СТАТУТ
УДРУЖЕЊА
«Истраживачки центар за питања безбедности Западног Балкана»
Члан 1.
Удружење «Истраживачки центар за питања безбедности Западног Балкана» (у даљем тексту:
Удружење) je неформално, добровољно, нестраначко, невладино и непрофитно удружење,
основано на неодређено време ради остваривања циљева у области реформе сектора
безбедности и едукације о безбедносним појавама у географском, геополитичком и
безбедносном окружењу Западног Балкана.
Члан 2.
Циљеви Удружења су: научно и стручно истраживање безбедносних изазова, ризика и претњи,
едукација грађана, а посебно младих о значају безбедности, као и стручно усавршавање
менаџера безбедности и развијање свести о важности праћења безбедносних изазова, ризика и
претњи.
Члан 3.
Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:
1) прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области науке безбедности;
2) организује, само или у заједници са другим организацијама, стручне скупове, семинаре,
конференције и друге облике едукације и стручног усавршавања у овој области;
3) објављује публикације о безбедносним питањима која се односе на угрожавање и
превенцију угрожавања безбедности, у складу са законом;
4) промовише значај развијања свести о важности праћења безбедносних изазова, ризика и
претњи;
5) сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у
земљи и иностранству које се баве науком безбедности и политичким наукама уопште.
Члан 4.
Назив Удружења је : Удружење «Истраживачки центар за питања безбедности Западног
Балкана».
Назив Удружења на енглеском је: «Research Center for Western Balkans Security Issues».
Удружење има седиште у Београду.
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.
Члан 5.
Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут, а на основу
препоруке једног од чланова.
Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор.
Чланство се стиче потписивањем приступнице.
Члан може иступити из чланства давањем писмене изјаве о иступању.
Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба
овог статута или нарушавања угледа Удружења.
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Одлуку о престанку чланства доноси Управни одбор.
Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење
одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.
Члан има право да:
1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
3) бира и буде биран у органе Удружења;
4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.
Члан је дужан да:
1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;
2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;
3) плаћа чланарину (ако је предвиђено);
4) обавља друге послове које му повери Управни одбор.
Члан 6.
Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор.
Члан 7.
Скупштину Удружења чине сви његови чланови.
Скупштина се редовно састаје два пута годишње. Ванредна седница Скупштине може се
заказати на образложени предлог Управног одбора, као и иницијативу најмање једне трећине
чланства. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику.
Седницу Скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и
времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава лице које буде,
јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.
Скупштина:
1) доноси план и програм рада;
2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
3) усваја друге опште акте Удружења;
4) бира и разрешава чланове Управног одбора;
5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;
6) разматра и усваја финансијски план и извештај;
7) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења.
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 Удружења
неопходна је двотрећинска већина гласова пристутних чланова.
Члан 8.
Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева удружења који
су утврђени овим Статутом.
Управни одбор има три члана, које бира и опозива Скупштина.
Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника.
Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и дужности
финансијског налогодавца.
Заменик председника је овлашћен да, у отсуству председника управног одбора, заступа
Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.
Мандат чланова Управног одбора траје две године и могу се поново бирати на исту функцију.
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Члан 9.
Управни одбор:
1) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради
остваривања циљева Удружења;
2) организује редовно обављање делатности Удружења;
3) поверава посебне послове појединим члановима;
4) доноси финансијске одлуке;
5) одлучује о покретању поступака за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом
или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна,
који подноси Скупштина на усвајање;
6) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 1.
Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај
поступак;
7) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други
органи Удружења.
Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке
доноси већином гласова свих чланова.
Члан 10.
Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима,
без одлагања, обавештава Управни одбор.
Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Мандат чланова надзорног одбора траје
три године и могу бити поново бирани.
Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.
Члан 11.
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 интернет веб странице Удружења).
Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници
скупштине удружења.
Члан 12.
Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим стручним,
научним, образовним и сличним удружењима и организацијама у земљи и иностранству.
Удружење може приступити међународним удружењима из области безбедности и одбране, о
чему одлуку доноси Скупштина.
Члан 13.
Удружење прибавља средства од добровољних прилога, донација, поклона и на други законом
дозвољени начин.
Удружење прибавља средства и продајом својих публикација односно обавља привредну
делатност. Удружење може почети са непосредним обављањем ове делатности тек након
извршеног уписа у Регистар привредних субјеката.
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Удружење може прибављати средства и од котизације за семинаре и друге облике образовања
из области безбедности и одбране.
Добит остварена обављањем привредне и друге делатности може се користити искључиво за
остваривање циљева удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења и сопствено
учешће у финансирању одређених пројеката.
Члан 14.
Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање
циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.
У случају престанка рада, имовина (уколико је Удружење буде имало) пренеће се на
председника Управног одбора.
Члан 15.
Удружење има печат правоугаоног облика, на којем је исписано: у горњој половини «Istraživački centar za pitanja bezbednosti Zapadnog Balkana», у доњој половини - «Research
Center for Western Balkans Security Issues», а у средини у првом реду «ICZB/WBRC» и у другом
реду «Beograd/Belgrade».
Члан 16.
На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе
Закона о удружењима.
Члан 17.
Статут ступа на снагу наредног дана од дана његовог доношења.
Председавајући
оснивачке скупштине Удружења
В л а д и м и р
Т е ш и ћ

12.10.2012. године
(датум)

(м.п.)
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(име и потпис)

