
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т 

 

Удружења  

 

„Музичко оперско театарска организација МОТО“ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у Београду, 15.10.2021. године 



На основу члана 12. Закона о удружењима (Сл. Гласник РС бр. 51/2009, 99/2011 - др. Закон и 44/2018 - 
др. Закон), члана 9. став 4. тачка 2. Статута удружења „Музичко оперско театарска организација МОТО“ 
и одлуке Скупштине удружења о измени и допуни Статута усвојеној на седници одржаној дана 
15.10.2021. године у Београду, Скупштина Удружења усваја  

 

СТАТУТ УДРУЖЕЊА 

„МУЗИЧКО ОПЕРСКО ТЕАТАРСКА ОРГАНИЗАЦИЈА МОТО“ 

 

ОБЛАСТ ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА 
Члан 1. 

Удружење „Музичко оперско театарска организација МОТО“ (у даљем тексту: Удружење) је невладино 
и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области 
унапређења живота грађана Републике Србије кроз унапређење културе, едукације и уметничке 
продукције, унапређење људских права и слобода, укључујући право на слободу говора и изражавања, 
право на различитост, право на слободно информисање, права жена, права деце и младих и право на 
здраву животну средину. 

ЦИЉЕВИ УДРУЖЕЊА 
Члан 2. 

Циљеви удружења су: 

 Унапређење услова за остваривање слобода и права грађана који су загарантовани Уставом и 
законима Републике Србије и који су у складу са прописима Европске Уније и повељама 
Уједињених нација са акцентом на праву на различитост, националну, верску, полну и сексуалну 

 Остваривање и извођење програма из домена музичке, театарске и оперске уметности 

 Учествовање и организација стручних скупова, округлих столова, саветовања, радионица, 
трибина, конференција, а све у циљу унапређења услова живота грађана 

 Музичка едукација и промовисање младих уметника промоција српске и светске класичне 
музике 

 Међународна сарадња у области деловања, као и повезивање уметника из различитих сфера 

 Сарадња са релевантним структурама на локалном и националном нивоу 

 Унапређење услова живота особа са инвалидитетом 

 Права детета и младих и жена 

 Права националних мањина и дискриминисаних група 

 Права на заштиту животне средине 

 Организација и реализација музичких односно оперских и театарских радионица 

Члан 3. 

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито: 

 Води рачуна о националној и европској културној баштини  

 Припрема предлоге пројеката из различитих области које доводе до побољшања услова живота 
грађана  и имплемнтира их самостално, или кроз сарадњу са другим организацијама 

 Организује стручне скупове, саветовања, семинаре, радионице и друге облике едукације у 
области музичке, театарске и оперске уметности 

 Издаје публикације из поменутих области и архивира све програма који припадају организацији 

 Користи интернет у циљу промовисања културе, образовања и едукације, као и за промовисање 
права и слобода грађана 



 Објављује књиге и друге публикација о питањима која се односе на унапређење музичке, 
театарске и оперске уметности, а у складу са законом 

 Организује, остварује и изводи програме у циљу промовисања и унапређења квалитета музичке 
и тетарске уметности код нас 

 Повезује различите интересне групе у циљу успостављања сарадње и унапређења квалитета 
живота грађана 

 Сарађује са институцијама и другим факултетима,  стручним удружењима и другим 
организацијама у земљи и иностранству који се баве унапређењем поменутих уметности. 
 

НАЗИВ И СЕДИШТЕ 
Члан 4. 

Назив Удружења је: „Музичко оперско театарска организација МОТО“ 
Назив Удружења на страном (енглеском) језику је: „Musical, Opera and Theatratical Organization“ 
Скраћени назив је: МОТО 
Удружење има седиште у Београду, Чумиево сокаче бб, локал 91 
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије. 
 

ДЕЛАТНОСТ УДРУЖЕЊА  

Члан 5. 

 

Делатност Удружења уписује се под шифрама: 

1)  ..................9499, делатност осталих организација на бази учлањења 

2) ...................90.01, извођачка уметност 

 

ИЗГЛЕД И САДРЖИНА ПЕЧАТА 
Члан 6. 

Удружење има свој печат који је округлог облика, са пуним  називом  Удружења,  који је исписан на 

српском језику, ћириличним писмом. 

Ободом печата исписан је текст: Музичко оперско театарска организација МОТО. 

Остали подаци који се односе на број и начин чувања печата и слично се ближе регулишу одлуком 

заступника.  

УСЛОВИ И НАЧИН УЧЛАЊИВАЊА И ПРЕСТАНКА ЧЛАНСТВА 
Члан 7. 

Члан Удружења може бити свако правно или физичко лице које прихвата циљеве Удружења и Статут, а 
на основу препоруке једног од чланова.  
 
Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у Удружење уз прилагање оверене 
изјаве његовог законског заступника о давању сагласности. 
 
