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Na temelju dlanka 18. Statuta udruge pod nazivom LOKALNA AKCIJSKA GRUPA SRIJEM,
Skup5tina udruge odrlana dana 16. prosinca 2019. godine u Vinkovcima, donijela je prodisieni
tekst:

STATUTA
LOKALNB AKCIJSKE GRUPE SRIJEM

I.
OSNO\TNE ODREDBE

ilanak 1.

Statut je temeljni opii akt udruge i sadrZi odredbe o nazivu i sjedi5tu, podrudju na kojem LAG
Srijem djeluje, zastupanju, nadinu osiguranja javnosti djelovanja, izgledu p&ata, ciljevima,
djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, gospodarskim djelatnostima, dlanstvu te pravima i
obvezama dlanova, tijelima LAG-a Srijem, njihovu sastavu, izboru, opozivu, ovlastima, nadinu
odludivanja i trajanju mandata te nadinu sazivanja Skup5tine u sludaju isteka mandata, izboru i
opoziw likvidatora, imovini, nadinu stjecanja imovine i raspolaganja imovinom, prestanku
postojanja, postupku s imovinom u sludaju prestanka LAG-a Srijem, nadinu {esavanja sporova i
sukoba interesa unutar LAG-a Srijem te drugim pitanjima od znalaja zaLAG Srijem.

tlanak 2.

Naziv udruge je: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA SRIJEM
Skraieni naziv udruge je: LAG SRIJEM
Uz naziv na hrvatskom jeziku, udruga moZe koristiti i naziv preveden na engleski jezik: LOCAL
ACTION GROUP SRIJEM.
SjediSte udruge je u Lovasu, Regionalni poslovni centar Lovas, Gospodarska ulica l.

Podrudje djelovanja udruge: Grad Ilok, Opiina Bogdanovci, Opiina Borovo, Opdina Lovas,
Opiina Negoslavci, Opiina Nu5tar, Opdina Stari Jankovci, Opiina Tompojevci, Op6ina Tordinci,
Op6ina Tovarnik, Opiina Trpinja, Grad Vinkovci (naselje Mirkovci), Grad Vukovar (naselja Sotin
i Lipovada) i Opiina Marku5ica.

LAG Srijem ima svojstvo gradanskopravne osobe, neprofitna, nepolitidka i nezavisna je udruga.

itanak 3.

LAG Srijem predstavlja i zastupa Predsjednik, Zamjenikpredsjednika te Voditelj.
Predsjednik,Zamjenikpredsjednika i Voditelj LAG-a Srijem su ovla5teni potpisnici udruge.
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Rad LAG-a Srijem i njegovih tijela je javan.
Predsjednik i Upravni odbor LAG-a Srijem duZni su obavje5tavati dlanstvo o svom radu putem
svojih izvjel(a i sredstava javnog priop6avanja.
Za javnostrada odgovorni su Predsjednik LAG-a Srijem, Zamjenikpredsjednika i Tajni5tvo.

ilanak 4.

LAG Srijem ima svoj pedat na kojem se nalazi skraieni naziv i sjedi5te LAG-a Srijem. Pedat je
kvadratnog oblika dimenzija 25mmx 25 mm, a njime se ovjeravaju op6i i drugi akti LAG-a Srijem,
te financijska i druga dokumentacija.
Pedat duva i ovla5ten je koristiti Predsjednik LAG-a Srijem kao i druge osobe koje on ovlasti.
Ukoliko 6e biti vi5e pedata osim jednog, svaki daljnji pedat 6e imati oznaku rednog broja te 6e se

voditi popis osoba koje su preuzele pedate.

ilanak 5.

LAG Srijem je oblik slobodnog i dobrovoljnog udruZivanja vi5e fizidkih, odnosno pravnih osoba

koje se radi zaStite njihovih probitaka i zauzimanja za gospodarska, informacijska, kulturna,
nacionalna, socijalna, znanstvena i druga uvjerenja i ciljeve, a bez namjere stjecanja dobiti
podvrgavaju pravilima koja odreduju ustroj i djelovanje ovog oblika udruZivanja. LAG Srijem
stjede svojstvo pravne osobe upisom u Registar udruga pri nadleZnom tijelu Zupanije.

ilanak 6.

LAG Srijem se moZe udruZiti u saveze udruga i u druge domaie i medunarodne asocijacije i udruge.

