У складу са одредбама чл.11. и 12. Закона о удружењима (»Службени гласник РС«, број 51/2009 од
14.07.2009. године), скупштина Коалиције удружења избјеглица на седници одржаној дана 01.
јула 2012. године у Београду, усвојила је
СТАТУТ
Коалиције удружења избјеглица у Републици Србији
Члан 1.
Основна начела организовања

Коалиција удружења избјеглица у Републици Србији (у даљем тексту: Коалиција) је
кровна организација удружења која су основали избјегла и прогнана лица, грађани који су
родом и пореклом из Хрватске, Босне и Херцеговине и Словеније и грађани који су
оштећени у својим правима у наведеним државама.
Коалицији могу приступити и удружења која су основали други грађани оштећени у
својим темељним људским правима.
Коалиција се заснива на принципима једнакости, равноправности и аутономије свих
њених чланица.
Коалиција удружења избјеглица у Републици Србији је добровољно, невладино и непрофитно
удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области заштите и
остваривања људских и мањинских права.
Члан 2.

Коалиција активно делује ради остваривања следећих програмских начела и циљева који
су гарант проналажења свеобухватног, правичног и трајног решења проблема избеглих и
прогнаних лица и других оштећених грађана из бивших југословенских република у
складу са важећим конвенцијама и споразумима о поштовању људских права као и
очувања националног и културног идентитета:
1) Поштовање човјека, његовог достојанства, права и слобода независно од његове
националне, расне и верске припадности, пола и политичког уверења;
2) солидарност према запостављеним и угроженим појединцима и групама;
3) владавина права и једнакост пред законом,
4) недискриминација;
5) остваривање људских права избеглих и прогнаних лица и других оштећених грађана;
6) интеграција избеглих и прогнаних лица;
7) добровољни и одрживи повратак избеглих и прогнаних лица;
8) поштовање Дејтонског споразума и свих билатералних, регионалних и међународних
потписаних докумената којим се штите национална и људска права;
9) заштита националног и културног идентитета Срба у бившим југословенским
републикама;
10) очување и његовање традиције, културног, спортског и историјског наслеђа Срба и
осталих грађана из бивших југословенских република;
11) сарадња са организацијама и институцијама у земљи и иностранству.
Члан 3.
У остваривању програмских начела и циљева Коалиција сарађује са институцијама, удружењима и
није у директној вези са политичким странкама, али се бави јавним питањима и циљевима и утиче
на јавно образовање, испољава политички утицај и итд.
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Члан 4.
Назив и седиште
Назив удружења грађана је Коалиција удружења избјеглица у Републици Србији
Скраћени назив удружења је: Коалиција
Коалиција има седиште у Београду, ул. Краљице Марије 47
Коалиција своју делатност остварује на територији Републике Србије.
Коалиција има свој симбол: храстов лист и испружена рука
Члан 5.
Учлањење
Чланица Коалиције може бити свако удружење чије овлаштено лице добровољно потпише изјаву о
приступању и прихвати Програм и Статут Коалиције.
Овлаштено лице Удружења, које жели да постане чланица Коалиције дужно је доставити и копију
решења из Агенције за привредне регистре.
Учлањење у Коалицију доноси Главног одбор натполовичном већином укупног броја чланова и о
томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.
Примљено удружење има иста права и обавезе, као и све остале чланице Коалиције.
Члан Коалиције може бити сваки пунољетни грађанин који добровољно потпише изјаву о
приступљњу и прихвати програм и Статут Коалиције
Члан 6.
Престанак чланства

Чланство у Коалицији престаје:
1. писаном изјавом о иступању
2. доношењем одлуке о искључењу чланице чије је понашање и деловање усмерено против
одлука органа Коалиције или нечасниом делима и грубим потупцима крши Статут и Програм
Коалиције и на тај начин наноси штету угледу и интересима Коалиције;
3. доношењем одлуке о искључењу чланице чији представници у дужем временском периоду не
присуствују седницама органа Коалиције;
Главни одбор Коалиције не отвара претрес, нити одлучује, већ само констатује престанак чланства
на основу тачке 1.
Главни одбор Коалиције доноси одлуку о престанку чланства натполовичнон већином од укупног
броја чланова.
Члан 7.
Права мањине
Чланица Коалиције не може бити позвана на одговорност због изнетог мишљења или гласања у
оквиру органа Коалиције.
Члан 8.
Права чланица

Чланица Коалиције има право да:
1) преко својих представника равноправно учествује у активностима Коалиције;
2) њени представници бирају и буду бирани у све органе Коалиције;
3) слободно изражава своје мишљење у оквиру Коалиције;
4) буде благовремено информисана о раду и активностима Коалиције;
5) слободно даје предлоге и покреће иницијативе које нису у супротности са Статутом и основним
програмским начелима и циљевима Коалиције;
6) остварује друга права предвиђена Статуом и општим актима Коалиције;
7) задржи самосталност у реализацији сопствених активности.

