СТАТУТ УДРУЖЕЊА ,,ЧАСТ ОТАЏБИНЕ“
На основу члана 22. Закона о удружењима (Сл. Гласник РС 51/09 ии 99/11, у даљем
тексту Закон) Скупштина Удружења дана 15.06.2016. године доноси:
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
I НАЗИВ И СЕДИШТЕ УДРУЖЕЊА
Члан 1.
Пун назив Удружења је: „ЧАСТ ОТАЏБИНЕ“.
Скраћени назив Удружења је: „ЧАСТ ОТАЏБИНЕ“.
Назив Удружења може се променити одлуком Скупштине Удружења, а одлука се
доноси двотрећинском већином свих чланова Удружења.
Члан 2.
Седиште Удружења је у Београду.
Седиште Удружења може се одлуком Председника Удружења променити.
II ПРАВНИ СТАТУС УДРУЖЕЊА
Члан 3.
Овим Статутом уређују се улога, циљеви и задаци, унутрашња организација,
чланство, избор, делокруг рада и избор његових органа, начин финансирања и
друга питања од значаја за рад удружења „ЧАСТ ОТАЏБИНЕ“ (у даљем тексту
Удружење), са седиштем у Београду.
Члан 4.
Удружење је ванстраначка, непрофитна, невладина организација, основана као
покрет ради остваривања и унапређивања циљева ближе наведених у овом Статуту.
Удружење наступа као покрет који обавља послове од општег интереса који
превазилазе интересе његових чланова, и који су у интересу јавности.
Област остварења циљева удружења је очување баштине и културно-историјског
садржаја православних Срба из Републике Српске, Републике Српске Крајине,
Србије, и расејања, као и свих традиционалних вредности српског народа уопште,
ма где год он живео.

Члан 5.
Удружење има својство правног лица. У правном промету наступа самостално, у
своје име и за свој рачун, а за обавезе одговара свом својом имовином.
Удружење може бити члан других удружења и организација, домаћих и страних, о
чему одлуку доноси Скупштина Удружења.
III ПЕЧАТ И АМБЛЕМ УДРУЖЕЊА
Члан 6.
Удружење има печат округлог облика пречника 35 мм са текстом: „ЧАСТ
ОТАЏБИНЕ “, Београд. Натпис на печату је исписан ћирилицом, са грбом
Удружења.

Члан 7.
Удружење има амблем

IV ЈАВНОСТ У РАДУ
Члан 8.
Рад Удружења је јаван. Удружење самостално одређује садржај, начине и облике
рада. Удружење представља и заступа председник Удружења, председник
Извршног Одбора или законски заступник којег изабере скупштина, или један од
њих изабран и верификован одлуком Одбора Оснивача.
Члан 9.
Удружење се финансира средствима из чланарине чланова Удружења, донација и
из других извора, у складу са важећим прописима Републике Србије.
Новчана средства Удружења воде се на посебном рачуну, код банке, а њихово
коришћење уређује се Правилником.
Члан 10.
Удружење додељује медаље, плакете, повеље и захвалнице личностима,
организацијама, институцијама и члановима Удружења. Врсте признања, поступак
предлагања и начин уручивања уређују се Правилником.
V ЦИЉ УДРУЖЕЊА
Члан 11.
Циљ Удружења је заштита интереса српског народа, сабрање православних Срба из
Републике Српске, БиХ, Републике Српске Крајине, Србије и расејања у оквиру
опште мисије уједињења свих Срба, ради заједничке борбе за очување историје,
културе, обичаја, традиције, духовних и других вредности српског
народа. Удружење "ЧАСТ ОТАЏБИНЕ" има за циљ неговање традиције настанка,
опстанка и развоја Републике Српске, посебно сећање на отаџбинску борбу 19921995. године, као израз воље српског народа.
Циљеви Удружења спроводиће се следећим активностима:

1. Организовање скупова удружења и организација Срба родом или пореклом
из Србије, Републике Српске, БиХ, Српске Крајине и других земаља, са
циљем дружења чланова, организовања забавних, културних, научних и
рекреативних активности, у циљу неговања и очувања српске историјске и
културне баштине;
2. Прикупљање података и израда њихове јединствене базе о ратним
злочинима над српским народом током 20.века, обједињеним у будући

