У складу са одредбама чл.11. i 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«,
br.51/09), на оснивчкој скупштини одржаној 18.10.2016. у Београду, усвојен је

Статут
Српског спољнополитичког круга

Област остваривања циљева:
Члан 1.
Удружење “Српски спољнополитички круг” (у даљем тексту Удружење) je
невладино, непрофитно и нестраначко удружење, основано на трајној основи, у области
међународних односа, спољне политике и унутрашњег друштвено-економског развоја
Р.Србије.
Члан 2.
Циљеви удружења су: подизање свести и скретање пажње стручне и шире јавности
на појаве, поступке, наговештаје, мере, чињења и догађаје, који се тичу или могу да
имају утицаја на садашњи и будући положај наше земље и народа у међународним
кретањима и односима .
Члан 3.
Ради остваривања поменутих циљева Удружење ће се посебно усмерити на:
1. Aналитичко сагледавање међународног положаја Републике Србије и српског
националног корпуса и могућности за његово унапређење;
2. Изучавање
историјских,
политичких,
економских,
идеолошких,
војнобезбедносних, демографских, културолошких и других чинилаца и
изазова који утичу на садашњи и будући положај наше земље;
3. Процене значаја геополитичког положаја Р.Србије у стратегијама спољних
сила о чинилаца за преобликовање политичке, економске и војнобезбедносне
структуре подручја централне и југоисточне Европе;
4. Отварање стручне распораве о предностима или мањкавостима везивања
Р.Србије за постојеће европске и ваневропске економске, политичке и
војнобезбедносне организације и установе и могућностима одрживих
алтернативних решења:
5. Подизање свести о потреби усвајања целовите спољнополитичке стратегије
земље засноване на изградњи истински демократских институција система
јачању основних полуга државе (војска, полиција, правосуђе, финансије,
здравство, образовање), снажној економији заснованој на сопственим
природиним, развојним и људским изворима, унапређењу високошколског
образовања и снажније подршке државе јачању научних и истраживачких
снага земље, очувањем националне културе, те потстицања активне
демографске политике;

6. Oрганизовање јавних трибина, научних скупова и тематских конференција,
како би се најшира јавност, а посебно млади, укључила у разматрање и
расправу о питањима која су тренутно и дугорочно од интереса за даљи
развој и стабилност наше земље;
7. Издавање билтена, ауторских текстова, тематских студија и стручних и
публицистичких радова из горе наведених области деловања Удружења;

Назив и седиште
Члан 4.
Назив Удружења је: Српски спољнополитички круг
Назив Удружења на енглеском језику је: Serbian Foreign Policy Circle. Скраћеница
назива је: ССК, односно на енглеском SFPC.
Седиште Удружења је у Београду.
Удружење остварује своје циљеве на целој територији Републике Србије.

Услови и начин учлањивања и престанка чланства:
Члан 5.
Чланство у Удружењу је у основи отворено. За пријем у чланство неопходна је
сагласност свих чланова оснивача. Захтев за чланство подноси се у писменој форми
Управном одбору удружења, који, у консултацији са свим члановима оснивачима,
доноси одговарајућу одлуку .
Члан 6.
Сви чланови су дужни да потпишу приступну изјаву да прихватају права и обавезе који
проистичу из Статута Удружења.
Члан 7.
Члан може да иступи из чланства давањем писмене изјаве о иступању.
Чланство у Удружењу може да престане због дуже неактивности члана, непоштовања
овог статута или нарушавања угледа Удружења.
Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Управног
одбора. Члану ће се омогућити да се изјасни о разлозима због којих покренут предлог
за доншење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Права и обавезе и одговорност чланова Удружeња
Члан 8
Члан удружења има право да:
1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева

Удружења;
2) даје предлоге и мишљења у вези са програмом активности и унапређењу
рада Удружења;
3) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа
Удружења;
4) бира и буде биран у органе Удружења;
5) буде благовремено информисан о раду и активностима Удружења.
Члан је дужан да:
1) aктивно, у складу са Статутом и Програмом активности, доприноси
остваривању циљева Удружења;
2) учествује, у складу са својим могућностима, у остваривању програмских
aктивности Удружења;
3) уредно плаћа чланарину;
4) oбавља друге послове које му повери Извршни одбор.
Унутрашња организација
Члан 9.
Oргани Удружења су: Скупштина и Управни одбор. Функцију заступника обавља
Председник Управног одбора, а у његовом одсуству заменик Председника Управног
одбора.
Члан 10.
Скупштина Удружења је највиши орган и чине је сви сви његови чланови.
Скупштина се по правилу састаје једном годишње. Ванредна седница
Скупштине може да се закаже на образложени предлог Управног одбора, као и на
иницијативу најмање једне трећине чланова. Иницијатива се подноси Управном одбору
у писаном облику и у њој се морају навести разлози и питања чије се разматрање
предлаже.
Седницу Скупштине сазива председник Управног одбора писаним обавештењем
о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом
председава лице, које буде изабрано јавним гласањем на почетку седнице, као и два
члана радног председништва. Радно председништво предлаже записничара и два
оверивача записника.
Скупштина има мандат да:
1) доноси план и програм рада;
2) усваја Статут, као и његове измене и допуне;
3) усваја друге опште акте Удружења;
4) утврђује облике деловања Удружења;
5) бира и разрешава чланове Управног одбора;

