
У складу са одредбама чл. 78. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.
51/09), на скупштини Удружења пилота ''Курјаци са Ушћа'' Београд одржаној дана
20.новембра 2010. године, у Београду усвојен је нови:

С Т А Т У Т

УДРУЖЕЊА ПИЛОТА

''КУРЈАЦИ СА УШЋА''
БЕОГРАД

Област остваривања циљева
Члан 1.

Удружење пилота ''Курјаци са Ушћа'' Београд (у даљем тексту: Удружење) је
невладино, нестраначко и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради
остваривања циљева у области неговања традиција ''Српске авијатике'' и ''1. српске
ескадриле'' и да, кроз неговање и очување традиција српске авијатике, делује на
популаризацији ваздухопловства и учвршћивању веза међу члановима Удружења.

Члан 2.
Начела деловања Удружења:

1. јавност рада;
2. слободно изражавање мишљења и уверења;
3. самосталност у раду;
4. одговорност појединца и Удружења за свој рад.

Циљеви удружења
Члан 3.

Циљеви Удружења су:
1. Неговање традиција 1.српске ескадриле и јединице која наставља традиције исте,
2. Прикупљање,  обрада и заштита научне и стручне литературе у области историје српске

авијације и неговања традиција ''1. српске ескадриле'' и њених наследника,
3. Организација, самостално или у заједници са другим органима и организацијама,

стручних скупова, саветовања, семинара у овој области,
4. Организација, самостално или у заједници са другим органима и организацијама,

обележавање дана формирања ''1. српске ескадриле'' (17. јануар),
5. Организација издавачке делатностности, у складу са Законом, а у циљу објављивања

књига и других публикација о историји ''1. српске ескадриле'' и јединици која наставља
традиције исте,
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6. Обезбеђење правне и стручне помоћи, за чланове Удружења, у заштити и контроли
коришћења свих података (текстови, фото и видео записи) који се односе на очување
традиција и историјат јединице чији назив носи Удружење, а који би се користили за
издавање књижевних дела, чланака, јавних саопштења, наступа на стручним скуповима и
сл,

7. Остваривање сарадње са другим органима и организацијама у земљи и иностранству
сличног интересовања као Удржење.

8. Едукација, стручно оспособљавање и преквалификација за чланове Удружења.

Члан 4.
Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:

1. Планира, организује и учествује на ваздухопловним манифестацијама свих облика,
2. Остварује сарадњу са сличним удружењима, установама и организацијама чије су

делатности везане за неговање ваздухопловне традиције у земљи и у иностранству,
3. Развија међусобну сарадњу и размену искустава чланова Удружења ради остваривања

компактности и учвршћивања кохезивних односа међу члановима Удружења,
4. Организује привремена тела у циљу организовања јавних и отворених скупова,
5. Ангажује чланове Удружења у организовању издавачких делатности из области

активности самог Удружења,
6. Ангажује чланове Удружења у области јавних саопштења.
7. Oбавештавa члановe Удружења о, за чланство, битним информацијама (дешавањима,

догађајима...).

Назив и седиште

Члан 5.
Назив удружења је: Удружење пилота ''Курјаци са Ушћа'' Београд.
Удружење има седиште у Београду – Ћуковачки кут 14/1
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Услови и начин учлањивања и престанка чланства
Члан 6.

Члан Удружења може бити сваки садашњи или бивши припадник ескадриле ''Курјаци
са Ушћа'', јединице која наставља традиције ''1. српске ескадриле'', који прихватају начела
деловања, циљеве и задатке Удружења и Статут.

Члан Удружења може бити и свако друго лице које прихвата начела деловања, циљеве
Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења.

Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у Удружење уз
прилагање оверене изјаве законског заступника о давању сагласности.

За лице млађе од 14 година из става 3. овог члана пријаву подноси његов законски
заступник.

Предлог о пријему у чланство доноси Управни одбор, а одлуку о пријему доноси
Скупштина Удружења.



- 3 -

Члан 7.
Почасни члан Удружења може постати лице чији је допринос на пољу јавног

промовисања Удружења или на пољу квалитетнијег остваривања циљева, процењен од стране
Управног одбора као изузетан.

Верификацију почасног чланства врши Скупштина удружења на основу предлога
Управног одбора.

Почасни члан добија чланску карту почасног члана.

Члан 8.
Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина и о томе без одлагања обавештава

подносиоца пријаве.
Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање

малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.
Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања

одредаба овог статута или нарушавања угледа Удружења.
Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Управног

одбора.
Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за

доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Члан 9.
Губитак звања Почасног члана престаје:

1) на захтев Почасног члана
2) искључењем, а према одлуци Управног одбора, због деловања опречног овом Статуту или

интересима Удружења
Разрешени Почасни члан нема право жалбе на одлуку о губитку звања.

Права, обавезе и одговорности чланства
Члан 10.

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.

Члан је дужан да:
1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;
2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;
3) плаћа чланарину;
4) обавља друге послове које му повери Управни одбор.

Члан 11.
Права почасног члана

1) да буде информисан о раду Удружења
2) да даје предлоге, мишљења и примедбе на рад Удружења
3) да учествује у извршавању задатака и програма активности Удружења
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Члан 12.
Сваки члан Удружења има чланску карту.
Сваки почасни члан има чланску карту почасног члана.
Изглед, садржај и начин издавања чланске карте, почасне чланске карте, утврђује

Управни одбор.
Члан Удружења је особа која испуњава услове из члана 6. овог статута, плаћа

чланарину и не налази се под мером коју је одредо Управно одбор Удружења.
Висину чланарине, као и рок плаћања у току године утврђује Управни одбор

Удружења приликом предлагања и утврђивања финансијског плана за одређену календарску
годину.

