СТАТУТ

Струковног удружења

Асоцијација шефова-кувара Србије
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На основу чл. 11. И 12. Закона о удружењима ( »Службени лист РС« бр. 51/09),
сагласно одредбама Статута, на ванредној скупштини одржаној дана
__________________ године у __________________, усвојен је:

СТАТУТ
Удружења „ Асоцијација шефова-кувара Србије“
(у даљем тексту: Статут)

Уводне одредбе
Члан 1.
Овим Статутом у целини се замењују одредбе Статута „Удружења „Асоцијација
шефова-кувара Србије“ донетог на оснивачкој скупштини 12.03.2012. године.
Област остваривања циљева
Члан 2.
Удружење »Асоцијација шефова-кувара Србије« (у даљем тексту: Удружење или
Асоцијација) је невладино и непрофитно струковно удружење грађана, основано на
неодређено време ради остваривања циљева у области гастрономије.
Циљеви Удружења
Члан 3.
Циљеви Удружења су: развој и унапређење струке професионалних кувара, шефова
кухиње, посластичара и пекара, подизање нивоа услуга и степена обучености
кадрова, заштита угледа професије, промовисање српске кухиње у националним и
светским оквирима, имплементација и примена међународних стандарда у овој
области.
Члан 4.
Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:
01. Прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области гастрономије;
02. Организује само или у заједници са другим организацијама, стручне скупове,
саветовања, семинаре и друге облике едукације у области гастрономије,
угоститељства и хотелијерства;
03. За своје чланове организјује стручну обуку, додељује дипломе и сертификате о
завршеној стручној обуци;
04. Објављује стручну литературу и друге публикације о питањима која се односе
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на гастрономију, у складу са позитивним прописима;
05. Сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим
организацијама и институцијама у земљи и иностранству које се баве
гастрономијом;
06. Окупља и шири чланство;
07. Ствара ажурне базе података о члановима;
08. Стручно усавршава и обучава чланове путем курсева, семинара, студијских
путовања и слично;
09. Информише чланство о новитетима у гастрономији и технологији угоститељске
опреме и уређаја, као и производима у прехрамбеној индустији;
10. Пружа савете и стручну помоћ угоститељским објектима, произвођачима хране
и опреме;
11. Пружа стручну помоћ и обучава младе кадрове;
12. Организује посете изложбама, текмичењима, семинарима, фестивалима,
сајмовима и сличним скуповима у овој области у земљи и иностранству;
13. Помаже члановима у проналажењу посла - пружа им правну и социјалну
помоћ;
14. Ствара информативни центар струковног Удружења;
15. Укључује се у глобалне интернет мреже ради бољег информисања и
повезивања са стручњацима у области гастрономије, као и са сличним
удружењима;
16. Сарађује са електронским и писаним медијима;
17. Поставља интернет сајт Удружења у циљу информисања чланства и
заинтересованих грађана и популарисања статутарних циљева;
18. Помаже и пружа стручну помоћ образовним институцијама у изради наставних
планова, програма образовања и усавршавања;
19. Организује такмичења, фестивале, конгресе, изложбе, конкурсе и друге видове
активности - самостално или с другим организацијама у области хотелијерства,
угоститељства и гастрономије у циљу развоја струке угоститељства и туризма
у земљи.
Назив и седиште
Члан 5.
Назив Удружења је: Асоцијација шефова-кувара Србије.
Назив Удружења на енглеском језику је: „Serbian Chefs Association“.
Назив Удружења на руском језику је:„Ассоциация шеф-поваров Сербии „.
Скраћени назив је: АШКС.
Удружење има седиште у Београду, Добрињска 11.
Удружење своју делатност обавља на територији Републике Србије.
Услови и начин учлањивања, престанка чланства и чланарина
Члан 6.
Чланство у удружењу може бити редовно, придружено и почасно.
Правно или физичко лице, као симпатизер или љубитељ Асоцијације, може имати
статус пријатеља Асоцијације.
Члан 7.
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Редовни чланови Удружења могу бити:
- професионални шефови кухиња и шефови посластичарница;
- наставници и професори куварства, гастрономије, нутриционизма и исхране (у
средњем и високом образовању);
- ученици и студенти куварства, гастрономије, нутриционизма и исхране у
статусу јуниора Асоцијације.
Јуниори Асоцијације имају сва права редовног члана осим права именовања у органе
Асоцијације и осим права гласа у Скупштини.
Члан 8.
Придружени чланови Удружења могу бити домаћа и страна правна лица и други
субјекти који својом делатношћу могу допринети остваривању статутарних циљева
Удружења и имају интерес за удруживање у Асоцијацију.
Одлуку о пријему у чланство придружених чланова доноси Управни одбор.
Придружени чланови остварују статус члана потписивањем уговора о придруженом
чланству којим се утврђује износ чланарине и детаљније регулишу права и обавезе
обеју страна.
Чланство придруженог члана престаје истеком уговора или споразумним раскидом
уговора.
Представник придруженог члана може активно да учествује у свим активностима
Асоцијације и раду њених органа, без права гласа у одлучивању.
Члан 9.
Почасни чланови Удружења могу бити домаћа и страна физичка и правна лица и
други субјекти који су доказано допринели пропагирању српске кухиње, односно
допринели или могу допринети остваривању статутарних циљева Асоцијације.
Почасни чланови могу учествовати у свим активностима Асоцијације и раду њених
органа, без права гласа у одлучивању.
Предлог за почасног члана може дати сваки члан Удружења, уз писано образложење.
Почасни чланови ослобођени су плаћања чланарине.
Члан 10.
Управни одбор Удружења може, по указаној потреби, именовати амбасадора
Удружења на рок од четири године, без ограничења по питању обнове мандата.
Амбасадор Удружења може бити редовни члан Асоцијације или лице које живи и
ради у иностранству, а које даје или може дати допринос остваривању статутарних
циљева Асоцијације.
Амбасадор има и саветодавну улогу за Управни одбор Удружења, пропагира рад
Удружења, националну кухињу, шири и успоставља пријатељства, контакте, или му
се могу поверити посебни задаци у циљу реализације или развоја пројеката
Удружења.
Амбасадор Удружења ослобођен је плаћања чланарине.
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Члан 11.
Услови за пријем у чланство и престанак чланства у Удружењу, односно остваривање
одређеног статуса члана, детаљније се уређују посебним правилником који доноси
Управни одбор.
Члан 12.
Одлуку о пријему у чланство и престанак чланства иступањем или искључењем, осим
за придружене чланове, доноси Кадровска комисија именована од стране Управног
одбора Удружења.
На одлуку Кадровске комисије члан или лице које је поднело захтев за чланство,
односно остваривање одређеног статуса члана има право жалбе Управном одбору.
Жалба Управном одбору подноси се у року од 15 дана од дана доношења одлуке.
Управни одбор доноси одлуку о жалби најкасније у року од 30 дана по њеном
приспећу.
Одлука Управног одбора по жалби је коначна.
Члан 11.
Чланови који су својевољно иступили из Удружења, могу се поново учланити у
Удружење потписивањем приступнице, а о њиховом пријему у чланство одлучује
Кадровска комисија..
Чланови који су искључени из Удружења трајно губе право поновног учлањења у
Удружење.
Члан 14.
Редовни чланови су обавезни да плаћају годишњу чланарину чију висину и период
