
У складу ca одредбама члана 10, 11 и 12  закона о удружењима    ( „Службени 

гласник" PC бр. 51/09 ) као и члана 41 статута Међуокружног савеза одгајивача голубова 

српских високолетача Србије, Скупштина Међуокружног савеза одгајивача голубова 

српских високолетача .Србије одржана 19.03.2016. године усвојила је: 

С Т А Т У Т 

Међуокружног савеза одгајивача голубова 
српских високолетача Србије 

 
Члан 1. 

 

Међуокружни савез одгајивача голубова српских високолетача Србије (у даљем тексту 

Савез) је добровољна и невладина недобитна организација заснована на слободи 

удруживања више правних лица (савеза и удружења) основан на неодређено време, ради 

остваривања циљева у области унапређења, селекцији, стандарда, заштити, развоју и 

одгоју pace голубова српских високолетача, организовању такмичења голубова српских 

високолетача предвиђена такмичарским правилником и остваривању других заједничких 

циљева предвиђених овим статутом а који нису забрањени Уставом и законом. 
 

Члан 2. 
 

У остваривању циљева из предходног члана статута, Савез се преко својих органа и 

комисија, чланица и чланства сходно овом статуту и закону нарочито залаже за: 

1. Унапређење, селекцију, стандарду, заштити, развоју и одгоју pace голубова 

српских високолетача. 

2. Организовање и спровођење такмичења голубова срлских високолетача 

предвиђених такмичарским правилником , 

3. Организовање, набавку и израду алуминијумских прстенова-алкица за 

голубове српске високолетаче, на непрофитабилној оснсви. Алкице су пертловане и висине 

8,5 мм, а унутрашњег пречника 7 мм, дебљине зида 0,3мм и садрже укуцан ћирилични 

текст: СРБ, матични број удружења, матични број одгајивача голубова, годину и редни број 

голуба. 

.4. Организовање, полагања судијских и испита за инструкторе, стручна 

предавања и семинаре, курсеве, а све у циљу оспособљавања свог чланстза и стварање 

услова за унапређење pace голуба српског високолетача. 

5. Организовану сарадњу и повезивање са сличним организацијама одгајивача 

голубова, са метеоролошким и ветеринарским установама, са предузећима за производњу 

хране и лекова за голубове, као и коришћење њихових услуга за своје потребе на 

непрофитабилној основи. 

6. Организацују изложби и разних свечаности на којима се додељују награде и 

признања у циљу окупљања већег броја чланства ради дружења и развијања пријатељских 

односа и сарадње међу чланицама и члановима. 

7. Директно учешће у стварању правилних и правичних прописа.за држање 

голубова, као и за прописивање услова за одгој голубова српских високолетача и њихово 

спровођење у.пракси. 

8. Примену оштрих санкција за организаторе.и починиоце противправног 

присвајања голубова. 

9. Информисање чланица и чланства о раду Савеза и његових органа и комисија, 

као и о постигнутим резултатима на разним такмичењима путем Билтена, публикација или 

на други начин. 



10. Спровођење и доследно примењивање одредби Статута, такмичарског 

правилиика и других општих аката како од стране органа савеза, тако и од удружених 

чланица и чланства, као и спровођења одлука скупштине Савеза. 

11. Да уредно води књигу - регистар матичних бројева удружења чланица 

Савеза, 

12. Да Савез, како би обезбедио додатна средства неопходна за обављање 

својих основних (непрофитних) делатности може да обавља и привредну делатност, која је 

у вези са статутарним циљевима савеза. 
 

Члан 3. 

 

Назив Савеза је: Међуокружни савез одгајивача голубова српских високолетача 

Србије. 

Скраћени назив Савеза је: МОСС. 

Седиште Савеза је: Јагoдина, ул. 7. јули бр. 13. 

Савез може имати свој знак, логотип, грб, заставу и друге симболе. 

Подручје делатности савеза је територија Републике Србије. 

 
Члан 4. 

 

Савез има свој печат и штамбиљ.  