Почасни члан не плаћа чланарину.

Унутрашња организација
Члан 13.

Органи удружења су:
1. Скупштина,
2. Управни одбор и
3. Надзорни одбор.

Функцију заступника врши Председник Управног одбора, а у његовом одсуству један
од три заменика Преседника Управног одбора.

Члан 14.
Скупштина Удружења је највиши орган управаљања Удружења.
Скупштину Удружења чине сви његови чланови.
Скупштина се редовно састаје једном годишње.
Седницу скупштине сазива председник Управног одбора, писаним или усменим

обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом
председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.

Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног или
Надзорног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова скупштине.
Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести
питања чије се разматрање предлаже. Ванредна седница мора бити одржана 30 дана од дана
подношења иницијативе.

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 и Надзорног одбора;
5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;
6) разматра и усваја финансијски план и извештај;
7) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења;
8) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова.
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.
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За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада
Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова уисаних чланова Удружења.

О раду седнице Скупштине Удружења води се записник који се трајно чува у архиви
Удружења.

Члан 15.
Управни одбор Удружења је извршни орган Удружења који се стара о спровођењу

циљева удружења који су утврђени овим Статутом.
Управни одбор има 15 чланова, које бира и опозива Скупштина.
Мандат чланова Управног одбора траје 4 (четири) године године и могу се поново

бирати на исту функцију.
Управни одбор из реда својих чланова бира председника, три заменика председника,

секретара и благајника.

Члан 16.
Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и

дужности финансијског налогодавца.
Заменици председника су овлашћени да, у отсуству председника управног одбора,

заступају Удружење и потписују сва финансијска и новчана документа у име Удружења.
Секретар обавља стручно-административне и техничке послове, подноси месечни

извештај председнику и израђује извештај који Председништво подноси на заседању
Скупштине.

Благајник је дужан да води евиденцију чланова, као и евиденцију чланарине и
донација, поклона и сл.

Члан 17.
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) именује или разрешава лице овлашћено за заступање Удружења;
6) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом

или на предлог најмање шест чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна,
који подноси Скупштини на усвајање;

7) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2.
Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај
поступак;

8) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени
други органи Удружења.

Управни одбор пуноправно одлучује ако је присутно најмање 5 (пет) чланова, а одлуке
доноси већином гласова присутних чланова.

Седница Управног одбора се одржава најмање једном месечно или чешће по одлуци
председника Управног одбора, његовог заменика или већина чланова одбора.
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Члан 18.
Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим

неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.
Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Мандат чланова надзорног

одбора траје четири године и могу бити поново бирани.
Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

Остваривање јавности рада
Члан 19.

Рад Удружења је јаван.
Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и

активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем
саопштења за јавност, или на други примерени начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на
седници скупштине удружења.

Члан 20.
Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим

сличним удружењима и организацијама у земљи и иностранству.
Удружење може приступити међународним удружењима чија је област деловања

ваздухопловство тј. историја и неговање традиција ваздухопловства упоште, о чему одлуку
доноси Скупштина.

Приступање међународним организацијама регуструје се код надлежног државног
органа у року од 30 дана, у сладу са Законом.

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима
Члан 21.

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и
поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.

Удружење може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге облике
образовања из области ваздухопловства, као и продајом пропагандног материјала током
реализације ваздухопловних манифестација.

Члан22.
Финансијски план Удружења доноси Управни одбор Удружења за сваку календарску

годину.
У току године, Управни одбор Удружења, може, по потреби, извршити измене

финасијског плана.
Ближе одредбе о финасијском пословању и остала питања из овог подручја уређују се

посебним одлукама Скупштине Удружења.

Престанак рада удружења
Члан 23.

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

За престанак рада  Удружења мора гласати најмање две трећине гласова од укупног
броја чланова Удружења.
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Поступање са имовином удружења у случају престанка удружења
Члан 24.

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно
лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће
одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.

Члан 25.
Удружење има печат округлог облика на којем је у горњој половини исписано :
Удружење пилота ''КУРЈАЦИ СА УШЋА'', Београд.
У средини се налази заштитни знак који се састоји од силуете курјака на месецу.

Члан 26.
Удружење има заставу и амблем.
Застава је правоугаоног облика, краљевско плаве боје, оивичена траком златне боје.

На средини заставе се налази силуета главе курјака са крилима, црне боје, на црвеном месецу.
Изнад силуете курјака је натпис ''Удружење пилота'', а испод ''Курјаци се Ушћа''. Натписи су
злате боје.

Амблем Удружења је округлог облика, краљевско плаве боје и оивичен траком жуте
боје. У средини амблема је силуета главе курјака са крилима, црне боје, на црвеном месецу.
Изнад силуете курјака је натпис ''Удружење пилота'', а испод ''Курјаци се Ушћа''. Натписи су
жуте боје.

Члан 27.
На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати

одредбе Закона о удружењима.

Члан 28.
Овај Статут ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине Удружења пилота

''Курјаци са Ушћа'' Београд, а примењиваће се од дана уписа у регистар код надлежног
органа.

У Београду дана 20. новембра 2010. године

Председавајући скуштине
Удружења


