
Скупштина Мреже академске солидарности и ангажованости, на основу члана 11. И 12. 

Закона о удружењима („Службени гласник“ Републике Србије број 51/09 и 99/11 - др. 

закони и 44/2018 - др. закони), на седници одржаној 25.10.2019. године у Београду, донела 

је следећи 

 

СТАТУТ УДРУЖЕЊА 

МРЕЖА АКАДЕМСКЕ СОЛИДАРНОСТИ И АНГАЖОВАНОСТИ 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

  

Члан 1. 

Мрежа академске солидарности и ангажованости (у даљем тексту: Мрежа) је добровољно, 

невладино, непрофитно, стручно и научно-уметничко удружење академских радника и 

радница Србије, основано ради остваривања циљева у области унапређења академског 

рада. 

Организована је као нестраначка, струковна и интересна организација академских 

радника и радница Србије, основана ради заштите принципа академског рада, 

унапређивања стручног и научног-уметничког деловања, међусобног повезивања и 

сарадње чланова и чланица Мреже. 

  

Члан 2. 

Мрежа је отворена за сарадњу са другим научним и стручним организацијама на бази 

струковних интереса и јавног интереса грађана. 

  

Члан 3. 

Назив удружења је: Мрежа академске солидарности и ангажованости. На енглеском језику 

назив Мреже је: Network of Academic Solidarity and Engagement. 

Скраћени назив Мреже је: МАСА. На енглеском језику скраћени назив Мреже је: NASE. 

  

Члан 4. 

Мрежа има статус правног лица, с правима, обавезама и одговорностима које произилазе 

из Устава, закона и овог Статута. 

Седиште Мреже је у Београду. 

Мрежа ће своје активности обављати на целој територији Републике Србије. 

  

Члан 5. 

Мрежа има округли печат с натписом у спољном кругу: Мрежа академске солидарности и 

ангажованости, у средини печата МАСА, а у дну Београд. 

Штамбиљ Удружења (заводни печат) је правоугаоног облика са следећим текстом: 

„Мрежа академске солидарности и ангажованости“ 

Број________ 

_____________20___год. 



Београд. 

 

 

II ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ МРЕЖЕ 

  

Члан 6. 

Чланови и чланице Мреже прихватају и у свом деловању се јавно залажу за следеће 

принципе: 

• Аутономија – академске институције, те академски радници и раднице уживају 

слободу организације и извођења научно-истраживачког рада и уметничког 

стваралаштва, као и право на избор метода тумачења наставних и научно-

уметничких садржаја и слободу креирања студијских програма. Простор 

универзитета, високошколских и научних установа је неповредив. 

• Честитост – чланови и чланице Мреже обавезују се на истраживачку честитост 

у планирању, извођењу и објављивању резултата истраживања; наставничку 

честитост у менторском раду, раду са студентима и другим сарадницима у 

настави; професионалну честитост која се огледа у коректној интерпретацији 

резултата истраживања у јавном деловању и поштовању достојанства других 

особа. 

• Солидарност – чланови и чланице Мреже делују појединачно и удружено на 

начин који оснажује колегијалност и везе међу члановима академске заједнице 

подстичући солидарност и могућност за заједничко деловање у циљу 

побољшања услова академског рада. Чланови и чланице Мреже ће штити 

достојанство, интегритет и професионални статус колега и колегиница. 

• Слобода критичког мишљења – чланови и чланице Мреже бране слободу 

мишљења и јавног изражавања и указују на догађаје или процесе који их 

нарушавају; негују културу изражавања критичког или другачијег мишљења како 

у научном раду тако и у јавном деловању; њихово деловање јача критички глас 

науке и струке у сврху развоја демократског, инклузивног и солидарног друштва. 

• Јавност и транспарентност – чланови и чланице Мреже залажу се за јавност 

академског рада и транспарентност у доношењу и спровођењу јавних политика и 

својим ангажманом доприносе њиховој ефикасној примени. 

• Друштвена одговорност – чланови и чланице Мреже своју стручност, према 

властитим склоностима, користе за активно учешће у јавним дебатама и дају 

допринос критичком сагледавању друштвених проблема, формулисању јавних 

политика и заштити јавних добара. 

 

Члан 7. 