новоосновани Музеј геноцида над српским народом, почињеним у ратовима
1912-1918, 1941-1945, 1991-1995 и 1999.године;
3. Сарадња са Српском православном црквом у целом свету;
4. Сарадња и повезивање са сличним удружењима у земљи и иностранству;
5. Сaрадња са државним органима на републичком, градском и локалном
нивоу Србије, Републике Српске, БиХ и других земаља где живи српски
народ у складу са правним поретком тих држава, са циљем пружања помоћи
у решавању проблема српског народа у области привреде, науке, културе,
спорта, здравства, просвете, информисања, хуманитарних, и других важних
питања;
6. Повезивање и сарадња са организацијама проистеклим из Одбрамбеноотаџбиниског рата у Републици Српској и сличним организацијама у целом
свету;
7. Повезивање, и успостављање сарадње са српском дијаспором у циљу
изједначавања статуса дијаспоре са матицом Србијом (држављанство, сва
права, укључујући и привилегије за повратак и улагања) и стављање пуног
потенцијала дијаспоре у функцију општег напретка српског народа и
матичне српске државе;
8. Сакупљање, изучавање, чување и промовисање свих доступних штампаних,
фото, видео и електронских записа везаних за порекло, живот, обичаје,
историјску и културну баштину српског народа у целини;
9. Oрганизовање образовних активности из области историје, етнологије,
археологије, географије, социологије, политичких и војних наука, екологије
и сл.;
10. Oбележавање свих значајних датума Србије и Републике Српске, и других
датума из историје српског народа, укључујући и Дан удружења;
11. Издавачка делатност ради промоције рада и циљева удружења;
12. Oрганизовање округлих столова, изложби, презентација, конференција и
других манифестација у циљу стицања сазнања везаних за деловање и
циљеве удружења, и информисања јавности;
13. Формирање регионалних и месних одбора удружења;
14. Oмасовљавање удружења "ЧАСТ ОТАЏБИНЕ", које је место окупљања
људи, без обзира на страначко и политичко опредељење, без ограничења по

основу верске и националне припадности, а коме је циљ саборност и
пружање подршке српском народу у свим областима које дефинише Статут
удружења, враћајући веру у људскост, достојанство, солидарност, јединство
и пријатељство;
15. Mедијска презентација и промоција циљева удружења и његових
активности;
16. Узајамна помоћ у правном, материјалном, социјалном, образовном и другом
погледу, и други видови помоћи;
17. Хуманитарна и правна помоћ избеглим и прогнаним лицима као и све друге
врсте помоћи, посебно помоћ и подршка за општи просперитет младих,
очувања традиционалних вредности и јачања вере, помоћ код развоја
породице и повећања наталитета.
18. Материјална, правна и свака друга помоћ неоправдано притвореним и
ухапшеним Србима и њиховим породицама.
19. Сарадња, повезивање и уједињење свих србских патриотских организација и
српског народа у једну нераскидиву и моћну заједницу
20. Oстале активности у духу испуњења опште мисије Удружења;
Члан 12.
У испуњавању циљева Статута, Удружење ће деловати и предузимати активности и
на територијама земаља из окружења на којима живе Срби, а у складу са правним
поретком тих земаља.
VI ЧЛАНОВИ УДРУЖЕЊА
Члан 13.
Чланство у Удружењу је добровољно, стиче се потписивањем приступнице којом
члан потврђује да је сагласан са Статутом, Програмом, Циљевима и Кодексом
понашања и са плаћањем чланарине. Чланство у Удружењу се доказује чланском
картом. Понашање и рад чланова Удружења морају бити у складу са Статутом и
Кодексом понашања.
Одлуком Скупштине у чланство се могу примити и почасни чланови из земље или
иностранства.

