
У складу са одредбама чл. 11. и 12. Закона о удружењима („Службени лист РС“, 

бр.51/09), на оснивачкој скупштини одржаној дана 10.01.2014. год. у Бору, усвојен је 
следећи: 

 

СТАТУТ 

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА „УДРУЖЕЊЕ НАСТАВНИКА ИНЖЕЊЕРСКОГ 

МЕНАЏМЕНТА“ 

 

Члан 1. 

 

Удружење грађана „Удружење наставника инжењерског менаџмента“ (у даљем тексту: 

Удружење) је добровољно, нестраначко, невладино и непрофитно удружење, које 

окуплја наставнике инжењерског менаџмента, основано на неодређено време ради 

остваривања циљева у области едукације, научно-истраживачког рада и консалтинга у 

области менаџмента, управљања људским ресурсима, заштите животне и радне 

средине, енергетске ефикасности, одрживог развоја и предузетништва заснованог на 

технологијама. 

 

Члан 2. 

 

Циљеви удружења су: развој, унапређење сазнања и едукација грађана у области 

менаџмента и менаџерских вештина, управљања људским ресурсима, реализација, 

унапређење научно-истраживачког рада и спровођење активности консалтинга у 

области менаџмента, заштите животне и радне средине, енергетске ефикасности, 

одрживог развоја и предузетништва заснованог на технологијама. 

 

 

Члан 3. 

 

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито: 

1) прикупља и обрађује научне и стручне публикације у области менаџмента, заштите 

животне и раде средине, енергетске ефикасности, одрживог развоја и предузетништва; 

2) организује, у сопственој режији или у сарадњи са другим организацијама, научне и 

стручне скупове, семинаре и радионице у области менаџмента, заштите животне и 

радне средине, енергетске ефикасности, одрживог развоја и предузетништва; 

3) објављује стручне и научне часописе, монографије и друге публикације које из 

области менаџмента, заштите животне и радне средине, енергетске ефикасности, 

одрживог развоја и предузетништва, у складу са законом; 

4) организује просветне, научне раднике и друге стручњаке у реализацији научно-

истраживачких, образовних и активности консалтинга у циљу унапређења сазнања и 

едукације грађана; 

5) сарађује са образовним и научно-истраживачким институција и организацијама у 

земљи и иностранству које се баве сродним активностима. 

 

Члан 4. 

 

Назив удружења је „Удружење наставника инжењерског менаџмента“.  

Скраћени назив удружења је „УНИМ“. 

Назив удружења на енглеском језику је „Association of Teachers of Engineering 

Management“.  



Скраћени назив удружења на енглеском језику је „АТЕМ“. 

 

Седиште Удружења је у Бору, на адреси 3. Октобар 294/4, 19210 Бор. 

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије, али сарађује и са 

иностраним организацијама и удружењима ангажованим у области едукације грађана и 

научно-истраживачких активности у области менаџмента, управљања људским 

ресурсима, заштите животне и радне средине, енергетске ефикасности, одрживог 

развоја и предузетништва. 

 

Члан 5. 

 

Члан Удружења може бити свако лице, у складу са Законом о удружењима, које 

прихвата циљеве Удружења и Статут, а на основу препоруке најмање три члана 

Удружења и које поседује знање и искуство из области менаџмента. 

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор, разматрањем биографије и 

поднете пријаве за учлањење у Удружење. Чланство се стиче потписивањем 

приступнице, на основу претходне сагласности Управног одбора. 

Члан може иступити из чланства прилагањем писмене изјаве о иступању Управном 

одбору. Чланство у Удружењу престаје и дужом неактивношћу члана, односно 

престанком залагања за циљеве који су предвиђени овим Статутом, као и нарушавањем 

угледа Удружења и деловањем противним циљевима Удружења. Одлуку о престанку 

чланства доноси Скупштина, на предлог Управног одбора. 

Члан има право да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење 

одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу. 

 

 Члан 6. 

 

Члан Удружења има право да: 

1) Равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења; 

2) Непосредно учествује у одлучивању на Скупштини; као и преко органа 
Удружења; 

3) Бира и буде биран у органе Удружења; 
4) Буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења; 
 

Дужности чланова удружења су: 

1) Савесно извршавање задатака и активан допринос остваривању циљева 
Удружења; 

2) Учествовање, у складу са интересовањем и компетенцијама, у активностима 

Удружења; 

3) Стручно усавршавање; 
4) Обављање задатака које му повери Управни одбор. 
 