 

Циљеви Мреже су: 

• Неговање и промоција критичког мишљења и научне критике; 



• Иницирање и координација стручних расправа о ширим друштвеним 

проблемима који су релевантни за државу и друштво Србије, како би се 

понудиле утемељене анализе и препоруке; 

• Припремање и координисање учешћа у јавним расправама током којих се 

доносе правне регулативе и стратешки документи јавних политика из области 

образовања, науке и уметности, као и у другим областима у којима је неопходно 

да се чује глас науке и струке; 

• Припремање и заговарање предлога докумената или политика који имају за циљ 

унапређење услова за неометан и квалитетан академски рад; 

• Праћење и надзирање транспарентности деловања надлежних тела која 

спроводе академске политике и програме (министарства, универзитети, 

факултети и институти); 

• Промовисање стандарда професионалног деловања и неговање етике 

академског рада; 

• Подршка појединцима, групама или академским институцијама који су изложени 

притисцима којима се угрожавају аутономија универзитета и академске слободе, 

као и онима који су изложени дискриминативним поступцима унутар 

академских институција; 

• Унапређивање друштвеног положаја академских радника и радница и 

промоција научно-уметничке и стручне делатности као делатности од изузетног 

значаја за друштво; 

• Повезивање и сарадња с институцијама и организацијама у циљу решавања 

питања од интереса за Мрежу, академску и друштвену заједницу; 

• Повезивање и сарадња са сродним страним и међународним организацијама. 

  

Члан 8. 

Ради остваривања циљева наведених у претходном члану, Мрежа: 

• Организује научне скупове, симпозијуме, саветовања, јавне расправе и друге 

догађаје самостално или у сарадњи са партнерима; 

• Даје иницијативе, предлоге и мишљења државним органима, универзитетима, 

научним институцијама и другим организацијама за унапређење научног, 

уметничког, истраживачког, образовног и стручног рада; 

• Организује израду научно-истраживачких и стручних пројеката, елабората и 

анализа о аспектима друштвених проблема који су релевантни за државу и 

друштво Србије; 

• Формира радна тела за бављење специфичним питањима из делокруга рада 

Мреже; 

• Пружа стручну и друге видове подршке члановима и чланицама академске 

заједнице који су на различите начине угрожени у свом раду; 

• Иступа јавно преко својих чланова и чланица ради промоције и одбране принципа 

Мреже; 



• Информише чланове и чланице и јавност преко интернет сајта Мреже, друштвених 

мрежа и других гласила у складу с одлукама Извршног одбора Мреже; 

• Издаје публикације, монографије, предлоге практичних политика и друге штампане 

материјале; 

• Сарађује са сродним организацијама у земљи, са сличним националним 

организацијама других земаља и са међународним друштвима, удружењима и 

телима; 

• Бави се другим облицима организовања и ангажовања ради остваривања циљева 

Мреже утврђених овим Статутом. 

  

 

III ЧЛАНСТВО У ДРУШТВУ 

  

Члан 9. 

Чланови и чланице Мреже могу бити редовни и придружени. 

Редовни чланови и чланице су представници и представнице академске заједнице који 

имају важећу афилијацију на акредитованим академским институцијама у Србији, 

укључујући и пензионере и студенте докторских студија. 

Придружени чланови Мреже могу бити представници и представнице академске 

заједнице из других држава који својим радом могу да допринесу раду Мреже, као и 

доктори наука без академске афилијације. 

Чланови и чланице Мреже прихватају принципе Мреже приликом ступања у чланство. 

Да би постали део Мреже, академски радници и раднице морају да приложе препоруку 

једног члана или чланице Мреже. 

Одлуку о пријему у чланство доноси Координациони одбор. Против одлуке о пријему у 

чланство кандидат може упутити жалбу Скупштини, чија је одлука коначна. 

  

Члан 10. 

Права, обавезе и одговорности редовног члана и чланице Мреже су да:  

• равноправно са другим члановима и чланицама учествује у остваривању 

циљева Мреже;  

• учествује у доношењу одлука у складу са Статутом Мреже; 

• буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Мреже;  

• од Мреже тражи и добије стручну подршку и помоћ; 

• бира и да сам буде биран у органе Мреже; 

• учествује у раду свих тела Мреже и другим активностима које Мрежа спроводи, 

непосредно или посредно преко изабраних представника;  

• се придржава Статута и других нормативних аката Мреже;  

• поштује и примењује одлуке органа Мреже; 

• уредно плаћа чланарину за сваку календарску годину;  

• ажурира податке за базу чланова/ица;  

• својим предлозима, иницијативама и иновацијама унапређује рад Мреже и 

побољшава њену организацију и стручну делатност. 