LAG Srijem moZe osnovati ustrojstvene oblike sa svojstvom pravne osobe (podruZnice, ogranke,

klubove i slidno).
Odluku o udruZivanju i ustrojstvenom obliku donosi Skup5tina.

II.
CILJEVI I DJELATNOST LAG-A SRIJEM

Clanak 7.

LAG Srijem je osnovan u cilju promicanja odrZivog ranrojai pobolj5anja kvalitete Livotarazvojem
zajedni5tva i povezivanjem svih dionika lokalne zajednice na ruralnom podrudju Srijema.

ilanak 8.

Djelatnosti LAG-a Srijem su:
. uspostavairanoj razlilitlh oblika suradnje unutar podrudja LAG-a Srijem te sa istovrsnim

i slidnim podrudjima, organizacljama i udrugama u zemlji i svijetu,
. izradai provedba lokalne razvojne strategije i drugih razvojnih programa za podrudje LAG-

a Srijem te priprema podrudja LAG-a Srijem za kori5tenje domadih i inozemnih razvojnih
fondova,



I

potpora razvojai diverzifikacija infrastrukture, druStveno-kulturnog Livota, gospodarstva i
drugih aktivnosti,
infoirmiranje i savjetovanje putem izvjestavanja, predavanja, seminara, radionica i drugih

oblika komuniciranja,
pra6enje zakonske regulative i javnih natjedaja vezarih uz nzstojne mogu6nosti i
informiranje subjekata koji djeluju u okviru LAG-a Srijem o postojedim mogu6nostima,

pra6enje iniciiaiiva za razvoj ruralnih podrudja te aktivno sudjelovanje u njihovom

oblikovanju,
suradnja s resornim ministarstvima Republike Hrvatske i drugim nadleZnim doma6im i
inozemnim orgarizacqamaiinstitucijama te drugim dionicima ruralnog razvoia,

promicanje interesa dlanova koji djeluju u okviru LAG-a Srijem na lokalnoj, regionalnoj,

drZavnoj i medudrZavnoj razini,
poticanje na aktivizam i volonterstvo, promicanje

ukljudivanj e i rczvoj civilnog druStva,

druStvene solidarnosti, socijalno

rad s djecom i mladima, suradnja s udrugama djece i mladih,
pololaja djece i mladih u druStvu,

rad s marginaliziranim skupinama, zalaganje za pobolj5anje

zalaganje za pobolj Sanj e

p ololaj a mar ginaliziranih

Q

skupina u druStvu,
. zasiita prirode i okoli5a te promocija obnovljivih izvorcenergije i energetske udinkovitosti ,

. izvr5avanje ostalih poslova utvrdenih ovim Statutom, op6im aktima i odredbama Uprave i
SkupStine LAG-a Srijem koji su osmiSljene zapostizanje ciljeva LAG-a Srijem.

ilI.
dl,,q.Nsrvo u LAG-u SRTJEM

ilanak 9.

Svaka poslovno sposobnafizidkai pravna osoba mole pod jednakim uvjetima utwdenim Zakonom

o udrugama i Statutom LAG-a Srijem postati dlanom.

dlanstvo moZe biti redovno, pridruZeno i podasno.

Redovni dlanovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu, pridrZavanju

odredbi Statuta i drugih akata, kao i Odluka njenih tijela.
Podasni i pridruZeni dlanovi LAG-a Srijem mogu postati pravne i fizidke osobe posebno zasluy'ne

za rad i ramoj LAG-a Srijem. Imaju pravo sudjelovati u svim aktivnostima LAG-a Srijem, ali

nemaju pravo glasa.

nedoviti dlanovi LAG-a Srijem moraju imati sjedi5te odnosno prebivali5te na podrudju djelovanja

LAG-a Srijem u skladu s dlankom 2.

ilanak 10.

elanstvo u LAG-u Srijem je dobrovoljno.
Pravna i fizi(kaosoba koja Zeli postati redovnim i pridruZenim dlanom podnosi zahtiev Tajni5tvu

LAG-a Srijem. Upravni odbor donosi odluku o prijemu u dlanstvo. Predsjednik LAG-a Srijem

moZe donijeti priwemenu odluku o dlanstvu nakon koje dlan moLe sudjelovati u aktivnostima
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LAG-a Srijem dok konadna odluka o primitku u dlanstvo ne bude donesena ili odbijena na

slijede6oj sjednici Upravnog odbora.
podnositelj zahtjeva kojiieiatiSen moi-euputiti zatbu 9 kojoj 6e raspravljati odbor za prigovore'

odluku o progtasen3,, porarnog ut*u donosi Skupstina LAG-a Srijem na prijedlog upravnog

odbora ili20% dlanova SkuP5tine.

