
У складу са одредбама чл. 12. и 78. Закона о удружењима ("Службени лист РС", бр. 51/09), 
на редовној скупштини одржаној 07. априла 2019. године у Јагодини, усвојен је следећи: 
 
 
 
 
 

С Т А Т У Т 
 

У Д Р У Ж Е Њ А 
 

МЛАДИ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ 
СРБИЈЕ 

 

 
 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 1 
Млади пољопривредници Србије ( у даљем тексту МПС ) је неполитичка, непрофитна, 
невладина организација - удружење грађана, основано на неодређено време ради 
остваривања циљева усмерених на пружање подршке младим пољопривредницима у свим 
аспектима пословања. 
 

Члан 2 
МПС у остваривању својих циљева и задатака, самостално уређује своју унутрашњу 
организацију и рад, доноси и реализује програм развоја, организује програме и друге 
активности, и остварује друге циљеве и задатке утврђене плановима МПС. 
 
 

Члан 3 
Ради остваривања својих циљева, МПС нарочито: 

 Помаже својим члановима око прикупљања документације и конкурисања  код 
Министарства Пољопривреде и других ресорних Министарстава, фондова и 
фондација који пружају различите врсте субвенција и подстицаја у пољопривреди и 
сточарству.  

 Пружа информације и помаже младим око прикупљања и попуњавања документације 
потребне за регистрацију пољопривредног газдинства и покретања пољопривредне 
производње. 

 Пружа информације својим члановима о могућностима обезбеђивања повољних 
пољопривредних кредита, набавке механизације и машина и осигурања својих засада 
и стоке. 

 Помаже својим члановима око набавке приплодних грла и остваривања права на 
субвенције. 

 Помаже члановима око израде пројеката, бизнис планова, планова исплативости 
инвестиција и других економских показатеља у производњи. 

 Информисање и узајамно повезивање произвођача пољопривредних производа и 
произвођача са крајњим корисницима, путем друштвених медија и осталих облика 
информисања.  
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 Пружа подршку и стручну помоћ својим члановима из области органске производње, 
сертификације, прераде и декларисања производа и заштите географског порекла 
производа.  

 Пружа подршку и помоћ својим члановима око налажења радника за рад на 
пољопривредним газдинствима, фармама и плантажама. 

 Организује едукативне радионице, семинаре, обуке, округле столове, конференције и 
стручне скупове.  

 Делегира своје чланове на студијске посете и конференције у земљи и иностранству. 
 Организује активности усмерене на обележавање националних и међународних 

важних датума. 
 Оганизује сајмове, саборе, манифестације, фестивале, промотивне кампање и 

медијске промоције.  

 Организује волонтерске акције 
 Ради на успостављању и развијању јавних служби, омладинских организација и 

сервиса, социјалних услуга и услуга намењеним развоју предузетништва. 

 Преноси и истражује вредности и праксе из области очувања животне средине и 
одрживог развоја. 

 Истражује културолошке и етнолошке специфичности локалних заједница, ради на 
њиховом упознавању и очувању и јавном промовисању зарад изградње социјалне 
кохезије. 

 Објављује штампана и мултимедијална издања и публикације, као и веб, радио и ТВ 
емисије, ради презентације рада и популаризације циљева и остваривања јавног 
добра. 

 Сарађује са другим организацијама и институцијама у земљи и иностранству на 
остваривању циљева организације. 

 Предузима друге активности у складу са Законом и Статутом. 
 

Члан 4 
Назив организације је: Млади пољопривредници Србије. 
Назив удружења на страном језику је: Young Serbian Farmers. Овај назив је на енглеском 
језику. 
Скраћени назив је : МПС што представља скраћеницу пуног назива удружења грађана Млади 
пољопривредници Србије. 

Члан 5 
Седиште Младих пољопривредника Србије је у Јагодини, ул. Браће Дирак 86/1/19. 
МПС делује на подручју Републике Србије. 
 

Члан 6 
МПС  има својство правног лица и уписује се у регистар код надлежног органа управе. 
 

Члан 7 
МПС  има текући рачун. 
 

Члан 8 
Рад Младих пољопривредника Србије је јаван. 
Јавност рада обезбеђује се у складу са одредбама овог статута. 

 
Члан 9 

МПС се може одлуком Управног одбора учланити у друге домаће и стране организације, у 
складу са законом. 
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ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ МЛАДИХ ПОЉОПРИВРЕДНИКА 
СРБИЈЕ 

 
Члан 10 

МПС има за циљ да у складу са Уставом и законима допринесе:  
 информисаности свих оних који се баве пољопривредном производњом и сточарством, 
 бољем повезивању и разумевању ставова и потреба пољопривредних произвођача и 

фармера са државним органима, образовним инстуцијама и свим чиниоцима друштва 
који су на било који начин повезани са темом пољопривредне производње и сточарства, 

 образовању пољопривредних произвођача и фармера, 
 афирмацији пољопривредних произвођача и фармера и њихових организација, 
 партиципацији пољопривредних произвођача и фармера и њихових организација у 

процесима одлучивања о бољем и бржем пласману својих производа и услуга 
 афирмацији културних и уметничких вредности и развијању и неговању најбољих 

традиција и вредности грађана РС 
 унапређењу здравља кроз промоцију здраве и правилне исхране. 

