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СТАТУТ 
 

АМЕРИЧКЕ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ У СРБИЈИ 
 

 
На основу члана 22 Закона о удружењима (Сл. Гласник РС бр. 51/09 и  бр. 99/2011 – др. 

закони), на електронској седници Ванредне Генералне Скупштине одржане дана 20.05.2015. 
године, чланови Удружења  Америчке привредне коморе у Србији усвојили су измене и 

допуне Статута од 11.02.2010, са изменама од 09.02.2012. године и 28.10.2013. године и 
27.02.2014. године и доносе интегрални и пречишћени текст Статута 

 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

 
Члан 1  

 
1.1. Овим Статутом регулише се: назив, седиште и подручје деловања удружења; циљеви и 

област остваривања циљева; јавност; чланство; права, обавезе и одговорност чланова; 
износ чланарине; Генерална Скупштина, Управни одбор и Извршни директор као тела овог 
удружења; начин оснивања ових тела, њихова овлашћења, процес одлучивања, услови и 
начин именовања и разрешења, мандат и одговорност чланова тела; права представљања 
удружења; имовина, стицање и отуђење имовине са могућом зарадом; званични и радни 
језик удружења; гашење удружења и поступак са имовином у случају гашења удружења као 
и друга питања утврђена законом.  

 
1.2. Овај Статут у потпуности замењују одредбе Статута од 3.10.2001. године, са изменама и 

допунама од 17.12.2002, године, од 10.12.2003. године, од 15.09.2005. године и од  
13.07.2006. године, чиме  Удружење усклађује свој рад са одредбама Закона о удружењима 
и наставља своје деловање као добровољна и недобитна организација.  

 
НАЗИВ 

 
Члан 2  

 
2.1. Назив Удружења на српском језику гласи:  ``Америчка привредна комора у Србији``. 
 
2.2. Назив Удружења у преводу на енглески језик које се уписује у Регистар Удружења гласи: 

``The American Chamber of Commerce in Serbia``. 
 
2.3.      Скраћени назив удружења гласи: `` AmCham Србија`` и ``AmCham Serbia``. 

 
СЕДИШТЕ 

 
Члан 3 

 
3.1.  Седиште Удружења Америчке привредне коморе у Србији (у даљем тексту: AmCham) је у 

Београду. 
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ПОДРУЧЈЕ 
 

Члан 4 
 

4.1. Подручје деловања AmCham-а је подручје Србије. 
 

Члан 5  
 

5.1. AmCham је основан на неодређено време. 
 
5.2. AmCham је има статус правног лица и добровољна је, невладина и недобитна  организација 

заснована на слободи удруживања више физичких или правних лица, основана ради 
унапређења и остваривања  циљева одређених овим Статутом. 

  
ПЕЧАТ 

 
Члан 6 

 
6.1. AmCham има печат који је округлог облика и садржи пун назив AmCham-а на српском и 

енглеском језику, као и одредницу “Београд”. 
 

ОБЛАСТ ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА 
 

Члан 7  
 

7.1. AmCham се руководи америчким пословним вредностима конкурентности, 

транспарентности и слободног предузетништва и представља глас америчке привреде у 
Србији. AmCham је лидер у унапређењу регулаторног и пословног окружења кроз 
проактиван дијалог и отворено партнерство са Владом, привредом и другим кључним 
циљним групама.  

 
 

АКТИВНОСТИ И ИМОВИНА УДРУЖЕЊА  

 
Члан 8  

 
8.1. У остваривању својих циљева из члана 7. овог Статута,  AmCham, између осталог, може 

предузимати и следеће активности: 

 
 Промоцију мера које доприносе и штите интересе чланова AmCham-а; 

 
 Организује конференције, едукативне програме, семинаре и предавања; издаје публикације 

у вези са циљевима AmCham-а, 

 
 Подстиче даље стране и домаће инвестиције у Србији и пружа подршку сталном 

унапређењу инвестиционе климе у земљи; 

 
 Помаже лицима која разматрају могућности пословања у Србији или већ послују у Србији; 
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 Одржава партнерски однос са Владом Републике Србије, Народном скупштином и другим 
актерима;  

 
 Доприноси сталном побољшању инвестиционе климе у Србији. 

