-У складу са чланом 12. Закона о удружењима ("Службени гласник РС" бр. 51/09 и

99111 ),

и одредаба чл.

18.

Статута Војвођанског кластера органске пољопривреде, на

трећој редовној седници Скупштине одржаној 25.4.2017. године усвојен је следећи:
Статут

ВОЈВОЂАНСКОГ КЛАСТЕРА ОРГАНСКЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Члан

1.

Предмет Статута

Удружеље "Војвођански кластер органске пољопривреде" (у даљем тексту удружеље)
овим Статутом уређује: циљеве и подручја деловаља, права и одговорност

чланова и

органа удружеља, начин управљаља и друга питаља од значаја за рад удружења.
Члан

2.

Област остваривања циљева
Удруже ље је невладин о и непрофитна, основано на неодређено време ради заступања

интереса чланица, развоја органске производње, промовисаља одрживог развоја и
заштите животне средине.

Члан З.
Назив удружења

Назив удружењаје: Војвођански кластер органске пољопривреде.
Скраћени назив удружеља је: ВО К.

Енглески назив удружењаје:

Vojvodina organic cluster.
VOC.

Скраћени енглески назив удружеља је:

Одлуку о промени назива удружења доноси Скупштина.

Члан

4.

Седиште удружења

Седиште удружења је у Новом Саду.
Одлуку о промени седишта удружеља доноси Управни одбор.
Члан

5.

Печат удружења
Удружење има nечат округлог облика уобичајсних димензија, садржи пун назив и

седиште удружења, на српском језику, ћириличним писмом.

Печатом рукује лице овлашћено за заступање У дружеља.
Члан

6.

Симболи визуелног идентитета

Удружеље има свој логотип и друге симболе визуелног идентитета које утврђује
У правни одбор .
Члан

7.

Циљеви удружења

Удружење је основано у циљу подршке чланицама удружења кроз:
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7.

обједиљена набавка инпуrа потребних за органску производљу, како би их
чланови БОК добили по повољнијим условима од тржишних,

8.

стимулисање предузетништва, нарочито код жена и младих,

9.

подстицање размене идеја, знаља и информација међу чланицама,

1О. унапређеље и подршка родној равноправности,
11. заступаље интереса и пружање стручне помоћи

чланицама у прибављаљу

средстава за реализацију развојних пројеката из различитих иностраних и
домаћих извора финансираља,

12. унапређеље

научно-истраживачког рада и неформалног образоваља свих актера

органске пољопривреде,

13. јачаље капацитета удружеља кроз креираље заједничких програма и пројеката,
14. залагаље за побољшање положаја сеоских жена кроз едукативне програме .
Члан

8.

Делатности удружења

1.

Подршка чланицама БОК кроз трансфер технологија и приступ апликативним
методама које ће омогућити њихово боље позиционираље,

2.

информисаље, саветоваље и неформална образоваље чланица,

3.

сарадља са институцијама и фондовима у земљи и иностранству,

4.

самостално или заједно са друтим организацијама и удружељима организоваље
семинара, радионица, тренинга, јавних расправа, трибина, манифестација,
студиј ских путоваља, изложби и других догађаја везаних за оствариваље циљева
удружеља,

5.

припрема и реализација пројеката везаних за органску производљу, одрживи

6.

лобирање за развој органске производље, одрживи развој и заштиту животне

развој и заштиту животне средине,
средине,

7.

иницираље, подстицаље и издаваље стручних, пропагандних и других

публикација,

8.

специјализовано посредоваље између чланова БОК и добављача у продаји

9.

друге делатности које су од значаја за оствариваље циљева удружеља.

посебних производа неопходних у органској производљи и преради ,

Члап

9.

Члан удружења

Чланство у удружељу је добровољно.

Оснивачи стичу својства члана даном регистрације Удружеља.

Чланице могу бити правна лица и регистрована пољопривредна газдинства из земље
које неке од својих активности реализују на подручју Воводине, које се баве органском
производљом,

прихватају Статут удружеља и

поднесу приступницу за

учлаљење

менаџеру.

Члан удружеља може да буде и правно и физичко лице које је директно или индиректно
својим активностима везано за Органску производљу.

Одлуку о учлањењу доноси Управни одбор на образложен предлог менаџера, на основу
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Члан

10.

