
У складу са одредбама чл.11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на 

редовној скупштини одржаној дана 28.01.2017.  у Новом Саду, усвојен је: 

 

СТАТУТ 

УДРУЖЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ЛАЂАРА СРБИЈЕ 

 

Област остваривања циљева: 

Члан 1. 

УДРУЖЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ЛАЂАРА СРБИЈЕ (у даљем тексту: Удружење) је 

невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у 

области  унапређења пловидбе рекама, побољшања радних услова на речним бродовима, 

заштите лађарске традиције, заштите интереса радника свих лађарских струка  и  екологија и 

заштите животне средине на рекама и језерима Србије. 

 

Циљеви удружења 

Члан 2. 

Циљеви Удружења су: побољшање и унапређење речне пловидбе и услова живота и рада на 

бродовима трговачке морнарице, саветовање надлежних органа при донешењу закона и уредби 

везаних за речну пловидбу, едукација грађана, а посебно деце и младих о значају речне 

пловидбе и о безбедности у речној пловидби, чувања и заштите животне средине, 

унапређивање заштите животне средине, организовање активности на рехабилитацији 

угрожених подручја, као и јавно залагање за промену навика у погледу коришћења и чувања 

природних ресурса и очување река и језера. 

Члан 3. 

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито: 

1) прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области пловидбе унутрашњим пловним 

путевима 

2) организује, само или у заједници са другим организацијама, стручне скупове, саветовања, 

семинаре и друге облике едукације у области пловидбе и екологије; 

3) објављује књиге, уџбенике, часописе и друге публикације о питањима која се односе на 

пловидбу, у складу са законом; 

4) организује просветне раднике и друге стручњаке за рад на едукацији одраслих, деце и 

омладине у области пловидбе и за спровођење активности на заштити, безбедности  и уређењу 

пловних путева и природе. 

5) организује волонтерске акције за чишћење и заштиту природе, пошумљавање и озељењавање 

угрожених делова водотока и њихове околине; 

5) сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у 

земљи и иностранству које се баве пловидбом. 

 



Назив и седиште 

Члан 4. 

Назив Удружења је: УДРУЖЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ЛАЂАРА СРБИЈЕ 

Скраћени назив Удружења је: УДРУЖЕЊЕ ЛАЂАРА 

Назив Удружења на страном језику је: Schiffern Verband von Serbien, Boatmen Association of 

Serbia 
Удружење има седиште у општини Нови Сад, Лончарска 7 

Званична интернет адреса удружења је: www.udruzenjeladjara.com, емаил адреса: 

udruzenjeladjara@gmail.com и контакт телефон: +381 61 24 96 034 

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије. 

 

Услови и начин учлањивања и престанка чланства 

Члан 5. 

Члан Удружења може бити свако пунолетно лице које има професионално звање у унутрашњој 

или дугој пловидби, које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење 

Управном одбору Удружења и редовно испуњава обавезе према Удружењу. Постоји 4 (четири) 

нивоа чланства: Оснивач, Истакнути члан, редовни члан и почасни члан. Одлуку о врсти 

чланства доноси Скупштина Удружења или  Председник управног одбора. Оснивач, Истакнути 

члан и редовни члан морају поседовати звање у унутрашњој или дугој пловидби а почасни члан 

може бити свако друго лице које својим залагањем унапређује рад Удружења и заступа његове 

циљеве. Чланови доказују припадност Удружењу чланском картом. Чланска карта се издаје на 

5 (пет) година и садржи основне податке имаоца, звање у унутрашњој или дугој пловидби и 

врсту чланства коју имаоц остварује. 

 

Члан 6. 

Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина или Председник управног одбора и о томе без 

одлагања обавештава подносиоца пријаве. 

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. 

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 

или Суд части који бира Скупштина а поводом кршења угледа и части Удружења и лађарске 

струке. 

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

одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу. 

 

 

 

 



Права обавезе и одговорност чланства 

Члан 7. 

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. 

 

Унутрашња организација 

Члан 8. 

Органи Удружења су Скупштина и Управни одбор. Функцију заступника врши Председник 

Управног одбора, а у његовом одсуству заменик Председника Управног одбора. Управни одбор 

сачињавају: Председник Удружења, Оснивачи Удружења и 1 (један) Истакнути члан. 

Председник и Истакнути члан могу бити на функцији Управног одбора 4 (четири) године и 

бирају се гласањем редовног чланства Удружења. Могу бити поново бирани. Чланови 

Управног одбора могу бити смењени на лични захтев или гласањем редовног чланства. 