2

Члан 9,
Обавезе чланица

Чланица Коалиције има обавезу да:
1) заступа и остварује програмска начела и циљеве Коалиције;
2) поштује Статут, остала правна акта и одлуке органа Коалиције;
3) ради на очувању угледа Коалиције и унапређује исти;
4) учествује у реализацији задатака и активности Коалиције;
5) испуњава и остале обавезе у складу са Статутом и општим актима Коалиције
Унутрашња организација
Члан 10.
Основи организације
Организацију Коалиције чине удружења. У градовима, општинама и насељима могу да делују и
повереници Коалиције.
Чланови Коалиције могу се организовати у савете и одборе
Члан 11.
Органи Коалиције
Органи Удружења су Скупштина, Главни одбор, Председник, Председништво и Надзорни одбор.
Члан 12.
Скупштина
Скупштина је највиши орган одлучивања у Коалицији
Скупштина може бити изборна и радна.
Изборна скупштина може бити редовна и ванредна.
Редовна скупштина је изборна и одржава се на сваке четири године.
Радна скупштина одржава се сваке године.
Скупштину Коалиције сазива Председник Коалиције писаним обавештењем о месту и времену
одржавања Скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава лице које буде, јавним
гласањем, изабрано на почетку седнице.
Ванредна Скупштина може се заказати на захтев Председника или на основу одлуке већине од
укупног броја чланова Главног одбора.
Припремама Скупштине руководи Организациони одбор који бира Председништво на предлог
Председника.
Члан 13.
Скупштина:
1) доноси Програм и Статут и утврђује стратегију Коалиције;
2) доноси декларације, писма намера, утврђује смернице и ставове;
3) разматра и усваја извештај о раду Коалиције у периоду између две Скупштине;
4) разматра и усваја извештај Надзорног одбора;
5) бира и разрешава Председника и чланове Надзорног одбора;
6) доноси одлуку о саставу Главног одбора којом свака чланица Коалиције има свог представника;
7) доноси пословник о свом раду;
8) одлучује о предстанку рада Коалиције;
9) разматра остала питања везана за деловање Коалиције
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Члан 14.
Скупштину чине по два делегата сваке чланице Коалиције.
Скупштина Коалиције може пуноважно одлучивати ако је присутна већина од укупног броја
делегата Скупштине, а одлуке доноси већином гласова присутних делегата.
Скупштина о свим питањима по правилу одлучује јавно. Скупштина може одлучити да гласање о
било ком питању из њене надлежности буде тајно.
Члан 15.
Приликом кандидовања за све органе Коалиције, треба, водити рачуна да су кандидати дали
значајан допринос у свом раду реализацији циљева и активности Коалиције и дали значајан
допринос у борби за остваривање права избеглих и прогнаних и других оштећених грађанана, као
и очувању њиховог националног и културног идентитета.
Члан 16.
Главни одбор
Главни одбор је највиши орган одлучивања у Коалицији између два заседања Скупштине.
Главни одбор се састаје најмање два пута годишње.
Главни одбор чини по један представник чланице Коалиције
Свака чланица именује свог представника у Главни одбор.
Главни одбор може пуноважно да одлучује ако седници присуствује већина чланова а одлуке се
доносе већином присутних чланова.
У случају хитног доношења одлуке Главни одбор може одржати седницу телефонским путем, ако
се сложи већина, од укупног броја чланова Главног одбора.
Члан 17.
Главни одбор:
1) утврђује предлог Програма и Статута Коалиције, као и њихове измене и допуне;
2) спроводи одлуке Скупштине
3) на предлог Председника одлучује о склапању споразума са домаћим и међународним
организацијама;
4) бира и разрешава чланове Председништва и одлучује о броју чланова Председништва;
5) бира и разрешава 3 (три) потпредседника Коалиције;
6) доноси одлуку о учлањењу нових чланица у Коалицију
7) доноси одлуку о престанку чланства чланице у Коалицији;
8) разматра и усваја извештај Председника о раду Коалиције између две седнице Главног одбора
9) сазива ванредну скупштину
10) може покренути поступак за изгласавање неповерења Председнику,
11) обавља друге послове у складу са Статутом и општима актима Коалиције
Члан 18.
За избор и разрешење Потпредседника и чланова Председништва потребна је већина од укупног
броја чланова Главног одбора.
За доношење одлуке о покретању поступка за изгласавање неповерења Председнику, потребна је
већина од укупног броја чланова Главног одбора.
За доношење одлуке о учлањењу и престанку чланства потребна је већина од укупног броја
чланова Главног одбора.
Главни одбор о свим питањима по правилу одлучује јавно. Главни одбор може одлучити да
гласање о било ком питању из његове надлежности буде тајно
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Члан 19.
Председништво
Председништво Коалиције чине председник кога бира скупштина, 3 (три) потпредседника и 17
чланова Председништва које бира Главни одбор што је укупно 21 члан.
Председништво се састаје најмање 4 пута годишње.
Председништво може пуноважно да одлучује ако седници присуствује већина чланова а одлуке се
доносе већином присутних чланова.
Председништво из својих редова бира секретара.
Секретар се бира и разрешује већином од укупног броја чланова Председништва
У случају хитног доношења одлуке Председништво може одржати седницу телефонским путем,
ако се сложи већина, од укупног броја чланова Председништва.
Члан 20.
Председништво Коалиције:
1) на приједлог Предсједника Коалиције бира секретара Коалиције
2) организује редовно обављање делатности Коалиције;
3) именује и разрешава поверенике Коалиције за градове, општине и насеља;
4) имемнује и разрешава савете и одборе Коалиције;
5) обавља и друге послове које му повери Главни одбор
Члан 21.
Председништво о свим питањима по правилу одлучује јавно. Председништво може одлучити да
гласање о било ком питању из његове надлежности буде тајно.
Седницама Председништва могу присуствовати и друга лица по позиву.
Члан 22.
Председник
Председник представља, заступа и руководи Коалицијом
Мандат председника траје четири године.
Члан 23.
Председник Коалиције:
1. представља и заступа Коалицију у складу са законом, Статутом и Програмом Коалиције у
земљи и иностранству;
2. стара се о извршавању одлука Скупштине и Главног одбора
3. сазива и, по правилу, председава седницама Главног одбора
4. сазива и председава седницама Председништва Коалиције;
5. сазива Скупштину Коалиције
6. делегира одређена задужења потпредседницима и осталим члановима Коалиције
7. може покренути поступак разрешења потпредседника, чланова председништва, секретара,
повереника, председника савета и одбора
8. може покренути поступак за учлањење и престанак чланства удружења у Коалицији;
9. подноси извештај о раду Коалиције Скупштини и Главном одбору;
10. даје пуномоћје за заступање Коалиције пред судом или другим органом;
11. обавља друге послове које му повери Главни одбор
Члан 24.
Потпредседници
Коалиција има три потпредседника која бира Главни одбор на период од 4 године.
Изабраним се сматрају они који су добили највише гласова присутних чланова Главног одбора.
Потпредседници помажу председнику о обављању његових послова.
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У случају спречености Председник именује једног од потпредседника да обавља послове из
његове надлежности.
Потпредседници за свој рад одговарају Скупштини, Главном одбору и Председнику.
Члан 25.
Надзорни одбор
Надзорни одбор контролише финансијско пословање
Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Мандат чланова Надзорног одбора траје
четири године и могу бити поново бирани.
Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.
Члан 26.
Секретар