Права чланова
Члан Удружења има право да:

1.
2.
3.

равноnравно са другим члановима учествује у оствариваљу циљева удружења,
бира и буде биран у органе удружења,

непосредно

учествује

у

одлучивању на

Скупштини,

као

и

пуrем

органа

удружења,

4.

слободно изражава своје мишљење у оквиру удружења, покреће иницијативе и
даје предлоге,

5. буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима удружења,
6. користи све услуге и стиче све повластице кој~ обезбеђује удр)'Же~~: ., .... -·~"-~А .. ..
ј
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З. одреди лице које ће бити одг?ворно за активнос#,"Иi·nр~о~-е:~'е тачке,

4. помаже рад, чува и унапређује углед удружења; с. ':'
. ' - <:'· ·-- \i
5. поштује Статут и одлуке органа удружења,
; t' • :· •• ·· _,. i ~ ~!Ј
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Члан 12.
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Престанак чланства

Члан удружења може да иступи давањем писане изјаве председнику Скупштине.
Чланство у удружењ у може да престане због дуже неактивности члана, престанком
обављања делатности из области органске производње, непоштовања одредаба овог

Статута или нарушавања угледа удружења.

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, а на образложени предлог Управног
одбора.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за
доношење одлуке о престанку његовоr чланства у удружењу.

Члан

13.

Органи

Органи удружења су Скупштина, Управни одбор, менаџер и пословни секретар.
Члан

14.

Скупштина

Скупштину У дружења чине сви њени чланови.
Скупштина на седници бира свог председника на мандат од четири године.
Скупштина може заседати редовно и ванредно и на седницама се води записник.
Редовно заседање је у првом кварталу и сазива је председник Скупштине слањем
nисаних

позива

са

местом

документима, најкасније

и

временом

14 дана пре

одржавања,

дневним

редом

и

пратећим

одржавања.

Ванредну седницу заказује Председник Скупштине на основу сопствене иницијативе
или на образложени предлог Управног одбора, менаџера или најмање једне трећине
чланова. Иницијатива се подноси у писаном облику и у њој се морају навести разлози
као и питања чије се разматрање предлаже .

Ако Председник Скупштине не сазове седницу у року од

30

дана након покретања

иницијативе за ванредну седницу, односно до краја првог квартала за редовну седницу,
то чини председник Управног одбор са образложеним разлозима.

3

Ванредну скупштинску седницу може да сазове менаџер на иницијативу више од

1/3

чланова .

Позив за седницу Скупштине се шаље свим члановима удружења, члановима Управног
одбора, менаџеру и пословном секретару који могу да присуствују седницама без права
гласа по основу ових функциј а.

Члана Скупштине може у Скупштини мељати овлашћени представник са пуномоhјем .
Члан

15.

Надлежности Скупштине

Скупштина као највиши орган удружења надлежна је да:

1.

усваја Статуr, измене и допуне Статуrа и других општих аката,

2.

бира и разрешава чланове Управног одбора,

З.

доноси одлуке о пријему и иступању чланова,

4.

разматра и усваја извештај о раду менаџера и Управног одбора,

5.

разматра и усваја финансијски извештај ,

6.

доноси план и програм рада .

Скупштина пуноправно одлучује ако је присуrно наЈмаље

113

чланова и то веhином

гласова присуrних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статуrа, статусним променама и престанку рада
Удружеља неопходна је двотреhинска веhина гласова присутних чланова.

Ако члан Скупштине није у могућности да присуствује седници Скупштине, може да
се изјасни по свим тачкама дневног реда писменим путем
Члан

24

сата пре седнице.

16.

Управни одбор

Управни одбор има

9 чланова које

предлаже, бира и разрешава Скупштина.

Мандат чланова у.о . траје четири године и могу се поново бирати на исту функцију.
Управни одбор бира председника и љеговог заменика .
Седнице сазива председник најмаље

2 пуrа у току године.

Позив за седницу са временом и местом одржавања, као и дневним редом и пратећим
документима, шаље се најмаље

7 дана пре

одржавања седнице.

Седницама Управног одбора могу да присуствују менаџер и председник Скупштине
који немају право гласа.
Записник о раду Управног одбора води

пословни

секретар и шаље га члановима

Управног одбора и менаџеру, а усваја се на наредној седници.

