У складу са одредбама чл. 10, 11 и 12, Закона о удружењима („Службени
лист“ бр. 51/09), на оснивачкој скупштини одржаној 27. октобра 2009. године,
усвојен је следећи:

Статут удружења
„СРПСКИ ЦЕНТАР ЗА САРАДЊУ“
I Опште одредбе
Члан 1.
“СРПСКИ ЦЕНТАР ЗА САРАДЊУ”- „SERBIAN CENTER FOR COOPERATION” (у
даљем тексту: УДРУЖЕЊЕ) је добровољно, нестраначко, невладино и непрофитно
удружење основано на неодређено време са циљем да креира платформу за
сарадњу са појединцима, групама и организацијама у земљи и иностранству у
циљу бољег разумевања српског друштва, националног идентитета, културе,
историје, иновација и савремених привредних, научних, образовних и других
токова и значајних иницијатива покренутих у Србији.
Члан 2.
Назив Удружења је: “СРПСКИ ЦЕНТАР ЗА САРАДЊУ”. Назив Удружења на
енглеском језику гласи: “SERBIAN CENTER FOR COOPERATION”.
Удружење има седиште у Београду и остварује своје активности на
територији Републике Србије.
Члан 3.
Удружење има печат округлог облика на којем је у горњој половини
исписано:“СРПСКИ ЦЕНТАР ЗА САРАДЊУ ”, у доњој половини: „SERBIAN CENTER
FOR COOPERATION”, а у средини „Београд“ и „Belgrade“.
Члан 4.
Ради остварења својих циљева Удружење може да успоставља контакте и
сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.
Удружење може приступити међународним удружењима и асоцијацијама са
циљевима који су у складу са циљевима ове организације и при томе задржава
потпуну организациону самосталност. Одлуке о томе доноси Скупштина.

II Циљеви и задаци
Члан 5.
Основни циљ Српског центра за сарадњу је проактивна сарадња са свим
појединцима, групама и организацијама у земљи и иностранству који доприносе
јачању националног идентитета и унапређењу угледа Србије и Срба у земљи и
иностранству.
Ради остваривања овог циља Српски центар за сарадњу нарочито:

1) прикупља стручне материјале и консoлидује истраживачке активности у
областима из члана 1 овог Статута;

2) организује

стручне скупове, семинаре, предавања, едукативне
радионице, и друге активности у оквиру области из члана 1 овог Статута;

3) објављује публикације, брошуре и други промо материјал настојећи да
популаризује српски удео у глобалном наслеђу, у складу са законом;

4) успоставља стручне везе између различитих професионалаца у земљи и
иностранству и покреће сарадњу са школама, универзитетима и другим
академским установама, међународним и домаћим институцијама и
дијаспором у области националног брендирања и односа са јавношћу;

5) покреће иницијативе за реафирмацију универзалних хуманих вредности у
друштву и организује хуманитарне акције за помоћ угроженима у земљи
и иностранству;

6) подстиче, мотивише и стручно оспособљава све заинтересоване за бољи
имиџ Србије и дијалог иновативних иницијатива у Србији са сличним
програмима у иностранству;

7) промовише сарадњу са младима и подстиче и вреднује достигнућа младих
у различитим областима

8) сарађује са медијима и спроводи ПР активности користећи савремене
интерактивне комуникационе алате: социјалне медије, интернет, видео
материјале и сл.

9) пружа савете и стручну помоћ, размењује стечена искуства међу
члановима у припреми и реализацији индивидуалних и колективних
пројеката у области националног брендирања и односа са јавношћу.

10) повезује заинтересоване појединце и нарочито дијаспору ради лакшег
информисања о савременим трендовима у областима из става 1 овог члана,
техничким новитетима и оствареним резултатима код нас и у свету.

III Рад Удружења
Члан 6.
Рад Удружења је јаван.
Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о
раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација,
саопштења за јавност и средстава јавног информисања или на други примерени
начин.
Годишњи обрачуни и извештаји о активности Удружења подносе се
члановима на седници скупштине Удружења.

