
На основу члана 12. и 16 Закона о удружењима и фондацијама Републике Српске
(Службени гласник РС бр.52/01) и члана 17. Одлуке о усклађивању унутрашњих аката са
Законом, Скупштина Ауто-мото друштва «КРАЈИНА» Бања Лука, дана 17.марта 2003.
године д о н о с и

СССС ТТТТ АААА ТТТТ УУУУ ТТТТ
АУТОАУТОАУТОАУТО----МОТОМОТОМОТОМОТО ДРУШТВАДРУШТВАДРУШТВАДРУШТВА «КРАЈИНА»«КРАЈИНА»«КРАЈИНА»«КРАЈИНА» БАЊАБАЊАБАЊАБАЊАЛУКАЛУКАЛУКАЛУКА

I-ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

ЧланЧланЧланЧлан 1.1.1.1.
Овим Статутом (у даљем тексту: Статут) уређује се: назив, сједиште и ближа адреса
удружења, циљеви и дјелатност удружења, органи удружења, избор, опозив, начин
њиховог рада и надлежности, начин подношења финансијског извјештаја и извјештаја о
раду, правила коришћења удружења, могуће кориснике средстава, поступак за измјене и
допуне Статута, овлашћења и начин доношења других аката, услове и поступак припајања,
подјеле или престанка удружења, поступак расподјеле имовине у случају престанка рада
удружења, заступање удружења, облик и садржај печата, надзор над коришћењем
средстава, мјере за обезбјеђење намјенског коришћења средстава.

ЧланЧланЧланЧлан2.2.2.2.
Ауто-мото друштво «КРАЈИНА» Бања Лука (у даљем тексту: АМД) је добровољно,
интересно, самостално, нестраначко удружење које окупља аутомобилисте, мотоциклисте,
друге возаче друмских моторних возила и друге грађане, ради задовољавања њихових
личних и заједничких интереса и потреба у области аутомобилизма, мотоциклизма,
бициклизма и туризма.
Ради задовољавања личних и заједничких интереса и потреба својих чланова и других
учесника у друмском саобраћају АМД обавља друштвене, услужне и привредне
дјелатности, врши јавна овлашћења и овлашћења.

ЧланЧланЧланЧлан 3.3.3.3.
АМД има својство правног лица, а то својство стиче уписом у судски регистар удружења
и фондација код Основног суда у Бањој Луци као надлежног регистрационог суда.
Ауто-мото друштво «КРАЈИНА» Бања Лука је правни сљедбеник Ауто-мото друштва
«КРАЈИНА» Бања Лука основаног 10. октобра 1946. године у Бањој Луци, а које је у
складу са позитивним законским прописима уписивано у регистре код Секретаријата за
унутрашње послове Бања Лука Рјешењем број 01/4-213-76 од 15.1.1986. године и регистар
Основног суда у Бањој Луци Рјешењем број Рг-96/97 од 19.1.1997. године.

ЧланЧланЧланЧлан 4.4.4.4.
Ради обједињавања заједничких интереса регистрованих удружења у области друмског
саобраћаја и ауто-мото спорта у Републици Српској и Босни и Херцеговини, АМД са
другим удружењима у овој области може основати Савез као облик повезивања удружења
у области друмског саобраћаја и ауто-мото спорта.
Повезивање удружења у савез, оснивање савеза и регулисање међусобних права, обавеза и
одговорности удружења и савеза врши се посебним уговором.

ЧланЧланЧланЧлан 5.5.5.5.
АМД је, у својству оснивача, удружен у Ауто-мото савез Републике Српске (у даљем
тексту: АМС РС).
Међусобна права, обавезе и одговорности АМД и АМС РС регулишу се Уговором о
удруживању у савез.
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ЧланЧланЧланЧлан 6.6.6.6.
Ради успјешнијег остваривања циљева и задатака као и задатака од општег интерса, АМД
се може удруживати у организације Народне технике, организације за физичку културу,
туристичке савезе и друге одговарајуће савезе у земљи и иностранству.
Одлуку о учлањивању у смислу претходног става доноси Управни одбор.

