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У складу са одредбама чланова 12. и 22. Закона о удружењима ("Сл. гласник РС", бр. 51/2009, 

99/2011 - др. закони и 44/2018 - др. закон), на седници скупштине удружења грађана „BMW 

Мото Клуб Србија“, матични број 17685732, дана 27.03.2022. године у Београду усвојен је:  

 

СТАТУТ УДРУЖЕЊА „BMW Мото Клуб Србија“ Београд 

 

Члан 1. 

Удружење „ BMW Мото Клуб Србија“ (у даљем тексту: Удружење) је добровољно, невладино 

и непрофитно удружење, власника и/или љубитеља мотоцикала марке BMW, основано на 

неодређено време ради промовисања мотоциклизма и популарисања мотоцикала марке 

BMW. 

Циљеви Удружења 

Члан 2. 

Циљеви удружења су: популарисање мотоцикала марке BMW, окупљање љубитеља, власника 

и поштоваоца мотора марке BMW, заједнички рад на пројектима клуба, организовање 

скупова, школа вожње “on“ и “off road” вожњи и сличних манифестација. 

Члан 3. 

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:  

1. промовише, негује, организује и прикупља информације у вези са производима и 

услугама BMW групе. 

2. обезбеђује основу на којој ће било који грађанин заитересован за мотоцикле 

произвођача BMW, имати прилику да добије савет, везано за сва техничка, 

финансијска и туристичка питања. 

3. остварује сарадњу са свим BMW мото клубовима у земљи и иностранству, сарадњу са 

BMW AG са седиштем у Минхену, као и са дилерима/дистрибутерима и добављачима, 

са локалним властима и институцијама одговорним за безбедност саобраћаја. 

4. организује клубске активности, презентације вискоких стандарда и квалитета 

производа и услуга BMW групе, размењује информације и искуства, организује 

путовања и курсеве а све то за потребе чланова клуба. 

5. организује курсеве на подручју школе безбедне вожње како на уређеним локацијама 

тако и на неуређеним путевима. 

6. организује заједничке вожње и различите догађаје који су дозвољени Законом о 

друштвима. 

7. организује образовање чланова клуба и стучних сарадника са предавањима, 
курсевима, саветовањима и семинарима. 
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8. бави се организацијом и извођењем програма од опште друштвене користи, поготово 

на подручју саобраћаја, са циљем подизања опште саобраћајне културе, безбедности 

свих учесника у саобраћају, а у сарадњи са осталим јавним и приватним субјектима 

одговорним за безбедност и превентиву у саобраћају. 

Назив и седиште 

Члан 4. 

Назив Удружења је: Удружење „ BMW Мото Клуб Србија“. 

Назив Удружења на енглеском језику је: Association "BMW Moto Club Serbia". 

Удружење има седиште у Београду. 

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије. 

Услови и начин учлањивања и престанка чланства 

Члан 5. 

Члан удружења је свако лице које прихвати циљеве Удружења и Статут Удружења, поднесе 

пријаву за учлањење и плаћа редовно чланарину.     

Члан Удружења може под истим условима да буде и странац или особа која није власник 

мотоцикла марке BMW, али која писмено изјави да јесте љубитељ марке мотоцикала BMW, а 

о пријему у чланство одлучује Управни одбор клуба.  

За пријем нових чланова потребна је препорука једног актуелног члана Управном одбору, 

тако да нови члан проводи 6 (шест) месеци као члан чији се пуноправни статус потврђује 

након овог периода писаном препоруком 3 (три) актуелна члана Управном одбору, који 

одлучује о коначном пријему у чланство. Уколико препоруке нису позитивне или нису 

обезбеђене, Управни одбор задржава право да одбије пуноправно чланство. У изузетним 

случајевима, пуноправни статус члана се може одредити одлуком Управног одбора од самог 

почетка уколико се процени да нови члан може својим активностима значајно допринети 

остварењу клупских циљева.  

Малолетно лице са навршених 16 година може се учланити у Удружење уз прилагање 

оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.  

За лица млађа од 16 година из става 1. овог члана пријаву подноси његов законски 

заступник.  

