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С Т А Т У Т 
УДРУЖЕЊА ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА ЕКОНОМСКОГ 

ФАКУЛТЕТА БРЧКО 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Удружење дипломираних студената Економског факултета Брчко (у наставку текста 

Удружење) је добровољно удружење у које могу да се учлане сви дипломирани 

економисти, магистри, мастери и доктори економије Економског факултета Брчко, а 

ради остваривања узајамне користи и интереса дефинисаних овим Статутом. 

 

Члан 2. 

 

Статутом Удружења регулишу се назив и сједиште Удружења, изглед знака и печата, 

циљеви и дјелатност Удружења, представљање и заступање, чланство, права и обавезе 

чланова, организациона структура, начин финансирања Удружења, престанак рада, 

доношење статута и других општих аката Удружења, удруживање и сарадња Удружења 

са другим организацијама, те прелазне и завршне одредбе. 

 

II НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ УДРУЖЕЊА 

ИЗГЛЕД ЗНАКА И ПЕЧАТА 

 

Члан 3. 

 

Назив Удружења је: Удружење дипломираних студената Економског факултета Брчко. 

 

Назив Удружења на енглеском језику је: Association of Graduate Students of the Faculty 

of Economics Brcko. 

  

Сједиште Удружења је у Брчком са адресом: Студентска 11, 76100 Брчко дистрикт 

Босне и Херцеговине. 

 

Члан 4. 

 

Удружење се уписује у Регистар удружења Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 

 

Удружење је непрофитна, невладина и нестраначка организација. 

 

Члан 5. 

 

Удружење дипломираних студената Економског факултета Брчко има знак. Знак 

Удружења има облик круга који је подијељен у два дијела. У вањском ужем дијелу је 

уписан пуни назив Удружења, док се у унутрашњем већем дијелу круга налази 

симболички приказ отворене књиге са иницијалима назива Удружења. 

 

Удружење има печат. Печат Удружења је округлог облика (промјера 25 mm) у чијој 

средини се налази знак Удружења. 
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 III ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ, ПОДРУЧЈЕ ДЈЕЛОВАЊА И ДЈЕЛАТНОСТ 

УДРУЖЕЊА 

 

Члан 6. 

 

Основни циљеви успостављања, постојања и рада Удружења дипломираних студената 

Економског факултета Брчко су: 

▪ успостављање и јачање веза и сарадње између бивших студената Економског 

факултета Брчко међусобно и са Факултетом, 

▪ успостављање и развијање сарадње између Економског факултета Брчко и 

предузећа и установа у којима су запослени бивши студенти, 

▪ очување традиције и подизање угледа Економског факултета Брчко у Босни и 

Херцеговини, али и у региону, 

▪ допринос развоју и унапређењу рада Економског факултета Брчко, 

▪ успостављање и унапређење веза и сарадње између Удружења и сличних 

образовних, развојних и научно-истраживачких институција у Босни и 

Херцеговини и региону, 

▪ подизање угледа и истицање значаја економске струке у друштву. 

 

Члан 7. 

 

Удружење дјелује на подручју образовања, науке и истраживања, те струковног 

повезивања у области друштвених наука.  

 

Члан 8. 

 

Дјелатности Удружења дипломираних студената Економског факултета Брчко су 

сљедеће: 

▪ успостављање сарадње са образовним, културним и научним институцијама, 

коморама, удружењима, трговачким друштвима, те другим тијелима и 

организацијама,  

▪ организовање састанака и трибина, дружења и скупова чланова Удружења у 

циљу развоја и унапређења њихових познанстава и размјењивања стручних 

искустава, 

▪ редовно информисање чланова Удружења о његовим активностима, 

достигнућима његових чланова и о дешавањима у струци, 

▪ организовање научних и стручних скупова из подручја интереса Удружења, 

▪ организовање округлих столова о економским и ширим друштвеним темама, 

▪ пружање помоћи члановима Удружења у унапређењу постојећих и стицању 

нових знања и вјештина, како би допринијели побољшању пословања предузећа 

и институција у којима су запослени, 

▪ утицај на стварање јавног научног и стручног мишљења о свим економским 

питањима и проблемима, 

▪ пружање искуствених информација текућим и потенцијалним студентима 

економије, кроз организовање јавних трибина, семинара и предавања, 

▪ информисање јавности, прије свега потенцијалних студената о образовним 

програмима које организује Економски факултет Брчко, 
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▪ покретање и организовање самосталних пројеката, учествовање у пројектима 

