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СТАТУТ 
 

СТАТУТ ЦЕНТРА 

ЦЕНТАР „БАЛКАН ЗА ТЕБЕ“ 

 

Уводне одредбе 

Члан 1. 

Центар „БАЛКАН ЗА ТЕБЕ“ (у даљем тексту: Центар) је недобитна, невладина 

организација, основана од стране Удружења ТЕЛОК на неодређено време, ради 

доброчиног остваривања општекорисних. 

Центар нема својство завебног правног лица већ фунционише под Удружењем ТЕЛОК 

 

Назив и седиште 

Члан 2. 

Назив Центра је: Центар БАЛКАН ЗА ТЕБЕ 

Назив Центра на Енглеском језику је: BALKAN FOR YOU 

Скраћени назив је на Српском језику: БАЛКАН ЗА ТЕБЕ 

Скраћени назив на Енглеском језику је: B4U 

 

Члан 3. 

Седиште Центра је у Аранђеловцу у улици Бабице Олгице 17 

 

 

Облик и садржај печата и знака 

Члан 4. 

Центар има округлог облика где је по ободима исписан пун назив Центра на српском и 

енглеском језику, док се у средини налази лого Центра. 

 

За употребу печата одговоран је Директор односно лице које Директор овласти. 
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Члан 5. 

Центар има знак: 

 

 

           

 

 

 

 

 

За употребу знака одговоран је Директор односно лице које директор овласти. 

Циљеви и делатност 

Члан 6. 

1. Промовисање, заштита и унапређење: 

 

• Хуманитарних активности 

• Људских, грађанских и мањинских права 

• Равноправности полова 

• Демократских вредности 

• Регионалног развоја 

• Одрживог развоја 

• Европских интеграција и међународног разумевања 

• Социјалне и здравствене заштите 

• Културе и јавног информисања 

• Науке и образовања 

• Уметности 

• Аматерског спорта 

• Положаја особа са инвалидитетом 

• Бриге о деци и младима 

• Помоћи старима 

• Заштите животне средине 

• Борбе против корупције 

• Инклузије 

2. Неговање, подстицај и промовисање добрих међуљудских односа 

3. Неговање и промоција права детета 
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4. Промовисање, заштита и унапређење мира 

5. Развој филантропије  

6. Стварање услова и обезвеђење средстава за остваривање широког круга потреба 

деце без родитељског старања 

7. Пружања сваковрсне помоћи и подршке деци без родитељског старања 

(образовање, култура, здравство, социјална заштита) 

8. Пружање сваковрсне помоћи руралним и социјалном угроженим срединама, 

прододицама и домаћинствима 

9. Заустављање сајбер булинга (злостваљања путем интернета) 

10. Креирање платформи за групно финансирање и донирање 

11. Промоција свих европсих вредности 

12. Уједињавање балкансих замаља и организација 

13. Умрежавање Балкана 

 

Члан 7. 

Циљеве из члана 6. Фондација остварује кроз различите активности, а нарочито: 

1. Организовањем и реализовањм: 

 

• Културно-уметничких манифестација (концерата, такмичења, фестивала) 

• Трибина 

• Радионица 

• Изложби 

• Кампова 

• Хуманитарних акција 

• Хуманитарних културно-уметничких манифестација (концерата, такмичења, 

фестивала) 

• Научних скупова 

• Дебата 

• Јавних расправа 

• Мастер-класова 

• Семинара 

• Вебинара 

• Донаторских догађаја 

• Аукицја 

 

2. Прикупљањем и обрадом података 

3. Креирањем и објавиљивањем мултимедијалног садржаја 

4. Креирањем разних јавних конкурса 

5. Покретањем циљаних, дугорочних регионалних иницијатива ради развоја 

финалтропије 

6. Додељивањем награда и признања 
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7. Прикупљањем донација 

8. Креирањем међународних савета, одбора и већа 

9. Креирањем разних платформи 

 

Органи фондације 

Члан 8. 

Органи Центра су скупштина, управни одбор, Директор и надзорни одбор.  

 

Управни одбор 

Члан 9. 

Управни одбор управља Фондацијом. 

Управни одбор има минимално 3 члана. 

 

Члан 10. 

