У складу са одредбама чл. 10, 11. и 12. Закона о удружењима („Службени лист РС“ бр. 51/09),
на оснивачкој скупштини удружења „Центар за геостратешка истраживања и тероризам”
одржаној 30.10.2018. године у Београду, усвојен је следећи:

СТАТУТ
УДРУЖЕЊА “ЦЕНТАР ЗА ГЕОСТРАТЕШКА ИСТРАЖИВАЊА И ТЕРОРИЗАМ”
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим статутом уређују се: Циљеви, Чланство, Органи удружења грађана „Центар за
геостратешка истраживања и тероризам” (у даљем тексту: Удружење), Финансирање
Удружења и друга питања од значаја за рад Удружења.
Члан 2.
Удружење је добровољно организовано, независно, невладино и непрофитно удружење
грађана, основано на неодређено време ради остваривања прокламованих циљева Удружења.
Члан 3.
Назив удружења је: ”Центар за геостратешка истраживања и тероризам“.
Назив удружења на енглеском језику је “Center for Geostrategic Research and Terrorism“.
Скраћени назив је: “ЦЕГИТ“.
Скраћени назив на енглеском је “CЕGRT“.
Члан 4.
Удружење има седиште у Београду, у улици Сава Бурића број 2, општина Земун.
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.
Члан 5.
Печат Удружења је у облику круга у чијој средини се налази лого Удружења. У првом
прстену око логоа исписано је : “Center for Geostrategic Research and Terrorism“, а у другом “
Центар за геостратешка истраживања и тероризам“.
Право коришења печата председник, овлашћено лице за представљање и заступање
Удружења.
II ЦИЉЕВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Члан 6.
Удружење се оснива ради остваривања циљева у области истраживања, праћења и анализе
свих аспеката безбедности.
Члан 7.

Циљеви Удружења су:
1. Стицaње, ширење и унaпређивaње знaњa о сaвременој безбедности;
2. Истраживање, праћење и анализа безбедносних изазова;
3. Унапређење и развијање индивидуалне, националне, регионалне, европске и међународне
безбедности;
4. Јачање свести о знaчaју безбедносних студијa у рaзличитим облaстимa друштвеног животa
и нaчину унaпређивaњa изучaвaњa и примене безбедности;
5. Унапређење безбедности младих и међу младима;
6. Борба против сваког вида насиља и дискриминације;
7. Подстицај и развој слободе мишљења и говора;
8. Утицање на јавност Србије да своје ангажовање усмери ка остваривању једнакости људи и
њихових заједница уз уважавање стандарда усвојених у Европи.
9. Сарадња са удружењима сродних програмских циљева.
Члан 8.
Удружење своје циљеве остварује кроз:
1. Самостално деловање у оквиру наведених циљева,
2. Организовање радионица, семинара, саветовања, конгреса, конференција,
3. Оснивање комисија, радних, истраживачких и студијских група,
4. Спровођење истраживања у области безбедности,
5. Континуирану сарадњу са другим организацијама сличних циљева на територији Србије и
на међународном нивоу,
6. Ангажовање стручних сарадника и експерата за рад на научним и стручним
истраживачким пројектима који доприносе остваривању циљева Удружења,
7. Информисање јавност о резултатима свог рада преко средстава јавног информисања,
8. Израду анализа и предлога практичних политика,
9. Друге начине у складу са циљевима Удружења, овим Статутом и законима Републике
Србије.
III ЧЛАНСТВО
Члан 9.
Чланови Удружења могу бити из земље и иностранства, домаћа и страна правна и физичка
лица, који прихвате циљеве и Статут Удружења. Одлуку о пријему у чланство доноси
Управни одбор.
Члан 10.
Удружење чине појединачни, колективни, придружени и почасни чланови.
Члан 11.
Свако пунолетно лице које прихвата циљеве и Статут Удружења може да постане члан.
За учлањење је потребна писана пријава, односно приступница. Потпис на пријави
подразумева прихватање Статута и циљева.