IV Чланство
Члан 7.
Чланство у Српском центру за сарадњу може бити: редовно и почасно.
A) Редован члан може постати свако заинтересовано лице које прихвата циљеве
Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору ове
организације.
B) Почасни члан Удружења постаје лице на основу посебних заслуга у областима
којима се Удружење бави или заслуга за функционисање Удружења.
Редовни чланови имају право одлучивања. За њих висину чланарине, начин
и рок уплате одређује скупштина. Почасни члан је ослобођен плаћања чланарине и
нема право одлучивања.
Малолетно лице са навршених 14 година може се учланити у удружење уз
прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.
Члан 8.
Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина и о томе без одлагања
обавештава подносиоца пријаве.
Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању.
Чланство у Удружењу може престати услед дуже неактивности члана,
непоштовања одредаба овог Статута или нарушавања угледа Удружења.
Одлуку о престанку чланства доноси Управни одбор на предлог најмање три
члана Скупштине. Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је
поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.
Управни одбор такође може упутити опомену пре одлуке о искључењу.
Члан 9.
Пунолетни члан Удружења 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) да буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима
Удружења.
Малолетни члан удружења има права из тачке 1 и 4 овог члана. Малолетни
члан са навршених 14 година може присуствовати седници Скупштине и
учествовати у расправи, али нема право гласа.
Члан је дужан:
1) да се придржава овог Статута, правилника и свих аката као и одлука органа
Удружења донетих у складу са Статутом,
2) да учествује у раду Скупштине,
3) да активно доприноси остваривању циљева Удружења дефинисаних чланом
5 овог статута,
4) да учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења,
5) да плаћа чланарину,
6) да чува углед, негује колегијалан дух и позитивно утиче на развој
међуљудских односа унутар Удружења,
7) да обавља и друге послове које му повери Управни одбор.
V Органи Удружења
Члан 10.
Органи Удружења су Скупштина, Извршни одбор и Надзорни одбор. У
органе Удружења не могу се бирати лица која нису чланови Удружења.
Скупштина
Члан 11.
Скупштина је највиши орган управљања Удружења који чине сви пунолетни
чланови Удружења.
Члан 12.
Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница
Скупштине може бити заказана на образложени предлог Управног одбора, као и
иницијативу најмање једне трећине чланова Скупштине. Иницијатива се подноси
Управном одбору у писаној форми и у њој се морају навести питања чије се
разматрање предлаже.

Седницу скупштине сазива председник Управног одбора, писаним
обавештењем о месту и времену одржавања Скупштине и предлогу дневног реда
најмање петнаест дана пре скупштинског заседања. 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) доноси 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 висини чланарине за наредну годину.
8) одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења
Скупштина пуноправно одлучује ако постоји најмање једна половина
чланова са правом гласа.
Скупштина одлучује већином гласова присутних пунолетних чланова.
За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и
престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних
пунолетних чланова.
Управни одбор
Члан 13.
Управни одбор је извршни орган Српског центра за сарадњу, који се стара о
спровођењу циљева Удружења који су предвиђени овим Статутом.
Управни одбор има пет чланова (алтернативно: три члана) које бира и
опозива Скупштина.
Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу се поново
бирати на исту функцију.
Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика
председника.
Члан 14.
Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има
права и дужности финансијског налогодавца.
Председник Управног одбора је уједно и председник скупштине.
Заменик председника је овлашћен да, у одсуству председника Управног
одбора, заступа и потписује сва финансијска и новчана документа у име
Удружења.
Члан 15.
Управни одбор:
1) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси
одлуке ради остваривања циљева Удружења,

2) организује редовно обављање активности Удружења,
3) додељује посебне задатке појединим члановима,
4) доноси финансијске одлуке,
5) 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;
6) одлучује о покретање поступка за накнаду штете у случајевима из члана
25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног представника
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 постоји најмање једна половина
чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.
Надзорни одбор
Члан 16.
Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим
неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.
Надзорни одбор има три члана које именује Скупштина. Мандат чланова
Надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани.
Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.
Члан 17.
Удружење прикупља средства од чланарине, добровољних прилога,
донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.
Члан 18.
Удружење прикупља средства продајом својих публикација односно обавља
привредну делатност: 22110 - издавање књига, брошура, музичких књига и других
публикација.
Удружење може почети са непосредним обављањем ове делатности тек
након завршетка уписа у Регистар привредних субјеката.
Члан 19.
Удружење може прибављати средства и од котизације за семинаре и друге
облике едукације, као и продајом производа насталих у раду едукативних
радионица и других сродних привредних делатности које Удружење обавља.
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 конкретних
пројеката.
VI Престанак рада Удружења
Члан 20.
Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за
остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним
законом.
Члан 21.
У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на манастир
„Пећку патријаршију“ на Косову и Метохији.
Члан 22.
На сва питања која нису регулисана овим Статутом примењиваће се одредбе
Закона о удружењима.

Председавајући Оснивачке скупштине
Српског центра за сарадњу
________________________
(име и потпис)

