
Као неформална мрежа локалних еколошких организација Зелена листа Србије основана 
је 2007 . године. У жељи да свој рад унапреди чланице су се сложиле да се и формлано 
региструје Савез еколошких удружења "ЗЕЛЕНА ЛИСТА СРБИЈЕ"  
 

ВИЗИЈА 
 

Савез еколошких удружења „Зелена листа Србије“ је лидер у очувању и заштити 
животне средине и промоцији одрживог развоја.  
 

МИСИЈА 
 

Савез еколошких удружења „Зелена листа Србије“ је мрежа локалних еколошких 
организација које јавним заступањем, образовањем, информисањем и потстицањем 
активизма грађана доприноси очувању природних ресурса и квалитета живота грађана 
Србије.   
   
На основу члана 55. Устава Републике Србије, члана 7., 11. и 12. Закона о удружењима (Сл. 
гласник РС бр. 51/09), оснивачка Скупштина Савеза еколошких удружења "ЗЕЛЕНА ЛИСТА 
СРБИЈЕ" је на седници одржаној 06.03.2015. године у Београду, усвојила  

 
СТАТУТ 

САВЕЗА ЕКОЛОШКИХ УДРУЖЕЊА 
"ЗЕЛЕНА ЛИСТЕ СРБИЈЕ" 

 
Област остваривања циљева 

 
Члан 1. 

 
Савез еколошких удружења "ЗЕЛЕНА ЛИСТА СРБИЈЕ" (у даљем тексту: Савез ЗЛС) је 
самостални, добровољни, неполитички, непрофитни, патриотски, васпитни и образовни 
Савез еколошких удружења, отворен за све који прихвате његове принципе и вредности, 
без обзира на узраст, пол, порекло, националност, расну, верску и политичку припадност.  
 
ЗЕЛЕНА ЛИСТА СРБИЈЕ је основана на неодређено време ради остваривања циљева у 
области екологије, заштите животне средине, одрживог развоја, климатских промена, 
руралног развоја, енергетике и рада са децом и младима. 
 

Циљеви Савеза еколошких удружења 
 

Члан 2. 
 

Циљеви деловања Савеза еколошких удружења "ЗЕЛЕНА ЛИСТА СРБИЈЕ" су:  
1. Унапређење стања животне средине и постизање одрживог развоја 
2. Заштита и очување природе и њених лепота у Србији 
3. Смањење утицаја на климатске промене и адаптација на климатске промене у Србији  
4. Континуирани развој и унапређење свести и знања код деце и младих кроз формално и 
неформално образовање о екологији, заштити животне средине, одрживом развоју, рурални 
развој, енергетика, климатским промена и методама на који можемо да позитивно утичемо. 
5. Развој капацитета и подршка у раду удружењима чланицама Савеза ЗЛС.  
6. Јавно заговарање унапређења система заштите животне средине, постизању одрживог 
развоја, очувању природе, смањење људског утицаја на климатске промене, развој система 
за адаптацију на климатске промене, активно учешће младих у развоју друштва. 
7. Информисање јавности о стању параметара животне средине  
8. Промоција еколошких вредности и примереним активностима обележавање значајних 
еколошких датума и тема.  
9. Успостављање трајног партнерства и пријатељства међу удружењима и појединцима који 
деле еколошке принципе у циљу усмеравања целокупног друштва ка одрживом и 
одговорном развоју на општу корист свих чланова заједнице.  
10. Подршка и промоција руралног развоја 
11. Промоција обновљивих извора енергије и енергетске ефикасности 



Члан 3. 
 

Ради остваривања својих циљева Савез ЗЛС нарочито: 
1) прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области остваривања циљева савеза; 
2) организује стручне скупове, саветовања, семинаре, кампове, тренинге и друге облике 
едукација у областима остваривања циљева савеза и чланица савеза; 
3) објављује књиге и друге публикације о питањима која се односе на области остваривања 
циљева савеза; 
4) организује здравствене и просветне раднике и друге стручњаке за рад на едукацији деце 
и младих у областима циљева савеза и за спровођење активности које доприносе 
остваривању постављених циљева.  
5) сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у 
земљи и иностранству која имају исте или сличне области деловања.  
6) промовише, јавно заговара и лобира за остваривање постављених циљева.  
7) организује заједничке активности из области деловања савеза и области деловања 
чланица савеза.  
8) развија партнерске односе са одговарајућим органима и телима на локалном, 
покрајинском, националном, регионалном, међународном нивоу ради остваривања 
постављених циљава Савеза ЗЛС, а нарочито ради доношења адекватних прописа и 
њихове примене. 
  

Назив и седиште 
 

Члан 4. 
 

Назив Савеза је: Савез еколошких удружења "ЗЕЛЕНА ЛИСТА СРБИЈЕ". 
Скраћени назив Савеза је: ЗЕЛЕНА ЛИСТА СРБИЈЕ.  
Назив Савеза на енглеском језику је: SERBIAN GREEN NETWORK.  
Подручје деловања Савеза је територија Републике Србије.  
Седиште Савеза се налази у Новом Саду.  
 