 

ЧЛАНСТВО У МПС 
 

Члан 11 
Члан Младих пољопривредника Србије може постати свако лице, грађанин Републике 
Србије, без обзира на порекло, боравиште, социјални статус, националну припадност, или 
било коју другу личну одлику, које прихвата циљеве и Статут Младих пољопривредника 
Србије, и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Младих пољопривредника Србије. 
Чланство се стиче потписивањем приступнице. 
Учлањивање малолетних лица врши се у складу са Законом о удружењима. 
 

Члан 12 
Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор Младих пољопривредника Србије, и о 
томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве. 
 

Члан 13 
Чланство у удружењу грађана МПС престаје: 

 писменом изјавом члана; 
 након дуже неактивности члана; 
 искључењем; 
 престанком постојања Младих пољопривредника Србије; 
 смрћу члана. 

 
Одлуку о престанку чланства доноси Управни одбор Младих пољопривредника Србије. Члану 
се гарантује могућност да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење 
одлуке о престанку његовог чланства у удружењу. 
 

Члан 14 
Члан Младих пољопривредника Србије има право да: 

 активно и равноправно са другим члановима учествује у раду Младих пољопривредника 
Србије; 

 непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Младих 
пољопривредника Србије; 

 бира да бира и буде изабран у органе Младих пољопривредника Србије; 
 буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Младих 

пољопривредника Србије. 
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Члан 15 
Члан може бити искључен из Младих пољопривредника Србије уколико грубо прекрши 
Статут, не поштује одлуке или у случају осуде за кривично дело, које га чини недостојним 
чланства. 
 

ОРГАНИ МЛАДИХ ПОЉОПРИВРЕДНИКА СРБИЈЕ 
 

Члан 16 
Органи Младих пољопривредника Србије су: Скупштина и Управни одбор и Надзорни одбор. 
Функцију заступника врши Председник Управног одбора, а у његовом одсуству заменик 
Председника. 
Могу бити основани и други органи, радна тела и службе, о чему одлучује Управни одбор. 
 

Скупштина Младих пољопривредника Србије 

 
Члан 17 

Орган управљања Младих пољопривредника Србије је Скупштина Младих пољопривредника 
Србије. 
Скупштину чине сви чланови Младих пољопривредника Србије. 
Начин избора, опозива рада и одговорности утврђује се Статутом. 
 

Члан 18 
Скупштина Младих пољопривредника Србије се редовно састаје једном годишње. Ванредна 
седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на 
образложену писану иницијативу најмање једне трећине чланства. 
Скупштину Младих пољопривредника Србије сазива председник Скупштине. Уколико на 
иницијативу најмање једне трећине чланства Председник Скупштине не сазове исту у року 
од 30 дана, сазваће је предлагач по истом поступку. 

 
Члан 19 

Скупштина Младих пољопривредника Србије врши следеће послове: 
 усваја Статут Младих пољопривредника Србије и одлуке о изменама и допунама 

Статута; 
 бира и разрешава чланове Управног одбора; 
 разматра и усваја, најмање једном годишње извештај Управног одбора; 
 доноси план и програм рада Младих пољопривредника Србије; 
 разматра и усваја финансијски план и завршни рачун; 
 одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације; 
 одлучује о молбама, приговорима и жалбама; 
 доноси одлуку о статусним променама и престанку рада Младих пољопривредника 

Србије; 
 доноси и усваја друге акте и Пословник о раду. 

 
Члан 20 

Скупштина Младих пољопривредника Србије пуноважно одлучује када је на седници 
присутно више од једне половине чланова Скупштине. 
Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова. 
За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења 
неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова. 
Гласање на седници је јавно уколико Скупштина не одлучи другачије. 

 
Члан 21 

Уколико седници Скупштине Младих пољопривредника Србије не присуствује минималан 
број чланова, седница се одлаже и заказује се нова у року од највише 30 дана. 
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Управни одбор Младих пољопривредника Србије 
 

Члан 22 
Управни одбор је извршни орган Младих пољопривредника Србије, који се стара о 
спровођењу циљева Младих пољопривредника Србије, који су утврђени овим Статутом. 

