У складу са пдредбама шл. 11. и 12. Закпна п удружеоима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на
пснивашкпј скупщтини пдржанпј дана 28.12.2016. у Нищу усвпјен је:

СТАТУТ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
''ЦЕНТАР ЗА ИНТЕГРИТЕТ''
Област пствариваоа циљева
Члан 1
Центар за интегритет (у даљем тексту Центар) је невладинп и непрпфитнп удружеое,
пснпванп на непдређенп време ради пствариваоа циљева у пбласти развпја и јашаоа грађанскпг,
прпфесипналнпг и институципналнпг интегритета у јавнпм друштвенпм прпстпру – јавнпм сектпру.

Циљеви Удружеоа
Члан 2.
Циљеви Центра су:
-

-

-

-

Развпј и јашаое грађанскпг, прпфесипналнпг и институципналнпг интегритета кап
мпралне вреднпсти директнп супрптстављене кпрупцији и другим неправилнпстима
у друщтву;
Ппдстицаое изградое интегритета друщтва;
Ппдизаое нивпа знаоа грађана п лишнпм, прпфесипналнпм и институципналнпм
интегритету шији развпј дппринпси транспарентнпм, ппщтенпм, правилнпм,
независнпм и закпнитпм раду ппјединаца и институција;
Афирмација принципа владавине права;
Залагаое за дпследнп спрпвпђеое принципа ппделе власти и стварне аутпнпмије
независних грана власти;
Прпмпција права на птвпрен, слпбпдан и једнак приступ инфпрмацијама пд јавнпг
знашаја;
Прпмпција права јавнпсти на живпт слпбпдан пд кпрупције и лпще управе
Прпмпција и защтита људских и маоинских права;
Прпмпција и защтита слпбпде изражаваоа и интелектуалних слпбпда;
Ппдстицаое и унапређиваое прпфесипналнпг интегритета ппјединаца и институција
у јавнпм друщтвенпм прпстпру - јавнпм сектпру, а нарпшитп у јавнпј управи,
правпсуђу, пбразпваоу, култури и здравству.
Залагаое за слпбпду јавнпг инфпрмисаоа, прпфесипналнп делпваое медија и права
свих грађана на једнак приступ инфпрмацијама пд јавнпг интереса;

-

Ппдстицаое и унапређеое демпкратских вреднпсти и принципа у држави и друщтву
Едукација заппслених у јавнпм сектпру и других грађана п интегритету и етишкпм
кпдексу;
Организација наушних и струшних скуппва кпји су тематски ппсвећени свим аспектима
интегритета, људским правима и слпбпдама и демпкратским вреднпстима друщтва;
Спрпвпђеое истраживаоа п свим аспектима интегритета, људским правима и
слпбпдама и демпкратским вреднпстима државе и друщтва;
Издаваое струшне литературе и прирушника;
Стимулисаое интегритета и етишнпсти признаоима и другим пблицима мптивације

Члан 3.
Ради пствариваоа свпјих циљева Центар нарпшитп:
Креира и реализује прпграме у пбласти прпмпције, едукације и мпнитпринга лишнпг,
грађанскпг, прпфесипналнпг и институципналнпг интегритета, слпбпде пд кпрупције и
других друщтвених неправилнпсти, права и слпбпда из пбласти приступа инфпрмацијама
пд јавнпг знашаја, људских права и слпбпда и демпкратских вреднпсти и страндарда
државе и друщтва;
Сампсталнп или у сарадои са српдним прганизацијама и институцијама у земљи и
инпстранству прганизује едукацију, струшне скуппве, саветпваоа, трибине, пкругле
стплпве, кпнференције;
Реализује прпјекте кпјима се ппдстише и унапређује прпфесипнални и
институципнални интегритет у јавнпм друщтвенпм прпстпру (''јавнпм сектпру'');
Реализује прпјекте кпјима се ппдстише, унапређује или мпнитприще прпфесипнални
интегритет медија и нпвинара, медијски стандарди и слпбпде и правп на једнак приступ
грађана инфпрмацијама пд јавнпг интереса;
Објављује коиге и друге публикације п питаоима кпја се пднпсе на интегритет,
етику, људска права и слпбпде и демпкратске вреднпсти друщтва;
- Сарађује са другим истпрпдним или слишним удружеоима у земљи и инпстранству.
Назив и седиште
Члан 4.
Назив Центра је: Центар за интегритет
Назив Центра на енглескпм језику је: Center for Integrity
Центар има седищте у Нищу
Центар свпју делатнпст пстварује на теритприји Републике Србије.

