У складу са одредбама чл. 11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«,
бр. 51/09), на оснивачкој скупштини одржаној дана 15.05.2018. у Новом Саду
усвојен је:
СТАТУТ
Удружења «Национална асоцијација зелених кровова и тераса »

Циљеви удружења
Члан 1.
Удружење “Национална асоцијација зелених кровова и тераса” (у даљем тексту:
Удружење) је невладино и непрофитно удружење основано на неодређено
време.
Удружење сe оснива у области: еколошке градње, архитектуре, грађевинарства,
одрживог развоја и зелене архитектуре.
Удружење се оснива ради остваривања следећих циљева: постављање
параметара еко свесне градње, увођење новина и развој свести о утицају на
животну средину. Истицање примера добре праксе и размена искуства у току
имплементације.
Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:
1) Организује и учествује на стручним скуповима, семинарима и
конференцијама, како домаћим тако и интернационалним;
2) Израђује и објављује студије, публикације и други материјал у
штампаној или електронској форми везано за еко свесну градњу и
заштиту животне средине;
3) Сарађује са другим удружењима и организацијама;
4) Спроводи истраживања и анализира резултате, бележи примере добре
праксе, анализира постојеће проблеме и предлаже решења
5) обавља друге активности у складу са законом ради остварења циљева
Удружења.
Назив и седиште
Члан 2.
Назив Удружења је: ’’Национална асоцијација зелених кровова и тераса”.
Скраћени назив удржења је НАЗ.
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Назив Удружења на енглеском језику је National Green Roof Association.
Скраћени назив Удружења на енглеском језику је GRA.
Седиште Удружења је у Новом Саду, Булевар ослобођења 66б.
Чланство
Члан 3.
Члан Удружења може бити свако лице са навршених 18 година које прихвата
циљеве Удружења и Статут и чија је пријава за чланство прихваћена од стране
Скупштине.
Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању Скупштини.
Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана,
непоштовања одредаба овог Статута, нарушавања угледа Удружења или на
основу одлуке Скупштине Удружења.
Одлуку о пријему у чланство и престанку чланства доноси Скупштина.

Права обавезе и одговорност чланства
Члан 4.
Члан Удружења има право да:
1. равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева
Удружења;
2. непосредно учествује у одлучивању на Скупштини;
3. бира и буде биран у органе Удружења;
4. буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима
Удружења.

Члан је дужан да:
1. активно доприноси остваривању циљева Удружења;
2. учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;
3. обавља друге послове које му повери скупштина Удружења.
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Унутрашња организација
Члан 5.
Органи Удружења су Скупштина и законски заступник.

Члан 6.
Скупштину Удружења чине сви његови чланови.
Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине
може се заказати на образложени предлог законског заступника, као и на
иницијативу најмање једне трећине чланова Скупштине. Иницијатива се
подноси законском заступнику у писаном облику и у њој се морају навести
питања чије се разматрање предлаже.
Седницу Скупштине сазива законски заступник, писаним обавештењем о месту
и времену одржавања Скупштине и предлогу дневног реда. Седницом
председава председник скуштине.
Скупштина:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

доноси план и програм рада;
усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
одлучује о чланству у Удружењу и искључењу из чланства
усваја друге опште акте Удружења;
бира и разрешава заступнике Удружења;
разматра и усваја извештај законских заступника;
разматра и усваја финансијски план и извештај;
одлучује о статусним променама и престанку рада удружења;
одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и
иностранству.

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање две трећине чланова
(кворум).
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова (50%+1).
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Члан 7.
Законски заступник:
1. руководи радом Удружења 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 и припрема
предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
6. потписује уговоре и финансијске извештаје
7. одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом,
овлашћени други органи Удружења.
Удружење има два законска заступника.
Заступник се бира на неодређено време.
Сваки заступник заступа Удружење самостално и без ограничења.

Остваривање јавности рада
Члан 8.
Рад Удружења је јаван.
Годишњи извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници
скупштине удружења.

Члан 9.
Ради остварења својих циљева, Удружење успоставља контакте и сарађује са
другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.
Удружење може приступити међународним удружењима, о чему одлуку доноси
Скупштина.
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Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање
средствима
Члан 10.
Удружење прибавља средства од, добровољних прилога, донација и поклона,
домаћих и страних пројеката, финансијских субвенција и на други законом
дозвољен начин.
Удружење може прибављати средстава и од котизације за семинаре и на други
начин у складу са законом.

Престанак рада удружења
Члан 11.
Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за
остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним
законом.

Поступање са имовином удружења у случају престанка удружења
Члан 12
У случају престанка рада, Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се
имовина преноси у складу са Законом.

Изглед и садржина печата
Члан 13.
Удружење има округли печат садржине; „Национална асоцијација зелених
кровова и тераса, удружење грађана, Нови Сад“ са текстом ћириличног писма.
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Члан 14.
На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се
примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 15.
Овај статут ступа на снагу даном његовог усвајања на оснивачкој скупштини
Удружења, а примењиваће се од дана регистрације код надлежног органа.
Председавајући оснивачке скупштине Удружења

____________________
Арсеније Пејић
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