Печат је округлог облика и садржине: Међуокружни савез одгајиаача голубова 

српских високолетача Србије. У средини печата је голуб у мирном ставу. Текст је писан 

ћирилицом. Између речи су звездице. Испод голуба је исписано Јагодина као седиште 

савеза. 

Штамбиљ је правоугаоног облика са истим садржајем као печат, без голуба у мирном 

стању. 

 
Члан 5. 

 

Међуокружког савеза одгајивача голубова српских високолетача Србије чине најмање 

два (2) Окружна савеза одгајивача голубова српских високолетача чије је подручје 

деловања одређено на основу територијалне поделе на округе Републике Србије, а који су 

прихватили циљеве и статут Савеза. 

Окружне савезе одгајивача голубова српских висколетача (у даљем тексту Окружни 

савези) чине најмање два (2) Општинска савеза одгајивача голубова српских високолетача 

на основу територијалне поделе на општине Републике Србије и одлука скупштина градова. 
На територији једног Округа не могу да постоје два (2) Окружна савеза који су чланице 

Савеза. 
На територији округа где не постоје услови за формирање Окружних савеза, 

Општински савез се може удруживати и формирати Окружни савез са Општинским савезом 

из другог Округа где такође не постоје услови за формирање Окружног савеза, или ће се 

прикљђучити и удружити са најближим Окружним савезом. 

Општинске савезе одгајивача голубова српских високолетача (у даљем тексту 

Општински савези) чине најмање два (2) удружења одгајивача голубова српских 

високолетача чије је подручје деловања територија једне Општине на основу 

територијалне поделе на општине Републике Србије и одлуке градова. 

На територији једне Општине не могу да постоје два (2) Општинска саеза која су 

посредно преко Окружних савеза чланице Савеза. 

На територији Општине где не постоје услови за формирање Општинских савеза, 

удружења се прикључују најближем Општинском савезу (или се директно укључују у 

Окружне савезе). 

Удружења су посредно преко Општинских и Окружних савеза чланице Савеза. 

Удружења чланице Савеза броје најмање десет (10) чланова који су наручили најмање 

тридесет (30) комада алкица по члану за голубове до 01. маја текуће године, за наредну 

годину. 



Чланице Савеза поред овог статута имају и своје статуте који су у складу са овим 

статутом и законом. 

Члан 6. 

Савез може сарађивати и непосредно се повезати и удружити са истим или сличним 
међународним организацијама и савезима, ако је то у складу са законом Републике Србије. 

 
Члан 7. 

 

Савез је правно лице са правима, обавезама и одговорностима проистеклим из 

Устава, Закона о удружењима и овог статута. 

Савез заступа председник Извршног одбора. 

Савез је дужан да Регистратору пријави сваку промену података који се уписују у 

Регистар, у року од петнаест (15) дана од дана настале промене. 
 

Члан 8. 
 

Рад Савеза је јаван. Савез ће о свом раду, стицању и потрошњи финансијско 

материјалних средстава, обавештавати чланство путем билтена и извештаја на 

седницама Извршног одбора и на Годишњим скупштинама. 
 

Члан 9. 

 

У циљу обављања административно-техничких и других послова, Извршии одбор 

Савеза може ангажовати потребан број лица и сањима склопити уговор о раду на 

одређено време уговором о делу, а све у складу са важећим законским прописима a на 

основу одлуке скупштине Савеза. 

 
Члан 10. 

 

Чланство у Савез остварују Окружни савези (чланице), а удружења и Општински 

савези непосредним чланством у Општинске и Окружне савезе, ако задовољавају услове 

из члана 5 овог статута подношењем писаног захтева Извршном одбору Савеза, решења 

надлежног органа о регистрацији и једног примерка статута. 

О пријему у чланство Савеза одлуку доноси Извршни одбор Савеза. 

Савез води књигу - регистар матичних бројева удружења. 

 
Члан 11. 

 
Чланство у Савезу престаје: 

1. Престанком рада чланица (Окружног, Општинског савеза или удружења). 

2. Неизмиривањем финансијских и других преузетих обавеза према Савезу у 

предвиђеном року. 

3. Одлуком скупштине Савеза. 
4. Одлуком надлежног органа (Регистратора) на основу законом прописаних 

одредби. 
Члан 12. 

