
 

 

                                  “ П Р П С П Е Р И Т Е Т ” - НПВИ САД 
                                  УДРУЖЕОЕ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ППТРПШАЧА 
                     Association for protection of consumer prosperity  

                                  Каменичка 8/а 21123 Нпви Сад 
                                  ПИБ: 103234320, матични бр: 08806462, делатнпст: 9499 

                                     тел: 021/300-38-65; мпб.063/340-763; kontakt@prosperitet.rs  www.prosperitet.rs  
                                  бр. рачуна: 310-8415-91 НЛБ банка, а.д. Бепград 

Скупштина 

Бр: 33-3-III /014                                                                          

Дана: 13.10.2014.гпдине 

Нпви Сад 

 

На пснпву члана 12. и 22. Закпна п удружеоима, (“Службени лист РС”, бр.51/09),  (у даљем тексту: закпн) 

и члана 25. став 1. тач.1. Статута Удружеоа за заштиту права пптрпшача „Прпсперитет“Нпви Сад, 

Скупштина Удружеоа, на 3. избпрнпј седници, III. Сазива, пдржанпј дана 13.10.2014. гпдине, утврђује 

пречишћен текст  

С  Т  А  Т  У  Т А 

УДРУЖЕОА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ППТРПШАЧА “ПРПСПЕРИТЕТ” - НПВИ САД 

(у даљем тексту статут) 

 

I. ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ  

Члан 1. 

Овим Статутпм, Удружеое нестраначки ппредељених грађана „Прпсперитет“, Нпви Сад, усклађује са 

Закпнпм п удржоима свпј Статут, дпнет на Оснивачкпј скупштини Удружеоа, пдржанпј у Нпвпм Саду, 

дана 28.11.2003. гпдине. 

Статут је пснпвни ппшти акт Удружеоа. 

Други ппшти акти, кпје Удружеое дпнпси мпрају бити у сагласнпсти са пвим Статутпм. 

Ппјам Удружеоа 

Члан 2. 

Удружеое је пснпванп слпбпднпм впљпм свпјих чланпва кап дпбрпвпљна и невладина, недпбитна 

прганизација заснпвана на слпбпди удруживаоа више физичких лица, у циљу заштите оихпвих 

ппјединачних и кплективних права кап пптрпшача (у даљем тексту:пптрпшачи) и заштите живптне 

средине. 
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Пбласт пствариваоа  циљева и циљеви Удружеоа 

Члан 3. 

Област пствариваоа  циљева и циљеви Удружеоа су: Заштита права пптрпшача у пбластима: Енергетике, 

(гас, тпплптна и електрична енергија и сл.); јавних и јавнп кпмуналних и привредних субјеката услужних 

делатнпсти, и пствариваое и унапређеое заштите живптне средине. 

Активнпсти и делатнпсти Удружеоа 

Члан 4.  

Удружеое врши активнпсти кпјима се пстварују циљеви утврђени пвим Статутпм у складу са закпнпм. 

Члан 5. 

Делатнпст Удружеоа је:  

- издаваое коига - шифра 5811. и  

- делатнпст псталих прганизација на бази учлаоеоа – шифра 9499. 

Члан 6. 

Удружеое, у вези са свпјим статутарним циљевима,  мпже неппсреднп, у маоем пбиму, да пбавља и 

привредну и друге делатнпсти кпјима се стиче дпбит, прганизпваоем: семинара (пд кптизације); акција 

прикупљаоа  и прпдаје  секундарних сирпвина (у интересу заштите живптне средуне); едукативних 

радипница и на други закпнпм дпзвпљен начин. 

Делатнпст Удружеоа уписује се у Регистар привредних субјеката и пбавља се у складу са Ппзитивним 

прпписима. 

Удружеое мпже птппчети са неппсредним пбављаоем делатнпсти из члана 5. Овпг Статута, тек накпн 

извршенпг уписа у Регистар из става два пвпг члана. 

Време на кпје је пснпванп, упис у Регистар и статус правнпг лица 

Члан 7. 

Удружеое је пснпванп на непдређенп време. 

Члан 8. 

Удружеое се уписује у Регистар удружеоа. 

Пријаву за упис ппднпси заступник Удружеоа. 

Удружеое стиче статус правнпг лица данпм уписа у Регистар. 

Јавнпст рада 

Члан 9. 

Рад Удружеоа је јаван. 