Udruga vodi popis dlanova'zasto je zadtrteno Tajni5tvo LAG-a Srijem. Popis dlanova vodi se u

papirnatom i elektronskom obliku.

dhnak 11.

Svaki dlan ima prava i obveze koje proizlaze iz ovog Statuta.

Svi dlanovi imaju Pravo:
o biti redovito i pravodobno obavije5teni o radu LAG-a Srijem i njegovih tijela te

financij skom poslovanju LAG-a Srij em'

Redovni dlanovi imaju Pravo:
o birati i biti birani u tijela LAG-a Srijem,
o odludivati o radu LAG-a Srijem na Skup5tini,

o odludivati o sredstvima i imovini LAG-a Srijem te drugim pitanjima utwdenim ovim

Statutom i drugim aktima.

ilanovi imaju obvezu:
o po5tivati odredbe Statuta LAG-a Srijem,

o duvati i Siriti ugled LAG-a Srijem,

o pladati dlanarinu,
. uktiuno sudjelovati u izvrSavanju ciljeva LAG-a Srijem i ostvarenju njegovih djelatnosti,

o predlaganja, mi5ljenja i primjedbi na rad LAG-a Srijem,

. iedovitog dolaZenja na Skupstine i druga tijela LAG-a Srijem i
o duvati poslovne tajne.

dlanak 12.

elanstvo u LAG-u Srijem Prestaje:
o prestankom postojanja LAG-a Srijem,
. prestankom postojanja dlana pravne osobe ili smr6u fizidke osobe,

. istupanjem putem pisane iziave dlana,

. iskljudinjem dlana zbog nepo5tivanja Statuta i odluka tijela LAG-a Srijem te drugih

aktivnosti kojima se naru5ava ugled LAG-a Srijem,
. iskljudenjem dlana zbog nepla6anja godi5njeilanarine,

. iskljudenjem dlana zbog neaktivnosti ukoliko ne sudjeluje na vi5e od dvije uzastopne

sjednice skup5tine i drugih tijela LAG-a Srijem'

dlanak 13.

O iskljudenju iz dlanstva odluduje Upravni odbor'



protiv odluke o iskljudenju nezadovoljni dlan moZe ifiaviti Lalbu Odboru zaptigovore u roku od

30 dana od urudenja pisane odluke o iskljudenju.

U tijeku Zalbenog postupka miruju prava i obveze dlana LAG-a Srijem. Odluka Odbora za

prigovore je konadna.
Eriit":i i.t"pu ili je iskljudenizdlanstva u LAG-u Srijem nema pravo na povrat dlanarina niti na

bilo kakva imovinska ili novdana potraZivanja ili powat novdanih naknada od LAG-a Srijem.

dhnak 14.

LAG Srijem moiledavati priznanjai pohvale svojim dlanovima, pojedincima i pravnim osobama

za osobitu aktivnost i poseban doprinos u radu LAG-a Srijem'

Skup5tina moZe na priedlog Upravnog odbora dodijeliti priznanjapojedinim pravnim ili fizidkim

osobama zaizvzetandoprinos u ostvarivanju ciljeva i zadatakalAG-a Srijem.

,-

IV.
UPRAVLJANJE LAG-om

ilanak 15.

LAG-om Srijem upravljaju dlanovi LAG-a Srijem neposredno odnosno putem svojih predstavnika

u skup5tini i drugim tijelima LAG-a Srijem putem osobnog izja5njavanja na sjednicama.

A) TUELA LAG.A SRIJEM

dhnak 16.

Tijela LAG-a Srijem su:
. Skup5tina
. Upravni odbor
. Predsjednik (s TajniStvom)
. Zaslenikpredsjednika
. Voditelj
. Odbor za prigovore
. Likvidator

1. Skup5tina

dhnak 17.