 

Удружене чланице (Окружни савези) и у њих непосредно удружени Општински савези и 

удружења имају следећа права: 

1. Да сразмерно броју чланова буду заступљени у Скупштини и другим 

органима Савеза и да равноправно учествују у њихозом раду и доношењу свих одлука и 

општих аката. 

2. Да бирају и буду бирани. 

3. Да буду информисани о раду свих органа Савеза на начин утврђен статутом. 

4. Да активно учествују у организацији свих такмичења предвиђених 

такмичарским правилником, a no завршетку такмичења,.односно такмичарске сезоне, 



проследе савезу све постигнуте резултате својих такмичара, почев од удружењских, 

општинских и окружнихтакмичења. 

5. И друга права проистекла из овог статута и других општих аката Савеза. 
 

Члан 13. 
 
Удружене чланице (Окружни савези и у њих непосредно удружени Општински савези 

и удружења) имају следеће обавезе: 

1. Да примењују одредбе овог статута. 

2. Да извршавају и спроводе све одлуке скупштине Савеза и Извршног одбора и 

његових органа и комисија. 

3. Да испуњавају све финансијске обавезе на време. 

4. Да се залажу за остваривање циљева и задатака предвиђених овим 

статутом. 

5. Да после одржаних Скупштина, чланице писаним путем обавесте Савез о 

избору својих представника у Савез као и овлашћених лица (у Окружним и Општинским 

савезима и удружењима) са тачном адресом и бројем телефона. 

6. И друге обавезе и одговорности проистекле из овог статута и других општих 

аката и законских прописа. 

Чланица Савеза којој је престао статус чланице, одговара за обавезе које је преузела 

у Савезу до дана престанка чланства. 
 

Члан 14. ' . 

 

Свака чланица и у њој посредно удружене чланице, као и сваки члан, могу покренути 

поступак пред надлежним основним судом за утврђивање ништавности појединачног или 

општег акта Савеза који је донет супротно закону, статуту или другом општем акту Савеза, у 

року од петнаест (15) дана од дана сазнања за акт, а најкасније у року од шест (6) месеци 

од дана доношења акта. 

У случају да се на суду утврди супротно, свака чланица или члан покретач поступка 

биће брисан из списка чланова одговарајућег удружења или Савеза. 

 
Члан 15 

 

Скупштина је највиши орган Савеза. 

Скупштину Савеза чине представници чланица Савеза по принципу 1:200 (један 

представник на двеста (200) чланова целокупног чланства Окружног савеза који су у 

предходној години регулисали чланарину наручивањем алкица за наредну годину). 

Мандат представника у скупштини Савеза траје четири (4) године и на ту функцију 

могу бити бирани поново, са могућношћу замене пре истека мандата уколико то учини 

чланица која га је делегирала, прилажући оверену одлуку своје скупштине или ако то тражи 

Савез од чланице незадовољан ангажовањем представника. 
 

Члан 16. 
 

Скупштина савеза може бити редовна или ванредна. 

Редовна скупштна Савеза одржава се најмање једном годишње. 

Скупштину сазива Извршни одбор на основу своје одлуке, предлажући дневни ред, 

место, датум и време почетка скупштине. . 

Скупштина ради у седницама - заседањима и доноси пословник о свом раду. 

Дневни ред .усваја скупштина простом већином гласовима присутних представника 

чланица. 

Скупштином председава председник Извршног одбора. 

 
Члан 17. 

 



Ванредна скупштина Савеза се сазива на образложен предлог Извршног одбора или ако 

писани захтев Извршном одбору Савеза поднесе најмање једна трећина чланица савеза 

(за овакав захтев свака чланица мора да има писану одлуку своје скупштине). 

Захтев садржи предлог дневног реда, место. датум и време почетка ванредне 

скупштине, потписе потребног броја предлагача и оверене одлуке својих скупштина. 

Ванредна скупштина Савеза мора се одржати најкасније у року од 30 дана од 

подношења захтева за њено сазивање. 

Уколико председник Извршног одбора не сазове седницу ванреде скупштине у року 

(став 3 овог члана) исту могу сазвати подносиоци захтева. 
 