Члан 12.
Организација, предузеће или установа (удружење, синдикат, научна институција итд.), која
има седиште на територији Србије, а прихвата циљеве и Статут Удружења и према оцени
Управног одбора може да доприноси њиховом остваривању, може постати колективни члан
Удружења.
Колективни чланови плаћају допринос у износу који је посебно уговорен између Управног
одбора и колективног члана.
Члан 13.
Организација, предузеће или установа која жели да учествује у делатности Удружења без
права гласа, може постати придружени члан.
Придружени чланови плаћају допринос у износу који је посебно уговорен између Управног
одбора и колективног члана. 2
Члан 14.
Почасни чланови Удружења могу постати појединци и удружења који су дали посебан
допринос остваривању циљева Организације.
Почасне чланове Удружења прима Скупштина, на предлог Управног одбора.
Почасни члан нема право гласа и не плаћа чланарину.
Члан 15.
Чланство у Удружењу може престати због:
1. дуже неактивности члана;
2. непоштовања Статута и других правних аката Удружења;
3. непоштовања закона Републике Србије или нарушавања угледа Удружења.
Члан 16.
Својство колективног члана престаје:
1. непоштовањем услова из уговора са Организацијом;
2. престанком постојања колективног члана.
Члан 17.
О искључењу из чланства одлучује Управни одбор већином гласова.
На одлуку о искључењу члан се може жалити Скупштини, која доноси коначну одлуку
већином гласова, присутних чланова.
Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење
одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Члан 18.
Члан Удружења има право да:
1. равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења,
2. непосредно учествује у одлучивању на скупштини Удружења као и преко других органа
Удружења,
3. бира и буде биран у органе Удружења,
4. буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.
Члан 19.
Члан има обавезу да:
1. активно доприноси циљевима Удружења;
2. учествује у складу са интересовањем и стручношћу у активностима Удружења;
3. спроводи, испуњава и обавља задатке и друге послове које му повери Управни одбор;
4. јача ауторитет Удружења;
5. плаћа чланарину.
IV ОРГАНИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Члан 20.
Органи Организације су:
•
•
•
•
•
•
•

Скупштина;
Управни одбор;
Председник;
Потпредседник
Генерални секретар;
Надзорни одбор;
Савет.
Члан 21.

Скупштина је највиши орган Удружења и чине је сви њени чланови.
Скупштина може бити редовна и ванредна. Редовна скупштина се састаје једном годишње.
Ванредна скупштина се састаје по потреби, а на захтев једне трећине чланова, Председника
или Управни одбора.
Ванредна скупштина мора се одржати најкасније у року од 30 дана од дана подношења
захтева за њено сазивање.
Члан 22.
Седницу скупштине сазива Председник, обавештавањем свих чланова о месту и времену
одржавања скупштине и предлогу дневног реда.
Седницом руководи Председник. У његовом одсуству седницом Скупштине руководи

Потпредседник.
Члан 23.
Скупштина Удружења надлежна је за одлучивање о следећим питањима:
1. доноси Пословник о раду;
2. усваја Статут, његове измене и допуне;
3. усваја друге опште акте Удружења;
4. бира и разрешава Председника, Потпредседника, чланове Управног одбора, Генералног
секретара и чланове Надзорног одбора;
6. разматра и усваја извештај о раду председника и Управног одбора;
7. разматра и усваја финансијски план, завршни рачун и извештај Надзорног одбора, и
годишњи финансијски извештај;
8. одлучује о предлозима органа Удружења;
9. одлучује о приступању Удружења ширим облицима организација грађана, савезима, и
међународним организацијама;
10. одлучује о жалбама на одлуке Управног одбора;
11. доноси одлуку о висини чланарине;
12. бира почасне чланове;
13. одлучује о статусним променама Удружења,
14. одлучује о престанку рада Удружења.
Члан 24.
Да би доносила одлуке из члана 23. Статута, Скупштина мора да има кворум који представља
присутност 50% њених чланова, који су уредно позвани сходно одредби члана 22. овог
Статута.
Уколико нема кворума, почетак седнице с истим дневним редом се помера за сат времена. По
протеку једног сата седница с истим дневним редом може се одржати и на њој се могу
пуноважно доносити одлуке без обзира што нема кворума, уз услов да је присутно најмање
40% чланова удружења.
Приликом одлучивања, сваки редовни члан има један глас.
Скупштина одлуке доноси простом већином гласова присутних чланова. У случају једнаког
броја гласова, одлучује глас председавајућег Скупштине.
За промену, измену или допуну Статута, доношење одлукe о престанку рада Удружења или
доношење одлуке о било којој статусној промени, потребно је да за такву одлуку гласа две
трећине присутних чланова.
Члан 25.
Управни одбор се стара о спровођењу циљева утврђених Статутом и одлукама Скупштине.
Управни одбор има Председника, два Потпредседника, Генералног секретара и једног члана,
које бира и опозива Скупштина, двотрећинском већином.
Председник Удружења је и председник Управног одбора.