Почасни чланови Удружења могу постати они чланови који су својим доприносом нарочито 

помогли успеху и добром гласу Удружења. Титулу почасног члана Удружење може доделити 

и особи која није члан Удружења али је заслужна за успех Удружења, или у будућности може 

позитивно утицати на рад и репутацију клуба. Одлуку доноси Управни одбор већином 

гласова.  
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Члан 6. 

Одлуку о пријему у пуноправно чланство доноси Управни Одбор и о томе обавештава 

чланство електронским путем, као и на првој наредној седници Скупштине удружења у 

оквиру извештаја о раду.  

Одлуку о почасном чланству, предлаже Управни одбор, а прихвата Скупштина. Почасни члан 

може присуствовати седници Скупштине и учествовати у расправи, али нема право гласа. 

Почасни члан не плаћа чланарину. 

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање 

малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.  

Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба 

овог Статута, недомаћинским односом према клубу и другим члановима, нарушавањем 

угледа Удружења или неизмирењем годишње чланарине у задатом року, до прве редовне 

седнице Скупштине удружења за текућу годину . 

Одлуку о престанку чланства доноси Управни одбор са писаним образложењем у складу са 

Статутом клуба, а Скупштина одобрава на наредној седници.  

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

доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу, у писаној форми. 

Права, обавезе и одговорности чланства 

Члан 7. 

Пунолетни члан клуба са статусом пуноправног члана има право да: 

1. равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења. 

2. непосредно учествује у одлучивању на Скупштини. 

3.  посредно учествује у одлучивању на Скупштини гласањем путем електронских 

медија (СМС поруком, мејлом, Viber-ом, Whats App-ом),  као и преко органа Удружења. 

4. бира и буде биран у органе Удружења. 

5.  буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.  

Малолетни члан Удружења има право из тачке 1. и 5. став 1. овог члана. 

Малолетни члан са навршених 16 година може присуствовати седници Скупштине и 

учествовати у расправи, али нема право гласа.  

Члан Удружења је дужан да:  

1. активно доприноси остваривању циљева Удружења и да чува добро име Удружења.  

2. учествује у активностима Удружења, у складу са својим интересовањима. 

3. плаћа чланарину у временском периоду који је дефинисан овим Статутом. 
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4. обавља друге послове које му повери Управни одбор са дужном пажњом и 

домаћинским односом. 

Чланови клуба за своје деловање у Удружењу у принципу нису плаћени. И поред тога 

Управни одбор може члана Удружења наградити за његов рад и ангажовање у Удружењу. 

Управни одбор може предложити и друга признања и похвале. 

Унутрашња организација 

Члан 8. 

Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор и Заступник удружења. 

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 једне половине чланова Скупштине који имају право гласа. 

Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести 

питања чије се разматрање предлаже, са предлогом датума одржавања седнице.  

Седницу Скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и 

времену одржавања Скупштине и предлогу дневног реда, најкасније 15 дана пре датума 

предвиђеног за одржавање Скупштине.   

Седницом председава председник Управног одбора или лице које он предложи или 

делегира, као и лице одговорно за вођење записника, а Скупштина прихвати гласањем на 

почетку седнице.  

Скупштина:  

1. прихвата план и програм рада који предлаже председник У. О. 

2. бира и разрешава лице овлашћено за заступање Удружења. 

3. усваја Статут, као и измене и допуне Статута. 

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 удруживању у савез на образложен предлог У. О. 

8. одлучује о висини чланарине за следећу годину, на предлог Управног одбора. 

9. одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења. 

Скупштина одлучује ако је физички присутна најмање једна половина чланова са правом 

гласа.  
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Скупштина одлучује већином гласова присутних и делегираних чланова, по правилима овог 

Статута. 

За одлуке о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења 

неопходна је проста већина гласова чланова.  

У случају потребе коју процењује Управни одбор, Скупштина може бити одржана путем 

електронских медија и гласање по питању сазива Скупштине исто тако може бити обављено 

уз помоћ електронских медија и то искључиво оних који остављају писани траг 

(електронског мејла) и то ко је гласао и када и како је гласао и по ком питању је гласао. 