Јавнпст  рада и активнпст Удружеоа пстварује се путем: јавних седница оегпвих пргана, јавним 

представљаоем и пбјављиваоем прпграма пд јавнпг интереса, у медијима и на други јавнпсти дпступан 

начин. 



 

 

Назив, седиште и адреса Удружеоа 

Члан 10. 

Следећи традицију и преппзнатљивпст у правнпм сапбраћају и у јавнпсти, Удружеое усклађује са 

закпнпм свпј назив, кпји на српскпм језику и ћириличнпм писму, гласи:   

Назив Удружеоа: Удружеое за заштиту права пптрпшача “Прпсперитет” - Нпви Сад 

Скраћени назив Удружеоа гласи: „Прпсперитет“ - Нпви Сад 

Члан 11.1 

Седиште Удружеоа је: ГРАД НПВИ САД. 

Адреса Удружеоа је: 21123  НПВИ САД, улица Каменичка,  брпј 8 а 

Одлуку п прпмени  адресе, дпнпси Управни пдбпр Удружеоа. 

Печат, штамбиљ и симбпл Удружеоа  

Члан 12. 

Удружеое има: 

- печат пкруглпг пблика на кпјем штампаним слпвима, на српскпм језику и ћириличнпм 
писму, пп пбпду пише: Удружеое за заштиту права пптрпшача “Прпсперитет” - Нпви Сад, а у 
средини правпугапник у кпме великим слпвима  пише „Прпсперитет“ – Нпви Сад. 

- штамбиљ четвртастпг пблика, кпји садржи: скраћени назив и седиште Удружеоа и 
пзнаке : Брпј: _____ и Дана:_____. 

- заштитни знак-лпгптип, кпји представља пснпв визуелнпг идентитета Удружеоа. 

Лпгптип је правпугани штампарски птисак са: три растуће стрелице у бпјама, кпје представљају 

теритприју делпваоа Удружеоа и оегпв скраћени назив „Прпсперитет“ - Нпви Сад. 

Лпгптип свпјим пбликпм и бпјама пзначава и пснпвне циљеве делпваоа Удружеоа. 

Одлуку п праву кпришћеоа: печата и штамбиља и п изгледу и упптреби лпгптипа, дпнпси Управни пдбпр 

Удружеоа. 

Унутрашоа прганизација 

Члан 13.2 

Удружеое мпже пснпвати свпј пгранак (агенцију, секцију, клуб, ппдружницу и др.), без статуса правнпг 

лица. 

Удружеое се мпже удруживати у савезе и друге аспцијације у земљи и инпстранству. 

Одлуку п удруживаоу и псниваоу пгранка, на предлпг Управни пдбпр Удружеоа, дпнпси Скупштина. 

 

 

                                                           
1
 Одлука о изменама и допунама Статута од 13. 10.2014. године 

2
 Одлука о изменама и допунама Статута од 13. 10.2014. године 



 

 

II. ЧЛАНСТВП УДРУЖЕОА 

Чланствп 

Члан 14. 

Свакп лице кпје прихвата Статут мпже да ппстане члан Удружеоа. 

Физичкп лице мпже бити члан удружеоа независнп пд гпдине старпсти у складу са закпнпм и пвим 

Статутпм. 

Изјаву п приступаоу, пднпснп учлаоеоу у Удружеое за малплетнп лице дп 14 гпдина живпта даје оегпв 

закпнски заступник у складу са Закпнпм, а акп је у питаоу малплетни са навршених 14 гпдина живпта 

изјаву даје сам малплетник уз изјаву п даваоу сагласнпсти оегпвпг закпнскпг заступника у складу са 

закпнпм. 

Изјаве из става 3. пвпг члана мпрају да садрже пптврду п пвери пптписа у складу са закпнпм. 

Члан 15. 

Одлуку п пријему у чланствп, на пснпву приступнице, дпнпси Управни пдбпр. 

Прптив негативне пдлуке Управнпг пдбпра, мпже се ппднети пригпвпр. 

Пригпвпр се, путем Управнпг пдбпра, ппднпси Скупштини Удружеоа, у рпку пд псам дана, пд дана 

уручеоа пдлуке. 

Одлука Скупштине п пригпвпру је кпначна. 

Члан 16. 

Удружеое  впди евиденцију п свпм чланству. 

Члану Удружеоа издаје се чланска коижица, кпју пптписује председник Управнпг пдбпра Удружеоа. 

Члан 17. 

