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У складу са одредбама Закона о удружењима ("Службени гласник РС", бр. 51/09), Оснивачка 
скупштина удружења "Српски Кривак", на седници одржаној 6. јуна 2010. у Селевцу, усвојила је 

 
 

УДРУЖЕЊА "СРПСКИ КРИВАК" 
 
 ���� ��
Удружење "Српски Кривак" је добровољно, невладино, недобитно удружење 
физичких лица, које је основано ради остваривања следећих циљева: 
 

1. Окупљање и дружење слободних људи, оба пола, са сличним погледима на 
савремено и традиционално.  

2. Чување и афирмација традиционалних културних вредности и обичаја. 

3. Афирмација аутентичних  достигнућа у области културе, науке, уметности, 
спорта, новинарства, привреде и пољопривреде Србије.   

4. Коришћење, унапређење и промовисање  савремених информационо-
комуникационих технологија ради превазилажења временских и просторних 
баријера између људи. 

5. Гајење нарочите сорте домаћег кукуруза "Српски Кривак" на посебним 
историјским и географским локацијама.  

6. Воденично, хладно, млевење кукурузног брашна од "Српског Кривака“, за 
личну употребу и поклоне. 

7. Додела годишњих награда "Српски Кривак" (женски и мушки примерак) за 
нарочите заслуге и достигнућа у професионалним и/или друштвеним 
активностима. 

 
 ���� ��
Удружење сe оснива ради остваривања циљева у области: науке, привреде, 
пољопривреде, културе, уметности, новинарства, спорта, традиције и забаве. 
 
 ���� ��
Назив удружења је "Српски Кривак". 
 
Седиште удружења "Српски Кривак" налази се у Београду, улица Николе 
Добровића 32, градска општина Нови Београд.  
 
Удружење обавља своју делатност, претежно, на територији Републике Србије.  
 
 ���� ��
Рад Удружења је јаван. Информисање се остварује преко званичног веб сајта 
Удружења www.krivak.rs. 
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Члан Удружења може да постане свако пунолетно физичко лице које прихвата 
одредбе овога Статута. 
 
Удружење има редовне и почасне чланове. 
 
Пријем редовних чланова врши се на основу усмене препоруке једног од чланова 
Удружења и прихватања те препоруке од стране Управног одбора.  
 
Пријем почасних чланова верификује Скупштина Удружења, а на основу предлога 
Управног одбора.  
 
Удружење води евиденцију о свом чланству. Сваком члану се издаје чланска 
карта на неодређено време. 
 
 ���� ��
Сваки члан Удружења има право да: 

• равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева 
Удружења 

• непосредно учествује у одлучивању на Скупштини и преко органа Удружења 

• бира и буде биран у органе Удружења 

• буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења. 
 
 ���� ��
Чланство у Удружењу престаје на сопствени захтев члана Удружења или његовим 
искључењем из Удружења због непоштовања овога Статута.  
 
Одлуку о престанку чланства потврђује или доноси Управни одбор. 
 
 ���� ��
Чланови Удружења не плаћају чланарину. 
 
Удружење остварује приходе од активности Удружења и новчаних прилога, у 
складу са Законом. 
 
Новчане прилоге могу да уплаћују чланови Удружења и друга физичка и правна 
лица.  
 
Свака уплата прилога евидентира се у електронској табели "Стање рачуна". У 
истој табели се евидентирају и расходи Удружења. 
 
Књижење прихода и расхода и вођење пословних књига обавља лице које 
овласти Управни одбор. 
 
Удружење нема право на задуживање код правних и физичких лица. Оно може 
слободно да располаже само оним средствима које има на свом рачуну. 
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���� ��
Удружење води пословне књиге, сачињава финансијске извештаје и подлеже 
вршењу ревизије финансијских извештаја, у складу са прописима о рачуноводству 
и ревизији. 
 
Годишњи обрачуни и извештаји о активностима Удружења подносе се члановима 
Удружења на заседању Скупштине Удружења. 
 