 
8.2.  AmCham  прибавља средства обављањем консултантских активности у вези са пословањем 

и осталим управљањем: (шифра делатности 70221). AmCham  може почети са непосредним 
обављањем ове делатности тек након извршеног уписа у Регистар Удружења Агенције за 
привредне регистре.  

 
8.3.  AmCham  може прибављати средства и од издавања књига, брошура и других публикација, 

од чланарина, добровољних прилога, донација и поклона, оставина, камата на улоге, 
закупнине, дивиденди, бесповратних средстава (грантова), од котизације за семинаре и 
друге облике образовања из области свог деловања, као и од других облика сродних 
привредних делатности које AmCham  обавља, у складу са циљем наведеним у Статуту.  
 

8.4.  Имовина, као и добит остварена обављањем привредне и друге делатности може се 
користити искључиво за остваривање циљева AmCham-а, укључујући и трошкове редовног 
рада AmCham-a и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката. 

 
ЈАВНОСТ 

 
Члан 9 

 
9.1. Све активности и рад AmCham-а су јавни.  
 
9.2. AmCham  обавештава јавност о својим активностима преко средстава јавног информисања, 

преко сопствених публикација и часописа, или на други одговарајући начин. 
 

ЧЛАНСТВО 
 

 ПРИМАЊЕ У ЧЛАНСТВО 
 

Члан 10  
 

10.1. Лица која желе да постану чланови AmCham-а  морају да поднесу пријаву Управном одбору 
AmCham-а (у даљем тексту: “Управни одбор”). Управни одбор ће дискреционо одлучивати о 
тим пријавама, у складу са политиком учлањења. Сви подносиоци пријаве који буду 
примљени у AmCham  биће писаним путем обавештени о одлуци Управног одбора.  

 
10.2. Након што се прими у чланство, сваки члан ће добити фактуру на годишњи износ чланарине 

који треба да плати у року од 30 дана од дана пријема фактуре. Чланство ће се сматрати 
правоснажним и почеће да тече од дана плаћања напред поменуте фактуре. 

 
10.3. Кад се члан прими у чланство, сматра се да је пуноправан и да има права да регуларно  

остварује своја права на Скупштини, све док редовно и благовремено плаћа своју 
чланарину. 

 

                                            
1 У складу са Уредбом о класификацији делатности (Сл. гласник РС, бр.54/2010), шифра делатности 74140 је 
по новој класификацији делатности добила број 7022. 
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ЧЛАНСТВО 
 

Члан 11 
 

11.1. Чланови AmCham-а могу бити: 
a) српска привредна друштва; 
b) држављани Србије; 
c) америчка привредна друштва; 
d) држављани САД; 
e) непрофитне организације; 
f) сва друга правна или физичка лица, српска или друга, која по мишљењу одбора 

испуњавају услове да буду примљена у AmCham, а у складу са Политиком учлањења. 
 

КАТЕГОРИЈЕ ЧЛАНОВА 
 

Члан 12 
 

12.1. Чланови Удружења сврставају се у шест различитих категорија – патрони, корпорације, 
бизнис, појединци, НВО и почасни чланови. 
 

12.2. Појединци (индивидуални чланови) немају право да гласају ни право да буду изабрани на 
седницама Генералне Скупштине (у даљем тексту: Скупштина) AmCham-а. 
 

12.3. Актуелни амерички амбасадор у Србији је почасни члан.  Почасни члан има право да 
користи титулу “Почасни члан”. 
 

12.4. Почасни чланови немају права да обављају изборну функцију по основу свог статуса 
Почасног члана и немају право да гласају на седницама Скупштине  AmCham-а. 
 

12.5. Почасни чланови се бирају за такве чланове већином гласова Управног одбора. 
 

ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА 
 

Члан 13 
 

13.1. Сви пуноправни чланови AmCham-а са правом гласа имају права да присуствују седницама 
Скупштинe AmCham-а и да гласају на њима. 

 
13.2. На писани захтев, члан може да од Извршног директора добије потврду да је пуноправан 

члан AmCham-а. 
 