 
Члан 23 

Управни одбор Младих пољопривредника Србије има три члана које бира Скупштина из реда 
својих чланова. Мандат чланова Управног одбора Младих пољопривредника Србије траје 
четири године са могућношћу поновног избора. 
Управни одбор бира председника и заменика председника из реда својих чланова. 

 
Члан 24 

Радом Управног одбора Младих пољопривредника Србије руководи председник Управног 
одбора. 
У случају одсуства председника Управног одбора радом истог руководи заменик председника 
Управног одбора. 
 

Члан 25 
Управни одбор врши следеће послове: 

 руководи радом Младих пољопривредника Србије између две седнице Скупштине и 
доноси одлуке ради остваривања циљева, 

 стара се о спровођењу одлука, закључака и препорука Скупштине Младих 
пољопривредника Србије; 

 предлаже Скупштини измену и допуну Статута и других општих аката које доноси 
Скупштина; 

 бира представнике Младих пољопривредника Србије у организацијама и институцијама, 
чији је члан, и у чијем раду учествује 

 прати рад других органа и тела и даје предлоге за унапређење рада Младих 
пољопривредника Србије; 

 именује и разрешава Председника Управног одбора; 
 управља имовином Младих пољопривредника Србије; 
 доноси нормативна акта потребна за рад; 
 решава друга питања која су Статутом и другим актима Младих пољопривредника 

Србије стављена у надлежност Управног одбора; 
 врши друге послове у вези са радом Младих пољопривредника Србије. 

 
Члан 26 

Седнице Управног одбора сазива председник, или више од половине чланова Управног 
Одбора. 
Седнице се одржавају према Програму и потреби, а најмање четири пута годишње. 
Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а 
одлуке доноси већином гласова свих чланова. 
 

Члан 27 
Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим 
неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор. 
Надзорни одборима два члана које бира Скупштина. Мандат чланова надзорног одбора траје 
четири године и могу бити поново бирани. 
Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине. 
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Председник Младих пољопривредника Србије 
 

Члан 28 
Председник Младих пољопривредника Србије је извршни орган Управног одбора који 
руководи стручном службом Младих пољопривредника Србије и координира њен 
свакодневни рад. 
 

Члан 29 
Председника Младих пољопривредника Србије бира и разрешава Управни одбор.  
Мандат Председника траје до његовог разрешења од стране Управног одбора Младих 
пољопривредника Србије. 
Председник представља и заступа Младе пољопривреднике Србије у правном промету и има 
права и дужности финансијског налогодавца. 
Председник може привремено опуномоћити подпредседника да заступа Младе 
пољопривреднике Србије у правном промету. 
Председник може да пренесе на подпредседника Управног одбора овлашћење за 
представљање и заступање Младих пољопривредника Србије. 
 

Члан 30 
Председник Младих пољопривредника Србије врши следеће послове: 

 извршава и оперативно спроводи планове и програме које је донела Скупштина и 
Управни одбор Младих пољопривредника Србије, 
 непосредно руководи стручном службом Младих пољопривредника Србије, 
 склапа и раскида привремене и сталне радне односе радника стручне службе Младих 
пољопривредника Србије према потребама, а у складу са одлукама Управног одбора, 
Статутом и Законом, 
 доноси нормативна акта неопходна за рад стручне службе Младих пољопривредника 
Србије,  
 доноси и извршава одлуке о коришћењу и располагању средствима Младих 
пољопривредника Србије према усвојеном годишњем финансијском плану и потребама 
Младих пољопривредника Србије, 
 оперативно води материјално-финансијске послове Младих пољопривредника Србије 
  уређује унутрашњу организацију Младих пољопривредника Србије и доноси 
Правилник о систематизацији радних места у МПС, 
  одлучује о висинама накнада за рад у МПС, 
 непосредно одговара Управном одбору Младих пољопривредника Србије 
 припрема седнице органа Младих пољопривредника Србије и њихових радних тела, 
 прати рад других органа и тела и даје предлоге за унапређење рада Младих 
пољопривредника Србије 
 предлаже формирање радних тела, одбора, комисија, савета и сл. 
 предлаже Управном одбору удруживање Младих пољопривредника Србије у савез 
или у сродну организацију, односно удружење грађана, 
 сарађује и одржава контакте са другим организацијама, заједницама и службама, 
 стара се о информисању и јавности рада организације, 
 представља организацију у јавности и пред трећим лицима, 
 обавља друге послове по налогу Управног одбора 
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НАКНАДЕ 
 

Члан 31 
Чланови органа Младих пољопривредника Србије и чланови удружења Млади 
пољопривредници Србије, као и друга лица ангажована у удружењу Млади 
пољопривредници Србије, имају право на накнаду за свој рад, у складу са могућностима 
Младих пољопривредника Србије, осим када одређени радни задатак прихвате да обаве без 
надокнаде. 
МПС може ангажовати потребна лица на основу Уговора о раду, Уговора о делу, Уговора о 
ауторском делу, и других законских основа. 
 