Чланство и унутрашња организација  
 

Члан 5. 
 

Оснивачи Савеза еколошких удружења "ЗЕЛЕНА ЛИСТА СРБИЈЕ" су удружења: 

- Центар за одрживу будућност „ЗЕЛЕНА ЗОНА“ из Књажевца 

- Друштво младих истраживача Бор из Бора 

- Еко клуб - Зелени путокази из Рашке 

- Еколошки покрет "Моравски орашак" из Трстеника 

- Еколошки покрет "Бела бреза" из Крушевца  

- Инжењери заштите животне средине из Новог Сада 

- Одред извиђача „Завичај 1093“ из Врања 

- Поречје - Вучје из Вучја  

- Зелени круг из Новог Сада 
 

Члан 6. 
 

Члан Савеза ЗЛС може бити свако еколошко удружење (у даљем тексту: Члан) које је 
регистровано код надлежног државног органа у складу са Законом о удружењима и тиме 
стекло својство правног лица, ако прихвати принципе и вредности Савеза ЗЛС, спроводи 
планиране активности, поштује Статут, плаћа годишњу чланарину и активно учествује у 
раду Савеза ЗЛС.  
Одлуку о чланству доноси Скупштина Савеза ЗЛС 2/3 већином гласова.  
Чланицом Савеза ЗЛС се постаје испуњењем следећих услова:  
- доношењем одлуке надлежног органа удружења о учлањењу у Савез ЗЛС, 
- потписивањем приступнице 
- плаћањем чланарине у складу са Одлуком о чланарини за текућу годину и  
- уписом у књигу чланова Савеза ЗЛС.  



Сваки члан Савеза ЗЛС може добровољно иступити из чланства доношењем одлуке 
надлежног органа удружења и подношењем писменог захтева за иступање из Савеза ЗЛС, 
што Скупштина на првој следећој седници констатује.  

 
Члан 7. 

 
Чланство престаје уколико чланица неплати чланарину за текућу годину до 15. фебруара 
текуће године, прекрши Статут, прекрши вредности и принципе Савеза ЗЛС и није активна у 
спровођењу заједничких планираних активности. Одлуку о престанку чланства доноси 
Скупштина 2/3 већином на годишњој Скупштини Савеза ЗЛС.  
 

Права, обавезе и одговорност чланства 
 

Члан 8. 
 

Члан Савеза ЗЛС има право да: 
1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Савеза ЗЛС; 
2) преко својих представника непосредно учествује у одлучивању на Скупштини Савеза 
ЗЛС, као и  
    преко органа Савеза ЗЛС; 
3) да у складу са Статутом, њихови представници бирају и буду бирани у органе Савеза 
ЗЛС; 
4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Савеза ЗЛС; 
5) користи лого Савеза ЗЛС;  
6) користи стручну и другу помоћ Савеза ЗЛС.  
 
Члан Савеза ЗЛС је дужан да: 
1) развија и чува углед Савеза ЗЛС; 
2) активно доприноси остваривању циљева Савеза ЗЛС; 
3) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Савеза ЗЛС; 
4) редовно плаћа годишњу чланарину; 
5) обавља друге послове које му повери Скупштина и други органи Савеза ЗЛС. 
6) поштује и придржава се вредности и принципа Савеза ЗЛС; 
7) у скаду са својим могућностима на локалном нивоу обележава значајне еколошке датуме 
и теме.  
8) испуњавају обавезе утврђене овим Статутом и другим општим актима Савеза ЗЛС; 
9) да поштује и извршава пуноважно донете одлуке и закључке органа Савеза ЗЛС. 

 
Унутрашња организација  

 
Члан 9. 

 
Органи Савеза ЗЛС су Скупштина и Председник Савета ЗЛС.  
Функцију застуника врши Председник Савеза ЗЛС, а у његовом одсуству Председавајући 
Скупштином Савеза ЗЛС.  
 

Члан 10. 
 

Скупштину Савеза ЗЛС (у даљем тексту: Скупштин ) је највиши орган Савеза ЗЛС.  
Скупштину чине сви Чланови Савеза ЗЛС које представљају изабрани и овлашћени 
представници чланица.  
Сваку чланицу представља један представник који има један глас у раду Скупштине.  
Скупштина се редовно састаје једном годишње.  
Скупшина се може одржати и у електронској форми.  
Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог, као и на 
иницијативу најмање једне трећине чланова Скупштине.  
Иницијатива се подноси Председавајућем Скупштине у писаном облику и у њој се морају 
навести питања чије се разматрање предлаже. 



Седницу Скупштине сазива Председавајући Скупштине, писаним обавештењем о месту и 
времену одржавања Скупштине и предлогу дневног реда.  
Седницом Скупштине председава Председавајући Скупштине. 
 