13.3. Чланови AmCham -а имају право на све бенефиције које проистичу из активности AmCham-

а, како се наводи у члану 8 овог Статута. 
13.4. Чланови AmCham-а су обавезни да плаћају чланарину благовремено и да се придржавају 

овог Статута, аката и политике AmCham-а. 
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ИСКЉУЧЕЊЕ ИЗ ЧЛАНСТВА 
 

Члан 14 
 

14.1. Поред случаја који подразумева кашњење са плаћањем чланарине, Управни одбор може да 
избаци и члана који се нечасно понаша, као и члана чије остајање у чланству штетним по 
AmCham сматра већина гласача, под условом да Извршни директор седам дана унапред 
достави обавештење члану да ће његово избацивање из чланства бити предмет 
разматрања на састанку Управног одбора. 
 
Члан чије ће искључивање бити предмет разматрања може да, у писаној форми, три дана 
пре састанка Управног одбора, и/или усмено, током састанка Управног одбора, изнесе 
аргументе за задржавање својства члана AmCham-а. 
 
У случају да члан чије ће искључивање бити предмет разматрања на састанку Управног 
одбора  не поступи како је предвиђено напред у тексту, управни одбор  ће, без обзира на то, 
имати право да разматра његово искључивање. 
 

14.2. Члан може бити избачен из AmCham-а зато што је против њега покренут стечајни поступак 
или зато што је против њега изречена пресуда првостепеног суда или другог органа којом је 
суд или други орган према званичној пресуди прогласио члана кривим за кривично дело, 
привредни преступ или прекршај.   

 
14.3. Члан такође може бити избачен из AmCham-а ако због промењених околности, његова 

компанија више не испуњава услове чланства. 
 

ПОВЛАЧЕЊЕ ИЗ ЧЛАНСТВА 
 

Члан 15  
 

15.1. Члан може да се повуче из чланства тако што Извршном директору достави писано 
обавештење о томе.  Члан то мора да учини најмање један календарски месец пре него што 
његова годишња чланарина доспе на плаћање иначе ће бити обавезан да плати чланарину 
за наредну годину без обзира на своје повлачење из чланства. 

 
ЧЛАНАРИНА 

 
Члан 16 

 
16.1. Чланарину и сродна питања утврђује Управни одбор који их и преиспитује на крају сваке 

календарске године. 
 
16.2. Чланарина се односи на период од годину дана. За садашње чланове AmCham-а доспева 

на плаћање за сваку календарску годину у року од 30 дана након што члан добије фактуру. 
Фактуре се достављају до 31. јануара сваке године.  
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Чланови који се AmCham-у придруже током календарске године чланарину плаћају 
сразмерно, како следи: 

 Ако постану чланови AmCham-а током првог тромесечја календарске године, плаћају пун 
износ чланарине утврђене за ту календарску годину; 
 

 Ако постану чланови AmCham-а током другог тромесечја календарске године, плаћају ¾ 
(три четвртине)  износа чланарине утврђене за ту календарску годину; 
 

 Ако постану чланови AmCham-а током трећег тромесечја календарске године, плаћају ½ 
(једну половину) износа чланарине утврђене за ту календарску годину; 

 
 Ако постану чланови AmCham-а током четвртог тромесечја календарске године, плаћају ¼ 

(једну четвртину) износа чланарине утврђене за ту календарску годину. 
 

ОРГАНИ  AMCHAM-a 
 

Члан 17  
17.1. Органи AmChaм-а су 

(а) Генерална скупштина, 
(б) Управни одбор, 
(ц) Председник и 
(д) Извршни директор.  

 
а) СКУПШТИНА 

 
Члан 18  

 
18.1. Скупштина  је највиши орган AmCham-а и састоји се од свих чланова AmCham-а са правом 

гласа (један овлашћени представник сваког од правних лица). 
 

18.2. Скупштина  одлучује о следећем: 
a) Изменама и допунама Статута; 
b) Именовању и разрешењу чланова Управног одбора; 
c) Престанку рада AmCham-а; 
d) Усвајању годишњих финансијских извештаја; 
e) Придруживању другим удружењима и другим облицима организовања као и о учлањењу 

у међународне организације; 
f) Статусним променама AmCham-а; 
g) Свим другим питањима у складу са Законом. 

 
18.3. Скупштина  добија извештаје од Управног одбора, као и од одбора које Управни одбор 

оснује.  
 
18.4. Сваки члан са правом гласа може да, у писаној форми, предложи питања која ће се 

разматрати на седници Скупштине, али најкасније седам радних дана пре дана одржавања 
седнице Скупштине. 