Одлуку п изгледу и садржини приступнице и чланске коижице, дпнпси Управни пдбпр Удружеоа. 

Права, пбавезе и пдгпвпрнпсти чланпва 

Члан 18. 

Чланпви Удружеоа имају права, пбавезе и пдгпвпрнпсти да: 

- учествују у припремаоу и реализацији прпграма и задатака кпје им пргани Удружеоа 
ппвере; 

- бирају и да буду бирани у пргане Удружеоа; 
- се залажу за пствареое циљева Удружеоа; 
- дају предлпге, сугестије и мишљеоа у ппступку дпнпшеоа, а пп оивпвпм дпнпшеоу, 

придржавају се пдредаба пвпг Статута, ппштих и ппјединачних аката, кпје дпнпсе и 
спрпвпде пргани Удружеоа; 

- редпвнп плаћају чланарину; 
- у складу са свпјим мпгућнпстима, материјалнп ппмажу активнпсти Удружеоа; 
- буду пбавештени п раду и активнпстима пргана Удружеоа; 
- чувају углед и дпстпјанствп пргана и чланпва Удружеоа. 



 

 

Члан 19. 

Удружеое мпже имати физичка и правна лица кап ппчасне чланпве. 

Одлуку п свпјству ппчаснпг члана, за физичка лица, дпнпси Управни пдбпр, а за правна лица, Скупштина 

Удружеоа. 

Ппчасни чланпви имају права и дужнпсти чланпва Удружеоа. 

Престанак чланства 

Члан 20. 

Чланствп у Удружеоу престаје: 

1) свпјевпљним иступаоем; 

2) искључеоем, или  

3) смрћу члана. 

Члан мпже бити искључен из Удружеоа акп: се не придржава пдредаба статута, другпг ппштег 

или ппјединачнпг акта, нарушава углед члана, или пргана, или делује супрптнп циљевима и 

задацима Удружеоа. 

Члану се мпра пмпгућити да се изјасни п разлпзима збпг кпјих је ппднет предлпг за дпнпшеое пдлуке п 

престанку оегпвпг чланства у Удружеоу. 

Члан 21. 

За иступаое малплетнпг члана није пптребна сагласнпст закпнскпг заступника. 

Одлуку п искључеоу, дпнпси Управни пдбпр Удружеоа. 

Прптив пдлуке Управнпг пдбпра мпже се ппднети пригпвпр. 

Пригпвпр се, путем Управнпг пдбпра, ппднпси Скупштини Удружеоа, у рпку пд псам дана, пд дана 

уручеоа пдлуке. 

Одлука Скупштине п пригпвпру је кпначна. 

III. УПРАВЉАОЕ УДРУЖЕОЕМ 

Члан 22. 

Чланпви управљају Удружеоем, неппсреднп или прекп свпјих изабраних представника у прганима 

Удружеоа. 

Пргани Удружеоа 

Члан 23. 

Органи Удружеоа су : Скупштина, заступник, Управни пдбпр и Надзпрни пдбпр. 

Удружеое представљају: председник, пптпредседници и секретар Удружеоа.  

 

 



 

 

Скупштина Удружеоа 

Члан 24. 

Скупштина је највиши прган Удружеоа. 

Скупштину чине сви чланпви Удружеоа. 

Делпви Удружеоа са седиштем ван Нпвпг Сада мпгу имати свпје изабране представнике у Скупштину 

Удружеоа. 

Делпкруг рада Скупштине 

Члан 25. 

Скупштина Удружеоа, у пквиру свпјих пвлашћеоа: 

1) усваја Статут, друге ппште акте Удружеоа, кап и оихпве измене и дппуне; 
2) бира и разрешава лице пвлашћенп за заступое Удружеоа;   
3) бира и разрешава чланпве Управнпг и Надзпрнпг пдбпра Удружеоа;  
4) бира и разрешава председника, пптпреседнике и секретара Удружеоа; 
5) пдлучује п удруживаоу у савезе и друге аспцијације у земљи и инпстранству; 
6) пдлучује п статусним прпменама и престанку рада Удружеоа; 
7) пдлучује п усвајаоу гпдишоег финансијскпг плана и прпграма активнпсти Удружеоа;  
8) разматра и усваја гпдишои финансијски извештај иизвештај п активнпстима Удружеоа; 
9) расправља и пдлучује п другим питаоима утврђеним пвим Статутпм. 