II-НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ

ЧланЧланЧланЧлан 7.7.7.7.
Удружење остварује своје циљеве и ради под називом:
Ауто-мото друштво «КРАЈИНА» Бања Лука.
Скраћени назив гласи: АМД «КРАЈИНА» Бања Лука.
Сједиште удружења је у Бањој Луци, улица Књаза Милоша број 27.

ЧланЧланЧланЧлан 8.8.8.8.
АМД има печат округлог облика, пречника 35 мм који у средини садржи амблем,а кружно
је исписан текст ћириличним писмом Ауто-мото друштво «КРАЈИНА» Бања Лука.
АМД може имати и печат мањег пречника за овјеру чланског материјала.
АМД има штамбиљ правоугаоног облика са уписаним текстом: Ауто-мото друштво
«КРАЈИНА» Бања Лука са празним простором за број и датум.

ЧланЧланЧланЧлан 9.9.9.9.
АМД као свој амблем и заставу користи амблем и заставу Републике Српске.

III-ЦИЉЕВИ И ДЈЕЛАТНОСТ УДРУЖЕЊА

ЧланЧланЧланЧлан 10.10.10.10.
Циљеви и задатци АМД су сљедећи:

1. окупља аутомобилисте, мотоциклисте и друге грађане у чланство и развија
активности које доприносе омасовљењу друштва,

2. развија и његује међусобну солидарност и узајамност међу члановима и осталим
учесницима у саобраћају,

3. организује разне облике техничке, саобраћајне, економске, правне, осигуравајуће и
друге помоћи које су усмјерене ка олакшавању посједовања и коришћења
моторних возила,

4. заступа и штити интересе својих чланова и других моторизованих грађана пред
државним органима, привредним и другим организацијама,

5. прати стање и проблеме безбеједности саобраћаја на путевима, предлаже и
захтијева да надлежни органи предузимају одређене превентивне и друге мјере у
области безбједности саобраћаја,

6. учествује у саобраћајно-техничком образовању и васпитању дјеце и омладине,
7. остварује, прати стање, подстиче развој и унапређење ауто-мото спорта,
8. развија активности међу члановима и учествује са другим органима и

организацијама на плану заштите и очувања животне средине,
9. обавља послове овлашћења и јавних овлашћења на начин утврђен позитивним

законским прописима,
10. врши обуку кандидата за возаче моторних возила,
11. организује оспособљавање и усавршавање кандидата за возаче инструкторе,
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12. сарађује са надлежним органима и организацијама на хомологацији, атестирању и
стандардизацији моторних возила, њихових дијелова и опреме, као и на
стандардизацију која се односи на путеве, путну опрему и саобраћајну
сигнализацију,

13. организује, развија и унапређује службе и дјелатности које доприносе остваривању
циљева и задатака који су у интересу чланова и других учесника у друмском
саобраћају, Службе помоћи на путу (СПИ), службе ваздушног спашавања (ХВМП),
информативне службе, службе туринг, правне службе и друге облике организовања,

14. обавља и врши привредне и друге дјелатности и послове ради стицања средстава за
остваривање својих циљева и задатака,

15. сарађује са државним органима, привредним и другим организацијама ради
унапређења и квалитетнијег остваривања својих циљева и задатака,

16. организује и унапређује ауто-мото спорт,
17. обавља и друге послове који доприносе бољем остваривању циљева и задатака

друштва.
Циљеви и дјелатности удружења остварују се на основу годишњег програма рада и
финансијског плана удружења које доноси Управни одбор.