  



Члан 11. 

Права, обавезе и одговорности придружених чланова Мреже су да: 

• помаже у остваривању циљева Мреже;  

• буде благовремено и потпуно информисан/а о раду и активностима Мреже;  

• од Мреже тражи и добије стручну подршку и помоћ; 

• својим предлозима, иницијативама и иновацијама унапређује рад Мреже и 

побољшава његову организацију и стручну делатност; 

• ажурира податке за базу чланова/ица;  

  

Члан 12. 

Члан или чланица Мреже може бити искључен из чланства због нарушавања угледа 

Мреже, поступања супротно одредбама овог Статута, других општих аката, на предлог 

Извршног одбора, о чему одлуку доноси Координационо тело Мреже. 

Члану, односно чланици се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет 

предлог за доношење одлуке о престанку његовог, тј. њеног чланства у Мрежи. 

Чланство у Мрежи престаје и давањем писане изјаве о иступању из чланства Мреже или 

неплаћеном чланарином за текућу годину. 

 

Члан 13. 

У Мрежи се води Регистар чланова и чланица с јединственим идентификационим бројем 

сваког члана/ице. 

  

 

IV УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИ МРЕЖЕ 

  

Члан 14. 

Органи Мреже су: 

• Скупштина; 

• Координациони одбор (у даљем тексту КО); 

• Извршни одбор (у даљем тексту: ИО) 

• Саветодавни одбор; 

• Надзорни одбор. 

 

Функцију законског заступника Мреже врше три члана Извршног одбора без ограничења.  

  

1. СКУПШТИНА 

  

Члан 15. 

Скупштина Mреже је највиши орган Мреже. 

Скупштину чине сви редовни чланови Мреже. 

Чланови и чланице Мреже могу имату једну афилијацију у Мрежи, за коју се опредељују 

приликом плаћања чланарине за текућу годину. 



Број чланова Скупштине утврђује ИО Мреже у поступку припреме Скупштине. Радом 

Скупштине руководи и председава Председник KO који заказује Скупштину, најмање 14 

дана пре одржавања седнице. 

  

Члан 16. 

Седница Скупштине може бити редовна, изборна или ванредна. 

Редовна седница Скупштине се одржава једном годишње. 

Изборна седница Скупштине се одржава по правилу сваке друге године. Изборну седницу 

Скупштине сазива Председник Координационог одбора, најкасније 30 дана пре истека 

мандата тела Мреже. На изборној Скупштини бирају се чланови Координационог одбора 

и Надзорног одбора. 

 

Ванредна седница Скупштине се може сазвати из следећих разлога:  

• када је деловањем органа Мреже повређен Статут Мреже; 

• у случају опструкције и блокаде органа Мреже, а које се не могу превазићи 

унутар тих органа; 

 

Ванредну седницу Скупштине сазива Председник KO, по сопственој иницијативи, на захтев 

ИО Мреже или на захтев једне трећине чланова. 

  

Члан 17. 

Скупштина може да заседа ако је присутна најмање једна половина чланова Скупштине. 

Одлуке се доносе простом већином гласова присутних чланова, осим одлуке о статусним 

променама, одлуке о доношењу или изменама Статута, које се доносе двотрећинском 

већином гласова присутних чланова. 

Ако  Скупштини не присуствује половина чланова Скупштине, председник КО сазива нову 

седницу, у року од 5 дана. Поновљена Скупштина заседа и доноси одлуке већином 

присутних чланова и чланица. 

Материјал за Скупштину мора се уручити најмање 3 дана пре њеног одржавања и то 

електронским путем. 

Скупштина ради ефикасности и уштеде може одлучивати путем електронске седнице о 

свим питањима сем избора органа. Електронске седнице се одржавају по истим 

правилима као и физичке седнице Скупштине.  

У електронској седници, чланови и чланице учествују путем маил адресе са којом су 

регистровани у бази Мреже.   

Дискусија у оквиру електронске седнице не може бити краћа од сат времена, нит дужа од 

четири сата. Одлучивање на електронској седници се врши гласањем по предлогу са 

„ПРИХВАТАМ“ или „НЕ ПРИХВАТАМ“. 

 

  

Члан 18. 