Чланови могу гласати подизањем руке (када су присутни) а могу и писмено делегирати свој 

глас неком од чланова који ће гласати у њихово име, и на начин предвиђен чланом 9. став 10.    

Гласање на Скупштини је јавно. 

Члан 10. 

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

који су утврђени Статутом. 

Управни одбор има шест чланова које бира и опозива Скупштина. 

Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу се поново бирати на исту 

функцију.  

Заступник Удружења је истовремено и председник Управног одбора. Управни одбор из 

редова својих чланова бира заменика председника, као и генералног секретара клуба.  

Члан 11. 

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

финансијског налогодавца.  

Заменик председника може да заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана 

документа у име Удружења само и једино уз писмено овлашћење председника Удружења и 

сагласност Управног одбора и то на одређено временско ограничење, написано у овлашћењу 

од датума када овлашћење ступа на снагу до датума када овлашћење постаје ништавно. Без 

писменог овлашћења, овереног печатом Удружења и потписом председника Удружења, 

овлашћење није валидно. 

Надзорни одбор има три члана од којих је један председник и има задатак да надзире рад 

Управног одбора и удружења у целини. Надзорни одбор подноси извештај Скупштини 

удружења на редовној седници једном годишње или по потреби.  

Генерални секретар задужен је за административне послове клуба, коресподенцију, интерну 

и екстерну комуникацију,  архиву, чланарине и друге оперативне послове који су потребни 

за успешно функционисање клуба.  Заједно са председником има депонован потпис у банци 
и по овлашћењу председника и УО у складу са Статутом предузима потребне активности. 

 

 



6 
 

 

 

Члан 12. 

Управни одбор: 

1. руководи радом Удружења током свог мандата 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 и сопственом 

иницијативом или на предлог најмање половине чланова Удружења, припрема 

предлог измене и допуне, који подноси Скупштини на усвајање. 

6. одлучује о покретању поступака 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 примерен начин кроз социјалне мреже и електронске 

медије.  

Годишњи обрачуни и извештаји о активности Удружења подносе се члановима на седници 

Скупштине Удружења.  

Члан 14. 

Ради остваривања својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим 

удружењима и организацијама у земљи и иностранству. 

Удружење може приступити међународним удружењима, о чему одлуку доноси Управни 

одбор и информише Скупштину приликом прве редовне седнице. 
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Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима 

 

 

 

Члан 15. 

Удружење може стицати имовину од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона 

(у новцу или натури), финансијских субвенција и на сваки други законом дозвољен начин. 

Делатност којом се стиче добит 

Члан 16. 

Удружење обавља и привредну делатност:  

58.19 – Остала издавачка делатност 

Удружење може почети са непосредним обављањем ове делатности тек након извршеног 

уписа у регистар привредних субјеката. 

Удружење може да прибавља средства и продајом својих производа (брендиране мајице, 

качкети, привезци, оловке, налепнице и слично) и својих публикација (Упутства, мото карте 

Србије, књиге и слично...). 

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

образовања из области којом се бави.  

Добит се може користити искључиво за остваривање циљева Удружења, укључујући и 

трошкове редовног рада Удружења и сопствено учешће у финансирању одређених 

пројеката.  

Имовину Удружења чини сва покретна и непокретна имовина која су власнишво Удружења и 

које су као такве уписане у инвентарну књигу.  

Имовином клуба управља Управни одбор. 

О куповини и продаји клубских некретнина се одлучује на седници Скупштине клуба. 

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.  
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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 са полукружним ћириличном натписом: 

МОТО КЛУБ СРБИЈА БЕОГРАД 

 а у средини је латинични лого натпис  

BMW 

Поред овог, Удружење има и печат на енглеском језику округлог облика са полукружним 

натписом:  

MOTO CLUB SERBIA BELGRADE 

 а у средини је лого натпис BMW и служи за оверавање преписке са иностраним 

организацијама и клубовима. 

Члан 20. 

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

важећег Закона о Удружењима.  

 

У Београду, 27. 03. 2022. године                                                               Председавајући скупштине                                                                                                                      

                

                                                                                                                        ____________________________________ 

                                                                                                                    Станко Бањанац 

 


