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Удружење „ГРУПА ЛИБЕРАЛНИХ, АМБИЦИОЗНИХ И СОЛИДАРНИХ“ - „ГЛАС“ 

 

ул. „Добродолски поток“ б.б.  

17 540 - Босилеград, Србија 

 
 

 

С Т А Т У Т 

УДРУЖЕЊА 
„ГРУПА ЛИБЕРАЛНИХ, АМБИЦИОЗНИХ И СОЛИДАРНИХ“ 

„ГЛАС“ 

 

 
Члан 1. 

 

Удружење „ГРУПА ЛИБЕРАЛНИХ, АМБИЦИОЗНИХ И СОЛИДАРНИХ“, у 

скраћеном називу „ГЛАС“  (у даљем тексту: Удружење) је добровољно, невладино и 

непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области 

афирмације свих позитивних животних активности: култура, образовање, људска и 

мањинска права, екологија, туризам, информативно-издавачка делатност, економија, 

пољопривреда, здравство, спорт и др.  

 

Члан 2. 

 

 Циљеви Удружења су: 

 Развијање културне, просветне и информативно-издавачке делатности с циљем 

очувања националног идентитета бугарске националне мањине у Србији, 

 Да ради на остваривању сарадње између Србије и Бугарске у области економије, 

образовања, културе, екологије, пољопривреде, науке,  туризма, спорта, 

издаваштва, информација и др., 

 Активно учешће на заштити универзалних људских и мањинских права,  

 Пружање правне помоћи онима, чија су права угрожена или повређена, 

 Формирање мреже алтернативних медија за промоцију људских и мањинских права 

и слобода, 

 Чување и унапређење природног, културног и етнолошког наслеђа бугарске 

националне мањине, као и промовисање туристичких вредности у циљу промоције 

наше општине у Србији и иностранству,    

 Очување културних и верских споменика и обележја на територији општине 

Босилеград, као и покретање иницијатива за изградњу нових,  

 Јачање идеолошке инфраструктуре, успостављањем сарадње са другим невладиним 

организацијиама сличних орјентација  у Србији и иностранству, 

 Промоција и развој истраживачког новинарства, 

 Анимирање неактивних грађана, нарочито средњошколаца и студената, и њихов 

ангажман у пројектима удружења,   

 Потребе да појединци и грађани учине корак напред за остваривање својих људских 

и мањинских права да учествују у уређењу и стварању бољих услова живота, 

 Афирмисање и попдстицање учешћа грађана у развоју заједнице и друштва у 

целини, 
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 Унапређење физичког и менталног здравља људи, 

 Едукација грађана на плану стручног образовања и усавршавања у складу са 

савременим светским трендовима, 

 Јачање социјалних вештина за запошљавање и развој каријере кроз стручно 

усавршавање, 

 Решавање проблема лица са отежаним приступом запослењу (лица са 

инвалидитетом, старији малолетници без адекватног родитељског старања, 

приправници, лица након 40 година старости без запослења, лица након одслужења 

казни у казнено-поправним установама), као и хуманитарним питањима везаним за 

ову категорију становништва, 

 Унапређење услова на тржишту рада, 

 Поспешивање запошљавања маргинализованих група кроз јавне радове (инвалиди, 

самохране мајке, особе са дугим стажом чекања на посао, необразовани грађани и 

сл.), 

 Образовање грађана, 

 Афирмација волонтерског стваралаштва, 

 Израда и реализација јасних, волонтерских и развојно-орјентисаних и опште 

корисних програма, 

 Утицај и активно учешће у креирању, развоју и реализацији стручних, културних, 

спортских и забавних програма, 

 Подршка производњи здраве хране, очување традиционалних заната и обичаја,  

 Подршка заштити избеглица, социјално угрожених категорија, самохраних мајки и 

њихових породица, 

 Активно учешће у пројектима човекове околине, развоја еколошке свести и 

културе, 

 Сарадња са образовним, здравственим и хуманитарним организацијама и 

установама, 

 Активно учешће у борби против свих порока и болести зависности, којима је 

највише угрожена млада генерација, 

 Активна сарадња са свим међународним и невладиним организацијама и 

удружењима грађана, 

 Борба против трговине људима и свих облика дискриминације у друштву, 

 Побољшање услова живота деце школског и предшколског узраста, 

 Борба против материјалног и духовног сиромаштва, 

 Едукација и повећање културног нивоа друштва,  

 Подржавање изградње грађанског и демократског друштва, развоја и унапређења 

принципа владавине права, 

 Подстицање развоја мултикалтуралности у свим сегментима друштвеног живота и 

ширење знања о њима, 

 Успостављање нових веза и партнерства у реализацији конкретних пројеката кроз 

државне и недржавне институције. 

 

Члан 3. 

