У складу са одредбама члана 12. и члана 22. Закона о удружењима ("Сл. гласник РС", бр. 51/2009 и
99/2011 - др. закони), Скупштинa Удружења „Српска Blockchain иницијатива“ дана 14.02.2019.
године доноси пречишћен текст Статута Удружења „Српска Blockchain иницијатива“ (у даљем
тексту: „Статут“) донетог на оснивачкој скупштини дана 13.02.2018. године, са изменама Статута
од 05.01.2019. године на следећи начин:
СТАТУТ УДРУЖЕЊА “Српска Blockchain Иницијатива”
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Удружење „Српска Blockchain иницијатива“ (у даљем тексту „Удружење“) је невладино и
непрофитно удружење основано на неодређено време ради остваривања циљева у области
информационих технологија, софтверског инжињеринга и дигиталних иновација.
Члан 2.
Циљеви Удружења су: развој и иновације у сфери информационих технологија у Србији, развој и
иновације „blockchain“ технологије у Србији, стручна едукација у вези са новим информационим
технологијама, стручна едукација и рад на развоју криптовалута у Србији, модернизација друштва
и пословања кроз активну употребу ,,blockchain“ и других високих технологија, усавршавање у
области савременог пословања посредством високих технологија, сарадња са организацијама из
земље или иностранства са сличним или истим циљевима, покретање законодавних иницијатива
у циљу регулисања у области информационих технологија, криптовалута и “blockchain”-a, са
циљем целокупног друштвеног и доприноса привреди Србије.
Члан 3.
Назив Удружења је “Српска Blockchain Иницијатива”.
Скраћени назив Удружења гласи “SBI”
Назив Удружења на енглеском језику гласи “Serbian Blockchain Initiative”.
Седиште Удружења налази се у Београду, на адреси Цара Душана 51, Београд – Земун.
Члан 4.
У сврху остваривања циљева Удружења, Удружење посебно обавља следеће активности:
1) Истраживање, анализа и примена иновација и нових достигнућа у области информационих
технологија, а посебно криптовалута;
2) Организовање и учествовање у пројектима који имају за сврху остваривање циљева
Удружења;
3) Сарадња са државним и образовним институцијама и предузећима са циљем стварања
окружења за развој иновација у сфери високих технологија;
4) Организовање, самостално или у сарадњи са другим релевантним организацијама,
установама или институцијама, стручних скупова, саветовања, семинара и других облика
стручног усавршавања у области високих технологија и високотехнолошких иновација;
5) Модернизација друштва кроз активну употребу високих технологија;
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6) Измена и унапређивање правних прописа у области информационих технологија и
криптовалута;
7) Подстицање сарадње и умрежавање компанија, инвеститора, стартапа, релевантних
организација, установа и институција и појединаца у области пословања и високих
технологија.
ОРГАНИ УДРУЖЕЊА
Члан 5.
Органи Удружења су:
1) Скупштина,
2) Председник Удружења.
Функцију заступника Удружења врши Председник Удружења
Члан 6.
Скупштина је највиши орган Удружења.
Скупштину Удружења чине сви чланови Удружења који имају право гласа у складу са чланом 10.
Статута.
Редовна седница Скупштине сазива се и одржава најмање једном годишње.
Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Председника или на
образложени предлог најмање једне трећине свих чланова Скупштине са правом гласа уз предлог
дневног реда.
Иницијатива се подноси Председнику Удружења.
Седницу скупштине сазива Председник Удружења, писаним обавештењем о месту и времену
одржавања скупштине и предлогу дневног реда, најкасније 15 (петнаест) дана пре одржавања
седнице. У случају да то не учини, овлашћење за сазивање седнице има најмање једна трећине
свих чланова Скупштине.
Скупштина може да ради и одлучује уколико истој присуствује најмање половина чланова
Скупштине са правом гласа.
Ако седница Скупштине није одржана због недостатка кворума, председник може сазвати
поновљену седницу, са истим дневним редом, која ће се одржати у року који није краћи од 15
дана нити дужи од 30 дана од дана седнице која није одржана.
Кворум за седницу из претходног члана је једна трећина укупног броја чланова са правом гласа.
Седница Скупштине одржава се редовно у месту седишта Удружења.
Седница Скупштине може се одржати путем средстава електронске комуникације.
Седнице Скупштине могу се одржавати коришћењем конференцијске везе или друге аудио и
визуелне комуникацијске опреме, тако да сва лица која учествују у раду седнице могу да
међусобно истовремено комуницирају.
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Скупштина одлуке доноси на основу јавног гласања на седници, већином гласова присутних
чланова Скупштине који имају право гласа.
Одлука о усвајању Статута, изменама Статута, и одлуке којима се одлучује о престанку Удружења
или се мења правни статус Удружења доносе се двотрећинском већином гласова свих чланова
Скупштине са правом гласа.
