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У складу са одредбама чл. 78. и чл. 12. Закона о удружењима (Службени гласник РС, 

бр.51/09), на  скупштини удружења Београдска отворена школа одржаној дана 5. августа 2010. у 

Београду, усвојен је нови Статут, који је два пута измењен: на седници одржаној дана 17. 

новембра 2010, амандманом на члан 18, затим на седници одржаној 2. августа 2021 амандманом 

на члан 2, те сада пречишћени текст Статута гласи: 
 

СТАТУТ 
удружења 

„Београдска отворена школа“ 
 

Област остваривања циљева 

Члан 1. 

Удружење „Београдска отворена школа” (у даљем тексту: БОШ) је невладино и 

непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области 

образовања. 

Циљеви БОШа  

Члан 2. 
Циљ БОШа је изградња модерне заједнице засноване на демократским вредностима.  

Специфични циљеви БОШа су:  

1. Развој људских ресурса; 

 стварање мреже будућих носилаца друштвених промена кроз мултидисциплинарне 

додипломске студије за надарене студенте:  

 подизање капацитета запослених у државној управи, локалној самоуправи и 

организацијама грађанског друштва ангажованих на процесима европских интеграција, 

умрежавање појединаца и институција укључених у процес европских интеграција и боље 

информисање грађана о европским интеграцијама Србије;  

 подизање капацитета друштвених и политичких лидера како би успешније спроводили 

мисије својих организација.  

2. унапређење јавних политика у областима: добро управљање, европске интеграције, енергија 

клима и животна средина, омладинска политика, унапређење запошљивости;  

 реформа и модернизација јавних институција;  

 очување животне средине, унапређено јавно здравље и квалитет живота грађана, кроз 

успешну спровођење европских политика и норми у области заштите животне средине и 

борбе против климатских промена, постизање циљева одрживог развоја и доследно 

спровођење Агенде 2030, транзицију ка нискоугљеничној економији и интеграцију 

политике животне средине у друге секторске политике; 

 реформа система стручног образовања и запошљавања, унапређење система високог 

образовања и регионална сарадња у развоју образовања у Југоситочној Европи;  

 боље информисање младих и подстицање омладинског активизма;  

 промоција, увођење и даље развијање концепта каријерног вођења и саветовања у 

образовни систем Србије, успостављање мреже релевантних социјалних партнера и 

изградња капацитета институција за пружање услуга каријерног вођења и саветовања. 

3. Јачање капацитета и повезивање јавног, пословног и цивилног сектора: 

 унапређење рада и независности медија 

 подстицање грађанског активизма, оснаживање цивилног сектора и прихватање вредности 

отвореног демократског друштва; 

 промоција толерантног и мултиконфесионалног друштва и дијалога, боље разумевање 

улоге мањина и верских заједница у процесима развоја цивилног друштва;  

 промоција и развој информационог друштва и брже укључивање у европски истраживачки 

простор у области информационо-комуникационих технологија. 
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Активности БОШа 

Члан 3. 

Својим активностима БОШ доприноси укупном развоју друштва кроз додатно образовање и 

обуку носилаца друштвених промена, изградњу капацитета институција демократског друштва, 

истраживање и развој јавних политика. 

 

Ради остваривања својих циљева БОШ: 

 осмишљава и реализује: 

- интерактивне и иновативне образовне програме из области европских интеграција, 

друштвено-хуманистичких наука и других области,  

- стручне обуке и тренинге за стицање различитих вештина,  

- истраживања и услуге консултација,  

- интерактивне веб портале,  

- програме електронског учења и виртуелне школе преко интернета,  

- конференције, округле столове и трибине,  

- промоције и кампање, 

- студијске посете и програме стажирања; 

 јавно заговара и припрема предлоге практичних политика;      

 креира документа за реформе одређених области (образовање, информационо друштво, 

каријерно вођење и саветовање и др.); 

 пружа стручну и административно-техничку подршку за реформу и модернизацију јавних 

институција; 

 администрира програме стипендија; 

 објављује бројне публикације (штампана и мултимедијална издања); 

 подстиче грађански и студентски активизам; 

 развија мреже организација; 

 окупља бивше и садашње студенте и сараднике; 

 омогућава пренос и размену знања, вештина и информација.  