трајања њене висине утврђује Управни одбор.
Износ чланарине за јуниоре Асоцијације утврђује се у умањеном износу.
Члан Удружења чије је чланство престало нема право на повраћај уплаћене
чланарине.
Права, обавезе и одговорност чланства
Члан 15.
Редовни члан Удружења има право да:
01. Равноправно са другим члановима учествује у свим активностима у
остваривању циљева Удружења;
02. Непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа
Удружења;
03. Бира и буде биран у органе Удружења;
04. Буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења;
05. Користи архиву и библиотеку Удружења у складу са прописима.
Наведена права имају и остали чланови, са ограничењима утврђеним овим Статутом.
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Члан 16.
Редовни члан је дужан да:
01. Активно доприноси остваривању циљева Удружења;
02. Учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;
03. Редовно плаћа годишњу чланарину, најкасније до краја првог квартала за
текућу годину;
04. Обавља друге послове које му повери Управни одбор;
05. Предлаже активности, износи идеје, примедбе и сугестије за добробит свих
чланова, популаризује професију кувара и поносно носи звање шефа-кувара
Србије;
06. Добронамерно и поштено испуњава своју дужност и води професионално
рачуна о колегама, учествује у едукацији младих колега и не допушта
дискредитацију Удружења и његових чланова;
07. Достави Удружењу измене својих личних података или измене података у
радној биографији у року од 90 дана од настанка измене;
08. На сваком јавном наступу или представљању у медијима када се помиње
назив Удружења, Асоцијација шефова-кувара Србије, или на било који начин
користи његово име или обележје, на својој униформи носи видно обележје
Удружења у виду амблема као и посебна обележја која пропише Управни
одбор;
09. На јавним наступима као што су гостовања у ТВ емисијама, давање изјава за
писане и електронске медије, учешће на јавним манифестацијама која су у
вези са струком (такмичења, конгреси и сл.), поштује правило облачења
прописано од стране Управног одбора;
10. Поштује куварски етички кодекс и друге одредбе прописане од стране овог
Удружења.
Наведене обавезе се односе и на остале чланове, са ограничењима која су у
природи њиховог статуса.
Унутрашња организација
Члан 17.
Органи Удружења су:
- Скупштина,
- Председник Скупштине,
- Управни одбор,
- Надзорни одбор,
- Кадровска комисија.
Скупштина
Члан 18.
Скупштину Удружења чине сви његови редовни чланови, са правом гласа.
Рад Скупштине је јаван.
У раду Скупштине имају право учешћа и сви остали чланови Удружења, без права
гласа у доношењу одлука.
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Скупштина се редовно састаје једном годишње.
Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног
или Надзорног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине редовних
чланова Скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у
њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.
Седницу Скупштине сазива Председник Скупштине, писаним обавештењем о месту и
времену одржавања Скупштине и предлогу дневног реда.
Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку
седнице.
Члан 19.
Скупштина:
01. Доноси план и програм рада;
02. Усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
03. Бира и разрешава Председника и подпредседнике Скупштине;
04. Бира и разрешава чланове Управног и Надзорног одбора;
05. Разматра и усваја извештај Управног одбора, најмање једном годишње;
06. Разматра и усваја финансијски план и извештај;
07. Одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења;
08. Одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и
иностранству.
09. Одлучује о другим питањима која нису у надлежности осталих органа
Скупштине, а од интереса су за Удружење.
Скупштина пуноправно одлучује ако је седници присутна најмање једна половина
редовних чланова.
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.
За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада
Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.
У случају поновљене седнице због недостатка кворума Скупштина све одлуке доноси
већином гласова присутних чланова.
Председник Скупштине
Члан 20.
Скупштина има председника, који је истовремено и Председник Удружења и три
подпредседника.
Председника и подпредседнике бира Скупштина јавним гласањем, из редова
истакнутих редовних чланова Удружења.
За свој рад Председник и подпредседници су одговорни Скупштини.
О раду Удружења Председник подноси извештај Скупштини.
У случају спречености, Председника замењује један од подпредседника.
Кандидат за Председника подноси програм активности Удружења који усваја
Скупштина приликом избора.
Члан 21.
Мандат Председника и подпредседника Удртужења траје четири године са
могућношћу поновног избора.
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Мандат Председника може престати пре истека времена на које је биран у случају да
Скупштина не усвоји извештај о раду Удружења у претходној години.
Скупштина одлучује да ли престанком мандата Председнику престаје мандат и
подпредседницима.
Члан 22.
Председник Удружења представља Удружење.
Председник Удружења организује активности Удружења и његових органа на
остваривању статутарних циљева и стара се о извршавању одлука органа Удружења.
Председник Удружења се стара и одговоран је за примену позитивних прописа и овог
Статута, општих и других правних аката Удружења.
Председник Удружења може бити само пословно способно физичко лице које има
пребивалиште или боравиште на територији Републике Србије.
Члан 23.
Председника Удружења у случају одсутности или спречености замењује један од
подпредседника.
Подпредседницима Удружења, приликом избора, Скупштина може доделити
одређени ресор ради ефикаснијег остваривања статутарних циљева Асоцијације.
Управни одбор
Члан 24.
Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о остваривању статутарних
циљева Удружења кроз активности утврђене овим Статутом.
Управни одбор има 13 (тринаест) чланова, које бира и опозива Скупштина.
Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу се поново бирати на
исту функцију.
Члан 25.
Управни одбор доноси одлуке на седницама.
Кворумом за седницу Управног одбора чини већина од укупног броја чланова.
Управни одбор све одлуке доноси већином гласова присутних чланова.
Управни одбор може одлуке доносити и путем телефонске седнице.
Члан 26.
Управни одбор из редова својих чланова бира председника Управног одбора и два
заменика председника.
Председник Управног одбора има право самосталног заступања Удружења у правном
промету и има права и дужности финансијског налогодавца.
Председник Управног одбора, као заступник Удружења, региструје се у надлежни
регистар.
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Заменик председника је овлашћен да, у одсуству председника Управног одбора, по
функцији заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име
Удружења.
Управни одбор именује генералног секретара Удружења и техничког секретара
Удружења, који обављају организационе и оперативно-техничке послове на
реализацији статутарних циљева и спровођењу активности Удружења, под
непосредним руководством и надзором Управног одбора, коме одговарају за свој рад.
Генерални секретар може да буде члан Управног одбора.