Skupitina je najvi5e tijelo upravljanja LAG-a Srijem'

StopStinu eine svi dlanovi ieC-u Srijem. Clanovi su fizidke osobe odnosno ovla5teni zastupnici

pravnih osoba dlanova LAG-a Srijem odredeni na nadin utwden Zakonom odnosno aktima tih

organizactla.
zitupnici pravnih dlanova LAG-a Srijem mogu biti razrijeieni duZnosti, ako ih opozove

oryaizaciju toSu ih je izabrala, a odluku o prihva6anju razrjeienja odnosno imenovanja donosi
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Upravni odbor LAG-a Srijem. predsjednik LAG-a Srijem moLe donijeti formalnu odluku o

promjeni zastupnika nakontoje dlan moZe sudjelovati u aktivnostima LAG-a Srijem dok konadna

odluka o primiiku u dlanstvo ne bude donesenalli odbijena na slijede6oj gjednigi Upravnog odtora'
promjenom predstavnika dlana LAG-a Srijem ne prenosi se pravo na funkciju koju je predhodni

predstavnik obna5ao.

itodnositelj zahtjeva koji je odbijen moipuputiti ialbuu roku od 30 dana od urudenja pisane odluke

o odbijanju. O iarcr6e se raspravljati na Odboru za prigovore LAG-a Srijem. Zato wijeme prava

i obveze dlana miruju.

ilanak 18.

SkupStina LAG-a Srijem nadleZna je za obavljanje sljede6ih poslova:

o donosi Statut i druge opde akte te njihove izmjene i dopune,

o bira i razrjesava dlanove i zamjenske dlanove Tijela LAG-a Srijem, ovla5tene zastupnike te

potwduje kooptirane dlanove Upravnog odbora

o utvrduje poslovnu politiku LAG-a Srijem,

o odluduje o organizacijskim i statusnim promjenama,

. usvaja plan rada i financijski plan za sljededu kalendarsku godinu i izvje56e o radu za

prethodnu kalendarsku godinu,
. usvaja godi5nje financijsko izvje56e,

o odluduje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku ruda i
raspodjeli preostale imovine LAG-a Srijem,

. ,uspraulja i odluduje o izvje5tajima o radu Upravnog odbora i drugih tijela'
o odluduje o dodijeli pnznanjafizidkim i pravnim osobama i dlanovima,

o donosi Poslovnik o svom radu,

o obavlja sve ostale aktivnosti koje su joj dodijeljene temeljem Statuta iZakona i koje nisu

stavljene u nadleZnost drugog tijela LAG-a Srijem'

dhnak 19.

SkupStina moLe biti redovita, izboma i izvanredna. Ukoliko se radi o hitnom donoienju odluka,

sjednice se mogu odrLati i elektronskim putem, iskljudivo putem registriranih mail adresa od

dianova udruge. Skupstina redovito zasjedajednom u tijeku godine, izborna sjednica Skupstine

odrLavar.,., ii3"ku posljednje godine trajarrjamandata tijela LAG-a Srijem, aiz-tanredna sjednica

Skup5tine odrLav a se prema potrebi.

Sje&rice skup5tine sazivaPredsjednik LAG-a Srijem najmanje 7 danaprije odrZavanja.

U odluci o sazivanju Skup3tine Fredsjednik utvrduje dnevni red sjednice, te dan i mjesto odti-avanla

sjednice.
fredsjednik je duZan sazvati sjednicu Skup5tine kada to zatraLi Upravni odbor i/ili najmanje 1/3

dlanova LAG-a Srijem.
U svom zahtjevu zisazivanje Skupstine predlagatelji su obavezni predloZiti dnevni red sjednice te

mjesto i wijeme odrLavanja.
Ato predsj.Anit n. ,-ou. sjednicu Skup5tine u roku od 15 dana od dana dostave zahtlevaiz stavka

4. ovoga dianka, sazyatiie je predlagatef (odtuka treba sadrZavati prijedlog dnevnog reda te mjesto

i wijeme odrLavanja s3eanici;. u iluoaiu isteka mandata tijela LAG-a Srijem Skup5tinu moLe



cs?vati najmanje 3 dlana LAG-a Srijem (odluka treba sadrZavati prijedlog dnevnog reda te mjesto

i rrijeme odrZavanja sjednice).

dhnak 20.

