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ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ 

 

 

 

Статут удружења „ИБССА – Биро за борбу против трговине људима“ 

 
 

Назив удружења 

Члан 1. 

 

Назив удружења је „ИБССА- Биро за борбу против трговине људима“.  

 

Назив удружења на енглеском језику је: „IBSSA Anti Human Trafficking Bureau Serbia“. 

 

Скраћени назив на енглеском језику: „IBSSA AHTB SERBIA“ 

 

Удружење је члан професионалног Међународног Удружења ИБССА (IBSSA - International bodyguard & security 

services asociation). 

 

Седиште удружења 

Члан 2. 

 

Седиште Удружења је у Београду - Земуну, на адреси Батајнички друм бр. 23. 

 

 

Циљеви оснивања удружења – област остваривања циљева 

Члан 3. 

 

ИБССА- Биро за борбу против трговине људима јесте хуманитарно, невладино, непрофитно, и нестраначко 

удуржење основано на неодређено време ради остваривања циљева предвиђених овим статутом.  

 

Основни циљеви Удружења јесу: 

 

- борба против трговине људима,  

- помоћ жртвама оштећеним кривичним делима из области трговине људима;  

- пружање помоћи расељеним лицима односно жртвама трговине људима као и збрињавање тих лица у складу 

са прописима из те области; 

- едукација и подизање свести о потреби решавања проблема трговине људима; 

- подршка образовању и школовању кадрова који ће се бавити проблемима трговине људима; 

- сарадња са државним институцијама које се баве тим проблемима, као и другим удружењима грађана, 

привредним друштвима, другим правним лицима и ентитетима као и појединцима; 

- оснаживање личног пријатељства међу својим члановима у складу са начелима независности и слободе 

удруживања.  

 

Своје циљеве Удружење остварује у свим областима људског деловања а нарочито у области безбедности, 

едукације, пропагандне активности, међународне сарадње и повезивања, законодавства, дипломатије, привреде 

и слично.  

 

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито: 

 

- прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области трговине људима, дипломатије и 
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безбедности уопште;   

- организује, само или у заједници са другим организацијама, стручне скупове, саветовања, семинаре и 

друге облике едукације; 

- објављује публикације о питањима која се односе на трговину људима, безбедност лица, објеката и 

имовине;  

- организује посебне едукације у области безбедности са фокусом на заштити лица, објеката и 

спречавању трговином људима; 

- организује волонтерске акције за помоћ државним институцијама, синдикатима, приватним фирмама, 

појединцима, образовним установама, у складу са Законом; 

- сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и 

иностранству које се баве областима безбедности;  

 

Поред борбе против трговине људима, циљеви Удуржења су и: 

 

- зближавање чланова удружења и развијање осећања солидарности, узајамног разумевања и 

пријатељства; 

- подстицање личних контаката између чланова; 

- размене професионалног искуства;  

- промовисање међународних публикација и помоћ члановима у прибављању литературе која се односи 

на борбу против трговине људима (законодавство, теорија, пракса и сл.); 

- развијање и гајење спортског духа, оснивање кампова за спорт и рекреацију и организовање спортских 

активности националног и међународног карактера; 

- објављивање часописа удружења и других публикација са циљем информисања чланова и јавности о 

активностима Удружења;  

- објављивање радова из области професионалног и научног живота; 

- сарадња са државним органима и организацијама у области борбе против трговине људима и проблема 

са мигрантима; 

- помоћ жртвама, оштећеним и њиховим породицама од кривичних дела трговине људима;  

- истраживање и унапређење у области безбедности заштите лица и објеката, спречавања трговине 

људима; 

- активности у области дипломатског деловања и области безбедности, заштите имовине и лица на 

територији Републике Србије и иностранству; 

- успостављање контакта и сарадња са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству; 

- сарадња са међународним удружењима у области безбедности; 

- едукација и подизање свести о  личној безбедности лица; 