Скупштина: 
1) доноси Стратешки план развоја Савеза ЗЛС и годишњи програм рада; 
2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута; 
3) усваја друге опште акте Савеза ЗЛС; 
4) бира и разрешава Председника Савеза ЗЛС; 
5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Председника Савеза ЗЛС о раду 
Савеза ЗЛС; 
6) разматра и усваја финансијски план и извештај; 
7) одлучује о статусним променама и престанку рада Савеза ЗЛС; 
8) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству. 
9) формира по пoтреби стална и/или повремена радна тела. 
Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова. 
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова. 
За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Савеза 
ЗЛС неопходна је 2/3 већина гласова присутних чланова. 

 
Члан 11. 

 
Председник Савеза ЗЛС (у даљем тексту: Председник) заступа Удружење у правном 
промету и има права и дужности финансијског налогодавца.  
Мандат Председника траје три године, и може се поново бирати на исту функцију.  
Председника бира Скупштина из реда чланица Савеза ЗЛС, на предлог најмање три 
чланице.  
Председник је извршни орган, који: 
- се стара о поштовању и спровођењу Статута и одлука Скупштине између два заседања 
- припрема у сарадњи са стручном службом завршни рачун 
- припрема предлог програма рада и извештај о раду Савеза ЗЛС у сарадњи са чланицама, 
- координира рад чланица на заједничким програмима формирањем пројектних тимова  
- стара се о материјалним и финансијским средствима Савеза ЗЛС у складу са усвојеним    
  плановима, правилницима и важећим законима Републике Србије.  
 

Члан 12. 
 

Председавајући Скупштине Савеза ЗЛС је заменик Председника и овлашћен је да, у 
отсуству Председника заступа Савез ЗЛС, потписује сва финансијска и новчана документа у 
име Савеза ЗЛС.  
Мандат Председавајућег Скупштине Савеза ЗЛС траје три године, и може се поново бирати 
на исту функцију.  
Председавајућег Скупштине Савеза ЗЛС бира Скупштина из реда чланица Савеза ЗЛС, на 
предлог најмање три чланице.  
Председавајући Скупштине Савеза ЗЛС: 
- припрема седнице Скупштине 
- сазива седнице Скупштине 
- руководи радом Скупштине 
 

Остваривање јавности рада 
 

Члан 13. 
 

Рад Савеза ЗЛС е јаван. 
Скупштина се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима 
Савеза ЗЛС, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за 
јавност, или на други примерени начин.  
Годишњи обрачуни и извештаји о активности Савеза ЗЛС подносе се чланицама на седници 
Скупштине.  



Ради информисања јавности о својим активностима Савез ЗЛС нарочито ће користити своју  
интернет страницу www.oplanetise.com и часопис "Еко лист" чије је покретач и власник 
Зелени круг из Новог Сада, чланица Савеза ЗЛС.  
 

Члан 14. 
 

Ради остваривања својих циљева Савез ЗЛС успоставља контакте, сарађује и може се 
удруживати са сродним организацијама у Републици Србији и иностранству. 
Савез ЗЛС може приступити међународним организацијама и удружењима сличних или 
истих области остваривања циљева, о чему одлуку доноси Скупштина.  

 
Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима 

 
Члан 15. 

 
Савез ЗЛС прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, 
финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин. 
Савез ЗЛС може прибављати средства и од котизације за семинаре и друге облике 
образовања из области којима се бави, као и продајом секундарних сировина прикупљених 
током реализације акција за чишћење животне средине или производа насталих у оквиру 
едукативних радионица.  
 

Привредна делатност којом се стиче добит 
 

Члан 16. 
 

Савез ЗЛС прибавља средства обављајући привредну делатност: 8559 - Остало 
образовање.  
Савез ЗЛС може почети са непосредним обављањем ове делатности тек након извршеног 
уписа у Регистар привредних субјеката.  
Добит остварена на начин из става 1. овог члана може се користити искључиво за 
остваривање циљева Савеза ЗЛС, укључујући и трошкове редовног рада Савеза ЗЛС и 
сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.  

 
 
 

Престанак рада  
 

Члан 17. 
 

Савез ЗЛС престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање 
циљева Савеза ЗЛС, као и у другим случајевима предвиђеним законом. 
 

Поступање са имовином у случају престанка  
 

Члан 18. 
У случају престанка рада, имовина Савеза ЗЛС 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. 

 
Савез ЗЛС има печат округлог облика, на коме се у горњем делу налази ћирилићним 
писмом назив Савез еколошких удружења ЗЕЛЕНА ЛИСТА СРБИЈЕ, а у доњем делу назив 
на енглеском језику SERBIAN GREEN NETWORK, а по средини назив седиште Савеза ЗЛС - 
Нови Сад.  

 



 
Члан 20. 

 
На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе 
Закона о удружењима. 
 

Члан 21. 
 

Овај Статут ступа на снагу данoм усвајања на седници Скупштине, а примењује се од дана 
уписа ЗЕЛЕНЕ ЛИСТЕ СРБИЈЕ у Регистар надлежног органа Републике Србије.  
 
 

Председавајући оснивачке 
Скупштине Савеза еколошких удружења  

„ЗЕЛЕНЕ ЛИСТЕ СРБИЈЕ“ 
 

_________________________ 
Драган Ранђеловић 

 