Skup5tinom predsjedava predsjednik LAG-a Srijem. U odsutnosti Predsjednika, skupstinom

predsjedav a'zatrrjenrk predsjednika. u odsutnosti Predsjednika i zartienika predsjednika
'stop-stirru 

6e na podetku sjednile javnim glasovanje1 odrediti osobu koja 6e predsjedati sjednicom.

O radu sjednicf vodi se zapisnik kojeg popiiuje Predsjednik LAG-a Srijem ili u njegovoj

odsutnosti Zanjenkpredsjednika, a koji se trajno duva u arhivi LAG-a Srijem.

dlanak 21.

Za dono5enje pravovaljanih odluka SkupStini mora prisustvovati natpolovidna ve6ina od ukupnog

broja dlanovu. eto u wijeme zakazano za poletak zasjedanja ne bude prisutna veiina dlanova,

sjednica SkupStine se odgada za pola sata- Nakon isteka pola sata, Skup5tina mole donositi

pravovaljan. odl.rk", ako je prisutno najmanje 30% dlanova LAG-a Srijem'

Skup5tina odluduje ve6inom glasova prisutnih dlanova'

Odluke Skup5tinl donose se u pravilu javnim glasovanjem, ako Skup5tina ne odludi da se o

poj edinadnim pitanj ima odluka donosi taj nim glasovanj em'

bitut. SkupSiine obvezuju tijela i sve dlanove na njihovo provodenje.

2. Upravni odbor

tlanak22.

a Upravni odbor je kolektivno i koordinativno tijelo LAG-a Srijem koji organizira i obavlja teku6e
t drbr" LAG-; Srijem izmedu dvije sjednice Skup5tine, donosi odluke iz svoje nadleZnosti, te

aktivno sudjeluje u procesu provedbe LAG natjedaja'

Broj dlanouu Upru*rrrog odbora i njihovih zamjenskih dlanova odreduje Skup5tina, moZe biti

izmedu sedam i petnaest dlanova, tj. zamjenskih dlanova. dlanovi i zamjenski dlanovi se biraju iz

sastava Skup5tine na wijeme od deiiri godine, s tim da mogu biti ponovo izabtam na istu duZnost.

Upravni od6or moLe sam u svoje dlanstvo kooptirati odredeni broj dlanova iz sastava Skup5tine

LAG-a Srijem. Broj kooptiranih dlanova ne smije biti veii od l/3 od ukupnog broja dlanova

Upravnog odbora. 
-Kooptirane 

dlanove mora potvrditi Skup5tina LAG-a Srijem na prvom

narednom zasjedanju, u do tudu oni imaju sva prava i obveze dlanova Upravnog odbora.

predsjednik ric-a srijem je ujedno i Predsjednik upravnog odbora. zamienik predsjednika je

ujedno i zamjenik Predsjednika Upravnog odbora'

Kod izbora 8l*orru i zamjenskih dlanova Upravnog odbora, Skup5tina brine o odgovaraju6oj

zastupljenosti dlanova LAG-a Srijem u njegovom sastavu po5tujudi pri tome nadela zastupljenosti

dlanova prema Pravilniku o provedbi LEADER-a u Republici Hrvatskoj.

Zamjenski dlanovi Upravnog odbora se mogu iskljudivo aktivirati u rad Upravnog odbora

prigodom dono5enja bar"U- vezenih uz LAG natjedaje u okviru Provedbe Podmjere 19.2.



programa ruralnog nzvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. i to iskljudivo u sludaju kada je

utwden sukob interesa jednog iti vise dlanova Upravnog odbora vezanog uz predmet o kojem se

treba donijeti Odluka.

dhnak 23.

lzabrani dlanovi i zamjenski dlanovi Upravnog odbora zajednidki odgovaraju zarad Upravnog

odbora Skup5tini LAG-a Srijem, a poje-dinadrto za svoj rad i rad Upravnog odbora u granicama

ovla5tenja i duZnosti koje sulm poujerette, Skup5tini LAG-a Srijem i Upravnom odboru.

Upravniodbor i svaki nj"gol, dlan ili zamjenski dlan mogu podnijeti ostavku ili biti opozvani prije

isteka vremena na koje su birani.
pojedini dlan ili zamjenski dlan Upravnog odbora i Odbor u cjelini mogu biti opozvani ako:

. ne ispunjavaju ovim Statutom utvrdene obveze,

. postupaju suirotno odredbama ovog Statuta i politici koju je utwdila Skup5tina.

pojedinom eianu ili 2amjenskom dlanu Upravnog odbora prestaje ova duZnost ako on, odnosno

pruunu osoba koju u Skup5tini predstavlja, prestane biti dlanom LAG-a Srijem'

ilanak 25.