Скупштина мпже, у пправданим случајевима, када тп пбјетивне пкплнпсти налажу, пдлукпм да пвласти 

Управни пдбпр да врши ппједине ппслпве из оенпг делпкруга у складу са пвим Статутпм и закпнпм. 

Седнице Скупштине 

Члан 26.  

Редпвна седница Скупштине пдржава се најмаое једанпм гпдишое, а избпрна сваке четврте гпдине. 

Ванредна седница Скупштине мпра се сазвати акп захтев за оенп сазиваое, у писанпм пблику, ппднесе 

најмаое  петнаест чланпва Удружеоа. 

Ванредна седница Скупштине мпра се пдржати најкасније у рпку пд 30 дана пд дана ппднпшеоа захтева 

за оенп сазиваое. 

Ванреднпм седницпм председава и записник впди лице/а, кпје бира Скуштина. 

На Ванреднпј седници Скупштина пдлучује већинпм гласпва седници присутних чланпва Удружеоа. 

Члан 27. 

Редпвну гпдишоу и Избпрну седницу Скупштине,  сазива Управни пдбпр Удружеоа. 

Гпдишопм седницпм председава Председник Удружеоа, а Избпрнпм Раднп председништвп. 

Раднп председништвп чине: председник, пптпредседници и  секретар Удружеоа, укпликп Скупштина не 

пдлучи друкчије. 



 

 

Записник на седници впди секретар или лице кпје именује Скупштина, а пптписују га: Председник и лице 

кпје впди записник. 

Квпрум и начин гласаоа на седници Скупштине Удружеоа. 

Члан 28 

Квпрум на седници,  утврђује Верификаципна кпмисија, кпју бира Скупштина Удружеоа. 

Гласаое на седници Скупштине је јавнп, акп Скупштина не пдлучи да се гласа тајнп. 

Скупштина на Редпвнпј седници пунпважнп пдлучује акп седници присуствује најмаое петнаест чланпва 

Удружеоа. 

Одлуке Скупштине су пунпважне акп за оих гласа већина чланпва Удружеоа присутних на седници. 

Заступник  Удружеоа 

Члан 29. 

Заступник Удружеоа је: председник Удружеоа. 

Заступник Удружеоа је пвлашћен  да заступа Удружеое у складу са закпнпм. 

Заступник Удружеоа дужан је да се придржава пвлашћеоа пдређених Статутпм и пдлукама Скупштине, 

Управнпг пдбпра Удружеоа и закпнпм. 

Одлуку п избпру заступника дпнпси Скупштина Удружеоа, кпја пбавезнп садржи: личнп име, 

пребивалиште и адресу, пднпснп бправиште заступника и оегпв јединствени матични брпј грађана, 

пднпснп брпј путне исправе (паспша) и државу издаваоа.  

У случају дуже пдсутнпсти или спреченпсти заступника, замеоује га пптпреседник кпга именује Управни 

пдбпр Удружеоа. 

Други пргани Удружеоа 

Члан 30. 

Други пргани Удружеоа су: Управни пдбпр, Надзпрни пдбпр, Председник, пптпредседнци и секретар 

Удружеоа. 

Управни пдбпр 

Члан 31. 

Управни пдбпр је извршни прган Скупштине Удружеоа. 

Управни пдбпр има девет чланпва и чине га: Председник, два пптпредседника, секретар и пет чланпва. 

Управни пдбпр, на предлпг Кандидаципне кпмисије, бира Скупштина Удружеоа. на мандатни перипд пд 

четири гпдине, уз мпгућнпст ппнпвнпг избпра, на исти или краћи перипд. 

Кандидаципну кпмисију чине: председник и два члана, кпје именује Скупштина Удружеоа. 

 

 



 

 

Члан 32. 

У случају дуже спреченпсти или пдсутнпсти свпг  члана, Управни пдбпр мпже у свпј састав да кппптира 

другп лице,  из реда чланпва Удружеоа, са правима, пвлашћеоима, дужнпстима и пбавезама члана 

Управнпг пдбпра и мандатпм дп прве наредне гпдишое седнице Скупштине Удружеоа. 

Пвлашћеоа Управнпг пдбпра Удружеоа 

Члан 33.3 

Управни пдбпр спрпвпди прпграмску прјентацију Удружеоа.  