- сарадња са државним органима и организацијама, удружењима грађана, предузетницима, синдикатима 

и појединцима у области циљева удружења; 

- учешће у реализацији пројеката домаћих и страних институција из области деловања удружења;  

- бити оснивач другог правног лица, фондације или комерцијалне компаније; 

- реализација сопствених пројеката у којима могу да учествују чланови Удружења и они који нису 

чланови Удружења; 

 

Удружење може обављати и привредну делатност којом се стиче добит и то делатност под називом „Остале 

стручне, научне и техничке делатности“ која је према Уредби о класификацији делатности означена шифром 

74.90, а која се односи на давање савета у вези са безбедношћу с обзиром на то да је иста у вези са његовим 

статутарним циљевима, те да се иста обавља у обиму потребном за остваривање циљева Удружења.  

 

Делатност из претходног става се уписује у Регистар привредних субјеката и обавља се у складу са прописима 

којима је уређена та област.  

 

Удружење ће почети са непосредним обављањем те делатности тек након њеног уписа у Регистар привредних 

субјеката.  

 

Органи удружења 
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Члан 4. 

 
Органи Удружења су Скупштина, Извршни Савет, Суд части и Портпарол удружења.  

 

 
Скупштина Удружења 

Члан 5. 

 

Скупштина је највиши орган Удружења и чине је сви чланови Удружења.  

 

Скупштина Удружења: 

 

- усваја статут Удружења као и његове измене и допуне,  

- бира и разрешава лице овлашћено за заступање удружења, 

- одлучује о Удруживању у савезе, 

- усваја годишње финансијске извештаје Удружења,  

- одлучује о остатусним променама Удружења, 

- одлучује о престанку рада Удружења,  

 

Скупштина одлучује на редовним и ванредним седницама.   

 

Редовна седница одржава се једном годишње, у оквиру прве половине календарске године.  

 

Ванредна седница се одржава по потреби, а мора се сазвати ако захтев за њено сазивање, у писаном облику, 

поднесе једна трећина од укупног броја чланова удружења, Извршни савет или Заступник удружења и мора се 

одржати у року од 30 дана од дана поднете иницијативе или захтева.  

 

Седнице Скупштине (редовне и ванредне) сазива Заступник удружења писаним обавештењем о месту, времену 

одржавања и дневном реду које се истиче на огласној табли Удружења. 

 

Скупштином председава Заступник удружења који потписује и записник са одржане седнице.   

 

Кворум за одлучивање Скупштине представља минимум 3 члана Удружења.  

 

Дневни ред редовне седнице припрема Извршни савет и обавезно садржи: 

 

- Усвајање извештаја о раду Удружења у претходној години; 

- Усвајање годишњих финансијских извештаја; 

- Усвајање плана рада за следећу годину;  

 

Уколико се одржавају и избори за органе Удружења, то се сврстава у дневни ред заседања;   

  

У дневни ред ванредне седнице Скупштине могу бити уврштене само тачке дневног реда поводом којих је 

ванредна седница сазвана.  

  

 

Извршни савет 

Члан 6. 

 

Извршни савет Удружења: 

 

- усклађује активности Удружења са позитивним прописима и интерним актима Удружења, 

- извршава одлуке Скупштине и Заступника удружења,  

- припрема дневни ред Скупштине,  

- у случају потребе доноси друге опште акте Удружења (Правилник о ознакама, Пословнике о раду 
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органа и слично) 

- води евиденцију имовине Удружења и подноси извештај о годишњем попису имовине Заступнику 

удружења; 

- издаје идентификационе исправе-чланске картице члановима Удружења; 

- координира и усмерава активности Удружења у складу са одлукама Заступника удружења.  