6) одлучује о висини чланарине;
7) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;
8) разматра и усваја финансијски план и извештај;
9) oдлучује о статусним променама и престанку рада Удружења;
10) oдлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земњи и иностранству.

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна половина регистрованих чланова.
Уколико скупштина није у могућности да обезбеди потребну већину, сазива се нова
седница у року од четрнаест дана.
Скупштина одлучује већином гласова присутних уколико су на дневном реду
питања која се тичу уобичајених активности Удружења. Гласање је по правилу јавно,
уколико се већином гласова не одлучи другачије.
За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку
рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних
чланова.
Члан 11.
Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева
удружења који су утврђени овим Статуом.
Управни одбор има седам чланова које бира и опозива Скупштина.
Maндат чланова Управног одбора траје две године и по његовом истеку могу поново
да буду изабрани исту функцију.
Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника.
Члан 12.
Председник управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права
и дужности финансијског налогодавца.
Заменик председника је овлашћен да, у одсуству председника Управног
одбора, заступа удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у
име Удружења.
Члан 13
Управни одбор:
1) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке
ради остваривања циљева Удружења;
2) oрганизује редовно обављање делатности Удружења;
3) припрема и разрађује програм активности
4) поверава посебне послове појединим члановима;
5) доноси финансијске одлуке;
6) oдлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом
иницијативом или на предлог најмање пет чланова удружења и припрема
предлог измена и допуна, које подноси Скупштини на разматрање и усвајање;

7) oдлучује и покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25.
став2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника
Удружења за тај поступак;
8) oдлучује о другим питањима за која нису законом или овим статутом
овлашћени други органи Удружења.
Управни одбор именује секретара Удружења, који спроводи техничкооперативне налоге председника и Управног одбора и стара се о благовременој
обавештености свих чланова удружења.
Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина
чланова, а одлуке се доносе већином гласова свих чланова.
Остваривање јавности рада
Члан 14.
Рад Удружења је јаван.
Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и
деловању Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно кроз
саопштења за јавност или на други одговарајући начин.
Годишњи обрачуни и извештаји о активностима Удружења подносе се
члановима на седници скупштине Удружења.
Члан 15.
Ради остваривања својих циљева Удружење успоставља везе и сарађује са
другим сличним удружењима и институцијама у земљи и иностранству.
Удружење може да приступи сродним међународним институцијама и
установама, о чему одлуку доноси Скупштина.

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима
Члан 16.
Удружење прибавља средства за своје активности од чланарине, добровољних
прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом
дозвољен начин.
Удружење може да прибавља средства и од котизације за семинаре и друге
облике образовања из области међународних односа и спољне политике. O
другим изворима финансирања одлучује Скупштина, на предлог Управног
одбора, уз претходно прибављену сагласност свих чланова Удружења.

Престанак рада удружења
Члан 17.
Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови
за остваривање циљева Удружења, као и другим случајевима предвиђеним
законом.
Поступање са имовином удружења у случају престанка удружења
Члан 18.
У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће
недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних
циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина
преноси у складу са законом.

Изглед и садржина печата
Члан 19.
Удружење има свој печат и текући рачун. Печат је округлог облика. По ободу
има ћириличним и латиничним писмом исписан пун назив удружења (Српски
спољнополитички круг), a у средини лого удружења и латиничне и ћириличне
скраћенице (ССК, односно ЅЅК).

Прелазне одредбе
Члан 20.
На сва питања која нису уређена овим статутом непосредно ће се примењивати
одредбе Закона о удружењима.

Члан 21.
Овај Статут супа на снагу даном његовог усвајања на оснивачкој скупштини
Удружења.

Пр седавајући oснивачке
скупштине Удружења

________________________
Милисав Паић