Члан 27.
Управни одбор:
01. руководи радом и активностима Удружења између две седнице Скупштине
и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;
02. организује редовно обављање делатности Удружења;
03. поверва посебне послове и задатке појединим члановима;
04. доноси финансијске одлуке;
05. спроводи одлуке Скупштине;
06. подноси Скупштини извештај о свом раду;
07. даје иницијативу за сазивање редовне и ванредне седнице Скупштине;
08. припрема материјале за седницу Скупштине и технички организује седницу
Скупштине;
09. предлаже кандидате за председника и потпредседнике Скупштине и
чланове Управног и Надзорног одбора, са писаним образложењем;
10. доноси свој програм и планове рада;
11. доноси општа акта Удружења и њихове измене и допуне (осим Статута);
12. доноси друга правна акта Удружења и предузима правне радње и послове у
складу са позитивним прописима;
13. доноси програме и планове обуке, едукације и стручног усавршавања
чланова;
14. управља и располаже имовином Удружења и доноси одлуке о куповини
основних средстава;
15. даје мишљења и предлоге надлежним институцијама и државним органима
о свим питањима из делокруга делатности Удружења;
16. расписује и спроводи конкурсе, такмичења и сличне активности;
17. утврђује програме сарадње са другим удружењима, клубовима, стручним
организацијама, институцијама и савезима;
18. одлучује о гостовањима и учећу у стручним скуповима чланова у земљи и
иностранству;
19. доноси све одлуке у вези уписа обављања привредне делатности у
надлежни регистар, сагласно Закону и овом Статуту;
20. доноси програме рада у вези обављања привредне делатности Удружења;
21. одлучује о утужењима;
22. формира комисије и радна тела Удружења, према указаној потреби;
23. организује и надзире рад стручних служби Удружења;
24. именује чланове Кадровске комисије и њеног председника;
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25. именује представнике Удружења у органима и удружењима чији је
Удружење члан;
26. у случају потребе кооптира нове чланове Управног одбора, са мандатом до
наредне седнице Скупштине;
27. одлучује о додели признања и награда и утврђује предлоге за признања
која додељује Скупштина;

28. одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом
иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема
предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
29. одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25.
став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника
Удружења за тај поступак;
30. одлучује по жалбама чланова на одлуке Кадровске комисије;
31. одлучује о осталим жалбама и молбама чланова;
32. одлучује о другим питањима за која нису, позитивним прописима или овим
Статутом, овлашћени други органи Удружења;
33. одлучује о висини чланарине.
Надзорни одбор
Члан 28.
Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим
неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор, који о томе извештава
Скупштину.
Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина.
Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани.
Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.
Кадровска комисија
Члан 29.
Кадровска комисија разматра и одлучује о молбама за пријем чланова Удружења,
престанку чланства и искључењу чланова из Удружења.
Кадровску комисију од три члана именује Управни одбор, са временским мандатом од
четири године и могућношћу поновног именовања.
Једног од чланова Управни одбор именује за председника Кадровске комисије.
Кадровска комисија доноси одлуке на седницама на којима пртисуствују сви чланови,
а одлуке доноси већином гласова свих чланова.
Кадровска комисија може одлуке доносити и путем телефонске седнице.
У случају привремене одсутности члана Кадровске комисије Управни одбор на
његово место може привремено именовати другог члана.
Стручна служба
Члан 30.
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У циљу ефикасније организације рада и унапређења активности Удружење може
формирати стручну службу.
Радом стручне службе руководи Управни одбор.
Управни одбор може именовати директора стручне службе, који обавља функцију
пословодног органа, са надлежностима утврђеним прописима који регулишу рад
привредних субјеката.
Члан 31.
У стручној служби се у радни однос могу примати запослени зависно од обима и
потребе за обављањем одређених стручних послова.
Права, обавезе, одговорности и услови потребни за заснивање радног односа,
односно обављање појединих послова и радних задатака утврђују се одговарајућим
правним актима сагласно прописима који регулишу област радних односа.
О свим правима, обавезама и одговорностима и закључивању уговора са свим
лицима ангажованим по основу рада у Удружењу одлучује Управни одбор, односно
директор, у складу са законом, нормативним актима Удружења и овим Статутом.
Остваривање јавности рада
Члан 32.
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, преко свог Интернет сајта или на други примерени
начин.
Годишњи финансијски обрачуни и извештаји о активности Удружења подносе се
члановима на седници Скупштине Удружења.
Ставове и одлуке Удружења у јавности и саопштења за јавност могу да заступају и
износе само Председник, подпредседници Удружења и чланови Управног одбора или
за то посебно овлашћени чланови.
Члан 33.
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
Скупштина Удружења.
Члан 34.
Општа акта Удружења објављују се на огласној табли у седишту Удружења или на
други погодан начин.
Општа акта Удружења се могу додатно објавити и на Интернет сајту Удружења.
Општи акт Удружења ступа на снагу даном утврђеним у општем акту, у складу са
Уставом Републике Србије.
Изузетно, Статут може да буде објављен на дан његовог доношења на седници
Скупштине, по процедури утврђеној на седници.
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Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима
Члан 35.
Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и
поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.
Удружење може прибављати средства и од котизације за семинаре и друге облике
стручног усавршавања и образовања у области гастрономије.
Привредна делатност којом се стиче добит
Члан 36.
Удружење прибавља средства и обављањем следеће привредне делатности: 85.59 остало образовање.
У оквиру делатности из става 1. овог члана Удружење организује стручне семинаре,
симпозијуме, специјалну допунску стручну обуку - курс обуке за звање шефа-кувара
као струковно обележје највишег признања Асоцијације, које није дефинисано према
степенима образовања, за чега додељује диплому - сертификат МАСТЕР ШЕФ КУВАРА
СРБИЈЕ (Мајсторско писмо).
Удужење може почети са непосредним обављањем наведене делатности тек након
извршеног уписа у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне
регистре РС.
Добит остварена на начин из става 1. овог члана може се користити искључиво за
остваривање циљева Удружења утврђених овим Статутом, укључујући и трошкове
редовног рада Удружења, његових стручних служби, као и за сопствено учешће у
финансирању одређених пројеката, у свему сагласно закону.
Престанак рада Удружења
Члан 37.
Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за
остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.
Поступање са имовином Удружења у случају престанка Удружења
Члан 38.
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.
Статусни знаци, обележја и признања
Члан 39.
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Удружењe има свој лого, амблем, заставу, печат и штамбиљ.
Изглед, садржина и графичка решења за лого, амблем и заставу се уређују посебним
правилником који доноси Управни одбор.