 
ГОДИШЊА И ВАНРЕДНА ЗАСЕДАЊА  

 
Члан 19  
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19.1. Седница Скупштине се одржава једном годишње, најкасније 60 дана од почетка  
календарске године. Годишње заседање Скупштине сазива Председник или Извршни 
директор, а чланови добијају званични позив у складу са Чланом 19.2. овог Статута. 

 
19.2 Позив на заседање. Најкасније седам дана пре годишњег заседања, Председник или 

Извршни директор шаљу сваком члану позив на то заседање, заједно са дневним редом. 
Уколико није другачије предвиђено овим Статутом, питања која се разматрају на годишњем 
заседању не морају се ограничавати на тачке које су укључене у дневни ред тог заседања. 

 
19.3. Ванредна заседања. Ванредна заседања могу бити сазвана на исти начин као годишња 

заседања ,од стране председника или одлуком Управног одбора и у том случају могу се 
одржати и електронским путем. Ванредна заседања Скупштине  могу да се сазову и на 
захтев који је потписало најмање 10 чланова са правом гласа и који је послат  Управном 
одбору, под условом да је Извршни директор сваком члану седам дана унапред послао 
обавештење о дану одржавања ванредне седнице, са дневним редом. Ако Председник или 
Извршни директор не сазову заседање на основу таквог захтева, заседање могу да сазову и 
сами чланови тако што ће свим члановима послати обавештење о томе, са назначењем 
дневног реда. Ни на једном од тако сазваних ванредних заседања не могу се разматрати 
никаква питања осим питања која су назначена у обавештењу о заседању. Ванредна 
седница Скупштине мора се одржати најкасније у року од 30 дана од дана подношења 
захтева за њено сазивање. 

 
19.4. Председавајући. Свим годишњим и ванредним заседанима председава Председник, а у 

случају ако Председник није присутан председава Први потпредседник, а ако ни он није 
присутан председава било који други члан Управног одбора. 

 
19.5. Кворум. 25 процената чланова AmCham-а са правом гласа чине кворум на годишњем или на 

ванредном заседању. 
 

19.6. Гласачка права на годишњим и ванредним заседањима.  
 

a) Сваки члан има право на један глас на годишњим и ванредним заседањима. Почасни 
чланови по основу свог статуса почасног члана немају права да гласају. 
 

b) Само пуноправни чланови AmCham -а имају права да гласају. 
 

c) Уколико није другачије предвиђено овим Статутом, о пословању AmCham -а одлучује се 
већинским и јавним гласањем присутних чланова који имају права да гласају.  
 

19.7. Председавајући Скупштине  има одлучујући глас у случају једнаког броја опречних гласова, 
уколико није другачије предвиђено овим Статутом. 

 
19.8.  По одлуци Управног одбора и под условом да је то назначено у позиву за седницу, за 

питања која се разматрају на годишњим и ванредним заседањима Скупштине може бити 
дозвољено електронско гласање. Електронско гласање ће се спровести у периоду од седам 
дана пре заседања Скупштине, а резултати таквог гласања ће бити представљени на 
седници, уз одговарајућу тачку дневног реда. Чланови који гласају електронским путем 
сматраће се присутним на заседању Скупштине у вези са тачком дневног реда за коју су 
гласали. Детаљи у вези са електронским гласањем, уредиће се посебном одлуком Управног 
одбора. 
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б) УПРАВНИ ОДБОР 
 

Члан 20 
 
20.1.    AmCham  има једно извршно тело (Управни одбор) које се састоји од девет чланова 

Одбора. Само представници руководства компанија чланица, укључујући и правне 
заступнике, генералне директоре, руководиоце оперативних послова, директоре послова у 
земљи, или слично, могу бити бирани у  Управни одбор. Одлуком Управног одбора ће се 
регулисати питања која се могу јавити услед оставке или престанка рада због промене 
функције. 

 
ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА 

 
Члан 21 

 
21.1.    Управни одбор се састоји од једног Председника, једног Првог потпредседника и једног 

Другог потпредседника, једног Секретара-благајника и пет чланова Управног одбора без 
посебног звања и све њих, уколико није другачије предвиђено овим Статутом, на њихове 
положаје бира Скупштина на годишњим изборима. Комерцијални аташе амбасаде 
Сједињених Америчких Држава је ex officio придружени члан Управног одбора, без права 
гласа. 