IV-ЈАВНА ОВЛАШЋЕЊА И ПРИВРЕДНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

ЧланЧланЧланЧлан 11.11.11.11.
На основу Закона о овлашћењима Ауто-мото савеза Републике Српске и посебних
упутстава Владе РС, Статута АМС РС и уговора о обављању послова јавних
овлашћења и овлашћења, АМД обавља сљедећа јавна овлашћења, овлашћења и
привредне дјелатности:
- издаје возачима, који имају пребивалиште у РС, на њихов захтјев, међународне

возачке дозволе и води евиденцију о издатим међународним дозволама,
- издаје возачима који имају пребивалиште у РС дозволе за управљање туђим

моторним возилом кад прелазе државну границу и води евиденцију о издатим
дозволама,

- обавља послове Службе «Помоћи-информације» који проистичу из закона и
међународних уговора, пружањем техничке помоћи моторизованим домаћим и
страним учесницима у саобраћају на јавним путевима, уклањањем са јавних
површина оштећених путничких возила и возила у квару, давањем обавјештења о
стању на путевима и пружањем туринг помоћи,

- обавља послове превентиве и образовања учесника у друмском саобраћају,
- oбавља и друге послове јавних овлашћења и овлашћења које надлежни органи

пренесу на АМД,
- обавља сродне привредне дјелатности које су непосредно повезане са

остваривањем основних статутарних циљева и задатака, којима се комплетирају
услуге члановима и другим учесницима у саобраћају.
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V-ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА

ЧланЧланЧланЧлан 12.12.12.12.
Чланство у АМД је добровољно.
У АМД се може учланити физичко и правно лице, као и страно лице ако има
боравиште у Републици Српској.
Чланство може бити редовно и почасно..
Редован члан може бити пунољетно лице које посједује аутомобил, мотоцикл, трактор
и лице без моторног возила.
Почасни члан може бити лице које почасним чланом прогласи Управни одбор због
нарочитих заслуга за развој АМД, као и због активности у остваривању циљева и
задатака АМД.

ЧланЧланЧланЧлан 13.13.13.13.
Чланство у АМД настаје плаћањем чланарине.
Приликом учлањења, лице добија чланску карту, чији облик и садржај се утврђује
јединствено за сва АМД у Републици Српској.
Почасном члану се издаје диплома и посебна чланска карта чији се образац утврђује
јединствено за за сва АМД у Републици Српској.

ЧланЧланЧланЧлан 14.14.14.14.
Редовни чланови имају право:
- да непосредно или преко посредника учествују у раду и одлучују у органима АМД,
- да бирају и буду бирани у органе АМД,
- да активно учествују у свим облицима дјеловања АМД,
- да користе помоћ, заштиту и услуге које пружа АМД у земљи и иностранству,
- да буду обавијештени о раду АМД уобичајеним средствима информисања
- да добијају члански материјал.

ЧланЧланЧланЧлан 15.15.15.15.
Редовни чланови су дужни:
- да активно раде на остваривању циљева и задатака АМД,
- да активно раде на омасовљењу чланства у АМД,
- да раде на развијању добрих односа међу учесницима у саобраћају и пружају

помоћ другим учесницима у саобраћају,
- да шире саобраћајну културу и васпитно дјелују на учеснике у саобраћају,
- да редовно плаћају чланарину.

ЧланЧланЧланЧлан 16.16.16.16.
Висину чланарине утврђује Управни одбор, а плаћа се за годину дана на благајни АМД.
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ЧланЧланЧланЧлан 17.17.17.17.
Чланство у АМД престаје:
- самовољним иступањем из чланства,
- не плаћањем чланарине, након 30 дана од истека чланске године,
- искључењем због повреде чланских обавеза, односно злоупотребе чланских права.
Члан АМД може бити искључен ако грубо нарушава обавезе члана утврђене овим
Статутом, ако се недолично понаша или ако дјелује супротно циљевима и задатцима
АМД.

VI-УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА АМД

ЧланЧланЧланЧлан 18.18.18.18.
Ради бољег остваривања циљева и задатака у оквиру АМД организују се секције,
клубови и други облици дјеловања.
Секција се оснива за територијално подручје или у предузећима, а могу је основати
најмање 15 чланова АМД.
Секције разматрају питања од интереса за АМД и секцију, а могу организовати и друге
активности из своје надлежности.

ЧланЧланЧланЧлан 19.19.19.19.
У оквиру АМД могу се организовати клубови,за специјализоване и друге активности.
Клуб може основати најмање 20 чланова који нађу заједнички интерес за рад и
активности клуба.
Клубови се могу основати као спортски клубови, кампинг клубови, мото клубови,
туристички клубови, клубови по врстама и маркама аутомобила и слично.