- бира чланове Суда части на предлог Заступника удружења; 

- издаје идентификационе исправе-чланске картице; 

- предлаже стицање статуса почасног члана; 

- предлаже искључење члана због неизмирења финансијских обавеза; 

- доноси одлуку о висини годишње чланарине; 

 

 

Извршни Савет има 6 чланова од којих је Заступник Удружења стални члан и Председник Извршног савета,  док 

су осталих 5 изборних чланова Извршног савета Генерални секретар, Благајник, и три остала изборна члана.  

 

Све изборне чланове Извршног савета без ограничења бира и опозива Заступник Удружења из реда чланова 

Удружења.  

 

Мандат чланова Извршног савета (осим Заступника Удружења) траје 4 године и исти могу бити бирани на 

фукцију у том органу неограничен број пута.  

 

Кворум за одлучивање Извршног савета чини минимум четири члана Извршног савета.  

 

Одлуке Извршног савета се доносе већином гласова присутних чланова, а у случају једнаког броја гласова 

одлучиће глас Председника извршног савета.  

  

Члан Извршног Савета који три пута у периоду од годину дана неоправдано изостане са седнице престаје бити 

члан Извршног савета по одлуци Председника Извршног савета а упражњено место попуниће председник 

Извршног савета новим чланом.  

 

Извршни савет одлучује на седницама које сазива Председник извршног савета обавештењем о месту, времену 

одржавања и дневном реду које се истиче на огласној табли Удружења. 

  

 

Председник Извршног савета 

Члан 7.  

 

Председник Извршног Савета: 

 

- координира радом Извршног савета; 

- бира изборне чланове Извршног савета; 

- председава седницама Извршног савета,  

- сазива седнице Извршног савета; 

- предлаже дневни ред на седници; 

- потписује записник са седница Извршног Савета; 

 

 

Генерални секретар 

Члан 8.  

 

Генерални Секретар чува печат Удружења, књигу поште, записнике са седница Извршног Савета и Скупштине, 

води евиденцију (регистар) чланова и друге евиденције Удружења, осим књига о финансијском пословању 

Удружења и обавља друге сродне послове по налогу Председника Извршног савета. 

 

За свој рад одговара предеднику Извршног савета. 
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Благајник Удружења 

Члан 9. 

 
Благајник Удружења се брине о финансијским питањима Удружења, прикупља новчана средства од чланарине 

и донација уз обавезу издавања нумерисаног и овереног дупликата рачуна, плаћа обавезе Удружења са рачуна 

Удружења платним налогом или налогом за пренос потписаним и печатираним од стране Заступника удружења, 

води евиденције и записнике који се односе на финансијско пословање Удружења као и друге послове по налогу 

Председника Извршног савета.  

 

Благајник удружења води евиденцију о неизмиреним обавеза чланова по основу годишње чланарине и 

обавештава Извршни савет о члановима који имају неизмирене финансијске обавеза према Удружењу. Извршни 

Савет може предложити Заступнику удружења искључење члана по том основу. 

 

За свој рад одговара Председнику Извршног савета коме два пута у току године подноси извештај о 

финансијском пословању, а на крају финансијске године подноси завршни рачун и даје предлог буџета за 

наредну годину.   

 

Заступник Удружења 

Члан 10. 

 

 

Заступник Удружења јесте лице изабрано од стране Скупштине удружења које је овлашћено за заступање 

Удружења. 

 

Заступник Удружења: 

 

- руководи радом Удружења у остваривању циљева за које је основано, а који нису у изричитој 

надлежности Скупштине и Извршног савета; 

- заступа Удружење у правном промету и има права и дужности директора привредног друштва и положај 

финансијског налогодавца; 

- организује редовно обављање делатности Удружења; 

- поверава посебне послове појединим члановима и органима Удружења; 

- доноси финансијске одлуке; 

- одговоран је за комуникацију и информисање централе Међународног Удружења ИБССА; 

- потписује документа и дописе Удружења; 

- потписује и печатира налоге благајнику за исплату и подизање новчаних износа са рачуна Удружења; 

- на предлог Благајника усваја завршни рачун и одобрава буџет за наредну годину; 

- усваја извештај о годишњем попису имовине Удружења; 

- одлучује о свим другим питањима која нису законом или овим статутом изричито дата у надлежност 

другим органима Удружења; 

- ангажује стручне сараднике и консултанте за обављање послова из своје надлежности; 

 

 

 

Затупника Удружења опозива Скупштина удружења једногласном одлуком од укупног броја чланова удружења. 

