
На основу члана 14. Статута  Удружења „МЕЂУНАРОДНА БЕЗБЕДНОСНА АСОЦИЈАЦИЈА“ - 
„INTERNATIONAL SECURITY ASSOCIATION“ скраћено „ISA“, на заседању Управног одбора 
дана 01.08.2016. године доноси: 

ПРАВИЛНИК О ЧЛАНСТВУ УДРУЖЕЊА
„МЕЂУНАРОДНА БЕЗБЕДНОСНА АСОЦИЈАЦИЈА“

„INTERNATIONAL SECURITY ASSOCIATION" -  „ ISA" 

Члан 1.
(опште одредбе)

Правилник о чланству Удружења ближе регулише односе, услове, права и обавезе као и начине
престанка чланства. 

Сваки члан  Удружења треба путем логистичке и  стручне  подршке,  чланарине,  прикупљених
донација,  спонзорства,  поклона  и  другим  законом  дозвољеним  средствима,  да  осмисли,
организује, спроведе, едукује и имплементира у пракси сваку иновативну идеју које добије од
Удружења, сходно својим могућностима и капацитетима. 

Сви чланови морају да раде на подизање свести о очувању националног идентитета, одрживом
развоју  и  одрживој  безбедности  као  и  о  заштитити  животне  средине  и  очувања  природних
ресурса.

Члан 2.
(чланство Удружења)

Чланство  Удружења  чине  редовни  чланови,   координатори-сарадници,  почасни  чланови
Удружења и пријатељи Удружења.

Чланови Удружења се разликују у: 
1. обављању одређених функција у оквиру и ван Удружења;
2. доприносу појединца за постигнуте резултате,  промоцији и унапређењу рада Удружења и
заједнице;
3. координацији  и  реализацији  одређених  послова  и  задатака  постављених  од  стране
Удружења;
4. пруженој помоћи од стране појединца или организације ради остваривања задатих циљева
Удружења, путем донација, спонзорства, поклона и други начин учешћа у раду Удружења.

Члан 3.
(редовни члан Удружења)

Редовни  чланови  су  оснивачи  и   свако  лице  којеје  попунило  приступницу  и  испуњава  све
постављене задатке добијене од Удружења, а за које постоји предлог најмање два редовна члана
или председника Удружења, који образлажу свој предлог на седници Управног одбора. 

Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина на предлог Управног одбора Удружења.

Редовни  члан   обавља  одређене  функције  у  оквиру  и  ван  Удружења,  у  интересу  и  правцу
остваривања задатих циљева и сразмерно функцији коју обавља. 



Редовни члан  мора  да  потпише приступницу Удружења,  прихвати  Статут  и  испуни чланске
обавезе.

Члан 4.
(Координатор-Сарадник Удружења)

Координатор-сарадник,  организује,  кординира  рад  и  реализацију  постављених  задатака  од
стране Удружења у одређеној области, додељених на заседањима Управног одбора.

Организује  едукације  у  правцу  одрживе  личне,  националне  и  глобалне  (колективне)
безбедности, заштите животне средине и природних ресурса.  

Кординатор-сарадник Удружења због својих резултата рада у Удружењу,  може бити позван и
укључен у рад самог Удружења као редовни члан у складу са чланом 3. овог правилника.

Координатор-сарадник  Удружења о  свом раду и  постигнутим резултатима  подноси  извештај
Управном одбору Удружења на усвајање.

Удружење може имати више координатора-сарадника.

Члан 5.
(почасни члан Удружења)

Почасни члан Удружења може бити цивилно или службено лице (или пензионер) које
је дало, али и даље даје (сходно својим могућностима) допринос развоју и напретку
Удружења  путем  логистичке  и  стручне  подршке,  донација,  спонзорства,  поклона  и  другим
законом дозвољеним средствима; 

Помаже у остваривању циљева Удружења, промовише и унапређује рад Удружење у заједници:

Почасни члан Удружења због својих резултата рада у Удружењу, може бити позван и укључен у
рад  Удружења  као  Редовни  члан  Удружења  на  предлог  два  редовна  члана  или  на  предлог
председника Удружења, без право гласа у доношењу одлука.

Удружење може имати више почасних чланова.

Члан 6.
(почасни председник Удружења)

Статус  почасног  председника  Удружења  може  да  стекне  лице  које  је  обављало  функцију
председника Удружења или лице које је својим радом допринело пуној афирмацији Удружења, а
његове заслуге и даље имају огроман значај у свакодневном раду  Удружења;

Почасни председник може учествовати у раду Скупштине и нема право гласа током гласања на
седницама Скупштине (осим ако то право има као оснивач);

Почасни  председник  има  право  да  присуствује  и  учествује  у  раду  Управног  одбора   уз
сагласност председника Удружења и нема право гласа;

Скупштина бира почасног председника на предлог Председника Удружења и функција је трајна.



Удружење може имати више почасних председника.

Члан 7.
(пријатељи Удружења)

Пријатељи Удружења су појединци, групе и разне организације (на територији Републике Србије
и  ван  ње)  које  пружају  помоћ  Удружењу  путем  едукативних  семинара  и  трбина,  донација,
спонзорства, поклона, и другим законом дозвољеним средствима. 

Пријатељ Удружења због својих резултата рада у Удружењу, може бити позван и укључен у рад
самог  Удружења  као  координатор-сарадник  на  предлог  једног  редовна  члана  Удружења,
координатора-сарадника или на предлог председника Удружења.

Члан 8.
(услови и начин учлањења чланства)

Чланство у Удружењу је на добровољној основи. Сви чланови морају се придржавати Статута
Удружења и свих донетих аката који су на снази.