ЧланЧланЧланЧлан 20.20.20.20.
Секције и клубови приликом оснивања доносе правила, утврђују програмске задатке и
бирају органе, односно утврђују облике управљања клубовима и секцијама.
Радом секција и клубова непосредно управљају чланови путем збора чланова, а
поједине оперативне послове могу повјерити изабраним органима.
Збор чланова секције, клуба, делегира представнике у Скупштину АМД.

VII-ОРГАНИ УПРАВЉАЊА

ЧланЧланЧланЧлан 21.21.21.21.
Органи АМД су:
- Скупштина
- Управни одбор и
- Надзорни одбор

а) СКУПШТИНА

ЧланЧланЧланЧлан 22.22.22.22.
Скупштина је највиши орган управљања.
Скупштину чине оснивачи и представници које бирају чланови АМД непосредно или
путем секција и клубова.
Скупштина има 25 чланова.
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ЧланЧланЧланЧлан 23.23.23.23.
Мандат чланова Скупштине траје четири године.
У току трајања мандата члан Скупштине може бити замијењен на начин на који је и
изабран.
Мандат члана скупштине престаје смрћу, оставком, престанком чланства у АМД,
односно престанком чланства у секцији или клубу који су га делегирали.

ЧланЧланЧланЧлан 24242424.
Скупштина обавља сљедеће послове:
- доноси Статут и његове измјене и допуне,
- утврђује политику и даје смјернице за остваривање циљева и задатака АМД,
- одлучује о припајању, раздвајању, трансформацији, престанку рада и другим

статусним промјенама АМД,
- бира и разрјешава чланове Управног одбора и Надзорног одбора, бира и разрјешава

чланове комисија скупштине,
- бира и разрјешава делегате у Скупштину АМС РС,
- даје смјернице за рад Управног одбора и комисија скупштине,
- прегледа и потврђује извјештај о раду и пословању,
- доноси пословник о раду Скупштине,
- одлучује о свим другим питањима која овим Статутом нису стављена у надлежност

других органа,
- обавља и друге послове утврђене позитивним законским прописима и општим

актима АМД.

ЧланЧланЧланЧлан 25.25.25.25.
Скупштина бира предсједника Скупштине из реда чланова на мандат од четири године.
Предсједник скупштине представља Скупштину и руководи радом Скупштине у
складу са Статутом и Пословником о раду Скупштине.

ЧланЧланЧланЧлан 26.26.26.26.
О пословима из своје надлежности Скупштина одлучује на сједницама.
Сједнице Скупштине одржавају се према указаним потребама.

ЧланЧланЧланЧлан 27.27.27.27.
За пуноважност рада и одлучивања потребно је да сједници Скупштине присуствује
већина од укупног броја чланова скупштине, а пуноважне одлуке Скупштина доноси
већином од присутних чланова.
Гласање је по правилу јавно, али Скупштина може одлучити да се о неким питањима
гласа тајно.

ЧланЧланЧланЧлан 28.28.28.28.
Сједнице Скупштине припрема, сазива и о извршењу донесених одлука стара се
Управни одбор.
Управни одбор је дужан да сазове сједницу Скупштине на захтјев 1/3 чланова
Скупштине или Надзорног одбора.
Рад Скупштине се детаљније уређује Пословником о раду Скупштине.
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б) УПРАВНИ ОДБОР



ЧланЧланЧланЧлан 29.29.29.29.
Скупштина бира Управни одбор који има пет чланова, а бирају се на мандат од четири
године.