 

Постизање циљева Удружења реализује се кроз: 

 Организује само или у сардањи са другим организацијама неформалну едукацију, 

издаваштво, промоцију, организовање јавних манифестација, семинара, 

симпозијума, конференција, скупова, трибина, путовања, фестивала, ексурзија, 

зимских и летњих одмора, колонија, изложби, концерата, позоришних представа, 
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спортских догађаја, документација и истраживања у свим областима, која 

афирмишу позитивне животне активности грађана и очување националне свести 

бугарске националне мањине у Србији, 

 Истраживање, проучавање и обраћање државним, међународним органима и 

организацијама о свим питањима, везаним за људска и мањинска права, као и за 

очување националног и културног идентитета бугарске националне мањине,  

 Издавање књига, брошура и других публикација, 

 Објављује информације и саопштења на свом интернет сајту, у штампаним и 

електронским медијима, а у вези са активностима Удружења, 

 Сарадња са институцијама, универзитетима, школама, удружењима и неформалним 

групама у земљи и иностранству, који се баве истим или сличним активностима,    

 Праћање, помагање и унапређење стручног и научно-истраживачког рада својих 

чланова,  

 Израда и реализација пројеката, елабората и студија, 

 Афирмација свих позитивних вредности путем штампаних публикација, интернета 

и видео материјала у складу са Законом, 

 Успостављање и вођење ВЕБ презентација ради презентовања активности 

Удружења, као и благовременог обавештавања заинтересоване јавности о 

дешавањима, везаним за циљеве и задатке Удружења, 

 Рад на подстицању деце и младих, учествовање у организовању слободног времена 

младих кроз едукативне и волонтерске активности, 

 Посећивањем семинара у земљи и иностранству, као и разменом стручњака на 

међународном нивоу, с циљем стручног усавршавања својих чланова, 

 Промовисање природних лепота, архитектонске, културне и верске вредности, 

туристичке догађаје, гастрономску понуду и рекреативне активности (лова, 

риболова, и других спортова) општине Босилеград, 

 Пружање услуге личне и кућне хигијене (набавке хране, лекова и др.), плаћање 

комуналија, услуге пратиоца, психо-социјална подршка и др.,  

 Остварује и друге програме и пројекте у циљу неговања, популаризације, очувања и 

афирмације културе, обичаја и традиција бугарске националне мањине. 

 

Члан 4. 

 

 Назив Удружења на српском језику је: Удружење „Група либералних, 

амбициозних и солидарних“. 

Назив Удружења на бугарском језику је: Сдружение „Група  либерални, 

амбициозни и солидарни“. 

Скраћени назив Удружења на српском и бугарском, језику је: „ГЛАС“. 

Удружење има седиште у Босилеграду, ул. „Добродолски поток“ б.б. 

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије. 

 

 

Члан 5. 

 

 Члан Удружења може бити свако лице, које прихвата циљеве Удружења, Статут и 

уплати чланарину. Чланство у Удружењу стиће се кроз попуњавање приступнице у 

писаној или електронској форми, уплатом чланарине и увођењем у евиденцију чланства.  

Малолетно лице са навршених 14 година може се учланити у Удружењу уз 

прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.  
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Члан 6. 

 

 Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор, коју ратификује Скупштина 

Удржења.  

 Члан може иступити из чланства давањем писмене изјаве о иступању. Чланство у 

Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог 

Статута, или нарушавања угледа Удружења, а све ово утврђује Управни одбор, који 

доноси одлуку о престанку чланства.  

  

Члан 7. 

 

Члан Удружења има право да:  

 Равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења, 

 Непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења, 

 Бира и буде биран у органе Удружења. 

 Буде благовремено информисан о раду и активностима Удружења. 

 

Члан Удружења је дужан да: 

 Поштује циљеве и Статут Удружења и активно доприноси остваривању истих, 

 Учествује у складу са интересовањем и својим способностима у активностима 

Удружења, 

 Савесно обавља послове и дужности, које му повере органи Удружења, 

 Редовно плаћа чланарину. 

 

 

Члан 8. 

 

Органи Удружења су: Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор. Органи 

Удружења могу пуноправно да одлучују ако је присутна већина чланова органа. Удружење 

одлучује већином гласова присутних, уколико за поједина питања овим Статутом није 

другачије одређено. 

 

Члан 9. 

 

 Скупштину Удружења чине сви чланови Удружења. 

 Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине 

може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање 

1/3 чланова скупштине. У овом случају иницијатива се подноси Управном одбору у 

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

 Седницу Скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о 

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

лице, које буде изабрано јавним гласањем на почетку седнице.  

 Скупштина: 

 Доноси план и програм рада, 

 Усваја Статут, као и измене и допуне Статута, 

 Усваја и друге опште акте Удружења,  

 Разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора, 
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 Разматра и усваја финансијски план и извештај, 

 Бира и разрешава чланове Управног одбора и Надзорног органа, 

 Одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења, 

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање 1/2 чланова са правом 

гласа. Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова са правом гласа. За одлуку 

о изменама и допунама Статута неопходна је двотрећинска већина гласова присутних 

чланова са правом гласа.  