Управни пдбпр, у пквиру свпјих пвлашћеоа: 

1) Утврђује предлпге: 
- Статута, других ппштих и ппјединачних аката Удружеоа и оихпве измене и дппуне; 
- Прпграма и извештаја п активнпстима, финансијскпг плана и финансијскпг извештаја; 

2) Одлучује п: 
- распплагаоу средствима, у пквиру гпдишоег финансијскпг плана Удружеоа, у 

ппјединачним изнпсима,  изнад 50.000,00 динара. 
- именпваоу пдбпра и других тела и прати, кппрдинира и усмерава оихпв рад; 
- ппкретаоу ппступка за накнаду штете, кпју Удружеоу причине: чланпви пргана, свпјим 

пдлукама, или заступник свпјим радоама, у смислу закпна. 
- стара се п закпнитпсти рада Удружеоа; 
- врши и друге ппслпве, у складу са пдлукама Скупштине, пвим Статутпм  и закпнпм. 

Члан 34. 

Управни пдбпр пунпважнп пдлучује акп седници присуствује 2/3 оегпвих чланпва. 

Управни пдбпр дпнпси пдлуке већинпм гласпва свпјих чланпва присутних на седници. 

Председник  мпже, за ппједине пдлуке, пд пдсутних чланпва, пре или за време седнице, да затражи 

телефпнскп изјашоаваое, уз унпшеое у записник седнице: личнпг имена и пзнаку: за или прптив, за кпју 

се, пдсутни члан Управнпг пдбпра, изјаснип.  

Гласаое на седници Управнпг пдбпра је јавнп.  

Надзпрни пдбпр 

Члан 35.  

Надзпрни пдбпр је надзпрни прган Скупштине Удружеоа. 

Надзпрни пдбпр, у пквиру свпјих пвлашћеоа, врши надзпр над: 

1) применпм Статута и закпна; 

2) материјалнп - финансијскпм ппслпваоу Удружеоа; 

3) спрпвпђеоу пдлука и закључака Скупштине и Управнпг пдбпра Удружеоа; 

4) врши и друге ппслпве, кпје му ппвери Скупштина и Управни пдбпр Удружеоа . 
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Члан 36. 

Надзпрни пдбпр чине: председник и два члана,   

Надзпрни пдбпр бира Скупштина, на мандатни перипд пд четири гпдине, уз мпгућнпст ппнпвнпг избпра, 

на исти или краћи перипд. 

Председик сазива и рукпвпди седницама Надзпрнпг пдбпра. 

У случају спреченпсти или дуже пдсутнпсти председника, Надзпрним пдбпрпм рукпвпди члан, кпга 

пдреди Надзпрни пдбпр. 

Надзпрни пдбпр, у вршеоу надзпра, п свпјим налазима, сачиоава извештај, у писанпј фпрми, кпји 

дпставља: Управнпм пдбпру и Скупштини Удружеоа. 

Надзпрни пдбпр има правп да, пд пргана и стручне службе Удружеоа, дпбије  на увид,  дпкумента и 

ппдатке, ради утврђиваоа чиоеничнпг стаоа п предмету надзпра.  

Председник Удружеоа 

Члан 37 ⁴ 

Председник Удружеоа је уједнп и председник Управнпг пдбпра Удружеоа. 

Председник Удружеоа, у пквиру свпјих пвлашћеоа: 

1) заступа Удружеое; 
2) сазива и рукпвпди радпм седница Управнпг пдбпра Удружеоа; 
3) пдлучује п распплагаоу средствима у пквиру финансијскпг плана Удружеоа, у 

ппјединачним изнпсима дп 50.000,00 динара. 
4) пптписује: 

- Статут и друга ппшта и ппјединачна акта, кпја дпнпси Скупштина, и Управни пдбпр 
Удружеоа; 

- финансијска и друга дпкумента, у складу са Статутпм Удружеоа и закпнпм; 
- закључује и пптписује угпвпре, у име Удружеоа; 
- врши и друге ппслпве, кпје му ппвери Скупштина и Управни пдбпр, у складу са пвим 

Статутпм и закпнпм. 

Пптпредседнци Удружеоа  

Члан 38. 

Удружеое има два пптпреседника. 

Пптпредседнци Удружеоа су уједнп и пптпредседници Управнпг пдбпра Удружеоа.      

Пптпредседници замеоују председника Удружеоа, пднпснп председника Управнпг пдбпра Удружеоа, 

са правима пвлашћеоима и пбавезама, схпднп члану 37. пвпг Статута. 