Мандат чланова Управног одбора траје четири године и поново могу бити бирани на исте
функције.
Члан 26.
Управни одбор:
1. Доноси пословник о раду;
2. Руководи радом Удружења између две седнице Скупштине;
3. Доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;
4. Организује редовно обављање делатности Удружења;
5. Предлаже Скупштини приступање ширим облицима удруживања грађана и међународним
организацијама;
6. Доноси одлуке и поверава одређене послове појединим члановима;
7. Доноси финансијске одлуке;
8. Предлаже измену и допуну статута;
9. Бира и разрешава чланове Савета;
10. Одлучује о формирању огранака – подружница Удружења на територији Србије, који
немају својство правног лица;
11. Одлучује о поступку за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 1. Закона о
удружењима и , по потреби, одређује посебног заступника Удружења за тај поступак;
12. Одлучује о учешћу у пројектима истраживачких установа, владиних и невладиних
организација и фондација, значајним за остваривање циљева Удружења;
13. Одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим Статутом, овлашћени други
органи Удружења;
14. Одлучује о унутрашњој организацији и систематизацији Удружења;
15. Врши послове које му повери Скупштина.
Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно више од половине његових чланова, а
одлуке доноси већином гласова присутних чланова. У случају једнаког броја гласова одлучује
глас Председника.
Члан 27.
Удружење има Председника који је истовремено и заступник Удружења (у даљем тексту:
Председник).
Председника бира Скупштина већином гласова, на предлог два члана Управног одбора или
десет чланова Удружења. Председник се бира на период од четири године.
Мандат Председника Удружења може престати раније у случају оставке и у случају
разрешења. О разрешењу Председника одлучује Скупштина двотрећинском већином.
Члан 28.
Председник је лице овлашћено за заступање Удружења, a може дати другом лицу посебно
писано овлашћење за предузимање одређених послова и радњи из његове надлежности.
Председник одговора за свој рад Скупштини и Управном одбору Удружења, посебно за
законитост рада и располагање средствима Удружења.
Члан 29.

Председник:
1. Представља и заступа Удружење у земљи и иностранству;
2. Предлаже планове рада;
3. Стара се о остваривањима програмске оријентације Удружења;
4. Стара се о реализацији, координацији циљева и задатака и даје непосредне задатке
члановима Удружења ради реализације циљева и задатака;
5. Предлаже Управном одбору унутрашњу организацију и систематизацију радних места у
Удружењу,
6. Одлучује о статусу лица запослених у Удружењу,
7. Оперативно руководи активностима Удружења, припремом и реализацијом пројеката
Удружења и односима са јавношћу,
8. Председава Скупштином Удружења;
9. Председава радом Управног одбора;
10. Предлаже чланове Савета;
11. Обавља друге послове које му повери Скупштина или Управни одбор.
Мандат Председника траје 4 године и може бити поново биран на исту функцију. У случају
спречености председника Удружења или у договору са њим, радом Удружења привремено
може руководити Потпредседник.
Члан 30.
Потпредседника Удружења бира Скупштина већином гласова.
Потпредседник је уједно и члан и потпредседник Управног одбора Удружења.
Мандат Потпредседника траје 4 године и може бити поново биран на исту функцију.
Члан 31.
Мандат Потпредседника Организације престаје:
1. Истеком;
2. Подношњем оставке;
3. Расрешењем.
Члан 32.
Генерални секретар се стара о ваљаном одвијању рада Удружења, посебно о остваривању
одлука његових органа, о подстицању, подршци и усклађивању рада.
Генерални секретар даје препоруке о заснивању/престанку радног односа запослених и може
себи да одреди заменика. Он осигурава да се воде записници о раду свих органа Удружења.
Генерални секретар је уједно и Генерални секретар Управног одбора.
Мандат Генералног секретара траје четири године и поново може бити биран на исту
функцију.
Члан 33.