које спроводи Економски факултет Брчко и другим пројектима из подручја 

интереса Удружења, 

▪ учествовање у реализацији програма праксе за студенте Економског факултета 

Брчко, 

▪ сарадња са истраживачким центром Економског факултета Брчко, 

▪ учествовање у прослављању важних датума за Удружење и за Економски 

факултет Брчко, 

▪ успостављање и развијање сарадње са другим Удружењима дипломираних 

студената у Босни и Херцеговини и региону. 

 

Шифре дјелатности Удружења су:  

94.12  Дјелатности струковних удружења 

94.99  Дјелатности осталих организација на бази учлањења, д.н.  

85.60  Помоћне услужне дјелатности у образовању 

91.01  Дјелатности библиотека и архива 

 

 

IV ЧЛАНСТВО, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА 

 

Члан 9. 

 

Чланови Удружења дипломираних студената Економског факултета Брчко могу бити 

редовни и почасни. 

 

Сви чланови се евидентирају у Регистру чланова, који се води електронски. 

 

Члан 10. 

 

Редовним чланом Удружења може постати свако физичко лице које је завршило 

основне (академске) студије, магистарске/мастер и докторске студије на Економском 

факултету Брчко, а прихвата Статут Удружења.  

 

Члан 11. 

 

Почасним чланом може постати физичко лице које је значајно допринијело 

остваривању основних циљева Удружења. 

 

Почасним чланом може постати и физичко или правно лице које је пружило значајну 

материјалну подршку у реализацији пројеката Удружења. 

 

Члан 12. 

 

Редовним чланом постаје се попуњавањем приступнице, чиме се прихватају циљеви, 

права и обавезе утврђени овим Статутом и одлукама Удружења, те уписом у Регистар 

чланова. 

 

Почасним чланом постаје се на основу одлуке Скупштине. 
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Члан 13. 

 

Редовни члан Удружења дипломираних студената Економског факултета Брчко има 

сљедећа права: 

▪ бирати и бити биран у све органе Удружења, 

▪ учествовати у активностима Удружења, 

▪ бити обавијештен о раду Удружења, 

▪ давати приједлоге и мишљења о раду Удружења. 

 

Почасни члан има сва права као и редовни члан Удружења осим права да бира и буде 

биран у органе Удружења. 

 

Члан 14. 

 

Члан Удружења дипломираних студената Економског факултета Брчко дужан је да: 

▪ се придржава одредаба Статута, 

▪ остварује циљеве и задатке Удружења, 

▪ извршава преузете обавезе, 

▪ чува материјална средства Удружења, 

▪ чува и подиже углед Удружења, 

▪ плаћа чланарину уколико је одређена одлуком Управног одбора. 

 

Члан 15. 

 

Чланство у Удружењу престаје добровољним иступањем или искључењем. 

 

Члан може бити искључен ако грубо повриједи одредбе овог Статута, Програм рада 

или друге одлуке, ако својим радом или односом наруши углед Удружења, ако је 

осуђен због посебно нечасног кривичног дјела, те ако у оквиру свог професионалног 

дјеловања, у више наврата грубо прекрши етичке норме. Одлуку о искључењу члана из 

Удружења доноси Скупштина. 

 

Члан 16. 

 

Удружење може давати признања и захвалнице својим члановима, физичким и правним 

лицима за изузетно залагање и допринос у раду Удружења. 

 

V ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И УПРАВЉАЊЕ 

 

Члан 17. 

 

Органи Удружења су: 

▪ Скупштина, 

▪ Управни одбор, 

▪ предсједник, 

▪ потпредсједник, 

▪ секретар и  

▪ Надзорни одбор. 

 

Сви чланови органа Удружења одговарају за свој рад Скупштини. 
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СКУПШТИНА 

 

Члан 18. 

 

Скупштина је изборно тијело Удружења и чине је сви редовни чланови.  