 

 

_________________________________________ 

⁴ Одлука п изменама и дппунама Статута пд 13. 10.2014. гпдине 



 

 

Пдгпвпрнпст за штету 

Члан 39. 

Чланпви пргана Удружеоа пдгпварају сплидарнп за штету кпју свпјпм пдлукпм прпузрпкују Удружеоу, 

акп је та пдлука дпнета грубпм непажопм или са намерпм да се штета прпузрпкује, псим акп су у 

ппступку дпнпшеоа пдлуке издвпили свпје мишљеое у записник. 

Ппступак за накнаду штете ппкреће се на пснпву пдлуке Скупштине, пднпснп Управнпг пдбпра Удружеоа 

у складу са закпнпм. 

Одредбе пвпг члана схпднп се примеоују и на радое заступника Удружеоа. 

 

IV. ИМПВИНА И ПБАВЉАОЕ АКТИВНПСТИ  

Начин стицаоа импвине 

Члан 40. 

Удружеое стиче импвину пд: 

1) чланарине, дпбрпвпљних прилпга, дпнација и ппклпна (у нпвцу или натури), 
финансијских субвенција, пставина, камате на улпге, закупнине, дивиденди и на други закпнпм 
дпзвпљени начин; 

2) Удружеое прибавља средства прпдајпм свпјих публикација. 
3) Других активнпсти у складу са пвим Статутрпм и закпнпм. 

Средства стечена на начин из тачке 1.  и 2. пвпг члана и члана 41. став 2. пвпг Статута, мпгу се кпристити 

самп за намене утврђене гпдишоим финансијским планпм, на пснпву пдлука надлежних пргана 

Удружеоа у складу са пвим Статутпм и закпнпм. 

 

Средства за реализпваое прпграма пд јавнпг интереса 

Члан 41. 

Удружеое, ради пбезбеђеоа средства за реализцију свпјих активнпсти, са пдгпварајућим прпграмима , 

учествује на кпнкурсе,  кпје пбјављују надлежна министарства и управни пргани Србије, АП Впјвпдине, 

Града Нпвпг Сада и пргани јединица лпкалне сампуправе и закључује угпвпре п реализацији пдпбрених 

средстава. 

Удружеое, када дпбије средства за реализпваое прпграма из става 1. пвпг члана, најмаое једанпут 

гпдишое, чини дпступним јавнпсти извештај п свпјим активнпстма и пбиму и начину стицаоа и 

кпришћеоа средстава и тај извештај дпставља давапцу средстава. 

Удружеое је дужнп да средства из става 2. пвпг члана кпристи искључивп за реализпваое прпграма за 

кпји су дата. 

 

 

 



 

 

Кпришћеое импвине Удружеоа 

Члан 42. 

Импвина Удружеоа кпристи се јединп за пствариваое оегпви циљева, у складу са пвим  Статутпм и 

закпнпм. 

Удружеое мпже нпвчани деп импвине кпристити за даваое примерених награда и накнада пправданих 

трпшкпва насталих пствариваоем статутарних циљева Удружеоа (путни трпшкпви, дневнице, трпшкпви 

пренпћишта и сл.), угпвпрне теретне пбавезе и исплату зарада заппслених, у складу са пвим Статутпм, 

пппсебним ппштим актпм, кпји дпнпси Управни пдбпр  и закпнпм. 

Пбављаое активнпсти Удружеоа 

Члан 43. 

Ради пствариваоа циљева, Удружеое: 

1) пкупља пптрпшаче и едукативнп их уппзнаје  са питаоима кпја се пднпсе на заштиту 
оихпвих права кап пптрпшача и заштиту живптне средине у складу са закпнпм; 

 
2) путем медија: (штампе, радија и телевизије), пбавештава пптрпшаче п негативним 

ппјавама на тржишту и мерама кпје предузима ради заштите оихпвих права; 

3) стара се п едукацији деце и рпдитеља и прганизује  оихпвп псппспбљаваое у пбласти: оихпвих 
права кап пптрпшача и заштите живптне средине; 

4) стара се п спрпвпђеоу пплитике и примени дпмицилних закпна и ппдзакпнских аката, стандарда 
и директива ЕУ у дпмену заштите права пптрпшача и заштите живптне средине, у  пбластима 
пствариваоа циљева; 

5) путем представника у прганима власти, иницира расправу и предузимаое мера за ппбпљшаое 
пплпжаја пптрпшача; 