 

 

Суд части 

Члан 11. 

 

 

Суд части је орган надлежан за решавање спорних питања везаних за односе између чланова, као и за 

утврђивање постојања повреда интерних процедура и интерне дисциплине у оквиру Удружења. 
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Одлука Суда части о спорном питању између чланова Удружења обавезује чланове а непоштовање одлуке Суда 

части представља повреду интерних процедура Удружења која може бити основ искључења члана Удружења. 

 

Суд части чине председник и 2 (два) члана које на предлог Заступника удружења бира и опозива Извршни савет.   

 

Суд части доноси одлуке већином гласова својих чланова.  

 

Члановима Суда части мандат траје 4 (четири) године уз могућност реизбора неограничен број пута.  

 

Суд части може изрећи члану друштва опомену због мањих повреда интерне дисциплине Удружења или 

предложити Заступнику удружења искључење члана због постојања неког од разлога за искључење у складу са 

одредбама овог статута.  

 

За свој рад Суд части је одговоран Заступнику удружења коме једном годишње подноси извештај о раду. 

   

 

Портпарол удружења 

Члан 12. 

 

 

Портпарол удружења се стара о остваривању јавности рада Удружења тако што: 

 

- остварује сарадњу са јавношћу; 

- истражује ставове и потребе одређене циљне групе као и  јавног мњења; 

- огранизује јавне наступе представника Удружења; 

- организује маркетиншке активности Удружења; 

- остварује комуникацију са јавношћу; 

- предузима друге сродне послове по налогу Председника извршног савета; 

 

 

За свој рад одговара предеднику Извршног савета а рад Портпарола удружења ђе бити уређен посебним 

пословником. 

 

 

Поступак доношења измена и допуна статута 

Члан 13. 

 

Скупштина доноси одлуку о изменама и допунама Статута, на предлог Заступника удружења, двотрећинском 

већином гласова од присутних чланова. 

 

Остваривање јавности рада 

Члан 14. 

 

Рад Удружења је јаван а Заступник удружења се преко Портпарола удружења стара о обавештавању чланова о 

активностима Удружења, као и о јавности рада и активностима Удружења и његових органа.  

 

Чланови се о активностима Удуржења обавештавају непосредно или путем интерних публикација, саопштења 

за јавност или на други примерен начин. 

 

 

Услови и начин учлањивања и престанка чланства 

Члан 15. 

 

Чланом Удружења може постати свако лице које прихвата циљеве Удружења, које није осуђивано за кривично 

дело за које се гоњење предузима по службеној дужности, против кога се не води кривични поступак за дело за 

које се гони по службеној дужности, и које да изјаву о учлањењу.  
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Потпис на изјави о учлањењу оверава се у складу са законом. 

 

Удружење води електронску евиденцију о својим члановима.  

 

Члановима Удружења Ивршни савет издаје идентификационе исправе-чланске картице. 

 

Члановима удружења могу се издати и IBSSA AHTB значке прописане актом који доноси Извршни савет. 

 

Чланови удружења могу бити редовни и почасни чланови.  

 

Учлањењем се постаје редовни члан Удружења док се статус почасног члана стиче због изузетног доприноса 

остварењу циљева и задатака Удружења. 

 

Одлуку о стицању статуса почасног члана доноси Заступник Удружења на образложени предлог Извршног 

савета.  

 

Почасни чланови не могу учествовати у раду органа Удружења али могу присуствовати раду Скупштине 

Удружења и окупљањима без права гласа.   