Надлежности управног одбора: 

1. Доноси финансијски план и завршни рачун; 

2. Одлучује о начину коришћења имовине Центра; 

3. Стара се о јавности рада; 

4. Доноси пословник о свом раду; 

5. Креира и реализује планове за остваривање циљева Центра 

6. Креира, предлаже и реализује пројекте 

7. Стара се о несметаном раду Центра 

8. Доноси предлоге о активности оснивачу и управитељу 

9. Обавља и друге послове у складу са законом, оснивачким актом и статутом.  

 

Члан 11. 

Председник управног одбора сазива, утврђује дневни ред и председава седницама 

управног одбора. 

У случају спречености председника, заменик председника или члан управног одбора 

којег одреди управни одбор сазива седнице управног одбора и врши друга овлашћења 

председника управног одбора. 

Управни одбор доноси пуноважне одлуке већином гласова од укупног броја чланова 

управног одбора. 
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Директор 

Члан 12. 

Директор Центра: 

1. Заступа Центар и одговара за законитост њеног рада 

2. Води послове Центра сагласно одлукама и предлозима управног одбора 

3. Подноси управном одбору предлог финансијског плана и завршног рачуна 

4. Стара се о испуњавању циљева центра 

5. Креира, реализује пројекте 

6. Одобрава пројекте управног одбора 

7. Доноси самосталне одлуке у сврси испуњавања циљева 

8. Именује и разрешава чланове надзорног одбора 

9. Креира нове одборе унутар Центра 

10. Именује и разрешава чланове нових одбора Центра 

11. Креира и издаје регулативе рада и  правилнике  

12.  У случају ургентности сазива управни одбор 

13. Креира и руководи саветима, осталим одборима и већима 

14. Обавља и друге послове у складу са законом и статутом. 

 

Надзорни одбор 

Члан 13. 

Надзорни одбор врши контролу финансијског пословања Центра и наменског и 

рационалног коришћења средстава. 

Надзорни одбор има 3 члана. 

 

Члан 14. 

О уоченим неправилностима надзорни одбор обавештава оснивача, управни одбор и 

директора без одлагања. 

Надзорни одбор подноси годишњи извештај о наменском и рационалном коришћењу 

средстава оснивачу, управном одбору и управитељу, са предлозима за предузимање 

одговарајућих мера. 

 

 

Члан 15. 

Чланови надзорног одбора бирају председника одбора који сазива и председава 

седницама наџорног одбора. 
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Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова. 

Редовна седница надзорног одбора одржава се најмање једном у 6 месеци, а по 

потреби се може сазвати ванредна седница. 

 

Скупштина 

Члан 16. 

- Скупштину Центра чине сви редовни чланови Центра. 

- Скупштина се редовно састаје једном годишње. 

- Ванредна седница скупштине мора се одржати најкасније у року од 30 дана од дана 

подношења захтева за њено сазивање, а док захтев може поднети председник 

Управног одбора или Директор центра 

 

Члан 17. 

 

Надлежности Скупштине Центра: 

● Даје предоге нових фунција, идеја и циљева 

● Даје предлоге о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству 

 

Члан 18. 

 

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова. 

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова, с тим да сваки члан има 

један глас. 

Скупштина може одлучивати тајним гласањем у случајевима када то захтева најмање 

1/4 

 

Врсте чланова 

Члан 19. 

 

Права и обавезе чланова Центра  регулишу се Статутом Центра , у складу са Законом. 

Центар води евиденцију о својим члановима.  
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Члан Центра може бити правно и физичко лице које испуњава услове наведене у овом 

члану Стаута и које прихвати циљеве Центра и одредбе Статута Центра. 

 

Свако лице може под једнаким условима утврђеним Статутом да постане члан Центра, 

у складу са Законом. 

 

Физичко или правно лице може постати члан Центра ако кумулативно испуњава све 

наведене опште услове у овом члану Статута и услове  овог Статута за категорију чланова 

којој припада. 

    

Физичко лице може постати члан Центра ако кумулативно испуњава следеће опште 

услове : 

● ако поднесе попуњену Приступницу Центра – лично, Поштом или путем е-маила; 

● ако физичко лице има потпуну пословну способност, у складу са Законом; 

● ако својим потписом на приступници потврди да у потпуности прихвата Статут 

Центра 

Физичко лице може бити члан Центра независно од година старости, у складу са 

Законом и Статутом.  