Надзорни одбор врши надзор над финансијским пословањем Удружења и подноси извештај
Скупштини.
Надзорни одбор има три члана. Чланове Надзорног одбора бира Скупштина, а чланови
Управног одбора не могу бити и чланови Надзорног одбора.
Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани на исту
функцију.
Члан 34.
Удружење има Савет као саветодавни орган Управног одбора и Председника Удружења.
Савет Удружења разматра општа питања у вези са деловањем Удружења.
Чланови Савета Удружења су истакнуте личности из јавног живота, из земље и иностранства.
Чланове Савета Удружења бира и разрешава Управни одбор на предлог Председника
Удружења или једног члана Управног одбора.
Број чланова Савета Удружења није лимитиран.
V ФИНАНСИРАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Члан 35.
Удружење може стицати имовину, а његова делатност се финансира од:
•
•
•
•
•
•

чланарине;
добровољних прилога, донација и поклона (у новцу или натури);
Конкурисањем за пројекте код државних органа или других фондација и организација;
финансијксих субвенција;
оставина;
на други законом дозвољени начин.

Удружење води пословне књиге, сачињава финасијске извештаје и подлеже свим другим
обавезама у складу са прописима о рачуноводству и ревизији.
Члан 36.
За своје обавезе Удружење одговара искључиво својом имовином.
Средства Удружења могу се пренети на неку другу организацију са сличним циљевима или
неку другу друштвено-корисну установу.
Члан 37.
Средства Удружења могу се користити само на основу финансијских планова, одлуком
Управног одбора.
Налогодавац за коришћење средстава је председник Удружења, а средства се налазе на

динарском и девизном рачуну Удружења.
Надзорни одбор контролише коришћење и располагање средствима Организације.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 38.
Рад Удружења је јаван.
Председник Удружења се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и
активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем
саопштења за јавност, или на други примерени начин.
Годишњи обрачуни и извештаји о активности Удружења подносе се члановима на седници
Скупштине.
Члан 39.
У циљу обавештавања јавности чланови Управног одбора бирају између себе лице задужено
за редовне контакте са јавношћу, а Организације издаје и сопствена саопштења.
Члан 40.
Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим
удружењима и организацијама у земљи и иностранству.
Удружење може приступити међународним удружењима истих или сличних циљева, о чему
одлуку доноси Скупштина.
Члан 41.
Удружење престаје да постоји на основу одлуке најмање две трећине свих чланова Удружења
или у случајевима предвиђеним законом.
Удружење губи статус правног лица брисањем из Регистра удружења који се води код
Агенције за привредне регистре Републике Србије.
У случају престанка рада Удружења, а у складу са одредбом члана 42 Закона о удружењима, у
случају престанка рада Удружења, сва имовина Удружења ће припасти Центру за заштиту
одојчади, деце и омладине из Београда, ул. Звечанска бр. 7.
Члан 42.
Знак Удружења утврђује Управни одбор.
Знак се може користити на меморандуму, публикацијама, пропагандном материјалу, као и за
јавно обележавање и оглашавање активности Удружења.

Члан 43.
Статут се усваја на оснивачкој Скупштини Удружења и ступа на снагу даном регистрације
код надлежног органа. Примењиваће се од дана уписа у регистар код надлежног органа.

Председавајући Оснивачке скупштине Удружења

Име и потпис