Члан 14.
Дужности и права чланова Удружења су:
 Да у складу са Статутом и Кодексом понашања заступа интересе Удружења
и његових чланова;
 Да савесно и одговорно извршава обавезе и задатке које му повере органи
Удружења;
 Да присуствује седницама органа Удружења
 Да бира и буде биран у органе Удружења;
 Да учествује у раду органа, пододбора и других радних тела у која је
изабран;
 Да износи своје ставове на седницама органа Удружења и равноправно
одлучује о покренутим питањима;
 Да буде информисан о раду и активностима удружења;
 Да тражи заштиту Удружења у случају повреде његовог ауторитета, части и
угледа;
 Да доприноси спречавању негативних појава или активности и
благовремено указује на исте, ако се то односи на Удружење, чланове
његових органа и његове чланове;
 Да плаћа чланарину и пријављује промену адресе становања.
Функције у Удружењу чланови обављају волонтерски.
Члан 15.
Члан Удружења који својим понашањем и поступцима повреди Статут или Кодекс,
сноси одговорност. О одговорности члана који је повредио одредбе Статута или
Кодекса, у првом степену одлучује Савет части. У случајевима из става 1 овог
члана, учиниоцу се може изрећи опомена, интерно, или ограђивање од деловања и
иступања, и искључење из Удружења.
О жалбама против одлука Савета части или на његов предлог, коначну одлуку
доноси Одбор оснивача.
Члан је одговоран за накнаду штете коју причини у складу са законом.

Члан 16.
Чланство у Удружењу престаје:
1. Иступањем из Удружења (писаним путем или чином повратка чланске
карте)
2. Доношењем одлуке Скупштине о искључењу.

3. Смрћу члана
Скупштина поред случаја из члана 15. овог статута, на предлог Савета части,
може искључити и члана који не извршава обавезе предвиђене овим статутом и
другим актима Удружења, или на било који начин исказује нелојалност
статутарним циљевима Удружења.
Члан је одговоран за накнаду штете у складу са законом.

VII ОРГАНИ УДРУЖЕЊА, ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ
Члан 17.
Органи Удружења су:
1. Скупштина
2. Председник Скупштине (председник Скупштине је уједно и председник
Удружења)
3. Одбор оснивача
4. Извршни одбор
5. Национални савет
6. Надзорни одбор
7. Савет части
8. Одбори и пододбори
7.1.) ОДБОР ЗА ПОМОЋ БОРЦИМА И ПОРОДИЦАМА БОРАЦА
7.2.) ОДБОР ЗА ФИНАНСИЈСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА
7.3.) ОДБОР ЗА МЕДИЈЕ И ПРОМОЦИЈУ ЦИЉЕВА И АКТИВНОСТИ
УДРУЖЕЊА
7.3.1.) ПОДОДБОР ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
7.3.2.) ПОДОДБОР ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ
7.4.) ОДБОР ЗА ПРАВНА И СТАТУТАРНА ПИТАЊА
7.4.1.) ПОДОДБОР ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ И ИЗРАДУ НАЦИОНАЛНЕ
СТРАТЕГИЈЕ СРПСКОГ НАРОДА И ДРУГИХ ЗАКОНСКИХ АКАТА
ВЕЗАНИХ ЗА ОБНОВУ И ДУГОРОЧАН РАЗВОЈ ЦЕЛОГ ДРУШТВА
7.4.2.) ПОДОДБОР ЗА ЗАКОНСКО ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПРАВА СВИХ СРБА
7.5.) ОДБОР ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА УДРУЖЕЊА И
СВИХ ДОГАЂАЈА КОЈИ СЕ ОБЕЛЕЖАВАЈУ ОД СТРАНЕ УДРУЖЕЊА
7.5.1.) ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР ЗА СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ ДОГАЂАЈ