Члан 32 
За обављање стручних, административних и помоћних послова, МПС може формирати 
Стручну службу. 
 

Члан 33 
Обављање одређених послова Младих пољопривредника Србије може се поверити 
одговарајућим стручним институцијама, организацијама, предузетничким радњама и-или 
предузећима. 
 

Члан 34 
Правилником о систематизацији радних места, утврђују се јединствени називи за радна 
места у Стручној служби Младих пољопривредника Србије, опис послова, број извршилаца, 
као и јединствени захтев у погледу степена стручне спреме и други услови за обављење 
послова и задатака. 
 

СРЕДСТВА ЗА РАД И ФИНАНСИРАЊЕ МЛАДИХ 
ПОЉОПРИВРЕДНИКА СРБИЈЕ 

 
Члан 35 

За остваривање циљева Младих пољопривредника Србије формирају се потребна 
финансијско-материјална средства која се могу остваривати и користити само на начин 
прописан Законом, Статутом или другим општим актима Младих пољопривредника Србије. 
                                                                 Члан 36 
МПС прибавља средства за рад пружањем пословних и стручних савета агронома  - шифра 
делатности 74.90 

Непосредно обављање ове делатности МПС може започети тек након завршеног уписа у 
Регистар привредних субјеката. 

 
Члан 37 

МПС може прибављати средства за рад и од котизације за семинаре и друге облике 
образовања, продајом производа насталих у оквиру едукативних активности чланова, као и 
других облика сродних привредних делатности које удружење обавља. 
Добит остварена обављањем привредне и друге делатности може се користити искључиво 

за остваривање циљева Младих пољопривредника Србије, укључујући и трошкове редовног 
рада и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката. 

 
Члан 38 

МПС прибавља средства од:  

 чланарине,  
 донација правних и физичких лица,  
 уговорним поверавањем послова од стране републичких и локалних органа и 

институција,  
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 уговорном и пројектном сарадњом са приватним, невладиним и јавним правним 
субјектима на задацима усмереним ка остваривању статутарних циљева,  

 и на други законом дозвољен начин. 
 
Добит остварена на овај начин може се користити искључиво за остваривање циљева 
Младих пољопривредника Србије, укључујући и трошкове редовног рада и сопствено учешће 
у финансирању одређених пројеката. 
 
 

ЈАВНОСТ МЛАДИХ ПОЉОПРИВРЕДНИКА СРБИЈЕ 
 

Члан 39 
Јавност рада Младих пољопривредника Србије обезбеђује се јавношћу седница органа и 
тела и других скупова, издавањем информација о њиховом раду и сарадњом са средствима 
јавног информисања, и другим средствима обавештавања. 
 

Члан 40 
Органи и тела Младих пољопривредника Србије могу искључити или ограничити јавност, 
када се разматрају документа или подаци поверљиве пословне природе.  
 

Члан 41 
Представник Младих пољопривредника Србије који даје податке и информације у вези са 
радом Младих пољопривредника Србије, одговоран је за њихову тачност. 
 

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА 

 
Члан 42 

Иницијативу за измену и допуну Статута могу дати чланови и органи Младих 
пољопривредника Србије. 
Иницијатива за измену и допуну Статута доставља се Управном одбору. 
Ако Управни одбор прихвати иницијативу за измену и допуну Статута, покреће се поступак 
за промену Статута, ако не постоје услови за то, одбациће иницијативу и о томе обавестити 
даваоца иницијативе. 

 
Члан 43 

Нацрт промене Статута Управни одбор доставља на претходну расправу ради давања 
предлога, мишљења и примедби. 
Након датих предлога, мишљења и примедби Управни одбор сачињава Предлог измене 
Статута и доставља га Скупштини Младих пољопривредника Србије на усвајање на првој 
наредној седници. 
 
 

ПРЕСТАНАК РАДА МЛАДИХ ПОЉОПРИВРЕДНИКА СРБИЈЕ 
 
 

Члан 44 
МПС престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева 
Младих пољопривредника Србије, као и у другим случајевима предвиђеним законом. 
У случају престанка рада, имовина Младих пољопривредника Србије 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. 
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 45 
Сва питања која нису регулисана овим Статутом примењиваће се одредбе Закона о 
удружењима и други општи акти. 
 

Члан 46 
Овај Статут ступа на снагу даном усвајања од стране скупштине Младих пољопривредника 
Србије, и примењиваће се од дана уписа у регистар надлежног органа. 
 
 
 
У Јагодини, 07.04.2019. године 
 
 
 
 
 Председавајући оснивачке Скупштине    
 Младих пољопривредника Србије 
 
 _____________________________ 
 Младен Минић 