Надлежности Скупштине су да: 

• доноси Статут Мреже, његове измене и допуне као и друге опште акте Мреже; 

• одлучује о статусним променама; 



• усваја Програм рада, Финансијски план и Завршни рачун; 

• бира чланове Координационог и Надзорног одбора; 

• доноси опште акте којима се регулише рад Координационог одбора, Извршног 

одбора, те Надзорног одбора; 

• расправља и одлучује о свим питањима значајним за рад и развој Мреже; 

• разматра и усваја извештаје о раду органа Мреже; 

• одлучује о другим питањима од заједничког интереса чланова Мреже;  

• одлучује о удруживању у савезе и друге организације у земљи и иностранству. 

  

  

2. УПРАВЉАЧКА И ИЗВРШНА ТЕЛА МРЕЖЕ 

  

Члан 19. 

Координациони одбор је управљачки орган Мреже, који се стара о спровођењу 

активности на остварењу циљева Мреже који су утврђени овим Статутом.  

Чланови КО бирају се на седници изборне Скупштине, из редова чланова и чланица 

Мреже.  

Председник КО и два заменика чине Извршни одбор Мреже, који се бира на првој 

конститутивној седници КО. 

КО на првој конститутивној седници дефинише приоритетне области деловања у свом 

мандату (тзв. портфолио) и договара који члан или чланица КО преузима координацију 

тих области пословања. 

  

Члан 20. 

КО има најмање 7, а највише 11 чланова, од којих је један Председник КО, а два заменици 

одговорни за унутрашње и спољашње пословање Мреже. Мандат чланова КО траје 2 

године. 

Мандат члана КО Мреже може престати и пре истека рока на који је биран: подношењем 

оставке, неоправданим изостајањем са седница КО више од три пута, престанком 

чланства у Мрежи, или разрешењем од стране органа који га је бирао.  

У случају ранијег престанка мандата члану КО, Скупштина на првој наредној седници бира 

новог члана КО, чији мандат траје до истека целог мандата КО. До избора новог члана КО, 

седнице се одржавају са постојећим бројем чланова. 

  

  

Члан 21. 

КО Мреже се састаје по утврђеном програму рада, најмање шест пута годишње, а по 

потреби и чешће. 

Седнице КО Мреже сазива и њима руководи Председник КО, а у случају његове 

одсутности или спречености његов заменик. 

Председник је дужан да ван утврђених рокова сазове седницу КО на захтев најмање три 

члана КО или Надзорног одбора. 

 



Члан 22. 

КО заседа ако седници физички или путем видео линка присуствује најмање две трећине 

чланова и доноси одлуке простом већином. 

Седнице КО се могу одржавати и електронским путем по истим правилима као и физичке 

седнице.  

У електронској седници, чланови и чланице КО учествују путем маил адресе са којом су 

регистровани у бази Мреже.   

Дискусија у оквиру електронске седнице не може бити краћа од сат времена, нит дужа од 

четири сата. Одлучивање на електронској седници се врши гласањем по предлогу са 

„ПРИХВАТАМ“ или „НЕ ПРИХВАТАМ“. 

 

  

Члан 23. 

За свој рад КО одговара Скупштини и дужан је да јој најмање једном годишње поднесе 

извештај о раду као и на крају мандатног периода на Редовној Скупштини. 

  

Члан 24. 

Надлежност КО Мреже је да: 

• предлаже годишњи план и програм рада Мреже који усваја Скупштина; 

• подноси финансијски план као и завршни рачун на усвајање Скупштини; 

• подноси извештај о свом раду на усвајање Скупштини; 

• доноси појединачна акта Мреже неопходна за несметан рад Мреже; 

• одлучује о свим питањима за која га овласти Скупштина; 

• именује и разрешава чланове радних група; 

• одлучује о престанку чланства у Мрежи; 

• предузима све потребне радње за одржавање седница Скупштине; 

• руководи радом Мреже између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради 

остваривања циљева Мреже; 

• организује редовно обављање делатности Мреже; 

• доноси финансијске одлуке; 

• одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом 

иницијативом или иницијативом најмање пет чланова Мреже и припрема 

предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање.  

 

Члан 25. 

Чланови Извршног одбора Мреже обављају следеће послове: 

• представљају Мрежу пред правним лицима, судским и државним органима; 

• потписују документа у име Мреже из своје надлежности; 

• наредбодавци су финансијског пословања Мреже; 

• старају се о благовременом извршавању одлука КО Мреже и задатака које је 

пред КО Мреже ставила Скупштина; 

• упућују предлоге општих аката које се достављају на усвајање Скупштини; 

• дају појединачна задужења осталим члановима КО Мреже, у случајевима 

предвиђеним овим Статутом. 