7.6.) ОДБОР ЗА САРАДЊУ СА ДРУГИМ ПАТРИОТСКИМ УДРУЖЕЊИМА
7.6.1. ПОДОДБОР ЗА САРАДЊУ СА ДИЈАСПОРOM
7.6.2. ПОДОДБОР ЗА КООРДИНАЦИЈУ РАДА С ДРУГИМ УДРУЖЕЊИМА
7.7.) ОДБОР ЗА НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ, ИСТОРИЈЕ И ОЧУВАЊЕ
ИДЕНТИТЕТА СРПСКОГ НАРОДА
7.7.1. ПОДОДБОР ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И ОЧУВАЊЕ СВИХ ВОЈНИХ БИТАКА
СЛАВНЕ СРПСКЕ ВОЈСКЕ, ДОБРОВОЉАЧКИХ ЈЕДИНИЦА И ПОЈЕДИНАЦА
8.7.2.
ПОДОДБОР ЗА ОЧУВАЊЕ, ОБЕЛЕЖАВАЊЕ, ИЗРАДУ И
ОЧУВАЊЕ
КУЛТУРНИХ И ВОЈНИЧКИХ СПОМЕНИКА И ГРОБАЉА
7.7.3. ПОДОДБОР ЗА РАД НА ПРИКУПЉАЊУ МАТЕРИЈАЛА,
ФОРМИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ МУЗЕЈА ГЕНОЦИДА СРПСКОГ НАРОДА
7.8.) ОДБОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ
7.8.1.) ПОДОДБОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ОПЕРАТИВНИ РАД УДРУЖЕЊА
7.8.2.) ПОДОДБОР ЗА ИЗУЧАВАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ЈАВНОСТИ
АКТУЕЛНИХ ТЕМА У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСНИХ ИЗАЗОВА (округли
столови, панели, конференције, диксусије...)
7.9.) ОДБОР ЗА НАУКУ И КУЛТУРУ
7.9.1.) ПОДОДБОР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
7.9.2.) ПОДОДБОР ЗА ПРОМОЦИЈУ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧ. САДРЖАЈА
7.10.) ОДБОР ЗА СПОРТ
7.11.) ОДБОР ЗА ЗДРАВСТВО
7.11.1.) ПОДОДБОР ЗА СПРОВОЂЕЊЕ И КООРДИНАЦИЈУ
АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ПОДИЗАЊА НАТАЛИТЕТА СРПСКОГ НАРОДА
7.12.) ОДБОР ЗА ПОДРШКУ, ПРОМОЦИЈУ И РАЗВОЈ МЛАДИХ
7.13.) ОДБОР ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА, ПРИЗНАЊА И ПОВЕЉА УДРУЖЕЊА
Удружење може одлуком Скупштине образовати и друга тела Удружења, а све
одборе бира и разрешује Скупштина
Члан 18.
Начин рада Удружења детаљније се уређује Пословником.
На свакој седници органа Удружења води се записник, који се након усвајања на
наредној седници заводи у деловодник и чува у архиви Удружења.

СКУПШТИНА
Члан 19.
Скупштина је највиши орган Удружења, која извршава обавезе предвиђене овим
Статутом и пословником о раду. Скупштину чине сви чланови удружења.
Скупштина бира 11 чланова Одбора Оснивача који верификују све одлуке Органа
Удружења.
Редовна седница Скупштине одржава се једном годишње, на позив председника
Удружења.
Поред редовне, могу се сазивати и Ванредне седнице Скупштине. Ванредна
седница Скупштине се заказује на предлог Извршног одбора или најмање 1/3
укупног броја чланова Скупштине. Ванредну седницу Скупштине председник
Удружења може сазвати на сопствену иницијативу.
Члан 20.
Скупштина доноси одлуку о престанку чланства у Одбору Оснивача највише два
члана на једном заседању. Одлуке Одбора Оснивача о верификовању гласова
доносе се простом већином уз присуство најмање 2/3 од укупног броја чланова
Одбора оснивача.
Предлог за искључење из Одбора оснивача, даје Председник Одбора оснивача (
Председник Удружења).
Чланство у Одбору оснивача може престати и на лични захтев члана.
Престанком чланства у Одбору оснивача, члану престају и све функције у другим
органима Удружења.

Члан 21.
Скупштина Удружења има следеће надлежности:
 Доноси Статут Удружења и друга акта у складу са овим Статутом, као и
њихове измене и допуне.
 Доноси програм рада Удружења
 Доноси пословник о раду Удружења и раду органа Удружења
 Бира и разрешава председника
 Усваја Кодекс понашања чланова
 Доноси Правилник о располагању финансијским и материјалним средствима
 Доноси Правилник о раду Председника Скупштине (Председника
Удружења)
 Доноси Правилник о раду Надзорног одбора













Бира и разрешава чланове надзорног одбора
Доноси Правилник о раду Савета части
Бира и разрешава чланове Савета части
Доноси Правилник о раду Извршног одбора
Бира и разрешава чланове извршног одбора
Одлучује о пријему нових чланова
Одлучује о додели признања или проглашењу почасних чланова
Одлучује о удруживању Удружења у савезе
Разматра остала питања везана за деловање Удружења
Обавља друге послове утврђене законом и овим Статутом
Одлуку о престанку рада Удружења