Члан 18. 
 
Позив и материјал са дневним редом скупштине мора се доставити свим чланицама 

Савеза за утврђени број представника, најкасније седам (7) дана пре одржавања 
скупштине. 

Поред представника чланица скупштине сазивач је дужан да обавести целокупно 
чланство путем билтена или на неки други начин о одржавању скупштине, 

 
Члан 19. 

 
Скупштина пуноважно одлучује (ако има кворум) уколико истој присуствује проста 

већина представника, тј. један више од половине присутних представника чланица. 
Скупштина доноси одлуке простом већином присутних представника. 

У случајевима када скупштина доноси одлуку о престанку рада Савеза, о статусним 

променама, о усвајању статута или његових измена и допуна, као и о усвајању такмичарског и 

дисциплинског правилника или њихових измена и допуна, потребно је присуство две трећине 

представника, а одлука ће бити пуноважна ако се за њу изјасни две трећине од присутних 

представника. 

Гласање на скупштини је јавно, сем ако иста не одлучи другачије. 

 
Члан 20. 

 

Уколико седници скупштине не присуствује потребан број представника, седница се 

одлаже и нова заказује за петнаест (15) дана. 

Број сазива није ограничен и може се понављати док се не обезбеди кворум. 
 

Члан 21. 

 

Представници чланица Савеза су дужни да на скупштини Савеза искључиво заступају 

ставове својих савеза које представљају, све до постизања скупштинске одлуке, која тада 

постаје обавезајућа и за представнике и за све чланице, 
 

Члан 22. 

 

Скупштина Савеза врши следеће послове: 

1. Доноси план и програм рада Савеза. 

2. Усваја статут, као и измене и допуне статута. 

3. Усваја такмичароки правилник, као и његове измене и допуне. 

4. Усваја друге опште акте Савеза. 

5. Бира и разрешава председника и чланове Извршног одбора из састава 

представника чланица, а на основу писаног предлога чланица. 

6. Бира  и  разрешава председника  и чланове Судијског одбора  на основу 

писаног предлога чланица. 

7. Бира  и   разрешава чланове   Надзорног  одбора  из  састава  представника 

чланица. 

8. Бира и разрешава председника и чланове Суда правде на основу предлога чланица и у њих 



непосредно удржених чланица. 

9. Разматра и усваја извештај о раду Извршног одбора и његових комисија, Надзорног 

одбора и Судијског одбора. 

10. Разматра и усваја финансијски извештај и предложени финансијски план. 

11. Одлучује о цени прстенова – алкица за голубове и маржи од прстенова-алкица за 

ниже савезе, 

12 .Одлучује о удруживању са другим Савезима, као и учлањењу у међународне савезе 

одгајивача голубова српских високолетача. 
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13. Бира представнике Савеза за скупштину вишег савеза. 
14. Доноси одлуке о начину обележавањаи ознакама на алкицама голубова. 

15. Усваја стандард голуба српског високолетача. 

16. Одлучује о искључењу из чланства Савеза (у случају неизмирења финансијских 

обавеза према Савезу престанак чланства констатује Извршни одбор). 

17. Одлучује по захтевима, жалбама и приговорима чланица који су у надлежности 

скупштине, 

18. Одлучује о престанку рада Савеза, 

19.Доноси одлуке о свим питањима која су у интересу чланица и чланова Савеза, а 

воде унапређењу и афирмацији како голуба српског високолетача, тако и Савеза. 
 

Члан23. 

 

Скупштина Савеза делегира у скупштину вишег савеза делегацију коју чине по један 

представник сваког Округа, чланице Савеза. 
 

Члан24. 

 

Органи скупштине Савеза су: 

- Извршни одбор 

- Надзорни одбор 

- Судијски одбор 

- Суд правде 

- Други органи које формира скупштина 

 
Члан 25. 

 

Извршни одбор је извршни орган скупштине Савеза који реализује њене одлуке, стара 

се за остваривање циљева и задатака предвиђених ових статутом, руководи и одлучује по 

свим питањима из своје надлежности између две седнице скупштине Савеза у складу са 

овим статутом и других важећих општих аката и законских прописа. 