Чланство у Удружењу стиче се на следећи начин:: 

Да би неко стекао услов да постане редовни члан Удружења, треба да учествује у раду удружења
директно или индиректно у временском периоду од најмање једне године од када је потписао
приступницу за координатора-сарадника Удружења осим за осниваче Удружења. 

За пријем у чланство координатора-сарадника, мора да постоји предлог најмање два редовна
члана Удружења или председника Удружења, који образлажу свој предлог на седници Управног
Одбора, а одлуку о статусу кординатора-сарадника доноси Скупштина Удружења. 

За пријем у почасно чланство Удружења треба да постоји предлог најмање једног од редовних
чланова или кординатора-сарадника Удружења који образлажу свој предлог на седници Управног
одбора, а одлуку о статусу почасног члана  доноси Скупштина Удружења. 

За пријем лица као пријатеља Удружења, лице мора да добије предлог најмање једног редовног
чклана,  координатора-сарадника,  почасног  члана,  који  образлажу  свој  предлог   на  седници
Управног Одбора, а одлуку о статусу пријатеља Удружења доноси Скупштина Удружења. 

Члан Удружења, не сме бити компромитованог угледа, а уколико јесте, не може да постане члан
Удружења. 

Члан Удружења, не сме бити лице које је осуђено кривично или прекршајно затворском казном
дужом  од  6  (шест)  месеци,  а  након  тога  је  и  даље  у  систему  МУП-а  као  лице  које  није
рехабилитовано и није обрисано из казнене евиденције.

Члан 9.
(права и обавезе чланова Удружења)

Сваки  члан  Удружења  има  неоспориво  право  поштовања  и  очувања  личног  идентитета,
уважавања и поштовања мишљења и  Уставом и законима  прописана права  као  сваки  други
грађанин Републике Србије. 



Чланови Удружења имају одређена права везана за рад у Удружењу: 
1. да активно учествују у раду Удружења у складу са његовим могућностима;
2. на редовно обавештавање о раду и активностима Удружења, као и о тренутним активностима
које спроводи Удружење;
3. на  чланство  и  ангажовање  у  другим  удружењима,  организацијама,  асоцијацијама,
синдикатима и савезима,  уколико уколико рад те  организације  није  у супротности са  радом
матичног Удружења;
4. на право једнакости, демократску парламентарност и право гласа, сразмерно чланству коме
члан  припада.
5. свако од чланова Удружења може да предлог или ступи у контакт са лицима која желе да
унапреде  и  подигну квалитет  рада  и  допринесу развоју Удружења,  уз  предходну сагласност
председника, потпредседника или генералног секретара Удружењада.

Члан 10.
(обавезе чланова Удружења)

Обавеза  члана Удружења је  да  активно учествује  у  раду Удружења,  сходно свом слободном
времену, финансијским могућностима  и функцији коју обављају.

Морају се придржавати Кодекса понашања чланова Удружења, правила прописаних Статутом и
другим  донетим  актима,  како  у  отвореном  дијалогу  тако  и  оглашавањем  на  друштвеним
мрежама.

Како би Удружење било успешно у свом раду, чланови морају да буду продуктивни и дају свој
допринос:
1. развоју, унапређењу и напретку рада Удружења;
2. професионалном, савесном и квалитетном односу у обављању задатака додељених од стране
Удружења;
3. остваривања дијалога у заједници између Удружења и других субјеката, путем толеранције,
умерености, смирености и рационалног расуђивања у доношењу крајњих одлука;
4. рада  на промоцији и  остваривању циљева Удружења у оквиру друштвене и међународне
заједнице; 

Члан 11.
(услови и начин престанка чланства)

Члан Удружења може самовољно, да поднесе захтев Управном одбору Удружења за излазак из
чланства са наведеним разлозлогом за исшчлањење. На основу поднесеног захтева за исчлањење
од стране члана Удружења,  Управни одбор разматра захтев и даје своје мишљење и предлог
Скупштини на разматрање и усвајање.

Члан Удружења престаје да буде лице: 
1. које  у  току  чланства  искомпромитује  углед  чланова  Удружења  и  само  Удружење   као
организацију;
2. чији  су  поступци  супротни  циљевима,  интересима  и  начелима  прописаним  Статутом  и
другим актима Удружења;
3. које  својим чињењем  нанео  или  наноси  штету Удружењу (свесно  утицао  на  спречавање
остваривања задатих циљева, омаловажавао и ометао рад колега, вршио незаконите радње у име
Удружења); 
4. које у току чланства добије правоснажну пресуду прекршајног или кривичног учињеног дела



против човечности, на националној  и верској  основи,  расној  дискриминацији,  учествовања у
секташким активности,  против Српства и националног идентитета, као и других дела које су у
супротности са начелима Статута Удружења и другим донетим актима на снази;
5. које  добије  правоснажну  пресуду  затвора  дужу  од  6  (шест)  месеци  прекршајног  или
кривичног учињеног дела; 
6. које  не  поштује  лични  интегритет  колега,  различитост  полова,  ставова  и  мишљења,
недолично се понаша и омета рад Удружења;
7. неоправдано неплаћање чланарине.

Скупштина  усваја  (као  основан)  или  одбацује  (као  неоснован)  предлог  Управног  одбора  за
искључење из чланства, или захтев члана Удружења за самостално исшчлањење. 

У Београду, дана 01.08.2016. године                                                  

Председник Управног одбора

______________________________

                                                                                                          Александар Манић

 м.п.                      