 

Скупштина: 

▪ бира и разрјешава предсједника скупштине, чланове Управног и Надзорног 

одбора, предсједника и потпресједника Удружења, те секретара Удружења, 

▪ доноси и мијења Статут, 

▪ доноси друге акте и одлуке значајне за рад Удружења, 

▪ утврђује политику развоја Удружења, 

▪ даје смјернице за рад Удружења, 

▪ разматра и усваја све извјештаје о раду Удружења, 

▪ доноси финансијски план и завршни рачун, 

▪ одлучује о припајању другом удружењу, престанку рада и другим статусним 

промјенама Удружења, 

▪ обавља и друге послове утврђене Статутом. 

 

Члан 19. 

 

Скупштина расправља и одлучује на сједницама. 

 

Сједницама Скупштине руководи предсједник Скупштине који потписује све акте које 

доноси Скупштина. Предсједника скупштине бира Скупштина на период од три године 

уз могућност реизбора.  

 

У случају одсуства предсједника Скупштине, Скупштина ће на почетку сједнице 

гласањем одредити особу која ће предсједавати сједницом, али не из реда чланова 

Управног одбора. 

 

Све одлуке, осим одлука о престанку рада Удружења, доносе се већином присутних 

чланова на сједници Скупштине. 

 

Одлука о престанку рада Удружења доноси се двотрећинском већином присутних 

чланова Скупштине. 

 

Сви органи управљања и чланови Удружења су дужни да спроводе одлуке Скупштине.  

 

Члан 20. 

 

Редовна сједница Скупштине Удружења дипломираних студената Економског 

факултета Брчко одржава се сваке године. 

 

Изборна сједница Скупштине одржава се сваке три године. 

 

Поред редовне и изборне сједнице могу се одржавати и ванредне сједнице Скупштине 

уколико то захтијева најмање једна десетина чланова Скупштине, Управни или 
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Надзорни одбор. Ванредна сједница Скупштине, у случају потребе, може се одржати и 

електронским путем. 

 

Приједлог дневног реда, те мјесто и датум одржавања сједнице одређује Управни одбор 

и о томе обавјештава све чланове Удружења седам дана прије засиједања. 

 

Члан 21.  

 

О сједницама Скупштине води се записник. Скупштина ће на почетку сједнице 

гласањем одредити особу која ће водити записник. Записник потписује предсједник 

скупштине, односно лице изабрано да предсједава скупштином у случају његовог 

одсуства и записничар. Записници се чувају у архиви Удружења. 

 

УПРАВНИ ОДБОР 

 

Члан 22.  

 

Управни одбор је извршни орган Скупштине. 

 

Чланове Управног одбора бира Скупштина на период од три године уз могућност 

реизбора. Управни одбор има седам чланова од којих су најмање три запослена на 

Економском факултету Брчко у научно-наставном или сарадничком звању. 

 

Два члана управног одбора врше функцију предсједника и потпредсједника Управног 

одбора.  

 

Предсједник, потпредсједник и секретар Удружења су по својој функцији чланови 

Управног одбора.  

 

Члан 23. 

 

Управни одбор: 

▪ припрема сједнице Скупштине, 

▪ води пословање Удружења, 

▪ утврђује приједлог Статута и других општих аката, 

▪ управља финансијским средствима Удружења, 

▪ подноси годишњи или периодични извјештај о свом раду Скупштини, 

▪ именује стална и привремена тијела према потреби, те им одређује задатке, 

▪ именује руководиоце пројеката које спроводи Удружење, 

▪ издаје јавна саопштења о раду Удружења, 

▪ обавља и друге послове предвиђене Статутом и другим општим актима 

Удружења. 

 

Члан 24. 

 

Предсједник Управног одбора сазива сједнице Управног одбора према потреби и њима 

предсједава. 

 

Сваки члан Управног одбора има право да захтијева сазивање сједнице, уколико сматра 

да је о питању које треба расправити потребно сазвати сједницу. 
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Одлуке Управног одбора се доносе већином гласова присутних чланова. 

 

Одлуке су правоваљане ако је на сједници Управног одбора присутан натполовичан 

број свих чланова Управног одбора. 

 

О одржаним сједницама Управног одбора се води записник. Записник води секретар 

Удружења или други члан Управног одбора изабран на почетку сједнице у случају 

одсуства секретара. 

 

Записник потписују секретар (записничар у случају одсуства секретара) и предсједник 

(потпредсједник Управног одбора у случају одсуства предсједника). Записник се 

похрањује у архиву Удружења. 

 

Члан 25. 