ЧланЧланЧланЧлан 30.30.30.30.
Управни одбор обавља сљедеће послове:
- стара се о припремању и раду Скупштине,
- обезбјеђује спровођење политике, одлука и закључака Скупштине,
- координира рад секција, клубова и комисија Скупштине,
- утврђује приједлог Статута и других општих аката,
- предлаже избор чланова комисија Скупштине,
- одлучује и води надзор над организационим, образовним, пропагандним и

спортским активностима АМД,
- утврђује и подноси Скупштини на потврду годишњи план рада и извјештај о раду и

пословању,
- потврђује периодични обрачун и завршни рачун,
- одлучује о отпису ненаплативих спорних потраживања,
- бира секретара АМД,
- одлучује о текућим питањима рада и пословања,
- подноси Скупштини извјештај о свом раду.

ЧланЧланЧланЧлан 31.31.31.31.
Управни одбор ради у сједницама, које се одржавају према потреби, али најмање
једном у шест мјесеци.
Сједнице сазива, предлаже дневни ред и предсједава сједницом предсједник Управног
одбора.
Предсједник је дужан сазвати сједницу Управног одбора на захтјев најмање 1/3
чланова Управног одбора или Надзорног одбора.

ЧланЧланЧланЧлан 32.32.32.32.
За пуноважно одлучивање потребно је да сједници присуствује више од половине
чланова Управног одбора, а одлуке се доносе већином гласова присутних чланова.
Гласање је по правилу јавно, али Управни одбор може одлучити да се о неким
питањима гласа тајно.

в) НАДЗОРНИ ОДБОР

ЧланЧланЧланЧлан 33.33.33.33.
Надзорни одбор се састоји од предсједника и два члана које бира Скупштина из реда
делегата.
Чланови Надзорног одбора бирају се на период од четири године.
Чланови Надзорног одбора не могу бити истовремено и чланови Управног одбора.
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ЧланЧланЧланЧлан 34.34.34.34.



Надзорни одбор прати примјену Статута и других општих аката и спровођење одлука
и закључака Скупштине, Управног одбора и других органа, врши надзор над
коришћењем и располагањем средствима и својим интервенцијама обезбјеђује
намјенско и законито коришћење средстава, даје оцјену периодичног обрачуна и
завршног рачуна и о томе подноси извјештај Управном одбору, прати спровођење
уговора о раду закључен између АМД и радника стручне службе, те обавља и друге
послове у складу са општим актима АМД.

ЧланЧланЧланЧлан 35.35.35.35.
О свом раду и потребама предузимања одговарајућих мјера Надзорни одбор
обавјештава Управни одбор и Скупштину.

КОМИСИЈЕ

ЧланЧланЧланЧлан 36.36.36.36.
За обављање појединих послова и задатака из дјелатности, АМД може формирати
комисије као посебна радна тијела и органе који дјелују на остварењу циљева и
задатака АМД.
Сталне комисије су:
- Комисија за безбједност саобраћаја
- Комисија за спортска такмичења
- Комисија за информације и пропаганду
- Дисциплинска комисија
- Комисија за чланство,организациона, статутарна и кадровска питања.
Управни одбор може образовати повремене комисије за обављање појединих задатака
као што су: изучавање појединих питања из рада АМД, израда анализа, приједлога и
сугестија за потребе успјешнијег рада АМД.

ЧланЧланЧланЧлан 37.37.37.37.
Мандат чланова сталних комисија траје четири године.
Састав сталних и повремених комисија и дјелокруг рада утврђује се посебном одлуком
о именовању чланова комисије и пословником о раду Управног одбора.

VIII-СЕКРЕТАР АМД

ЧланЧланЧланЧлан 38.38.38.38.
Пословодни орган АМД је секретар.
Секретара бира и разрјешава Управни одбор из реда чланова АМД под условима
прописаним законом и овим Статутом.
Секретар се именује на четири године и може бити поново именован на исту функцију.

ЧланЧланЧланЧлан 39.39.39.39.
За секретар може бити именовано лице које,поред оопштих услова, испуњава и
сљедеће посебне услове:
- да има завршену високу или вишу стручну спрему машинског, саобраћајног,

економског или правног смјера,
- да има три године радног искуства на руководећим пословима,
- да нема законских сметњи за обављање функције пословодног органа.
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ЧланЧланЧланЧлан 40.40.40.40.