Члан 7.
Скупштина:
1) доноси план и програм рада Удружења;
2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
3) усваја друге опште акте Удружења;
4) бира и разрешава ПредседникаУдружења;
5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Председника о раду Удружења;
6) разматра и усваја финансијски план и финансијски извештај припремљен од стране
Председника Удружења;
7) одлучује о статусним променама Удружења и престанку рада Удружења;
8) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.
9) одлучује о висини, начину и роковима уплате чланарине у Удружењу;
10) прописује додатне услове за чланство;
11) одлучује о престанку чланства,
12) доноси Пословник о раду Скупштине,
13) одлучује о другим питањима која нису у надлежности Председника.
Члан 8.
Председник Удружења заступа Удружење у правном промету према свим трећим лицима, у
складу са обимом овлашћења утврђеним Одлуком Скупштине Удружења.
Првог Председника Удружења именује Скупштина.
Мандат Председника Удружења траје до разрешења.
Председник Удружења врши следеће активности:
1) заступа Удружење у земљи и иностранству, према свим трећим лицима, органима и
организацијама;
2) организује и води послове Удружења;
3) стара се о законитости рада Удружења;
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4) спроводи циљеве Удружења;
5)

спроводи одлуке и закључке Скупштине;

6) руководи процесом рада;
7) закључује уговоре из редовних активности Удружења;
8) води кадровску политику;
9) сазива и председава Скупштином Удружења;
10) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине;
11) доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;
12) поверава посебне послове појединим члановима;
13) припрема финансијски извештај;
14) припрема предлоге општих аката као и аката програмске, финансијске и организационе
природе;
15) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или
на предлог најмање трећине чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна,
који подноси Скупштини на одлучивање;
16) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона
о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај поступак;
17) одлучује о пријему чланова у Удружење;
18) спроводи конкретне активности у оквиру међународне сарадње Удружења;
19) иницира нове активности и форме рада Удружења;
20) стара се о информисању чланова Удружења, шире јавности, и о промоцији Удружења;
21) одлучује о другим питањима из своје надлежности у складу са позитивним прописима и
актима Удружења.
Члан 9.
Рад Удружења је јаван.
Председник се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима
Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност,
или на други примерени начин.
Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници
скупштине удружења.
ЧЛАНСТВО
Члан 10.
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Удружење чине следећи чланови:
1. Корпоративни чланови – правна лица, предузетници и субјекти који у другој форми
обављају пословну делатност,
2. Чланови појединци – физичка лица и
3. Почасни чланови.
Корпоративни чланови учествују у раду Скупштине Удружења и имају право гласа. Корпоративни
чланови су дужни да плаћају чланарину.
Чланови појединци имају право да присуствују раду Скупштине, без права гласа и имају право да
буду бирани у органе Удружења. Чланови појединци се о седницама скупштине обавештавају
путем сајта Удружења, без слања посебног позива. Чланови појединци су дужни да плаћају
чланарину.
Почасни чланови могу бити и физичка и правна лица, који могу да присуствују раду органа
Удружења, али без права гласа и без обавезе плаћања чланарине.
Члан Удружења може бити свако лице за које Председник Удружења утврди да својим знањем и
професионалним опредељењем може да допринесе остваривању циљева Удружења, које
прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Председнику Удружења.
Одлуку о пријему у чланство доноси Председник и о томе у року од 30 дана обавештава
подносиоца пријаве.
Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. Чланство у Удружењу може
престати због дуже неактивности члана, неиспуњавања обавезе из члана 11. став 2. тачка 3) овог
статута, непоштовања других одредаба овог статута, нарушавања угледа Удружења, или престанка
остваривања услова прописаних Одлуком Скупштине.
Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Председника.
Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење
одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.
Члан 11.
Корпоративни члан Удружења има право да:
1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
3) бира органе Удружења;
4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.
Сваки Члан Удружења је дужан да:
1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;
2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;
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3) редовно плаћа чланарину у износу, периодима и на начин који се ближе одређује Одлуком
Скупштине Удружења;
4) обавља друге послове које му повери Председник.
СРЕДСТВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА
Члан 12.
Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона,
финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.
Удружење може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге облике образовања
из области предвиђених чланом 2. и чланом 4. овог Статута.
ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА
Члан 13.
Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева
Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.
Одлуку о престанку рада Удружења, Скупштина доноси двотрећинском већином.
Члан 14.
У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које
је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о
престанку рада Удружења одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.
Члан 15.
Удружење има печат округлог облика на којем је у горњој половини исписано: Српска Blockchain
Иницијатива, Београд.
Члан 16.
На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе
Закона о удружењима.
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