Уколико је неки члан у. о.

спречен да присуствује седници, о томе обавештава

председника писаним путем (писмо или
реда и то најкасније

24

c-mail)

са изјашљењем о свим тачкама дневног

сата пре саме седнице .

Одлуке се доносе већином присуrних чланова уз пристигла писмена изјашљеља.
У случају хитности доношења одлука значајних за функционисаље, седнице могу да
буду електронске уз писмено изјашљеље чланова о тачкама дневног реда .

Надлежност~~:~:~д~~:~~~; ,~;~:. с~· н~~~;:'n~iif.?;~ . .
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6.

одлучује о другим питањима за КОЈа нису Законом или овим Статутом
овлашћени други органи Удружења .
Члан

18.

Менаџер
Менаџер је законски заступник удружеља.

Избор менаџера Удружеља врши У правни одбор на образложен предлог председника
Управног одбора на период од

4 године.
Члан

19.

Надлежности менаџера

1.
2.

представља и заступа Удружеље у земљи и иностранству,

координира активностима чланова удружеља и остварује контакте са другим

организацијама и институцијама,
З.

спроводи одлуке Управног одбора,

4.

на крају сваке године

подноси

извештај

о раду и

финансијски извештај

Управном одбору,

5.

по потреби именује и координира радом сектора за: науку, едукацију, пројекте ,
комерцијалну делатност, правну регулативу и маркетинг,

6.

по потреби овлашћује лице које може да потписује документа у љеговом
одсуству,

7.

обавља и друге послове које му повери Управни одбор у складу са интересима
удружеља и Статутом .
Члан

20.

Пословни секретар
Пословни секретар је техничко лице удружеља .

Избор пословног секретара У дружеља врши YпpaBHif-Oдбop,J:J~Q~QLl:W1~.•.._ . , _____ _

Члан
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члановима,
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'ЕЕ'--~У 1 '

стара се о документацији удружења,

З.

помаже менаџер у у реализациЈи свих активности; <,:.

4.

обавља друге послове које му повери Управни

:

о

Члан 22.
Рад удружења .

ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ
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Рад удружеља је јаван. Годишљи извештај о раду Уrфавни·(э-до~~n~оси Скупштlrнir. ' ·· /
Менаџер подноси Управном одбору финансијски извеШтај и изв'еШТаТ о раду,
Менаџер је дужан да обезбеди стално обавештаваље чланова о активностима удружеља
и другим значајним информацијама за чланице.
Члан

23.

Извори средстава

У дружеље

прибавља

средства

од

чланарине ,

добровољних

прилога,

;1

-i:::.

донација,

спонзорстава, поклона, реализације пројеката, пружањем пословних услуга или на
други законом дозвољен начин.

Добит остварена на овај начин може се користити искључиво за оствариваље циљева
удружеља, укључујући и трошкове редовног рада удружеља и сопствено учешће у
финансираљу одређених пројеката.

5

'

Члан

24.

Партнери

Партнери представљају сва правна и физичка лица из земље и иностранства која се не
баве директно органском производњом, али су значајни за рад и функционисање
удружења или са којима удружење остварује неки вид сарадње.
Менаџер може да склопи

комерцијални

уговор

или меморандум

о

сарадњи,

уз

претходно одобрење Управног одбора , како би се дефинисале активности које се
заједнички спроводе, као и права и обавезе обе стране.
Члан

25 .

Измена Статута

Иницијативу за измену и допуну или доношење новог Статута могу поднети: најмање

1/3 чланова Скупштине,

Управни одбор или менаџер удружења.

Иницијатива се подноси председнику Скупштине у писаном облику, са образложењем.
Скупштина на наредној седници разматра предложену иницијативу и својом одлуком
усваја или одбија предложене измене и допуне или доношење новог Статута.
Члан

26.

Престанак рада

Одлуку о престанку рада Удружења и распореду имовине удружења доноси Скупштина

У дружења

2/3

већином гласова и то када престану услови за остваривање циљева

удружења, као и другим случајевима предвиђеним Законом.

Пре~~~уп
~~yi;~~;c
У Новом Саду,

25.4.2017.

б