За лице млађе од 14 година из става 1. овог члана пријаву подноси његов законски заступник. 

Члан 8. 

Поред оснивача, Удружењу могу приступити нови чланови ако је то у интересу остваривања циљева 

Удружења под условом да исти прихвате циљеве Удружења и Статут, прихвате све обавезе које их 

терете почев од дана учлањења,  а у складу са посебном одлуком Скупштине. 



 

Члан 9. 

Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина на образложен предлог најмање три члана Удружења 

или на захтев члана који приступа. 

Чланство се стиче потписивањем приступнице. 

Члан 10. 

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. 

Чланство у Удружењу престаје дужом неактивношћу члана. 

Одлуку о престајању чланства доноси Скупштина. 

Чланство у Удружењу престаје искључењем, у случају да члан Удружења не испуњава обавезе које га 

терете, не плаћа чланарину, не надокнађује трошкове или на други сличан начин избегава испуњење 

обавеза које терете и остале чланове Удружења. 

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина која истовремено одлучује о даљем коришћењу права 

која су припадала члану који се искључује. 

ПРАВА ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНСТВА 
Члан 11. 

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 да буде биран у органе Удружења. 

 Буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења. 

 

Члан 12. 

Члан Удружења је дужан да: 

 Активно доприноси остваривању циљева Удружења 

 Учествује у складу са интересовањима у активностима Удружења 

 Плаћа чланарину 

 Обавља и друге послове које му повери Скупштина. 

 
ОРГАНИ УДРУЖЕЊА  

Члан 13. 

Органи Удружења су: 

 Скупштина 

 Заступник – председник Удружења. 

 

СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА 
Члан 14. 

Скупштину Удружења чине сви његови чланови.  

Скупштином председава председник Скупштине. 

Председник Скупштине бира се на мандатни период од четири године, уз могућност поновног избора, 

као и уз могућност превременог разрешења. 

 



 

Члан 15. 

Скупштина одлучује о следећим питањима: 

 Усваја Оснивачки акт 

 Усваја Статут, као и измене и допуне Статута 

 Доноси план и програм рада 

 Бира и разрешава заступника Удружења 

 Разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај заступника 

 Разматра и усваја  годишњи финансијски план и извештај 

 Разматра и усваја периодичне планове и извештаје 

 Бира и разрешава председника скупштине, записничара 

 Доноси одлуке о приступању нових чланова 

 Доноси одлуке о иступању и престанку чланства у Удружењу 

 Доноси одлуке о учлањењу у међународне организације, удруживању са сродним 

организацијама у земљи и слично 

 Одлучује о престанку рада Удружења 

 Одлучује о статусним променама, спајању, припајању и подели 

 Одлучује о начину рада и остваривању циљева, и начину вођења пословних књига. 

 Одлучује о чланарини и осталим изворима финансирања. 

 Oдлучује о удруживању у савезе. 

 Одлучује и о другим питањима у складу са Статутом и Законом о удружењима. 

 

Члан 16. 

Седнице Скупштине могу бити: редовне, ванредне и изборне. 

Редовне седнице Скупштине се одржавају према потреби, а најмање једном годишње. 

 

Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог и на писану иницијативу 

најмање једне трећине чланства са предлогом питања о којима ванредна Скупштина одлучује. 

                    

Члан 17. 

Скупштину сазива председник Скупштине. 

 

Седнице Скупштине се сазивају телефонским путем најмање осам дана пре одржавања седнице осим 

у хитним случајевима најмање један дан пред одржавање седнице. 

Телефонским путем се чланови Скупштине информишу о дневном реду и одлукама које трба да се 

донесу  на скупштини. 

 

Члан 18. 

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутно више од половине чланова. 

Скупштина одлучује већином  гласова присутних чланова. 

За одлуку о изменама и допунама Статута, изменама и допунама осталих акта, пријему нових 

чланова и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова. 

 



О осталим питањима Скупштина одлучује већином од укупног броја присутних. 

Члан 19. 

Гласање  на седници је јавно  уколико Скупштина не одлучи другачије. 

О раду Супштине води се записник, који потписују председник и записничар. 

Скупштина може донети Пословник о свом раду.     

 

Члан 20. 

Записник са седнице Скупштине сачињава се у писаној форми. 

Сви записници са донетим одлукама се чувају у архиви Удружења. 

 

Записничар се бира одлуком Скупштине на мандатни период од четири године уз могућност новог 

избора без ограничења броја мандата, као и уз могућност превременог разрешења. 

 

ЗАСТУПНИК УДРУЖЕЊА 
Члан 21. 

Заступник Удружења се именује на мандатни период од четири године, уз могућност поновног 

избора, без ограничења броја мандата. 

Заступника Удружења у његовом одсуству замењује по функцији председник Скупштине. 

 

Члан 22. 