Скупштина удружења бира:
 Председника Удружења
 Председника и чланове Надзорног одбора
 Председника и чланове Извршног одбора
 Председника и чланове Савета части.
 Новопредложене чланове Одбора оснивача
Члан 22.
Начин рада у Скупштини ближе се регулише пословником о раду скупштине.
Позиви за седницу Скупштине са неопходним материјалом достављају се
члановима најмање седам дана пре одржавања исте, писменим путем или епоштом.
Члан 23.
За учешће у раду Скупштине на предлог Извршног одбора, председник Скупштине
може као госте позвати и лица из других институција, организација и представнике
медија.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ (Председник Удружења)
Члан 24.
Председника Скупштине бира Скупштина, на предлог најмање 51 % чланова, уз
подршку, најмање 2/3 чланова Скупштине, на период од четири године уз
могућност поновног именовања.

Члан 25.
Председник Удружења организује и руководи радом Удружења.
Председник Скупштине ( Председник Удружења) обавља следеће послове:
 Заступа Удружење
 Представља Удружење у јавности, доноси одлуку да Удружење може
представљати председник Извршног Одбора или именовани законски
заступник
 Руководи пословањем Удружења и стара се о законитости рада
 Сазива и председава седницама Скупштине, утврђује дневни ред,
верификује материјал за седницу, и благовремено обавештава чланове
Удружења;
 Учествује у припреми предлога Програма рада Удружења и стара се о
његовом извршавању;
 На свакој седници Скупштине упознаје чланове о активностима Удружења
у периоду између две седнице;
 Предлаже одржавање ванредних седница Извршног одбора и учествује у
њиховом раду;
 На основу предлога Извршног одбора, потписује одлуке о признањима
Удружења;
 Извештава о свом раду Извршни одбор најмање два пута годишње
 Чува углед удружења и промовише његов рад
 Одговоран је за рад Удружења у целини
Члан 26.
Председник Скупштине може бити разрешен на предлог најмање 2/3 чланова
Скупштине.
Председник Скупштине може бити разрешен и на лични захтев.

Члан 27.
Председник Удружења може пре истека мандата да поднесе оставку. У случају
спречености, Председника Скупштине замењује председник Оснивачке
Скупштине или најстарији члан Скупштине.

Члан 28.
Председник Скупштине дужан је да на свакој седници Скупштине поднесе
извештај о раду Удружења, са прецизним подацима о активностима чланова,
трошењу средстава и предлозима за унапређење рада Удружења у наредном
периоду.
Члан 29.
Председник Удружења сазива седницу Скупштине, одређује место и време
одржавања, на основу предлога Извршног одбора утврђује дневни ред седнице и
руководиоца седницом.
Скупштина одржава седницу, ако на њој присуствује више од половине чланова
Скупштине, тј. ако је присутно најмање 51% чланова Удружења.
Сваки члан Удружења има један глас.
Одлуке Скупштине су пуноважне када се за њих изјасни 2/3 од укупног броја
присутних чланова.
Председник Скупштине (Председник Удружења) може бити биран у највише два
узастопна мандата.
Избор органа Удружења у Скупштини обавља се тајним гласањем, а остале одлуке
доносе се јавним гласањем.
При избору нових чланова органа Удружења, а у циљу обезбеђивања континуитета
у раду истог, на предлог Скупштине, на изборну листу поставља се 2/3 чланова из
предходног састава органа Удружења.
Органи Удружења могу у случају спречености за рад неког од својих чланова
кооптирати члана у свој састав. Мандат кооптираног члана траје до наредног
састанка Скупштине. Избором нових разрешавају се стари чланови органа
Удружења.
У случају да је председник Удружења спречен или не жели сазвати Скупштину
Удружења, председник Оснивачке Скупштине Удружења има право да сазове
Скупштину.
ОДБОР ОСНИВАЧА
Члан 30.
Одбор Оснивача Удружења верификује:
 Све одлуке органа Удружења, и без верификације Одбора Оснивача ни једна
одлука није пуноважна.
 Одбор оснивача има једанаест чланова, које бира Скупштина.
 На једној седници Скупштине због остваривања континуитета може се
највише 1/3 Одбора оснивача променити.