Секретар Коалиције:
1) помаже Председнику у питањима организације рада Коалиције;
2) обавља послове које му повери Председник и Председништво
Члан 27.
Материјално пословање
Коалиција прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона,
финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.
Добит створена обављањем привредне или друге делатности може се користити искључиво за
остваривање циљева удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења и сопствено
учешће у финансирању одређених пројеката.
Члан 28.
Престанак рада Коалиције
Коалиција престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева
Коалиције, као и у другим случајевима предвиђеним законом.
Члан 29.
Поступање са имовином удружења у случају престанка рада Коалиције
У случају престанка рада, имовина Коалиције 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.
Члан 30.
Печат
Коалиција има печат округлог облика. Текст је исписан на српском језику латиничним и
ћириличним писмом. У горњој половини концентричног круга пише латиничним писмом
Коалиција удружења избјеглица у Републици Србији а у доњем делу концентричног круга пише
ћириличним писмом Коалиција удружења избјеглица у Републици Србији. У средини печата пише
штампаним словима латиничним и ћириличним писмом Београд.
Члан 31.
На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона
о удружењима.
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Члан 32.
Ступање на снагу
Овај статут ступа на снагу даном његовог доношења.
Члан 33.
Важење аката
Одредбе општих аката које нису у складу са овим Статутом неће се примењивати.
Сва општа акта Коалиицје морају се ускладити са овим Статутом.
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