Заступник Удружења  обавља следеће послове: 

 Заступа и представља Удружење, 

 Организује и води пословање Удружења, 

 Одговара за законитост рада Удружења, 

 Спроводи утврђену пословну политику и поступа по смерницама које утврди Скупштина, 

 Координира послове и стара се о остваривању плана и програма рада, 

 Подноси извештај о раду Удружења, 

 Обезбеђује уредно и благовремено информисање оснивача-чланова Удружења, 

 Закључује уговоре, 

 Предлаже мере и пројекте за успешно функционисање Удружења, 

 Ради и друге послове у складу са законом и одлуком органа Удружења. 

 

Члан 23. 

Заступник Удружења може бити разрешен дужности пре истека мандата на који је именован, на свој 

захтев или одлуком Скупштине.   

 

ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБАВЕЗЕ УДРУЖЕЊА 

Члан 24. 

За своје обавезе Удружење одговара целокупном својом имовином. 

Чланови Удружења и органа Удружења могу лично одговарати за обавезе Удружења, ако поступају са 

имовином Удружења као да је у питању њихова имовина или злоупотребе Удружење као форму за 

незаконите или преварне сврхе. 

 



 

ИМОВИНА УДРУЖЕЊА 

Члан 25. 

Имовину удружења чине: новац, ствари и права, прибављени по различитим основама. 

  

Члан 26. 

Удружење прибавља средства од чланарина, добровољних прилога, донација и поклона, 

финансијских субвенција и на друге законом дозвољене начине који су у интересу остварења циљева 

ради којих се оснива, као и обављањем других послова из надлежности Удружења. 

 

Износ средстава који терети чланове на име чланарине утврђује се одлуком Скупштине на основу 

плана пословања за текућу пословну годину или других критеријума применљивих на све чланове. 

 

КОРИШЋЕЊЕ ИМОВИНЕ УДРУЖЕЊА 

Члан 27. 

Имовина удружења може да се користи једино за остваривање његових статутарних циљева. 

Имовина Удружења не може се делити његовим члановима, оснивачима, члановима органа 

удружења, запосленима или са њима повезаним лицима. 

Одредбе ст. 1. и 2. овог члана не односе се на давање пригодних примерених награда и накнада 

оправданих трошкова насталих остваривањем статутарних циљева Удружења (путни трошкови, 

дневнице, трошкови преноћишта и сл.), уговорене теретне обавезе и исплату зарада запослених. 

ПРИВРЕДНА ДЕЛАТНОСТ КОЈОМ СЕ СТИЧЕ ДОБИТ 
Члан 28. 

Удружење прибавља средства обављајући привредну делатност.  

Удружење обављати Стваралачке, уметничке и забавне делатности, под шифром делатности 90.01 - 
Извођачка уметност 
 

ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ 

Члан 29. 

Удружење води пословне књиге, сачињава финансијске извештаје и подлеже вршењу ревизије 

финансијских извештаја, у складу са прописима о рачуноводству и ревизији. 

Док Удружење послује као непрофитна институција у свом годишњем извештају не исказује добит из 

пословања. 

 

ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ РАДА 
Члан 30. 

Рад Удружења је јаван. 

Јавност рада се обезбеђује на следећи начин: 

 Одлуке органа управљања објављују се на огласној табли у седишту Удружења, 

 Удружење може повремено да издаје публикације о свом раду и ангажовању, 

 Према указаној потреби информише јавност преко средстава информисања; радио, ТВ и слично, 

 На други одговарајући начин. 



 
 

Члан 31. 

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и 
организацијама у земљи и иностранству. 
 
Удружење може приступити међународним удружењима који имају сличне циљеве оснивања, о чему 
одлуку доноси Скупштина. 
 

СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ 

Члан 32. 

Удружење може приступити другим удружењима домаћим и страним, савезима, ради остваривања 

заједничких интереса и пословне сарадње. 

 

ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА 

Члан 33. 

Удружење престаје са радом кад престану да постоје заједнички интереси због којих је основано, а у 

складу са одлуком Скупштине, као и због разлога регулисаних одговарајућим законским прописима. 

 

У случају статусних промена, спајање, припајање, подела  и слично, права и обавезе Удружења 

прелазе на правног следбеника. 

 

Члан 34. 

У случају престанка рада Удружења које није последица стечаја или ликвидације, о имовини 

Удружења одлуку доноси Скупштина у складу са законским прописима. 

 

Имовина Удружења која остане по одбитку свих трошкова пословања, затим обавеза по основу пореза 

и доприноса и слично, преноси се одлуком Скупштине сродном удружењу  без наканде. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 35. 

На питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о 

удружењима, или ће се извршити измене и допуне Статута. 

 

Измене и допуне Статута усвајају се на исти начин на који је Статут донет. 

 

Члан 36. 

Овај Статут ступа на снагу даном доношења. 

Статут је донет дана 15.10.2021. године, у Београду 

 

 
 

Председник Скупштине Удружења 

  

_______________________________ 

 Драган Стевовић 