 

3. НАДЗОРНИ ОДБОР МРЕЖЕ 

  

Члан 26. 

Надзорни одбор (у даљем тексту НО) је самосталан орган Мреже који непосредно бира 

Скупштина, на изборној седници Скупштине. 

НО има 3 члана, а одлуке доноси простом већином гласова. 

Радом НО руководи Председник, кога међу собом бирају чланови НО на првој седници. 

Мандат Надзорног одбора траје две године. 

  

Члан 27. 

НО врши надзор над радом Мреже: реализацијом програма рада Мреже у оквиру својих 

надлежности, целокупним материјално-финансијским пословањем Мреже, поштовањем 

Статута и осталих општих аката, као и одлука Скупштине, КО и ИО. 

  

Члан 28. 

НО се састаје полугодишње, а по потреби и чешће. 

НО одлучује већином гласова укупног броја чланова. 

О свом раду и налазима подноси извештај на редовној годишњој Скупштини Мреже. 

У случају ванредне ситуације свој извештај подноси председнику КО и захтева хитно 

сазивање КО. 

  

  

4. САВЕТОДАВНИ ОДБОР МРЕЖЕ 

 

Члан 29. 

Координациони одбор Мреже може основати Саветодавни одбор Мреже у који може 

позвати особе које својим активностима, залагањем и осталим изузетним доприносима 

могу помоћи Мрежи у раду на остваривању општих и/или специфичних циљева. 

КО Одлуком о оснивању Саветодавног одбора одређује његов положај, састав и делокруг. 

Особа предложена за члана Саветодавног одбора прихвата именовање слањем писменог 

или електронског дописа Председнику КО. 

Број чланова Саветодавног одбора није ограничен. 

Мандат у Саветодавном одбору траје четири године уз могућност реизбора. 

 

 

5. РАДНЕ ГРУПЕ  

  

Члан 30. 

У циљу разматрања и проучавања појединих питања односно проблема који се могу 

појавити као питања од интереса за чланство Мреже, могу се образовати радне групе. 

У чланство радних група, осим чланова Мреже, могу се именовати и еминентни 

стручњаци ван реда чланова. 



Радне групе два пута годишње подносе извештај о раду КО Мреже. КО Мреже доноси 

одлуку о формирању радних група на захтев најмање 5 чланова Мреже. Чланови тих тела 

бирају координатора међу собом и он је одговоран за достављање извештаја ИО Мреже. 

 

  

V ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА И ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ МРЕЖЕ 

  

Члан 31. 

За остваривање циљева и задатака утврђених овим Статутом, Мрежа обезбеђује средства 

за свој рад од прихода од чланарине, из сопствених прихода остварених по основу 

научно-стручних активности, као и од дотација, донација, поклона и осталих прихода у 

складу са законом и Статутом. 

  

Члан 32. 

Средства Мреже се утврђују и распоређују финансијским планом, који се доноси сваке 

године, најкасније до 15. марта за текућу годину. Финансијски план доноси КО, а коначно 

усваја Скупштина Мреже. 

Финансијско пословање и коришћење средстава Мреже врши се на основу и у складу с 

позитивним прописима који регулишу ову материју, циљевима и задацима Мреже и 

општим актима Мреже. 

Налоге за финансијско пословање потписује члан ИО Мреже задужен за финансијско 

пословање. 

  

Члан 33. 

У случају престанка рада Мреже, на основу одлуке Скупштине, као и у случајевима 

утврђеним законом, КО доноси одлуку о донирању имовине у добротворне сврхе. 

  

 

VI ЈАВНОСТ РАДА 

 

Члан 34. 

Рад Удружења је јаван. 

Записници са седница тела Мреже су доступна свим члановима и чланицама Мреже 

путем канала интерне комуникације. 

Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења су јавно доступни на страници 

Мреже након усвајања на седници Скупштине. 

 

 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

  

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

одредбе Закона о удружењима. 

Овај Статут ступа на снагу даном доношења. 



 

 

У Београду,                      ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОСНИВАЧКЕ СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА 

25.10.2019.                  Проф. др. Ђорђе Павићевић 

  

_____________________________________ 

 

 

 

 