 

Управни одбор је за свој рад одговоран Скупштини. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК И ПОТПРЕДСЈЕДНИК УДРУЖЕЊА 

 

Члан 26. 

 

Скупштина бира предсједника и потпредсједника Удружења на период од три године, 

са могућношћу реизбора. 

Предсједник Удружења има истовремено положај предсједника Управног одбора, а 

потпредсједник Удружења има истовремено положај потпредсједника Управног 

одбора. 

 

Члан 27. 

 

Предсједник: 

▪ представља и заступа Удружење, 

▪ потписује акте које доноси Управни одбор, 

▪ доноси акте о спровођењу одлука Скупштине, 

▪ сазива сједнице Управног одбора и предлаже дневни ред, 

▪ руководи радом Управног одбора, 

▪ стара се да рад Удружења буде у складу са законима, Статутом и другим 

општим актима Удружења, 

▪ подноси јавни извјештај о раду Удружења, Управног одбора и свом раду, 

▪ обавља друге послове утврђене Статутом и другим општим актима Удружења. 

 

Члан 28. 

 

Потпредсједник Удружења замјењује предсједника у случају његовог одсуства или 

спријечености. 

 

Потпредсједник Удружења помаже предсједнику у његовом раду и по његовом 

овлашћењу обавља одређене послове и задатке из његове надлежности. 
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Члан 29. 

 

Предсједник и потпредсједник за свој рад и спровођење одлука из своје надлежности 

одговарају Скупштини. 

 

СЕКРЕТАР 

 

Члан 30. 

 

Секретара Удружења бира Скупштина на период од три године са могућношћу 

реизбора. У случају његовог одсуства, Управни одбор може именовати вршиоца 

дужности секретара Удружења из редова чланова Управног одбора.  

 

Секретар је задужен за обављање административних послова Удружења, прије свега за 

вођење Регистра чланова. 

 

Секретар Удружења помаже предсједнику Удружења у обављању послова из његове 

надлежности. 

 

За свој рад секретар је одговоран Управном одбору и Скупштини Удружења. 

 

НАДЗОРНИ ОДБОР 

 

Члан 31. 

 

Надзорни одбор има три члана, од којих један врши функцију предсједника Надзорног 

одбора. 

 

Надзорни одбор именује Скупштина на период од три године, са могућношћу реизбора. 

 

Члан Надзорног одбора не може бити члан Управног одбора. Члан Надзорног одбора не 

може бити особа која по било ком основу заступа Удружење. 

 

Члан 32. 

 

Надзорни одбор надзире и контролише рад органа утврђених овим Статутом. О свом 

налазу и мишљењу извјештава Скупштину Удружења и орган чији је рад био подвргнут 

надзору и контроли. 

 

Надзорни одбор утврђује да ли су активности које предузима Удружење у складу са 

Статутом и другим актима Удружења, те надзире и контролише спровођење општих 

аката и одлука органа Удружења. 

 

Надзорни одбор је посебно задужен за контролисање финансијског и материјалног 

пословања Удружења. 

 

VI ПРЕДСТАВЉАЊЕ И ЗАСТУПАЊЕ 

 

Члан 33. 
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Удружење представља и заступа предсједник Удружења, неограничено у оквиру 

уписане дјелатности. Потпредсједник Удружења представља и заступа Удружење 

заједно са предсједником. 

 

Предсједник може овластити и друге особе за представљање Удружења, у случају 

његове, односно потпредсједникове спријечености или одсуства. 

 

Предсједник, потпредсједник и овлашћени представници из претходног става су 

овлашћени потписници Удружења.  

 

 

VII ФИНАНСИРАЊЕ УДРУЖЕЊА 

 

Члан 34. 

 

Удружење располаже средствима која се састоје од ствари и новчаних средстава. 

 

Приходе Удружења чине: 

▪ чланарина, 

▪ добровољни прилози и поклони јавних институција, чланова Удружења и других 

физичких и правних лица, 

▪ донације и дотације од стране физичких и правних лица за спровођење програма 

и пројеката предузетих од стране Удружења, 

▪ грантови из буџета за научну и стручну дјелатност, 

▪ приходи од имовине и права (приходи од камата, дивиденди, добити, закупнина, 

хонорара и сличних извора пасивног прихода), 

▪ приходи остварени спровођењем циљева и активности Удружења, 

▪ остали приходи у складу са Законом. 