Председник Удружења је и председник Управног одбора. Заменик председника могу бити 

Оснивач или Истакнути члан а бира га Управни одбор. 

Члан 9. 

Скупштину Удружења чине сви његови чланови. 

Скупштина се редовно састаје два пута годишње. Ванредна седница Скупштине може се 

заказати на образложени предлог Управног 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. 

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. Гласање се врши по принципу један човек један 

глас. 

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 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. 

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 4 члана које сачињавају: Председник Удружења, Оснивачи Удружења и 

Истакнути члан које бира и опозива Скупштина. 

Мандат чланова Управног одбора траје 4. године и могу се поново бирати на исту функцију. 

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

 

Члан 11. 

 

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

финансијског налогодавца. 

Заменик председника је овлашћен да, у отсуству председника управног одбора, заступа 

Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења. 

У одсуству Председника и Заменика председника управног одбора, Истакнути члан је 

овлаштен да заступа Удружење и потписује 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 пет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси 

Скупштини на усвајање; 

6) 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; 

7) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други 

органи Удружења. 

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

доноси већином гласова свих чланова. 

 

Остваривање јавности рада 

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 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. 

Удружење 2 (два) пута годишње издаје свој гласник под називом „Лађари Србије – лађарски 

гласник“, магазин у штампаном и електронском издању у којем обрађује и анализира теме 

претходног полугођа и најављује акције и пројекте за наредни шестомесечни период везано за 

пловидбу, безбедност речног саобраћаја и екологију. 

Члан 14. 

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим 

удружењима и организацијама у земљи и иностранству. 

Удружење може приступити међународним лађарским удружењима, међународним лађарским 

синдикатима као и удружењима за заштиту животне средине, о чему одлуку доноси 

Скупштина. 

 

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима 

 

Члан 15. 

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 пловидбе и заштите животне средине. 

Привредна делатност којом се стиче добит 



 

Члан 16. 

Удружење прибавља средства обављајући привредну делатност: Делатност струковних 

Удружења 94.12. Класификација делотности сектор Ј, грана 58.1. издавање књига - шифра 58.11 

издавање часописа и периодичних издања - шифра 58.14. Добит остварена на начин из става 1. 

овог члана може се користити искључиво за остваривање циљева удружења, укључујући и 

трошкове редовног рада Удружења и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката. 

 

Престанак рада удружења 

Члан 17. 

 

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 18. 

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. 

 

Изглед и садржина печата 

Члан 19. 

Удружење има печат округлог облика на којем је у горњој половини исписано: Удружење 

професионалних лађара Србије са сличицом адмиралитетског сидра у средини круга печата. 

На електронским документима и интернет издањима користи се лого у облику печата са 

латиничним натписом са додатом интернет адресом Удружења на доњој половини круга знака. 

 

Униформа и кодекс одевања 

Члан 20. 

Сваки члан има право на куповину и ношење униформе трговачке морнарице. Изглед 

униформе је традиционалног изгледа плаве, маслинасто сиве (каки) и беле боје. Чинови које 

чланови носе као обележје на униформи су традиционалног изгледа са „ Нелсоновим оком“ на 

завршној еполети за послове палубе и са ознаком везеног пропелера за послове машине. 

Капетани односно заповедници бродова за овлашћењем Заповедник типа А носе 4 (четири) 

златне црте, официри палубе са овлашћењем Заповедника А носе 3 (три) златне црте, 

Заповедници врсте Б, Ц и крмари носе 2 (две) златне црте а вођа палубе, боцман и морнар по 1 

(једну) златну црту. Управитељи строја носе 4 златне црте, Машиниста унутрашње пловидбе 

носи 3 (три) златне црте а машиновођа 2 (две) златне црте са везеним симболом пропелера 

изнад горње црте. Дозволу ношења чинова члан доказује чланском картом Удружења са 

уписаним овлашћењем у унутрашњој пловидби или са овлашћењем у унутрашњој или дугој 



пловидби издатој од надлежне лучке капетаније. Униформу је дозвољено и препоручено носити 

за презентовање Удружења, представљање лађарске струке и обављање послова на бродовима 

трговачке морнарице. Свака злоупотреба униформе и чинова као и неадекватно и непримерено 

понашање приликом ношења униформе сматраће се повредом угледа и части Удружење и 

лађарске струке и повлачи санкције Суда части из члана 6. овог Статута. 

 

Члан 21. 

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

Закона о удружењима. 

Члан 22. 

Овај Статут ступа на снагу од дана његовог усвајања на редовној скупштини Удружења. 

 

 

 

Председавајући  скупштине Удружења 

 

__________________________________ 

    Капетан Бранислав Вајда     

 

 

 

 