Изјаву о приступању, односно учлањењу у центар за малолетно лице до 14 година 

живота даје његов законски заступник у складу са законом, а ако је у питању 

малолетник са навршених 14 година живота изјаву даје сам малолетник уз изјаву о 

давању сагласности његовог законског заступника у складу са Законом. Наведене 

Изјаве морају да садрже потврду о овери потписа.  

 

Правно лице може постати члан Центра , ако кумулативно испуњава све следеће 

опште услове : 

 

● ако поднесе попуњену Приступницу Центра – лично, Поштом или путем е-маила; 

● ако правно лице у погледу области своје делатности или циљева и активности има 

заједничке  или сродне интересе са Центром,  или је по природи делатности и другим 

околностима  реч о правном лицу које може да помогне , унапреди или на други 

директан начин  допринесе ефикаснијем остварењу циљева и  обављању делатности 

Центра; 
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● ако приложи Одлуку надлежног органа у правном лицу о удруживању у Центра с 

тим што Одлука не може бити старија од 30 дана у односу на дан подношења 

Приступнице; 

● ако приложи копију Решења о упису у Регистар код надлежног државног органа;  

● ако потписом овлашћеног лица у правном лицу и печатом правног лица на 

Приступници потврди да у потпуности прихвата Статут и опште акте центра. 

 

Члан 20. 

 

 Попуњавање Приступнице се сматра молбом за пријем у чланство.  

 

Приступница које буде поднета Центру, заједно са прилозима без одлагања се 

доставља Директору. 

Одлуку о пријему у чланство доноси Директор центра, у року од 60 дана, а на основу 

поднете приступнице и других доказа . 

 

Уколико нису испуњени сви прописани законски и статутарни услови –Директор ће на 

пригодан начин позвати подносиоца да допуни Приступницу или приложи потребне 

документе у року од 30 дана,а у случају да подносилац не испуњава услове или не 

поступи по позиву за допуну - Приступница ће бити одбачена , а захтев за чланство 

одбијен.  Исто лице може поднети приступницу више пута, с тим да уколико буде 

одбијено два пута Центар није у обавези да прими нити да  разматра Приступницу 

поднету од стране истог лица трећи нити сваки наредни пут. 

 

Члан 21. 

 

Чланство у Центру престаје : 

- иступањем Члана 

- искључењем Члана 

- смрћу Члана. 

 

Члан може иступити из чланства, без сагласности осталих чланова,  давањем писане 

изјаве о иступању коју подноси Директору центра. 
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Врсте чланова, права, обавезе и одговорност чланства 

 

Центар разликује пет врста чланова: редовни чланови, придружени чланови, 

сарадници, чланови омладине, чланови балканског филантропског форума. 

 

Редовни члан Центра може постати лице које испуини опште услове за чланство 

наведене у овом Статут и приложи две писане препоруке за пријем у редовне 

чланове које су издате од стране већ постојећих редовних чланова ЦЕНТРА, од којих 

барем једна мора бити препорука Директора. 

 

Редовни члан има право да: 

▪ равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Центра; 

▪ непосредно учествује у одлучивању на Скупштини као и преко органа Центра; 

▪ бира и буде биран у органе Центра; 

▪ буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Центра; 

▪ да писменим путем предложе покретање нових видова активности и унапређивање  

квалитета и садржине рада у Центра; 

▪ да писменим путем укаже на проблеме које се тичу рада чланова и захтева 

укључивање центра у њиховом решавању; 

▪ да буду информисани о раду Центра и његових органа; 

▪ буду информисани о материјално финансијском пословању центра, 

▪ учествује савесно у извршавању својих задатака; 

▪ доприносе спречавању негативних појава и понашања која штете угледу Центра и 

чланова; 

Редовни члан је дужан да: 

▪ активно доприноси остваривању циљева Центра; 

▪ учествује у складу са интересовањем у активностима Центра; 

▪ да својим понашањем и ангажовањем у центру и ван њега доприноси афирмацији; 

▪ обавља друге послове које му повери Диретор, Управни одбор или други одбор 

Центра; 

▪ да повремене задатке испуњва ажурно и савесно и да поступа у сагласности са 

моралним кодексом те понаша се етички сагласно добрим обичајим у Центру; 
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Придружени члан има сва права и обавезе као активни члан осим права да : 

 

▪ непосредно учествује у одлучивању на Скупштини као и преко органа центра; 

▪ бира и буде биран у органе центра. 