ИЗВРШНИ ОДБОР
Члан 31.
Извршни одбор Удружења:
 Припрема предлоге докумената из своје надлежности које доноси или усваја
Скупштина Удружења;
 Припрема Програм и годишњи план рада Удружења;
 Планира, организује и контролише извршавање одлука Скупштине;
 Одређује састав, организацију и Програм рада комисија, савета и других
радних тела за извршавање одлука Скупштине и председника Скупштине
(Председника Удружења)
 Формира извршна и оперативна тела, Главни одбор, Одборе и Пододборе и
њихове руководиоце и одговоран је за њихов рад;
 Организује израду научно-истраживачких пројеката, студија, анализа,
предавања, семинара, саветовања, културно-рекреативних активности
чланова Удружења;
 Организује пријеме и друге облике обележавања значајних јубилеја;
 Пружа помоћ при решавању статусних и других питања чланова Удружења
и породица палих бораца;
 Прима странке и припрема одговоре на њихове предлоге, молбе и захтеве;
 Наступа у име удружења, предлаже и овлашћује чланове Удружења који у
јавности иступају у име Удружења;
 Именује оператера – секретара, уједно и благајника Удружења;
 Припрема предлог одлуке за доделу признања и доставља је председнику
Одбора оснивача;
 Предлаже Скупштини пријем у Удружење почасних чланова;
 Образује регионалне и месне одборе Удружења;
 Организује комплетан оперативни рад Удружења;

Члан 32.
Извршни одбор Удружења чине председник, до 3 заменика-потпредседника,
секретар, не више од 51 члана. Број чланова Извршног одбора је увек непаран.
Председника Извршног одбора предлаже Председник Удружења.
За председника извршног одбора не може бити изабран председник Удружења.
Члан 33.
Председник Извршног одбора из редова својих чланова, бира заменике
председника, секретара, и руководиоце секција.

Председник Извршног одбора сазива седнице одбора и руководи њиховим радом.
Председник Извршног одбора за свој рад одговара Скупштини.
Председник Извршног одбора одобрава коришћење материјално-финансијских
средстава Удружења у складу са законом и Правилником о располагању
финансијским средствима Удружења.
Председник извршног одбора о раду Извршног одбора извештава председника
Скупштине више пута годишње а минимално једном квартално.
Извршни одбор одржава седнице по потреби, а најмање један пут месечно.
Седница се одржава ако на њој присуствује већина чланова Извршног одбора.
Седницама Извршног одбора има право да присуствује председник Скупштине, и
чланови Одбора Оснивача , без права гласања при одлучивању.
Одлуке Извршног одбора су пуноважне када се за њих изјасни већина од присутног
броја чланова.
Записник о седницама Извршног одбора води секретар. Записник са предходне
седнице Извршни одбор усваја на следећој седници.
У случају спречености председника Извршног одбора, њега замењује његов
заменик – потпредседник.
Члан 34.
Члан Извршног одбора може бити разрешен на предлог Председника Извршног
одбора или најмање 51% чланова Извршног одбора а одлуку о томе, доноси се
јавним гласањем, са најмање 2/3 од укупног броја чланова.
Члан Извршног одбора може бити разрешен и на лични захтев.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ
Члан 35.
Национални савет има саветодавну улогу у раду Удружења. Његови чланови
постају истакнути друштвени и научни радници на предлог чланова Скупштине
или Извршног одбора, а уз прихватање најмање 2/3 чланова Скупштине.
Чланови Националног савета бирају се на неодређено време, и мандат им престаје
на лични захтев или на захтев председника Удружења.
Препоручени број чланова Националног савета је од 25 до 55, али исти није
обавезујући.
Чланови Националног савета могу, уколико желе, учествовати у раду свих органа
Удружења, без права гласа.

НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 36.
Надзорни одбор надзире располагање финансијским и материјалним средствима
Удружења у складу са Правилником о располагању финансијским и материјалним
средствима.
Надзорни одбор чине председник и два члана.
Надзорни одбор подноси Одбору оснивача извештај о финансијско- материјалном
пословању Удружења и шестомесечно исти извештај председнику Скупштине
(Председнику Удружења).
Члан 37.
Члан Надзорног одбора може бити разрешен са најмање 51% чланова Скупштине, а
одлуку доноси Скупштина тајним гласањем.
Мандат члана Надзорног одбора може престати и на лични захтев.