Upravni odbor radi i odluduje na sjednicama.

Upravni odbor zasjedaprema potrlbi, a najmanje jednom izmedu dviju Skup5tina LAG-a Srijem.

Upravni odbor saziva iredsjednik LAG-a Srijem odnosno osoba koja ga zamjenjuje, ili kada to

zataLitre6ina dlanova Upravnog odbora.

(lanak24.

Upravni odbor:
. donosi Strategiju LAG-a Srijem te njezine dopune i iznjene,
. donosi Plan piovedbe Lokalne razvojne strategije te njegove dopune i izmjene,

o predlaZe Skup5tini osnove politike sadrZane u prijedlozima Statuta, Programa i drugih akata,

. predlaZe financijski plan, podnosi godi5nji obradun i zawsni radun LAG-a Srijem,

o predlaie Godi5nji plan natjedaja LAG-a Srijem,
. provodi aktivnostipredvidene u okviru Mjere 19 Programa ruralnog raztoia Republike

Hrvatske 20t4.-2020.
. kooptira nove dlanove Upravnog odbora,

. uskiaduje rad dlanova LAG-a Srijem i organizira djelovanje LAG-a Snjem u cjelini,

. daje suglasnost na pristupanje novih redovitih dlanova i donosi odluku o iskljudenju iz

LAG-a Srijem,
. donosi odluku o visini dlanarine,
. odluduje o osnivanju radnih tijela te imenuje i razrjeiuje njihove dlanove,

. obavlja i druge iudue" koje mu povjeri Skup5tina odnosno koje zahtijeva redovno

funkcloniranj. 1,AC-u Srijem ako one nisu ovim Statutom ili drugim aktima stavljeni u

nadleZnost drugih tijela.



upravni odbor odluduje vedinom glasova svojih dlanova. ukoliko se radi o hitnom donosenju

odluka, sjednice se mogu odr?ati i elektronskim putem' O poslovnom- redu na sjednici

kao i drugim pitanjima postupovne naravi odbor odluduje veiinom glasova prisutnih dlanova'

o iskljudenju iz dlanstva i tooptiran3u novih dlanova Upravni odbor odluku donosi dvotre6inskom

veiinom.

3. Predsjednik

ilanak 26.

Izwsne funkcije i druge poslove odredene ovim Statutom obavlja Predsjednik LAG-a Srijem'

predsjednika iac-u 3ti3"- bira Skupstina na mandat od detiri godine s mogu6nosiu ponovnog

uborana istu duZnost.

Predsjednik LAG-a Srijem:
. zastupa LAG Srijem,
. odgovarazazakonitost rada LAG-a Srijem'
. saiivasjednice Skup5tine LAG-a Srijem i predsjeda radom Skup5tine,

o predsjeia sjednicama i rukovodi radom Upravnog odbora'

o zajedno s dlanovima Upravnog odbora utvrdujJ Program rada i Statut koji se podnose

Skupitini na tazmattanie i usvajanje,
. odgovoran je za podnoienje skupitini prijedloga godisnjeg financijskogiwjeS'a,

. brine o innsenju usvojenog ptogiu*u rudu i provedbi odluka Skup5tine i Upravnog odbora,

. upravlja financijskom imovinom LAG-a Srijem,

. aaSe prijedlog iJprulrno- odboru o udruZivanju LAG-a srijem u druge organizacije te

in*nu.ie i ra{"su3e predstavnike LAG-a Srijem u tijela drugih otganizacija,

. imenuje i razrjesuje Tajni5tvo LAG-a Srijem,
o utwduj " org;iri"iju obavljanja strudni-h poslova LAG-a Srijem i u svezi s tim donosi

potrebne akte,
. izvr5ava financijski plan i raspolaZe planiranim sredstvima pri demu brine o namjeni i

pravilnosti korisienjJtih sredstava, te donosi provedbene odluke,

o sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje 
" 1T. i zaradtxr LAG-a Srijem,

. dostavlja zapisnik s redovne sjJchice Skupstine nadleZnom uredu koji vodi Registar udruga,

. brine r. o upo^avanju javnosti s radom LAC-' Srijem (Skup5tine i Upravnog odbora),

o obavlja i druge poslove odredene Statutom i Zakonom i aktima LAG-a Srijem.

dlanak 27.