Извршни одбор броји најмање онолико чланова колико има чланица (по један из сваког 

Окружног савеза), сходно примењеном кључу 1:6 у односу на представнике чланице у 

скупштини Савеза, 

Чланови Извршног одбора између себе бирају заменика председника, секретара, 

председника такмичарске комисије и председнике осталих комисија. 

   Техничког секретара, благајника и књиговођу одређује Извршни одбор и по 

потреби склапа уговоре у складу са важећим законским прописима и статутом Савеза, а на 

основу одлуке скупштине Савеза. 

Мандат чланова Извршног одбора траје четири (4) године и могу бити бирани на ту 

функцију поново, са могућношћу замене пре истека мандата, уколико то учине чланица која 

га је предложила прилажући оверену одлуку своје скупштине. 

Уколико члан Извршног одбора није активан или на било који други начин омета рад 

Извршног одора, Извршни одбор тражи замену од чланице која га је делегирала. 
 

Члан26. 
 

Извршни одбор Савеза врши следеће послове: 



1. Спроводи и реализује све одлуке скупштине Савеза које су у складу са 
Законом, овим Статутом и другим општим актима. 

2. Стара се за остваривање циљева и задатака предвиђених овим статутом.I 
3. Организује редовно обављање делатности Савеза и доноси финансијске 

одлуке. 

4. Сазива скупштину Савеза и предлаже дневни ред исте. 

5. Формира своје органе (комисије и друга радна тела) сталног или привременог 

карактера за извршавање одређених задатака. 
 

6. Прати и контолише исправност рада својих органа и комисија и даје предлоге 

и примедбе на њихов рад. 

7. Подноси извештај скупштини о свом раду и раду свсјих органа и комисија. 

8. Утврђује предлог прихода и расхода за сваку годину (финансијски план). 

9. Одлучује о покретању поступка за измену и допуну статута и других општих 

аката и припрема предлог измена и допуна истих, који подноси Скупштини савеза на 

усвајање. 
10. Решава по жалбама на одлуке својих органа као другостепени орган. 
11. Обезбеђује прстенове-алкице за голубове за своје чланство, лрописаног 

изгледа, величине и квалитета, а преко своје комисије за алкице. 

12. Организује сва такмичења голубова српских високолетача, а преко своје 

комисије за такмичења. 

13. Обавља и одлучује о свим другим пословима за који нису посебно овлашћени 

други органи Савеза или није предвиђено овим статутом. 

 
Члан 27. 

 

Извршни одбор одржава своје седнице према указаним потребама, a обавезно пре и 

после завршетка такмичарске сезоне. 

Извршни одбор пуноважно одлучује ако седници присуствује више од једне половине 

чланова, а одлуке се доносе лростом већином присутних чланова. 

Гласање на седницама Извршног одбора је јавно. 
 
Члан 28. 

 

Председник Извршног одбора, кога бира и разрешава Скупштина, је пословно 

способно физичко лице које има следећа права и дужности: 

1. Заступа савез пред другим лицима, савезима и органима власти. 

2. Заступа Савез у правном промету у име и за рачун Савеза, склапа уговоре и 

има права и дужност финансијсксг налогодавца. 

3. Одговара за законитост рада у Савезу. 

4. Сазива седнице скупштине на основу одлуке Извршног одбора. 

5. Сазива седнице Извршног одбора, предлаже дневни ред седнице и руководи 

радом седнице, сам или са лицем које изабере. 

6. Ради на реализацији одлука Скупштине и Извршног одбора и његових 

комисија. 

7. Прати и контролише исправност рада чланица Савеза и активно учествује у 

разрешавању настале проблематике. 

8. У одсуству председника Извршног одбора замењује га заменик председника 

Извршног одбора. 

Мандат председника траје четири (4) године и може бити биран на ту функцију 

поново. 

Председник за свој рад, рад Извршног одбора и његових комисија одговара 

скупштини Савеза. 

 
Члан 29. 

 
Извршни одбор има своје комисије и то: 



1. Такмичарску комисију. 
2. Дисциплинску комисију. 
3. И друге комисије које формира на основу указаних потреба.  