6) иницира састанке са респрним министрима и другим представницима пргана власти,  на тему: 
приватизације привредих субјеката кпмуналних делатнпсти, ради предузимаоа мера, пре оихпве 
приватизације, за идентификацију пбјеката, пбима, структуре и вреднпсти  улпженпг  капитала у оима, 
пд стране пптрпшача, у интересу заштите и пствариваоа оихпвих ппјединачних и кплективних права на 
правичну накнаду, за улпжени капитал, у привредним субјектима кпји се приватизују; 

7) путем анкета, прикупља запажаоа птрпшача п негативним ппјавама у пбластима  пствариваоа 
циљева, ради предузимаоа кпнкретних мера за заштиту оихпвих  ппјединачних и кплективних права и 
инереса у складу са закпнпм; 

8) иницира, кпд надлежних правпсудних пргана, предузимаое мера правне заштите пптрпшача, 
прптив пдгпвпрних лица у привредним субјетима, кпји: свпјим ппступцима, мерама и актима, нанпсе  
материјалну штету пптрпшачима, кап кпнзументима оихпвих услуга; 

9) кпд пргана закпнпдавне власти, пптстиче активнпсти на прилагпђаваоу  закпнске регулативе 
еврппским и светским стандардима, у пбласитима пствариваоа циљева; 

10) сарађује са шкплама, универзитетима, струкпвним удружеоима и прганизацијама у земљи и 
инпстранству, на плану унапређеоа и заштите права пптрпшача и  заштите живптне средине;  

11) предузима мере на плану сузбијаоа негативних ппјава и кршеоа ппзитивних прпписа, пд стране 
привредних субјеката  из пбласти пствариваоа циљева; 



 

 

12) ппдтстиче студенте и ученике средоих шкпла да се баве прпучаваоем прпблема из пбласти: 
заштите живптне средине и заштите пптрпшача,  кап кпнзумената прпизвпда на тржишту, у  пбластима  
пствариваоа циељва. 

13) прганизује и друге пблике делпваоа, ради унапређеоа права пптрпшача и заштите  живптне 
средине. 

Члан 44. 

Удружеое, у пствариваоу свпјих циљева и јавнпг делпваоа, стара се п: 

- задпвпљеоу пснпвних  пптреба пптрпшача да: при  куппвини пптрпшних дпбара и услуга дпбију,  
пп живпт и здравље безбедне и сигурне прпизвпде и услуге,  пп цени, кпја пдгпвара оихпвпј стварнпј 
кпличини,  квалитету, и времену пружаоа услуга;   

- правпвременпм и истинитпм  инфпрмисаоу пптрпшача п оихпвпм праву на пбештећеое у 
случају: куппвине нездраве рпбе или рпбе са скривеним манама или неквалитетнп пружених услуга, пд 
привредних субјеката, из пбласти пствариваоа циљева. 

 

Пднпс са другим субјектима 

Члан 45. 

Ради пствариваоа свпјих циљева, Удружеое сарађује са: другим удружеоима и савезима, научним, 

стручним, пбразпвним и другим сличним прганизацијама и устанпвама, привредним субјектима и 

ппјединцима, у земљи и инпстранству. 

У пствариваоу сарадое, у смислу става 1. пвпг члана, Удружеое, пп пптреби, закључује угпвпре, у складу 

са пвим Статутпм и закпнпм. 

Пдгпвпрнпст за пбавезе Удружеоа 

Члан 46.  

За свпје пбавезе Удружеое пдгпвара целпкупнпм свпјпм импвинпм. 

Чланпви  Удружеоа, и пргани удружеоа, мпгу личнп пдгпварати за пбавезе Удружеоа, акп ппступају са 

импвинпм Удружеоа кап да је у питаоу оихпва импвина или злпупптрбе Удружеое кап фпрму за 

незакпните или преварне сврхе. 

Признаоа и награде 

Члан 47. 

Удружеое мпже свпјим чланпвима, другим лицима, институцијама и привредним субјектима у земљи и 

инпстранству, дпдељивати:  пригпдна признаоа и награде,  за изванредне заслуге и изузетан дппринпс 

реализацији заједничкпг или ппштег циља и интереса ради кпјих је Удржеое пснпванп. 

Видпве, услпве и начин дпделе признаоа и награде уређују се ппсебним ппштим актпм кпји дпнпси 

Управни пдбпр Удружеоа. 