Услпви и начин учлаоиваоа и престанак чланства
Члан 5.
Члан Центра мпже бити свакп лице кпје прихвата циљеве и Статут Центра и ппднесе
пријаву за ушлаоеое Управи.
Члан 6.
Одлуку п пријему у шланствп дпнпси Управа пп преппруци једнпг пд шланпва Управе.
Предлагаш мпра дпставити радну бипграфију предлпженпг шлана уз пбразлпжеое пптребе за
пријемпм у шланствп.
Чланствп се стише пптписиваоем приступнице и писанпм пдлукпм Управе.
Члан мпже иступити из шланства даваоем писане изјаве п иступаоу.
Чланствп у Центру мпже престати збпг дуже неактивнпсти шлана, неппщтпваоа пдредаба
пвпг Статута или нарущаваоа угледа Центра.
Одлуку п престанку шланства дпнпси Управа.
Права пбавезе и пдгпвпрнпст чланства
Члан 7.
Члан Центра има правп да:
1) равнпправнп са другим шланпвима ушествује у пствариваоу циљева Центра;
2) неппсреднп ушествује у пдлушиваоу на Скупщтини, кап и прекп пргана Центра;
3) бира и буде биран у пргане Центра;
4) буде благпвременп и пптпунп инфпрмисан п раду и активнпстима Центра;
5) пстварује сва друга права у складу са пвим Статутпм и псталим актима Центра.
Члан је дужан да:
1) активнп дппринпси пствариваоу циљева Центра;
2) шува углед Центра
3) ушествује, у складу са интереспваоем, у активнпстима Центра;
4) плаћа шланарину;
5) пбавља друге ппслпве кпје му ппвери Управни пдбпр.
Унутрашоа прганизација
Члан 8.
Органи Центра су Скупщтина, Управа и Управник Центра.

Функцију заступника Центра пбавља Управник.
Функципнер Центра нема правп на накнаду пп пснпву пбављаоа функције у Центру, сем на
накнаду путних и других трпщкпва.
Функципнеру Центра кпји је ангажпван у некпм свпјству на прпјекту Центра припада бучетпм
прпјекта утврђена накнада за пбављаое тпг ппсла.
Члан 9.
Скупщтину Центра шине сви оегпви шланпви.
Скупщтина се редпвнп састаје једнпм гпдищое. Ванредна седница Скупщтине мпже се
заказати на пбразлпжени предлпг Управе, кап и на иницијативу најмаое једне трећине шланпва
скупщтине. Иницијатива се ппднпси Управи у писанпм пблику и у опј се мпрају навести питаоа шије
се разматраое предлаже.
Седницу скупщтине сазива Управник Центра, писаним пбавещтеоем п месту и времену
пдржаваоа скупщтине и предлпгу дневнпг реда. Седницпм председава лице кпје буде, јавним
гласаоем, изабранп на ппшетку седнице.
Скупщтина:
1) дпнпси план и прпграм рада;
2) усваја Статут, кап и измене и дппуне Статута;
3) усваја друге ппщте акте Центра;
4) бира и разрещава шланпве Управе
5) разматра и усваја гпдищои извещтај Управе;
6) разматра и усваја финансијски план и извещтај;
7) пдлушује п статусним прпменама и престанку рада Центра;
8) пдлушује п удруживаоу у савезе и друге аспцијације у земљи и инпстранству.
Скупщтина пунпправнп пдлушује акп је присутна најмаое једна пплпвина шланпва.
Скупщтина пдлушује већинпм гласпва присутних шланпва.
За пдлуку п изменама и дппунама Статута, статусним прпменама и престанку рада
Центра неппхпдна је двптрећинска већина гласпва присутних шланпва.
Члан 10.
Управа Центра је изврщни прган Центра кпји се стара п спрпвпђеоу циљева Центра
утврђених пвим Статутпм.
Управа има три шлана кпје бира и разрещава Скупщтина Центра.
Чланствп у Управи је вплпнтерскп
Мандат шланпва Управе траје 4 гпдине и мпгу се ппнпвп бирати на исту функцију.
Управа из реда свпјих шланпва бира Управника Центра.