Члан 7. 

 

За организацију и извршење конкретних пројектних активности Удружење може 

ангажовати професионалце и/или волонтере, а који не стичу статус чланова Удружења. 

 

Члан 8. 

 

Органи Удружења су Скупштина и Управни одбор. Функцију заступника врши 



Председник Управног одбора, а у његовом одсуству заменик Председника Управног 

одбора.  

 

Члан 9. 

 

Скупштину Удружења чине сви његови чланови. 

Скупштина се редовно састаје једном годишње и ванредно, према потреби. Ванредна 

седница скупштине мора се сазвати ако захтев за њено сазивање, у писаном облику, 

поднесе једна трећина чланова Удружења. Иницијатива се подноси Управном одбору, у 

писаном облику, и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже. 

Ванредна седница скупштине може се сазвати и на образложени предлог Управног 

одбора.  

Седницу скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о 

месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава 

лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице. 
 

Скупштина: 
1) доноси план и програм рада; 

2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута; 
3) усваја друге опште акте Удружења; 
4) бира и разрешава чланове Управног одбора; 
5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора; 

6) разматра и усваја финансијски план и извештај; 
7) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и  иностранству;  
8) одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења. 

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланства, 

плус један члан. 

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова. 

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада 

Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова. 

 

Члан 10. 

 

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева 

Удружења, који су утврђени овим статутом. 

Управни одбор има 3 члана, које бира и опозива Скупштина. 

Управни одбор из редова својих чланова бира председника и заменика председника. 

Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу се поново бирати на исту 

функцију. 

 

 

 Члан 11. 

 

Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и 

дужности финансијског налогодавца. 

Заменик председника Управног одбора овлашћен је да у одсуству председника 

Управног одбора заступа Удружење и потписују сва финансијска и новчана документа 

у име Удружења. 

 

 Члан 12. 

 



Управни одбор: 

1) руководи радом Удружења између две седнице скупштине и доноси одлуке ради 

остваривања циљева Удружења; 

2) организује редовно обављање делатности Удружења; 
3) поверава посебне послове појединим члановима; 

4) доноси финансијске одлуке; 
5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом 

иницијативом или на предлог најмање једне трећине чланова Удружења, и 

припрема предлог измена и допуна статута, који подноси Скупштини на 

усвајање; 

6) одлучује о другим питањима за која нису, законом или статутом, овлашћени 

други органи Удружења; 

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова, а 

одлуке доноси већином гласова присутних чланова. 

За свој рад Управни одбор је одговоран Скупштини Удружења. 

Управни одбор може накнадно бирати нове чланове. 

 

Члан 13. 
 

Рад Удружења је јаван. 

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и 

активностима Удружења, непосредно или путем интерних саопштења, одн. путем 

саопштења за јавност, или на други примерени начин. 

Годишњи обрачуни и извештаји о активности Удружења подносе се члановима на 

седници Скупштине Удружења. 

 

Члан 14. 

 

Удружење прибавља средства од добровољних прилога, донација, котизација за 

семинаре и друге облике едукација и спровођења научно-истраживачког рада, 

конкурисањем на основу предложених пројеката за фондове домаћих и иностраних 

државних органа, наднационалних институција и асоцијација, поклона у новцу или 

натури, финансијских субвенција, камата на улоге и на други законом дозвољени 

начин.  

 

Члан 15. 
 

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање 

циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.  

Имовина затечена у случају престанка Удружења, по измирењу обавеза, пренеће се на 

домаће непрофитно правно лице које је основано ради остваривања сличних циљева, 

одн. Скупштина ће одлуком о престанку Удружења одредити коме се имовина преноси, 

у складу са законом.   

 

 Члан 16. 
Удружење има печат округлог облика у коме је у горњој половини исписано Удружење 

наставника инжењерског менаџмента, у доњој половини исписано је Association of 

Teachers of Engineering Management, у средишњем делу стоји УНИМ Бор. 

 

Члан 17. 



 

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати 

одредбе Закона о удружењима. 

 

  

Члан 18. 
 

Овај Статут ступа на снагу од дана његовог усвајања од стране Оснивачке скупштине 

Удружења, а примењиваће се од дана уписа у Регистар код надлежног органа. 

 

 

 
      Председавајући Оснивачке скупштине Удружења 

 

 

 Тамара Рајић 