Председник и чланови дисциплинске  комисије као и  председници и чланови 
осталих комисија осим председника Такмичарске комисије нису чланову  Извршног 
одбора и брају се из редова целокупног чланства. 

Комисије имају најмање три (3) члана и за свој рад одговарају Извршном одбору. 

 
Члан 30. 

 

Такмичарска комисија има најмање три (3) члана и у потпуности организује и 

спроводи сва такмичења из своје надлежности.у складу са важећим такмичарским 

правилником. 

Председника такмичарске комисије бира Извршни одбор из сопствених редова, а 

остале чланове такмичарске комисије бира Извршни одбор на предлог председника 

такмичарске комисије из састава целокупног чланства. 

 
Члан 31. 

 

Дисциплинска комисија има три (3) члана . 

Председника бира Извршни одбор из састава целокупног чланства на основу 

предлога чланица у писаној форми са образложењем да је способан и образован за 

обаљање овог посла и да је дао сагласност на избор. 

Председник дисциплинске комисије не може бити члан Извршног одбора. 

Остале чланове дисциплинске комисије бира Извршни одбор на предлог председника 

дисциплинске комисије из састава целокупног чланства. 
 

Члан 32. 

 

Надзорни одбор броји најмање три (3) члана које бира скулштина Савеза од присутних 

представника чланица који су слособни и образовани за обављање овог посла. 

Мандат чланова Надзорног одбора траје четири (4) године и могу бити бирани на ту 

функцију поново, са могућношћу замене пре истека мандата уколико то учини чланица која 

ra је предложила прилажући оверену одлуку своје скупштине или то затражи Савез 

незадовољан његовим ангажовањем. 

Надзорни одбор врши контролу целокупног материјално-финансијског пословања за 

период између две седнице скупштине и о томе обааештава скупштину у свом писаном 

извештају. 

Надзорни одбор Савеза одлучује о покретању и спровођењу поступка за накнаду 

штете сходно члану 25 Закона о удружењима. 

 
Члан 33. 

 

Судијски одбор броји пет (5) чланова које бира скупштина Савеза на предлог чланица 

и оверене одлуке својих скупштина. 

Мандат чланова Судијског одбора траје четири (4) године и могу бити бирани на ту 

функцију поново, са могућношћу замене пре истека мандата уколико то учини чланица која 

га је предложила прилажући оверену одлуку своје скупштине или то затражи Савез 

незадовољан његовим ангажовањем. 
 
Члан 34. 

 
Судијски одбор обавља следеће послове: 

1. Руководи радом судијске организације. 

2. Доноси правилник о раду судијске организације. 

3. Организује  полагање  испита  за  инструкторе,  такмичарских  и  



оценских судија. 

4. Припрема тестове за судије и инструкторе. 

5. Издаје судијске легитимације. 

6. Води архиву свих судија. 

7. Одређује оценске судије за изложбе и организује семинаре. 
8. Ради и остале послове на основу одлуке скупштине савеза. 

 
Члан 35. 

 
Суд правде броји 5(пет) члаонова, председника и четири судија поротника, које бира 

и разрешава Скупштина МОСС-а. 
Судије суда правде бирају се из редова одгајивача голубова, и то они појединци који су 

својим угедом, моралним квалитетима, образовањем и личном одговорношћу у 
досадашњем животу и раду способни да одговоре захтевима овакве високоугледне функције. 

Председник Суда правде по могућности треба бити дипломирани правник.  
Мандат чланова Суда правде траје 5(пет) година и могу бити бирани на ту функцију 

поново са могућошћу замене пре истека мандата. 
 

Члан 36. 
 

 
За остваривање циљева и задатака Савеза потребна материјална-финансијска 

средства могу се остварити и употрбљавати само на начин како је то утврђено законским 
прописима, овим статутом и другим актима Савеза. 

Приходи и расходи се утврђују финансијским планом који за сваку годину доноси и 

усваја скупштина Савеза. 

 
Члан З7. 

 

Савез може стицати своју имовину од: 

1. Чланарине (регулише се преко наручивања алкица за наредну годину до 01. 

маја текуће године и важи за текућу годину). 