Секретар друштва је и руководилац стручних служби АМД.
Права и обавезе на раду и у вези са радом секретар остварује у оквиру стручне службе
АМД.

ЧланЧланЧланЧлан 41.41.41.41.
За свој рад и извршавање повјерених дужности секретар одговара Управном одбору, а
за законитост рада надлежним државним органима.

ЧланЧланЧланЧлан 42.42.42.42.
Секретар обавља сљедеће послове:
- извршава одлуке Скупштине, Управног одбора, Надзорног одбора и других органа

АМД
- припрема нацрт планова и програма активности за потербе органа АМД,
- учествује у припреми анализа и других материјала за потербе органа АМД,
- координира активности учесника у спровођењу програма рада, извршавању

финансијског плана, одлука и закључака органа АМД и преузима потребне мјере за
потпуно и благовремено извршавање програма, планова и одлука органа АМД,

- обезбјеђује услове за рад органа управљања, комисија, секција, клубова и других
облика активности у АМД,

- преузима мјере за омасовљавање чланства, за извршавање обавеза према
члановима АМД у складу са правима и обавезама утврђеним општим актима АМД
и АМС РС,

- стара се о остваривању прихода и извршењу расхода и правилном састављању
периодичних обрачуна и завршног рачуна, као и извршењу обавеза АМД,

- руководи радом стручних служби и одговоран је за њен рад и извршење обавеза
утврђених законом и унутрашњим актима АМД,

- заступа и имовинским и другим пословима АМД,
- одлучује о набавци и продаји средтава АМД до висине коју утврди Управни одбор,
- одлучује о коришћењу средстава АМД уз сагласност Управног одбора,
- одлучује о зајмовима уз сагласност Управног одбора,
- утврђује цијену услуга које се врше у оквиру послова АМД,
- са радницима стручне службе закључује уговор о раду,
- одлучује о висини средстава за рад стручних служби,
- утврђује услове за обављање друштвених, услужних и привредних дјелатности,
- обавља и друге послове утврђене законом, унутрашњим актима и одлукама органа

АМД.
Секретар заступа друштво у унутрашњем и спољнотрговинском промету без
ограничења.

IX-СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ

ЧланЧланЧланЧлан 43.43.43.43.
За остваривање програма, циљева и задатака, привредних дјелатности, утврђених овим
Статутом, другим општим актима и одлукама органа, АМД има стручне слу жбе.
Међусобна права, обавезе и одговорности радника стручне службе и АМД утврђује се
уговором између запослених радника и АМД.
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ЧланЧланЧланЧлан 44.44.44.44.



У вршењу функције руководиоца стручних служби секретар АМД има права и
дужности утврђене законом, овим Статутом и општим актима АМД.

X-ПРАВНИ ПРОМЕТ И ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБАВЕЗЕ

ЧланЧланЧланЧлан 45.45.45.45.
У правном промету са трећим лицима АМД иступа самостално и без ограничења у
своје име и за свој рачун, а може да иступа у своје име, а за рачун трећих лица и у име
и за рачун трећих лица.
За обавезе створене у правном промету са трећим лицима АМД одговара својом
цјелокупном имовином.

ЧланЧланЧланЧлан 46.46.46.46.
АМД може основати предузеће ради обављања привредних и других дјелатности.
Одлуку о оснивању предузећа доноси Управни одбор.

XI-СРЕДСТВА И ИМОВИНА АМД

ЧланЧланЧланЧлан 47.47.47.47.
АМД остварује средства од:
- прихода од чланарине и чланских доприноса,
- прихода остварених обављањем привредних и услужних дјелатности и вршења

јавних овлашћења и овлашћења,
- приход остварен удруживањем средстава,
- приход од помоћи, поклона, дотација, донација и легата,
- и других извора прописаних законом.
Остварени приход распоређује се и користи према програму рада и финансијском
плану у складу са позитивним законским прописима.

ЧланЧланЧланЧлан 48.48.48.48.
Из прихода које оствари АМД подмирују се материјални трошкови, трошкови
амортизације, фискалне обавезе и издвајају средства за проширење материјалне основе
рада и инвестиције.