 

Члан омладине Центра  може постати лице млађе од 28 година које испуни опште 

услове за чланство наведене у овом Статуту. 

 

Члан омладине Центра  има сва права и обавезе као редовни члан осим права да : 

▪ непосредно учествује у одлучивању на Скупштини као и преко органа центра; 

▪ бира и буде биран у органе центра. 

 

Сараднци Центра могу постати било која правна и физичка лица коај желе сарађивати 

са Центра , и који приложи препоруку за сарадника Центра од стране Директора 

центра. 

Сарадник Центра има обавезу сарадње са Центром ради остваривања циљева Центра 

и поред тога има сва права и обавезе као редони члан осим права да : 

▪ непосредно учествује у одлучивању на Скупштини као и преко органа центра; 

▪ бира и буде биран у органе центра. 

 

Права, обавезе и одговорност чланова балканског филантропског форума ће бити 

назначени у регулативи рада БАЛКАНСКОГ ФИЛАНТРОПСКОГ ФОРУМА коју издаје 

Директор Центра. 

 

Начин именовања и опозива органа и трајање мандата 

Члан 22. 

Председника и чланове управног одбора именује и опозива оснивач.  

 

Члан 23. 

Мандат чланова управног одбора траје 2 године уз могућност неограниченог реизбора. 
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Члан 24. 

Директора Фондације именује и разрешава оснивач. 

Мандат Директора траје неограничено 

 

Члан 25. 

Чланове надзорног одбора именује и опозива директор. 

Надзорни одбор има 3 члана 

Мандат чланова надзорног одбора траје 2 године, с могућношћу поновног избора. 

 

Члан 26. 

Чланство у управном одбору и надзорном одбору  престаје: 

– Истеком мандата; 

– Опозивом; 

– Оставком; 

– Губитком пословне способности и 

– Смрћу. 

Члан 27. 

Члан управног одбора, надзорног одбора и управитељ могу дати оставку у свако доба, 

писаним обавештењем оснивачу. Оставка производи дејство од дана назначеног у њој, 

али у сваком случају у року не краћем од 10 (десет) дана од момента њеног пријема од 

стране управног одбора и/или оснивача. 

 

Члан 28. 

У случају престанка својства члана управног одбора или управитеља: оставком, смрћу, 

губитком пословне способности и разрешењем, односно опозивом пре истека мандата, 

то место ће бити попуњено на начин предвиђен за именовање лица којем је престало 

чланство односно дужност из наведених разлога. 

Мандат тако именованог лица траје до истека мандата лица уместо којег је именован. 
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Начин одлучивања о статусним променама, промени правне форме и престанку 

рада 

 

Члан 29. 

О статусним променама, промени правне форме и престанку рада Центра одлуку 

доноси оснивач. 

Члан 30. 

У случају престанка рада центра, одлуку о расподели имовине доноси директор. 

Члан 31. 

Преостала имовина Центра може се доделити само другом Удружењу, фондацији или 

задужбини основаној ради остваривања општекорисног циља или удружењу, 

основаним ради остваривања истих или сличних општекорисних циљева. 

Преостала имовина може се доделити једном или се расподелити на више лица из става 

1. овог члана. 

Члан 32. 

У случају да орган из члана 30. не донесе одлуку о расподели преостале имовине 

најкасније у року од 90 дана од доношења одлуке о престанку Центра, одлуку о 

расподели имовине доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе на чијој се 

територији налази седиште Центра. 

 

Поступак измене статута и других општих аката 

Члан 33. 

Измене статута врши оснивач. 

 

Члан 34. 

Друге опште акте Фондације доноси и њихове измене врши Директор. 

 

Завршне одредбе 

Члан 35. 

На сва питања која нису регулисана овим статутом, примењиваће се одредбе Закона о 

Удружењима 
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Члан 36. 

Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли и/или сајту 

Центра. 

Оснивач Центра: 

 

 

 Пословно име: Удружење ТЕЛОК 

Матични број: 28320558 

Порески идентификациони број: 112413955 

Заступник: Стефан Миливојевић 

ЈМБГ: 2207001730053 

Адреса Удружења: Лепенички булевар 3/46 Крагујевац 

 

______________________________________ 

 

 