 

Није дозвољено директно или индиректно стицање добити или друге материјалне 

користи остварене из дјелатности удружења оснивачима, члановима удружења, 

члановима управљачких органа, одговорним лицима, радницима или донаторима. 

 

Ограничење из претходне тачке се не односи на накнаде за рад или надокнаде трошкова 

тим лицима у вези с остваривањем циљева утврђених Статутом Удружења. 

 

Уколико Удружење у обављању своје дјелатности оствари вишак прихода над 

расходима, тај вишак се може користити искључиво за обављање и унапређивање 

дјелатности којом се остварују циљеви утврђени Статутом Удружења, а о чему одлуку 

доноси Скупштина. 
 

Члан 35. 

 

Управни одбор доноси одлуку да ли ће се чланарина плаћати и о њеној евентуалној 

висини за сваку текућу годину.  

 

Члан 36. 

 

Средствима Удружења управља Управни одбор у складу са одлукама, закључцима и 

плановима Скупштине.  
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Финансијско и материјално пословање Удружења обавља се у складу са 

општеприхваћеним рачуноводственим принципима. Након истека пословне године 

састављају се финансијски извјештаји у складу са одредбама релевантних закона. 

 

Члан 37. 

 

Удружење дипломираних студената Економског факултета Брчко као регистровано 

удружење Брчко дистрикта БиХ има свој рачун код банке. 

 

VIII ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА 

 

Члан 38. 

 

Удружење престаје са радом у случајевима предвиђеним Законом о удружењима и 

фондацијама или на основу одлуке Скупштине. 

 

Одлуку о престанку рада Удружења Скупштина доноси двотрећинском већином свих 

чланова. 

 

У случају престанка рада Удружења имовина ће се пренијети на Економски факултет 

Брчко, односно на одговарајуће већ постојеће или новоосновано удружење које 

наставља са обављањем исте дјелатности, у складу са одлуком Скупштине донесеном 

на њеној посљедњој сједници. 

 

IX ДОНОШЕЊЕ СТАТУТА И ДРУГИХ ОПШТИХ АКАТА УДРУЖЕЊА 

 

Члан 39. 

 

Статут је највиши општи акт Удружења и сви други општи акти морају бити у складу 

са њим. 

 

Статут Удружења доноси Скупштина натполовичном већином присутних чланова. 

 

Члан 40. 

 

Приједлог за измјену или допуну Статута може поднијети Управни одбор по сопственој 

иницијативи или на основу захтјева за измјену или допуну Статута поднијетог од 

стране најмање једне четвртине чланова Скупштине. 

 

О приједлозима за измјену или допуну Статута упознаће се чланови Удружења 

приликом достављања дневног реда за редовне годишње сједнице Скупштине, али се 

може сазвати и ванредна сједница у ту сврху уколико околности то захтијевају. 

 

Скупштина Удружења разматра примједбе и мишљења на приједлог о измјени или 

допуни Статута на сједници и доноси одлуку о промјени Статута натполовичном 

већином присутних чланова. 

 

X УДРУЖИВАЊЕ УДРУЖЕЊА  
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Члан 41. 

 

Удружење дипломираних студената Економског факултета Брчко се може удруживати 

у савезе, заједнице, мреже и друге облике повезивања удружења. 

 

Одлуку о наведеним удруживањима и сарадњи доноси Скупштина Удружења. 

 

XI ЈАВНОСТ РАДА УДРУЖЕЊА 

 

Члан 42. 

 

Дјеловање Удружења је јавно. 

 

Јавност рада Удружења се осигурава и остварује: 

▪ правовременим информисањем чланова о раду и значајним догађајима 

Удружења у форми писаних извјештаја, електронским путем, на посебним 

скуповима или на неки други прикладан начин, 

▪ путем средстава јавног информисања. 

 

Јавности се могу ускратити само они подаци који су пословна тајна Удружења 

дипломираних студената Економског факултета Брчко. 

 

XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 43. 

 

Овај Статут ступа на снагу даном доношења на оснивачкој Скупштини Удружења. 

 

 

 

 

 

Предсједник Скупштине Удружења  

 

                                                                                                     Мр Рената Лучић 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

                                                                                                                    

                                                                                                         

 

 

 

 

 

  