 

Заступник Удружења почасним члановима додељује посебне дипломе, повеље и др., а у чланској карти обавезна 

је напомена “Почасни члан”. 

 

Чланство у Удружењу престаје: 

- изјавом воље члана Удружења коју члан подноси Удружењу, од дана пријема изјаве воље члана; 

- искључењем члана; 

- смрћу члана; 

Члан Удружења искључује се одлуком Заступника Удружења због: 

- дуже неактивности члана, по сопственој иницијативи или на предлог било којег члана Удружења; 

- неиспуњавања финансијских обавеза према Удружењу на предлог Извршног савета; 

- непридржавања интерне дисциплине Удружења и деловању супротно циљевима Удружења на предлог 

Суда части; 

- правоснажне осуде на кривично дело за које се гоњење предузима по службеној дужности одмах по 

сазнању за предметну осуду; 

 

Права, обавезе и одговорности чланова 

Члан 16. 

Редовни члан Удружења има право да: 

- равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења; 

- бира и буде биран у органе Удружења; 

- буде благовремено информисан о раду и активностима Удружења; 

Редован члан има обавезу да: 

- активно и према својим могућностима доприноси остваривању циљева Удружења; 



8 

 

- учествује, у складу са својима интересовањима, у активностима Удружења; 

- плаћа чланарину у складу са Статутом; 

- обавља друге послове које му повере органи Удружења; 

- поштује интерну дисциплинуУдружења; 

 

Почасни члан Удружења има право да: 

- равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења; 

- буде благовремено информисан о раду и активностима Удружења; 

Почасни члан има обавезу да: 

- активно и према својим могућностима доприноси остваривању циљева Удружења; 

- учествује, у складу са својим интересовањима, у активностима Удружења; 

- плаћа чланарину у складу са Статутом; 

- обавља друге послове које му се повере; 

- поштује интерну дисциплину Удружења; 

 

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима Удружења 

Члан 17. 

 

Средства за остваривање циљева Удружења чине редовни и ванредни приходи. 

 

Редовни приходи Удружења су приходи од годишње чланарине као и други приходи које чланови уплаћују при 

учлањењу. 

 

Ванредни приходи Удружења су средства које Удружење прима као новчане донације појединаца, правних лица 

и других ентитета, као финансијске субвенције, приходи од камата на новчане улоге у банци, из фондова ЕУ и 

државних и недржавних субјеката, од котизација за организоване семинаре и других облика едукација из 

области безбедности, као и из других извора у складу са законом. 

 

Удружење може да стиче приходе и од непосредног обављања привредне делатности из члана 3. овог Статута. 

Удружење нема право да добит остварену од привредне делатности расподељује својим оснивчима, члановима, 

члановима органа Удружења, директорима, запосленима или са њима повезаним лицима.  

 

Удружење води пословне књиге, сачињава финансијске извештаје и подлеже вршењу ревизије финансијских 

извештаја у складу са прописима о рачуновнодству и ревизији.  

 

За потребе остваривања циљева удружења, чланови удружења могу бити ангажовани у удружењу по свим 

основама које предвиђа Закону о раду као и Закон о волонтирању.  

 

 

Начин одлучивања о статусним променама и престанку рада 

Члан 18. 

 

 

Одлуку о статусним променама као и о престанку рада Удружења доноси Скупштина Удружења, на предлог 

Заступника удружења већином гласова присутних чланова. 

 

 

Поступање са имовином Удружења у случају престанка Удружења 

Члан 19. 
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За случај престанка Удружења као примаоца његове имовине Заступник Удружења одредиће домаће недобитно 

правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева.  

 

Ако се у тренутку престанка удружења не може поступити на начин одређен претходним ставом, или ако 

удружење престаје на основу одлуке о забрани рада, након спроведеног поступка ликвидације, имовина 

удружења постаје имовина Републике Србије, с тим што право коришћења припада јединици локалне 

самоуправе на чијој је територији било седиште удружења.  