САВЕТ ЧАСТИ
Члан 38.
Савет части има три члана.
Председника Савета части бирају чланови Скупштине, јавним гласањем.
Савет части је надлежан да у случају повреде Статута или Кодекса понашања
покрене поступак против члана Удружења, утврди чињенице и донесе одлуку о
обустављању поступка, односно о изрицању одговарајуће мере, као и да предложи
Одбору оснивача преиспитивање одлуке Савета о изреченим мерама.
Савет части одлуке доноси већином гласова.
Савет части предлаже Извршном одбору потребне промене Статута и исте
припрема за одлуку Скупштине.
Члан 39.
Члан Савета части може бити разрешен на предлог Извршног одбора или најмање
51% чланова Одбора оснивача, а одлуку јавним гласањем доноси Скупштина.
Члан Савета части може бити разрешен и на лични захтев.

Члан 40.
Дужности секретара – благајника регулисане су Упутством о раду-дужностима
секретара, уједно благајника.
VIII ЗАПОСЛЕНИ И АНГАЖОВАНИ САРАДНИЦИ
Члан 41.
За обављање административних послова Удружење може ангажовати раднике на
добровољној или професионалној основи.
Запослени у Удржењу морају бити чланови Удружења.
Запослени имају обавезе, одговорности и права у складу са законом, овим
Статутом и интерним актима Удружењима.
Члан 42.
Удружење може закључивати уговоре о ангажовању стручних сарадника
(предавача, истраживача, аналитичара, консултаната, саветника и слично).
Ангажовани сарадник не мора бити члан Удуржења.

IX ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
Члан 43.
У складу са законом, интересовањем и потребом чланова, Удружење издаје књиге,
часописе, ревије, филмове и друге публикације на класичном, видео и интернет
формату из области своје делатности.
У циљу организованог рада у области издавачке делатности Извршни одбор
именује у форми савета посебан подобор за издавачку делатност Удружења.
X ИМОВИНА(СРДСТВА)
Члан 44.
Имовину Удружења чине ствари, права и новац.
Органи, запослени и ангажовани сарадници Удружења дужни су да поступају са
имовином Удружења у складу са актима Удружења, законским прописима
Републике Србије и својим овлашћењима. Поклони који примају носиоци функција
у Удржењу су власништво Удружења.

Члан 45.
Чланство у Удружењу подлезе обавези плаћања чланарине прописане одлуком
Скупштине и не може се условљавати другим давањима у новцу, стварима и
правима.
Уговорима о донацији не може се условљавати програмска активност Удружења
нити садржина активности у поједниачним пројектима.
Члан 46.
Овлашћено лице располаже имовином до сто хилјада динара, а за све остале
трансакције за виши износ или евентуална отуђења имовине потребна је одлука
Скупштине.
XI ПОСТУПАК УСВАЈАЊА ФИНАНСИЈСКИХ И ДРУГИХ ИЗВЕШТАЈА
Члан 47.
Извршни одбор предлаже финансијски план који усваја Одбор Оснивача најкасније
до 30.12. текуће године за идућу календарску годину или 30 дана после избора свих
органа Удружења.
Извршни Одбор подноси на усвајање извештај о раду са финанјсиским извештајем.
XII ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА
Члан 48.
Предлог за престанак рада Удружења доноси Скупштина на својој седници, на бази
захтева минимално 51% чланова Скупштине.
Одлука о престанку рада Удружења се не може донети ако постоји најмање три
члана Скупштине намерна да удружење настави са даљим радом.
XIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 49.
У случају престанка рада Удружења, Скупштина доноси посебну одлуку у вези са
материјалним и финансијским средствима којима Удружење располаже и ставља
их на располагање здравственим или другим установама за лечење или збрињавање
деце или другим организацијама хуманитарног карактера.

Члан 50.
Измене и допуне Статута иницира Статутарна комисија, а Скупштини на усвајање
предлаже Извршни одбор.

Члан 51.
Општи акти прописани овим Статутом доносе се најкасније у року од 30 дана од
дана конституисања Скупштине.
Члан 52.
Овај текст Статута ступа на снагу даном усвајања на Скупштини Удружења.
Члан 53.
Овај Статут се објављује на интернет страници Удружења.
Овај Статут доступан је на увид члановима Удружења и другим заинтересованим
лицима у штампаном формату у просторијама Удружења.