Члан 40.
Печат Удружења је округлог облика у чијој се средини налази лого (графички
прилагођен), поред које ћириличним словима пише место седишта Удружења:
Београд. У оквиру овог печата исписани су штампаним ћериличним словима назив
Удружења на српском језику: Асоцијација Шефова Кувара Србије.
Штамбиљ Удружења је правоугаоног облика и садржи назив Удружења на српском
језику и простор за протоколисање одлука и других аката.
Члан 41.
Скупштина може појединцима заслужним за дугогодишњи рад и изванредне
доприносе остваривању статутарних циљева Удружења доделити статус почасног
председника или почасног доживотног председника, којима се при проглашењу
уручује велика лента Удружења, као специјално одличје.
За посебне заслуге у остваривању статутарних циљева или успешну сарадњу
Управни одбор може члановима, другим правним и физичким лицима доделити
дипломе, захвалнице, признања и друга одличја, као и новчане награде.
Садржина и графичка решења ленте, велике ленте, диплома и других одличја уређују
се одлуком Управног одбора.
Члан 42.
На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати
одредбе Закона о удружењима.
Члан 43.
Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Удружења „Асоцијација
шефова-кувара Србије“ донет на оснивачкој скупштини 12.03.2012. године.
Овај Статут, као општи акт, ступа на снагу даном објављивања.
Статут је објављен на дан доношења на седници Скупштине.
Као оправдани разлог ступања на снагу у складу са одредбом става 3. овог члана, а
не најраније осмог дана по објављивању (сагласно одредби члана 196. став 4.
Устава Републике Србије) утврђује се чињеница да је одлуком Скупштине престао
да важи постојећи Статут на дан одржавања седнице Скупштине, те да је
истовремено ступање на снагу овог Статута на дан његовог објављивања неопходно
како би се избегла правна празнина и све последице које из тога проистичу (избор
органа Удружења на седници Скупштине и сл.).
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Председавајући Скупштине Удружења

________________________
М.П.

Председник Скупштине Удружења

_________________________
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