Zasvojrad Predsjednik odgovara Skup5tini LAG-a Srijem'

lredsjednik podnosi SmpEtini LAG-; Srijem godisnje izvjes6e o svom radu i radu Upravnog

odbora.

ilanak 28.

Predsjednik moLeodlukom odrediti organiziranje Tajnistva LAG-a Srijem za potrebe:

. pripreme i provedbe strategija i projekata,

. tt*eno i tehnidko pripremanje sjednicatijeta LAG-a Srijem,



. izvrsavanje odluka Skup5tine i Upravnog odbora,

. obavljanjl strudnih, tehnidkih i drugih poslova 5to mu ih povjere

i druga tijela LAG-a Srijem.

Svoje duZnisti" dlanovi Tajni5tva mogu obavljati-profesionalno i

proiesional izaciji obavlj anj a po slova Taj nisWa dono si Upravni odbor.

b ,rro- radu i obavljanju it*ettin i tehnidkih poslova dlanovi Tajnistva

LAG-a Srijem te druga tijela LAG-a Srijem na njihov zahtiev.

Skup5tina, Upravni odbor

volonterski. Odluku o

izvj e5tavaj u Predsj ednika

4. Zamienik Predsj ednika

dhnak29.

Zamj enik predsj ednika zastttpa Udrugu.

Sve izvr5ne funkcije i druge poslove odredene ovim Statutom koje obavlja Predsjednik Udruge u

oieg*o.i odsutnosii ili spr-rle8enosti u potpunosti je ovlasten obavljati zarfenikpredsjednika. Za

suuJltuiZu ienik predsjednika odgovara Skup5tini LAG-a Srijem.

5. Voditelj

ilanak 30.

Voditelj LAG-a Srijem je osoba iz Tajni5wa.

voditelja LAG-a Siijem bira Skupstina na mandat od tri godine s mogu6no56u ponovnog izbora na

istu duZnost.
Voditelj LAG-a Srijem zamjenjuje Predsjednikai Zarrlenika predsjednika u sludaju sprijedenosti

obavlj anj a sli ededih Poslova:
. zastupa LAG Srijem,
o odgovarazazakonitost rada LAG-a Srijem,

. odlovoran je za podno5enje Skup5tini prijedloga g_odi5njeg financijskog izvje56a,

. brine o izvr5enju usvojenog ptogi*u rada i provedbi odluka Skupitine i Upravnog odbora,

. upravlja financijskom imovinom LAG-a Srijem,

. ritvrdui e organizaciju obavljanja strudnih poslova LAG-a Srijem,

. izvr5ava financijski plan i raspolaZe planiranim sredstvima pri demu brine o namjeni i
pravilnosti korislenjatih sredstava, te donosi provedbene odluke,

o sklapa ugovore financijske vrijednosti do 30.000,00 kn i poduzima druge pravne radnje u

ime i zaradun LAG-a Srijem,
. dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skup5tine nadleZnom uredu koji vodi Registar udruga,

. brine ,. o upo^avanju javnosti s radom LAG-a Srijem (Skup5tine i Upravnog odbora),

. obavlja i druge poslove odredene Statutom, Zakonom i aktima LAG-a Srijem'

6. Odbor za prigovore

ilanak 31.



odbor za prigovore j e tij elo Udruge zadtLeno za obradu svih prigov ora i La.lbi u LAG-u Srij em'

Odbor za prigovor"itnu pt"asjedriika i dva dlana, koje bira skup5tina, koja ih i opoziva'

predsjednik ielanovi odboru tt"tnaju ograniden mandat. Sjednicu odbora za prigovorc saziva.

preosjednik odbora za prigovot" nui-itt3" sedam dana prije odri.'avanjasjednice. Za donosenje

pu"ouul3u"ih odluka oauoru moraju nazoditi sva tri dlana odbora. odluke se donose

n*polovidnom vedinom glasova.

bafrani dlan odbora"upngouore ne moLe biti dlan Upravnog odbora.