 

Члан 10. 

 

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

Удружења утврђених овим Статутом.  

 Управни одбор има 5 чланова, које из редова редовних чланова бира и опозива 

Скупштина.  

Управни одбор из реда својих чланови бира председника, заменика и секретара.  

Председник Управног одбора, који је уједно и председник Удружења, представља и 

заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца. 

Заменик председника Управног одбора је овлашћен да у одсуству председника Управног 

одбора заступа Удружење и потписују сва финансијска и новчана документа у име 

Удружења.  

Управни одбор у изузетним случајевима може да одржава седнице и путем 

електронских веза и комуникација. 

Мандат чланова Управног одбора је 4 године и могу се поново бирати на исти 

начин.  

Управни одбор: 

 Руководи радом Удружења између две Скупштине и доноси одлуке ради 

остваривања циљева Удружења, 

 Организује редовно обављање делатности Удружења, 

 Поверава посебне послове појединим члановима, 

 Доноси финансијске одлуке, 

 Одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом 

иницијативом или на предлог најмање 1/3 чланова Удружења и припрема предлог 

измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање, 

 Одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25, став 2. 

Закона о удружењима и по потреби, одређуује посбног заступника Удружења за тај 

поступак,  

 Одлучује о висини чланарине,   

 Одлучује о удруживању у савезе или друге асоцијације у земљи и иностранству, 

 Одлучује о другим питањима, за која нису Законом, или овим Статутом овлашћени 

други органи Удружења. 

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутна најмање 1/2 чланова, а одлуке 

доноси већином гласова присутних чланова.  
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Члан 11. 

 

 Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим 

неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.  

Надзорни однор има 2 члана, које из редова чланова са правом гласа Удружења 

бира Скупштина. Мандат чланова Надзорног одбора траје 4 године и могу бити поново 

бирани. Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.   

 

Члан 12. 

 

 Рад Удружења је јаван.  

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

активностима Удружења, непосредно или путем интернет публикација, сопственог сајта, 

односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.  

 

Члан 13. 

 

 Удружење може оснивати огранке и подружнице, односно именовати поверенике 

на територији Србије у складу са позитивним законским прописима. О формирању истих 

одлуку доноси Управни одбор, који о томе обавештава Скупштину Удружења на првој 

наредној седници.  

 

Члан 14. 

 

  Ради остваривања својих циљева, Удружење успоставља контакте и сарађује са 

другим сличним Удружењима и организацијама у земљи и иностранству. Удружење се 

може учлањивати у домаћа и међународна удружења, асоцијације, или организације, о 

чему одлуку доноси Управни одбор, који о томе обавештава Скупштину. О учлањењу у 

међународно удружење или организацију председник Управног одбора је дужан да 

обавести надлежни државни орган у року од 15 дана од дана учлањења.  

 

Члан 15. 

 

 Средства за остваривање програмских циљева и задатака Удружење прибавља: 

 Од поклона, чланарине, прилога и донација чланова, домаћих и међународних 

организација, 

 Конкурисањем пројектима код државних органа, домаћих и иностраних 

организација и фондација, 

 Удружење може прибавити средства и од котизација за семинаре и друге облике 

едукације, које организује Удружење. 

 

 

Члан 16. 

 

Удружење пресатаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за 

остваривање циљева Удружења., као и у другим случајевима предвиђеним Законом.   

У случају престанка рада Удружења, на последњој својој седници Скупштина 

доноси одлуку коме ће припасти имовина Удружења.  
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Члан 17. 

 

 Удружење има печат округлог облика на коме је на ободима круга исписано 

ћирилицом на српском и бугарском језику: Удружење „Група либералних, амбициозних и 

солидарних“ – Сдружение „Група на либерални, амбициозни и солидарни”. У средини 

круга печата већим ћирилићним словима исписан је скраћени назив „ГЛАС”, испод које  

мањим ћирилићним словима је написано „Босилеград”, а све то на фону (позадини) 

графичког приказа голуба у лету.   

 Лице одговорно за руковање печатом је председник Управног одбора.  

 

Члан 18. 

Лого Удружења, представља графички приказ белог голуба у лету на плавој 

позадини. Скраћени назив и место оснивања је уписано у средини слике голуба. Приказ 

голуба је уоквирен са звездицама жуте боје у кружном облику. 

 

Изглед логоа: 

 
 

 

Члан 19. 

 

 Овај Статут ступа на снагу даном усвајања од стране Оснивачке Скупштине 

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

 

Члан 20. 

 На сва питања, која нису регулисана овим Статутом, непосредно ће се примењивати 

одредбе Закона о удружењима.  

 

 

У Босилеграду, 26.01.2013 год.  ____________________________________ 

Председавајући Оснивачке Скупштине 

Петар Рангелов 
 