 

 

Назив и седиште 

Члан 4. 

Пун назив удружења је: Београдска отворена школа.  

Скраћени назив је: БОШ. 
Пун назив удружења на енглеском језику је: Belgrade Open School, док је скраћени назив 

удружења на енглеском језику: BOS. 

БОШ има седиште у Београду. 

БОШ своју делатност остварује на територији Републике Србије. 

 

 

Услови и начин учлањивања и престанка чланства 

Члан 5. 

Члан БОШа може бити свако лице које прихвата циљеве БОШа и Статут, учествује у раду 

БОШа и поднесе пријаву за учлањење Скупштини БОШа. 

 

 

Члан 6. 

Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина 2/3 већином од укупног броја чланова 

Скупштине и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.   

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању.  

Чланство у БОШу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба 

овог Статута или нарушавања угледа БОШа. 

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, одлуком за коју је гласало 2/3 од 

укупног броја чланова Скупштине. 
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Права обавезе и одговорност чланства 

Члан 7. 

Члан БОШа има право да: 

1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева БОШа; 

2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа БОШа; 

3) бира и буде биран у органе БОШа; 

4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима БОШа. 

 

Члан је дужан да: 

1) доприноси остваривању циљева БОШа; 

2) учествује, у складу са интересовањем и могућностима, у активностима БОШа; 

3) обавља друге послове које му повери Скупштина. 

 

Унутрашња организација 

Члан 8. 

Органи БОШа су Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор и генерални директор. 

Функцију заступника врши генерални директор, а у његовом одсуству члан или друго лице 

запослено у БОШу које генерални директор овласти. 

 

Скупштина 

Члан 9. 

Скупштину БОШа чине сви његови чланови. 

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се 

заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине 

чланова скупштине. Иницијатива се подноси председнику Скупштине, у писаном облику и у њој 

се морају навести питања чије се разматрање предлаже. 

 

Седницу Скупштине сазива председник Скупштине, писаним обавештењем о месту и 

времену одржавања Скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава председник 

Скупштине. 

Скупштина: 

1) доноси план и програм рада; 

2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута; 

3) усваја друге опште акте БОШа; 

4) бира и разрешава председника Скупштине; 

5) бира и разрешава чланове Управног одбора; 

6) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај генералног директора и 

Надзорног одбора; 

7) разматра и усваја финансијски план и извештај; 

8) одлучује о статусним променама и престанку рада БОШа; 

9) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству. 

 

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова. 

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова. 

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада БОШа 

неопходна је 2/3 већина гласова од укупног броја чланова. 

 

 

Управни одбор 

Члан 10. 

Управни одбор је извршни орган БОШа, који се стара о спровођењу циљева БОШа који су 

утврђени овим Статутом.  

Управни одбор има до 11 чланова које бира и опозива Скупштина и још 4 члана могу бити 

кооптирана 2/3 већином од укупног броја чланова Управног одбора у тренутку доношења одлуке. 

Председник Скупштине БОШа је члан Управног одбора. 
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Чланови Управног одбора могу бити и лица која нису чланови Скупштине Школе. 

Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника.  

Управни одбор може оснивати комисије за поједине области рада. 

 

 

Члан 11. 
Управни одбор: 

1) даје програмске смернице за рад БОШа између две седнице Скупштине и доноси 

одлуке ради остваривања циљева БОШа; 

2) бира и разрешава генералног директора БОШа; 

3) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим Статутом, овлашћени 

други органи БОШа. 

 

Надзорни одбор 

Члан 12. 

Надзорни одбор контролише финансијско пословање БОШа и о уоченим 

неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор. 

Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. 

Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине. 

 

 

Генерални директор 

Члан 13. 

Генерални директор заступа БОШ у правном промету и има права и дужности 

финансијског налогодавца. 

Генерални директор може да овласти друго лице, члана или запосленог у БОШу, да, у 

отсуству генералног директора, заступа БОШ и потписује сва финансијска и новчана документа у 

име БОШа. 

Генерални директор: 

1) организује редовно обављање делатности БОШа; 

2) извршава одлуке Управног одбора  и припрема материјал за седнице Управног одбора; 

3) успоставља организациону структуру за рад БОШа, руководи тимом сарадника и 

поверава посебне послове појединим члановима; 

4) одлучује о запошљавању и отпуштању у БОШу, у складу са организационом 

структуром и систематизацијом радних места; 

5) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. 

Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника БОШа за тај 

поступак; 

6) одговоран је за законитост рада БОШа. 

 

 

Начин избора органа и трајања мандата 

Члан 14. 

 Сви органи БОШа и чланови тима бирају се на две године, јавним гласањем, ако се о 

начину гласања не одлучи другачије. 

 Сви органи БОШа могу се поново бирати на исту функцију. 

Органи Школе пуноважно раде када је присутно више од половине њихових чланова, а 

одлуке се доносе већином гласова присутних чланова, уколико Статутом за поједине одлуке није 

одређена посебна већина. 
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Остваривање јавности рада 

Члан 15. 

Рад БОШа је јаван. 

Генерални директор и Управни одбор се старају о редовном обавештавању чланства и 

јавности о раду и активностима БОШа, непосредно или путем интерних публикација, односно 

путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.  

Годишњи обрачуни и извештаји о активностима БОШа подносе се члановима на седници 

Скупштине БОШа. 

 

 

Члан 16. 

Ради остварења својих циљева БОШ успоставља контакте и сарађује са другим 

удружењима и организацијама у земљи и иностранству. 

БОШ може приступити међународним удружењима, о чему одлуку доноси Скупштина. 

 

 

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима 

Члан 17. 

БОШ прибавља средства од донација, добровољних прилога, поклона, финансијских 

субвенција и на други законом дозвољен начин. 

БОШ може прибављати средства и од наплаћивања образовних услуга, као и 

наплаћивањем осталих услуга или продајом производа насталих током реализације активности 

побројаних у чл. 3. овог Статута.  

 

 

Привредна делатност којом се стиче добит  

Члан 18. 

БОШ прибавља средства обављајући привредну делатност: 

„Остало образовање“ (шифра 85.59). 

БОШ може почети са непосредним обављањем ове делатности тек након извршеног уписа 

у Регистар привредних субјеката.  

Добит остварена на начин из става 1. овог члана може се користити искључиво за 

остваривање циљева БОШа, укључујући и трошкове редовног рада БОШа и сопствено учешће у 

финансирању одређених пројеката.  

 

 

Престанак рада БОШа 

Члан 19. 

БОШ престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева 

БОШа, као и у другим случајевима предвиђеним законом. 

Одлука Скупштине о престанку рада БОШа доноси се 3/4 већином од укупног броја 

чланова. 

 

 

Поступање са имовином у случају престанка БОШа 

Члан 20. 

У случају престанка рада, имовина БОШа 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.  
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Изглед и садржина печата 

Члан 21. 

БОШ има печат округлог облика на којем је по ободу ћириличним писмом у горњој 

половини исписано: Београдска отворена школа, у доњој половини Београд, а у средини је 

латичним писмом исписан скраћени назив: БОШ. 
 

Члан 22. 

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати 

одредбе Закона о удружењима. 
 

Члан 23. 

Овај Статут ступа на снагу даном његовог усвајања на скупштини БОШа. 
 

 

 

Београд, 2. август 2021. 

 

 

 

 

 

      Председник скупштине БОШа 
 

 

      Маринко Вучинић 

 