 ���� ���
Органи удружења "Српски Кривак" су: Скупштина и Управни одбор. 
 
Организација Удружења састоји се од клубова: Културног, Научног, Пословног, 
Новинарског, Спортског и Пољопривредног.   
 
 ���� ���
Скупштина је највиши орган Удружења. Скупштину чине сви чланови Удружења.  
 
Скупштина се састаје једном годишње, а ванредне седнице могу да се заказују по 
захтеву Управног одбора или по захтеву једне трећине чланова.  
 
Седнице Скупштине сазива председник Скупштине на основу одлуке Управног 
одбора Удружења којом се утврђује дневни ред као и време и место одржавања 
Скупштине.  
 
Позив за седницу Скупштине објављује се на веб сајту Удружења, а доставља се 
и електронском поштом - најмање седам дана пре одржавања редовне седнице и 
најмање три дана пре одржавања ванредне седнице. 
 
Састанак Скупштине је пуноважан ако је присутна проста већина њених чланова 
(50% +1), а одлуке се доносе простом већином гласова присутних. 
 
 ���� ���
Скупштина Удружења 
 

• усваја Статут, измене и допуне Статута 

• доноси План и Програм рада на предлог Управног одбора 

• усваја друга акта значајна за рад Удружења 

• усваја извештај о раду Управног одбора 

• бира и разрешава чланове Управног одбора 

• усваја финансијски план и финансијски извештај Удружења 

• одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења 

• одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству 

• формира и гаси клубове Удружења 

• верификује почасне чланове Удружења. 
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Скупштина Удружења предлаже, бира и разрешава: Председника Скупштине, 
Председника Управног одбора, Заменика председника Управног одбора, 
председнике клубова, Председника жирија за доделу годишњих награда "Српски 
Кривак" и Заменика председника жирија. 
 
Мандат Председника Скупштине, Председника Управног одбора, Заменика 
председника Управног одбора, председника клубова, Председника жирија за 
доделу годишњих награда "Српски Кривак" и Заменика председника жирија траје 
годину дана, а број мандата није ограничен. 
 
 ���� ���
Председник Скупштине представља и заступа Удружење. Он је одговоран, пред 
законом и чланством, за деловање Удружења. Он је овлашћен за потписивање 
свих аката и докумената који се упућују према окружењу. 
 
Председник Скупштине је законити заступник Удружења у правном промету без 
ограничења. 
 
 ���� ���
Управни одбор је оперативно тело Скупштине. Он спроводи одлуке Скупштине, 
одлуке Председника Скупштине и обавља текуће послове који су предвиђени 
овим Статутом.  
 
Управни одбор чине: Председник управног одбора, Заменик председника 
Управног одбора и председници клубова (по функцији).    
 
Одлуке Управног одбора су пуноважне ако су донесене простом већином гласова 
његових чланова. 
 
У случају да Управни одбор има паран број чланова и да не постоји проста већина 
приликом доношења неке одлуке, онда се глас Председника управног одбора 
рачуна двоструко. 
 
Управни одбор предлаже, а Скупштина верификује, почасне чланове. 
 
 ���� ���
 
Удружење престаје са радом одлуком Скупштине Удружења, када престану 
услови за остваривање циљева Удружења као и у другим условима предвиђених 
законом. 
 
У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно 
правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева.  
 
Одлуку о преносу имовине доноси Скупштина, у складу са законом, а на предлог 
Управног одбора Удружења. 
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Удружење има печат кружног облика на којем је, по ободу, исписано: Удружење 
"Српски Кривак" - српским језиком и ћириличним писмом.  
 
У централном делу печата налази се стилизовани клип кукуруза (Кривак). 
 
 ���� ���
Овај Статут ступа на снагу даном усвајања од стране Оснивачке скупштине 
Удружења, а примењиваће се од дана уписа у Регистар удружења код надлежног 
органа. 
 
 
 
 

Председник Скупштине удружења "Српски Кривак" 
Проф. др Божидар Раденковић, дипл.инж.орг.наука. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