2. Донација и поклона (у новцу или натури). 

3. Добровољних прилога. 

4. Финансијских субвенција и средстава за реализовање програма од јавног 

интереса. 

5. Камата на улоге и на други законом дозвољен начин. 

.6. Обављањем привредне делатности под условима прописаним Законом, како 

би Савез обезбедио додатна средства неопходна за обављање своје основне 

(непрофитабилне) делатности. 
Члан 38. 

 

Имовина Савеза може се користити једино за остваривање својих статутарних 

циљева предвиђених у члану 2. овог статута, као и у виду давања пригодних примерених 

награда, накнада оправданих трошкова (путни трошкови, дневнице, трошкови преноћишта 

и сл.), уговорене теретне обавезе и за друге трошкове предвиђене законом. 

Имовина Савеза се не може делити оснивачима, чланицама, члановима органа 

Савеза, запосленима или са њима повезаним лицима. 

Располагањем имовином савеза супротно одредбама Закона о удружењима ништавно 

је. 

Члан З9. 
 

За своје обавезе Савез одговара целокупном својом имовином. 

Чланови Савеза, као и чланови органа Савеза и органа чланица могу лично одговарати 

за обавезе Савеза, ако поступају са имовином Савеза као да je у питању њихова имовина или 

злоупотребе Савез као форму за незаконите или преварне сврхе. 
 



Члан 40. 

 

Савез води пословне књиге, сачињава финансијске извештаје и годишње обрачуне и 

подлеже вршењу ревизије фи.нансијских извештаја, у складу са прописима о рачуноводству 

и ревизији. 

Годишњи обрачуни и извештаји о активности Савеза подносе се члановима Савеза на 

начин утврђен статутом. 

Члан 41. 
 

Статут и друга општа акта, као и измене и допуне истих, доносе се тако што: Извршни 

одбор покреће поступак за измену и допуну и утврђује нацрт измене и допуне акта и као 

таквог га доставља чланицама на јавну расправу која траје тридесет (30) дана, у ком року 

чланице треба да ставе своје примедбе и предлоге. 

По пријему предлога и примедби на предложени нацрт акта, Извршни одбор исте 

разматра и утврђује коначни предлог акта који доставља скупштини на усвајање. 

Свака чланица може захтевати измене и допуне постојећег статута и других општих 

аката. 

Чланице покрећу поступак за измену и допуну статута и других општих аката писаним 

захтевом који се доставља Извршном одбору Савеза. Захтев треба да садржи одлуку 

скупштине чланице за покретање поступка и предлог измена и допуна са потребним 

образложењем. 

Извршни одбор Савеза одлучује, односно изјашњава се да ли прихвата или не 

прихвата иницијативу за измене и допуне постојећег статута или опшег акта. 

Извршни одбор Савеза је обавезан да спроведе процедуру измене и допуне статута и 

општих аката само у случају када то од њега захтева више од половине чланица на основу 

одлука својих скупштина. 

Измене и допуне овог статута врше се по поступку по коме је овај статут донешен. 

 
Члан 42. 

 

Права, обавезе и одговорности чланица Савеза настају од дана када се овај статут 

усвоји на скупштини, а за нове чланице од дана када су то постале. 
Средства, права и обавезе, са стањем на дан када се овај статут сматра донешеним, 

преносе се у потпуности на Савез. 
 

Члан 43. 

 

Савез престаје са радом када о томе одлуку донесе скупштина Савеза, као и у другим 

случајевима предвиђеним законом. 

Председник Извршног одбора Савеза је дужан да у року од петнаест (15) дана од дана 

наступања једног од случајева из предходног става овог члана, обавести Регистратора о 

брисању Савеза из Регистра удружења. 

 
Члан 44. 

 

Овај статут ступа на снагу даном усвајања на скупштини Савеза, a примењује се 

даном уписа у Регистар удружења. 
Ступањем на снагу овог статута престаје да важи статут Савеза усвојен 27.03.2010. 

године. 

        Председник Извршног одбора 

19.03.2016. године     Међуокружног савеза одгајивача 

голубова српских високолетача Србије 

 
Пурешевић Драган 