osobe koje po bilo kojoj osiovi zastupaju udrugu ne mogu biti dlanovi odbora za prigovore'

odbor za prigovore i*u i tri zamjenska 
-dl*u, 

tj. svaki dlan odboraimasvog zamjenika kojeg

bira Skup8tiia, akoji se mogu aktivirati iskljudlvo u sludaju sukoba interesa jednog od dlanova

odbora s predmeto- to3"g bauot obradujelli u sludaju sprijedenosti dlana zadolazakna

sjednicu Odboru ,a prigou-o re. Zarrlenski dlanovi Odbora nemaju ograniden mandat, a bira ih

skup5tina, koja ih i oPoziva.
S"a tri ,.ito* (civilni, gospodarski i javni) moraju biti zastupljena u Odboru za prigovore'

7. Likvidator

dlanak 32.

Likvidatora imenuje Skupjtina koja ga i opoziva. Likvidator nema ograniden mandat'

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje

u registar udruga kao osoba oula5t.ttu za zastttparrje LAG-a Srijem do okondanja postupka

likvidacije i brisanja LAG-a Srijem iz Registra udruga'

Likvidator moZe biti svaka pravna ili frzidkaosoba koju SkupStina imenuje (ne mora biti dlan LAG-

a Srijem).

i
V.

IMOVINA I NAEIN STJECANJA IMOVINE

dhnak 33.

Imovinu LAG-a Srijem dine:

o novdana sredstva,
o pokretne stvari,
o nekretnine,
o druga imovinska Prava.

dhnak 34.

L-A,G Srijem stjede imovinu:



dhnak 36.

LAG Srijem prestaje postojati u sludajevima predvidenim Zakonom.
- sludaju pr"stunt u p'orto.lun3a LAG-; Srijem imovina se,.nakon namirenja vjerovnika i troskova

likvidacijskog, sudskog i drugih postupak"a, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili

slidne statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skup5tine'

FvIr
PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

dlanak 37.

Lr sludaju da su osobni interesi dlana Udruge u suprotnosti s interesom Udruge ili kada osobni

interes utjede ili moZe utjecati na nepristran rad diana udruge u obavljanju djelatnosti udruge,

dlan Udruge koji se zatekne u sukobu interesa duZan je o tome bez odlaganja obavije.stiti- 
-.

predsjednika udruge te dlanove upravnog odbora i odbora za prigovore te se intzeti iz daljnjeg

rada na djelatnostima u kojima potto.li tu-tt1u u sukob interesa. upravni odbor i odbor za

prigovore iz svoga rada mogu izuzetidlana ili drugu osobu za koju smatraju da je u sukobu

interesa. U sludaju dvojbe o mogucem sukobu interesa, bilo koji dlan Udruge moLe zattaziti

mi5ljenje Odbora za Prigovore'

. od dobrovoljnih Priloga i darova,

ooddotacijaizproradunatefondovaili|iinozemnihizvora,
. od dlanarina,
o iz sredstava doma6ih i medunarodnih organizacija i institucija te

o iz drugihinotau skladu sa Zakonom'

dhnak 35.

Sredswima LAG-a srijem raspolaZu Predsjednik i Upravni odbor u skladu s odlukama'

zekljudcima i planovima Skup3tine LAG-a Srijem'

financijsko i materijalno poslovanje LAG-a Siiiem obavljase u skladu sa zakonskim propisimate

- primjenjuju propisi koji se odnose na financijst<o i materijalno poslovanje neprofitnih

organizacija.
Fo"zawsettu godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se zavr5ni radun'

VI.
PRESTANAK POSTOJANJA LAG.A SRIJEM

ilanak 38.
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Tumadenje odredaba ovog strrhiiugfr akata LAG-a Srijem ddc pr.dqiednik i upravni odbor.

u sludaju bilo kakvog sporaurrdizrrsenja obvezaiz ovog stffi, strre u sporu 6e ga nastojati

rijeSiti mimim Putem.
Spor koji se ne moZe rijesli &ry u roku od 30 dan4 nakm bftdna strana uputi pismeni

zalrtjev drugoj strani i"i'n-rlfur:e, bilo koja strana mob Fd-i na rjesavanje u mjesno

nadleZni sud.

Statut stupa na snagu derrrfrnEenja a primjenjuje se od danaqiseuRegistar udruga

U Vinkovcima, 16. pruir2Ot9' godine'
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