 

Поступак усвајања финансијских и других извештаја 

Члан 20. 

 

Скупштина Удружења на редовној годишњој седници доноси одлуку о усвајању финансијских и других 

извештаја.   

 
Изглед  и садржина печата 

Члан 21. 

 

Удружење има печат округлог облика на којем је у горњој половини исписано: „ИБССА - Биро за борбу против 

трговине људима“ Србија, Београд, у доњој половини исписано: IBSSA Anti Human Trafficking Bureau Serbia а 

у средишту је грб Удружења. 

 
Удружење има лого који је у облику штита. У средини је орао са раширеним крилима и са укрштена два мача у 

доњем делу, под ногама орла. У горњем делу штита пише латиничним словима IBSSA AHTB. У уоквиреном 

делу логоа стоји латинични натпис *ANITI HUMAN TRAFFICKING BUREAU SERBIA* . 

           

Варијације логоа и грба за различите употребе су регулисане Правилником о ознакама Удружења. 

            

Удружење има своју заставу и друге ознаке регулисане Правилником о ознакама Удружења. 

 

Промотивни материјали (беџеви, чланске картице и књижице, промотивне значке, као и други облици 

промотивног материјала) се регулишу Правилником о ознакама Удружења. 

 

Боје Удружења су: плава, црвена, браон, црна и бела. 

 

Дан Удружења је 27. Октобар 

 

Удружење има крсну славу коју слави на Дан Удружења. 

 

Слава Удружења је Преподобна Параскева.                                            

Чланарина 

Члан 22. 

 

 

Чланарина је редован приход Удружења коју су у обавези да плаћају сви чланови Удружења.  

 

Чланарина се плаћа на годишњем нивоу, и то најкасније до завршетка фебруара за текућу годину. 

 

Одлуку о висини годишње чланарине доноси Извршни савет на предлог Заступника удружења. 

 

 

Евиденције Удружења 

Члан 23. 

 

Удружење води следеће евиденције: 
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- Евиденцију - Регистар редовних и почасних чланова, који садржи основне податке о члановима 

Удружења: име и презиме, ЈМБГ, пребивалиште, датум рођења, занимање, држављанство, уверења о 

неосуђиваности за кривична дела за која се поступак води по службеној дужности, уверење о томе да се 

против лица не води кривични поступак за кривично дело за које се гоњење предузима по службеној 

дужности, статус и датум приступања; 

- Књигу записника са седница Скупштине Удружења; 

- Књигу  записника седница Извршног Савета; 

- Књигу финансијског пословања Удружења (све финансијске трансакције са рачуна Удружења); 

- Књигу имовине Удружења (евиденција покретне и непокретне имовине Удружења); 

- Књигу предложених и изречених казнених мера члановима Удружења; 

- Књигу поште (сви долазећи и послати дописи);  

- Електронску евиденцију чланова 

 

 

Сви чланови Удружења могу да изврше увид у књиге Удружења у присуству лица одговорног за њихово вођење.  

 

Учешће на међународним скуповима 

Члан 24. 

 

Удружење учествује на скуповима и манифестацијама организованим на међународном нивоу од стране IBSSA 

и других међународних и иностраних организација на којима се разматрају питања у вези са циљевима 

Удружења.  

  

На скуповима из претходног става Удружење представља Заступник удружења или једно или више лица које он 

одреди.  

 

Путне трошкове и друге трошкове учешћа представника Удружења на скуповима сноси Удружењe.  

  

Учешће чланова у међународним активностима могу финансирати и чланови Удружења.   

 

Остале одредбе 

Члан 25. 

 

На све што није регулисано овим статутом непосредно се примењују одредбе Закона о удружењима. 

  

 

 

У Београду, 03.Марта 2020. године. 

 

 

 

ЗАСТУПНИК УДРУЖЕЊА 

 

______________________________ 

Жељко Гајић 
 

 

 

 

 