ЧланЧланЧланЧлан 49.49.49.49.
Имовину АМД чине:
Основна средства која се воде у пословним књигама.
Некретнине уписане са 1/1 дијела у Катастарско књижни уложак бр. 1520/0 к.о. Буџак.
Новчана средства која се воде на жиро рачуну АМД код пословних банака.

ЧланЧланЧланЧлан 50.50.50.50.
АМД има сљедеће фондове: Пословни фонд, Резервни фонд и Фонд посебне намјене.
Управни одбор може образовати и друге фондове када за то постоје оправдани разлози.
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XII-ЈАВНОСТ РАДА



ЧланЧланЧланЧлан 51.51.51.51.
Рад и пословање АМД и његових органа је јаван.
Члановима ,органима и организацијама и стручним службама АМД доступни су општи
акти, одлуке и други документи о раду и пословању АМД.
Обавјештавање чланова о раду врши се путем зборова и састанака секција, клубова и
других скупова и путем редовних и повремених публикација и средстава јавног
информисања.
Сједницама органа АМД могу присуствовати чланови, представници заинтерсованих
органа и средства јавног информисања.

XIII-ТРАЈАЊЕ И ПРЕСТАНАК УДРУЖЕЊА

ЧланЧланЧланЧлан 52.52.52.52.
АМД је основан на неодређено вријеме, а престаје одлуком Скупштине у случају да не
постоје разлози због којих је основан или из разлога прописаних позитивним
законским прописима.
АМД престаје са радом на начин и по поступку прописаном позитивним законским
прописима.
У случају престанка рада АМД и брисања из регистра удружења Управни одбор је
дужан сачинити биланс стања са пописом имовине и доставити га Скупштини на
усвајање.
Након измирења свих обавеза које је АМД створило током рада, преостала имовина
припада оснивачима.

ЧланЧланЧланЧлан 53.53.53.53.
АМД престаје и у случају статусне промјене спајања, припајања и подјеле у ком
случају имовину, права и обавезе АМД преузима правни сљедбеник.
Све промјене везане за статус и престанак удружења, као и друге промјене уписују се у
судски регистар уз прилагање прописаних исправа.

XIV-ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

ЧланЧланЧланЧлан 54.54.54.54.
Сва општа акта ускладиће се са Одлуком о усклађивању са Законом и овим Статутом у
року од 60 дана од дана уписа у судски регистар усклађивања са Законом.
Лице овлашћено за потписивање овог статута је предсједник скупштине.

ЧланЧланЧланЧлан 55.55.55.55.
Тумачење одредаба овог статута даје Скупштина АМД.

ЧланЧланЧланЧлан 56.56.56.56.
За све односе који нису регулисани овим Статутом примјењују се позитивни законски
прописи који регулишу статус и рад удружења.
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ЧланЧланЧланЧлан 57.57.57.57.



Сви појединачни акти које доносе надлежни органи морају бити у сагласности са овим
Статутом.

ЧланЧланЧланЧлан 58585858.
Овај Статут ступа на снагу и примјењује се од дана доношења, а правно дејство
производи од дана уписа усклађивања унутрашњих аката са законом у регистар
Основног суда у Бањој Луци.

ЧланЧланЧланЧлан 59.59.59.59.
Лице овлашћено за подношење захтјева за упис у судски регистар са потребним
исправама је секретар Друштва.

ЧланЧланЧланЧлан 60.60.60.60.
Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут АМД број 9/97 од 19.03.1997.
године.

Предсједник Скупштине:

________________________
Војислав Суботић

На основу чл. 10. Правилника о јединственом регистру удружења и фондација,
констатује се да је код Основног суда у Бањалуци одобрен упис промјена Статута у
регистар удружења грађана АУТО МОТО ДРУШТВА «КРАЈИНА» БАЊАЛУКА са
сједиштем у Бањалуци, а на основу правоснажног рјешења овог суда број: Ф-1-257/02
од 3.4.2003. године.

Бањалука, дана 29.4.2003. године

СУДИЈА
Вукашин Бошковић, с.р.