Управник Центра
Члан 11.
Управник Центра
1) представља и заступа Удружеое у правнпм прпмету и има права и дужнпсти финансијскпг
налпгпдавца.
2) пптписује и пверава акте Удружеоа
3) ушествује у раду Управе
Заменик управника Центра пп пвлащћеоу а у пдсуству Управника заступа Центар и пптписује
сва финансијска дпкумента у име Центра.
Овлащћеое из претхпднпг става издаје Управник и пнп мпра бити у писанпм пблику

Члан 12.
Управа:
1. рукпвпди радпм Центра између две седнице Скупщтине и дпнпси пдлуке ради пствариваоа
циљева Центра;
2. прганизује редпвнп пбављаое делатнпсти Центра;
3. ппверава ппсебне ппслпве ппјединим шланпвима;
4. дпнпси финансијске и прпграмске пдлуке;
5. пдређује рукпвпдипце прпјеката;
6. пптврђује пријем у шланствп Центра писаним путем;
7. пдлушује п ппкретаоу ппступка за измене и дппуне Статута, сппственпм иницијативпм или на
предлпг најмаое пплпвине шланпва Центра и припрема предлпг измена и дппуна, кпји ппднпси
Скупщтини на усвајаое;
7. пдлушује п другим питаоима за кпја нису, закпнпм или пвим статутпм, пвлащћени други пргани
Центра.
Управа пунпважнп пдлушује акп је присутнп најмаое једна пплпвина шланпва, а пдлуке дпнпси
већинпм гласпва свих шланпва.

Оствариваое јавнпсти рада
Члан 13.
Рад Центра је јаван.
Управа се стара п редпвнпм пбавещтаваоу шланства и јавнпсти п раду и активнпстима
Центра, неппсреднп или путем интерних публикација, пднпснп путем саппщтеоа за јавнпст, или на
други примерени нашин.

Гпдищои пбрашуни и извещтаји п активнпсти Центра ппднпсе се шланпвима на седници
скупщтине удружеоа.
Центар има свпј званишни вебсајт
Члан 14.
Ради пствареоа свпјих циљева Центра усппставља кпнтакте и сарађује са другим
удружеоима и прганизацијама у земљи и инпстранству.
Финансираое Центра
Члан 15.
За пбављаое циљева и задатака утврђених пвим Статутпм, планпвима и прпграмима рада и
псталим актима, Центар прибавља средства из следећих извпра:
Средства пд шланарине, дпбрпвпљних прилпга, дпнација и ппклпна, финансијских
субвенција и на други закпнпм дпзвпљен нашин.
Средствима из бучета Републике Србије, градских и ппщтинских бучета те бучета
других јединица лпкалне сампуправе дпбијених на пснпву прпјеката и апликација;
Средствима дпмаћих и међунарпдних прганизација и фпндација дпдељених на
пснпву прпјеката и апликација;
Нпвшана средства Центра се налазе на динарскпм жирп рашуну пднпснп на девизнпм рашуну
Центра.
За финансијске пбавезе Центар пдгпвара сппственпм импвинпм.
Центар мпже прибављати средстава и пд кптизације за кпнференције, семинаре те друге
пблике пбразпваоа у складу са Статупм
Престанак рада Центра
Члан 16.
Центар престаје са радпм пдлукпм Скупщтине, када престану услпви за пствариваое циљева
Центра, кап и у другим слушајевима предвиђеним закпнпм.
Ппступаое са импвинпм Центра у случају престанка удружеоа
Члан 17.
У слушају престанка рада, импвина Центра пренеће се на дпмаће недпбитнп правнп лице
кпје је пснпванп ради пствариваоа истих или слишних циљева.
Скупщтина ће пдлукпм п престанку пдредити кпме се импвина пренпси у складу са Закпнпм.

Изглед и садржина печата
Члан 18.
Центар има пешат пкруглпг пблика на кпјем је унутра исписанп ''Центар за интегритет'' Нищ.
Члан 19.
На сва питаоа кпја нису регулисана пвим Статутпм неппсреднп ће се примеоивати
пдредбе Закпна п удружеоима.
Члан 20.
Овај Статут ступа на снагу данпм усвајаоа пд стране Скупщтине Удружеоа, а
примеоиваће се пд дана уписа у регистар кпд надлежнпг пргана.

Председавајући пснивашке скупщтине Центра
Прпф. др Ђпкица Јпванпвић
________________________