 

 



 

 

Стручна служба Удружеоа 

Члан 48.  

Удружеое впди ппслпвне коиге, сачиоава финансијске извештаје и ппдлеже вршеоу ревизије 

финансијских извештаја у складу са прпписима п рачунпвпдству и ревизији. 

За впђеое: ппслпвних коига, сачиоаваое финансијских и извештаја п активнпстима, вршеоа: 

административнп-техничких, рачунпвпдственп-финансијских, благајничких, прппаганднп-маркетиншких  

и ппслпва впђеоа евиденције п чланству и инфпрмисаоа, кап и других ппслпва у складу са пвим 

Статутпм и закпнпм, Удружеое прганизује Стручну службу. 

Рад стручне службе уређује се ппсебним правилникпм, кпји дпнпси Управбни пдбпр Удружеоа. 

 

Начин пдлучиваоа п статусним прпменама 

Члан 49. 

О припајаоу, спајаоу и ппдели Удружеоа, на предлпг Управнпг пдбпра, пдлучује Скупштина Удружеоа, 

у складу са пвим Статутпм и закпнпм. 

Престанак Удружеоа 

Члан 50 

Удружеое престаје акп: 

1)  пбјективне пкплнпсти пнемпгућавају реализацију статутарних циљева Удружеоа; 

2)  делује супрптнп пдредбама Статута; 

3)  више не ппстпје пптребе за оегпвп ппстпјаое; 

4)  се стекну закпнски услпви за оегпв престанак. 

Одлуку п престанку Удружеоа, схпднп ставу 1, тач.1 -3 пвпг члана, на предлпг Управнпг пдбпра дпнпси 

Скупштина Удружеоа, у складу са пвим Статутпм и закпнпм. 

Члан 51. 

У случају престанка рада Удружеоа, ппсебнпм пдлукпм Скупштина, пдлучује п импвини схпднп члану 42. 

Закпна п удржеоима. 

Ппступак дпнпшеоа измене и дппуне статута 

Члан 52. 

Иницијативу за измене и дппуне Статута мпгу ппкренути Управни пдбпр или најмаое петнаест чланпва 

Удружеоа. 

Управни пдбпр Удружеоа разматра иницијативу и уз мишљеое, дпставља је Скупштини Удружеоа.  

Укпликп Скупштина пцени да ппстпје разлпзи за измене или дппуне Статута, дпнпси пдлуку п ппкретаоу 

ппступка п оегпвпј измени и дппуни. 

Одлукпм из става 3. пвпг члан, Скупштина налаже Управнпм пдбпру да утврди предлпг измена и дппуна 

Статута и дпставља га на разматраое чланпвима Удружеоа. 



 

 

Управни пдбпр, предлпг измена и дппуна Статута, дпставља Скупштини Удружеоа на разматраое и 

усвајаое. 

Члан 53. 

Одредбе члана 48. Овпг Статута схпднп се примеоују у ппступку дпнпшеоа других ппштих аката 

Удружеоа и оихпве измене и дппуне. 

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 54.  

Данпм дпнпшеоа пвпг Статута, престаје мандат чланпвима пргана Удружеоа нестраначки ппредељених 

грађана „Прпсперитет“ Нпви Сад, изабраних на седници Скупштине Удружеоа, пдржанпј дана 28.11. 

2003.гпдине. 

Скупштина Удружеоа, пп дпнпшеоу пвпг Статута, на истпј седници, у складу са оим  дпнпси пдлуке п 

избпру: Управнпг пдбпра, заступника и Надзпрнпг пдбпра Удружеоа. 

Члан 55. 

Овај Статут ступа на снагу данпм дпнпшеоа, а примеоује се пд дана уписа усклађиваоа Удружеоа у 

Регистар удружеоа, у складу са закпнпм. 

Данпм ступаоа на снагу пвпг Статута престаје да важи Статут Удружеоа нестраначки ппредељених 

грађана „Прпсперитет“ Нпви Сад, дпнет на седници Оснивачке скупштине удружеоа, пдржане у Нпвпм 

Саду, дана 28.11.2003.гпдине.   

     

У Нпвпм Саду, 13.10.2014.г.                         Председавајући Скупштине  

                                                                                   Удружеоа за заштиту права пптрпшача  

                                                                                             „П р п с п е р и т е т“ Нпви Сад 

                                                                                    __________________________________ 

                                                                                                    (Радпмир Ћирилпвић) 

             

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 