 
21.2.    Кандидати за позицију Председника бирају се од представника привредних друштава која 

су повезана са САД, у складу са дефиницијом из Критеријума за учлањење. 
 
21.3.    Већину чланова Управног одбора чине представници привредних друштава повезаних са 

САД. 
 

ТРАЈАЊЕ МАНДАТА ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
 

Члан 22  
 

22.1. Трајање мандата свих чланова Управног одбора је две године. Укупно пет чланова се бира 
сваке године како би се осигурао институционализован континуитет. 

 
22.2. Један те исти члан може највише два узастопна мандата да буде члан Управног одбора. 

 
22.3. Управни одбор ће основати Изборни комитет који ће се састојати од пет чланова који ће 

водити и надгледати изборни процес у складу са Статутом. Председавајући овог комитета 
биће било који бивши члан Управног одбора који није реизабран у Управни одбор и који се 
неће на тим изборима поново бирати. 

 
ИЗБОР ЧЛАНОВА У УПРАВНИ ОДБОР 

 
Члан 23  
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23.1. Чланови Управног одбора бирају се већином гласова присутних на седници Скупштине, и то 
тајним гласањем у писаној форми, уколико није другачије предвиђено овим Статутом.  
 

23.2 Чланови Управног одбора који имају посебно звање бирају се са списка кандидата за свако 
појединачно звање у кругу чланова Управног одбора који имају посебно звање. Кандидат 
који је добио највећи број гласова биће члан Управног одбора са посебним звањем. 
 
Ако члан Управног одбора са посебним звањем не буде изабран у првом кругу гласања због 
тога што су два или више кандидата освојили подједнак број гласова, у другом кругу се 
гласа само за те кандидате. Ако се такав резултат гласања понови и у другом кругу, 
одлучује глас председавајућег Скупштине  AmCham -а. 
 
Чланови Управног одбора без посебног звања бирају се списка кандидата који се кандидују 
за чланове Управног одбора без посебног звања. Пет кандидата који освоје највећи број 
гласова биће изабрани за чланове Управног одбора без посебног звања. 
 
Ако чланови Управног одбора без посебног звања не буду изабрани у првом кругу гласања 
због тога што су два или више кандидата освојили подједнак број гласова, у другом кругу се 
гласа само за те кандидате. Ако се такав резултат гласања понови и у другом кругу, глас 
председавајућег Скупштине  AmCham-а одлучује који ће од кандидата са подједнаким 
бројем гласова бити изабран. 
 

ДУЖНОСТИ УПРАВНОГ ОДБОРА 
 

Члан 24  
 

24.1. Управни одбор је одговоран за све активности AmCham-а како је предвиђено овим 
Статутом, уколико не спадају у надлежност неког другог тела. Одбор најмање једном 
годишње доставља Скупштини извештај о активностима AmCham-а. Управни одбор 
нарочито има овлашћење да: 
 

 уређује пословање AmCham-а; 

 именује и разрешава Извршног директора и надзире његов/њен рад; 

 запошљава  особље које је потребно за правилно вођење пословања 
AmCham-а; 

 утврђује износ плата запослених; 

 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; 

  одлучује о другим питањима која нису у надлежности других органа. 
 

24.2. Председник  Управног одбора је истовремено и председник AmCham-а. Права и обавезе 
Председника утврђене су у Члановима 29 и 31 овог Статута.  

 
24.3. Дужности Првог потпредседника. Први потпредседник преузима дужности Председника 

уколико Председник не присуствује састанку Управног одбора или није у могућности да 
испуњава своје друге дужности. Уколико Председник да оставку, буде опозван или на било 
који други начин не буде у могућности да трајно обавља дужности Председника, Први 
потпредседник ће заменити Председника и на тај начин добити звање и одговорности 
Председника. У случају да дође до замене Председника у складу са овим ставом, 
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упражњено место Првог потпредседника које тако настане попуњава се у складу са Чланом 
24.4. овог Статута. 

 
24.4. Дужности Другог потпредседника. Ако је место Првог потпредседника упражњено зато што 

је Први потпредседник постао Председник како је то предвиђено у члану 24.3. овог Статута, 
чланови Управног одбора ће изабрати између себе једну особу која ће попунити позицију 
Првог потпредседника до наредних избора, након чега ће се обоје вратити у изабрану 
позицију. Место члана Управног одбора које остаје упражњено услед његовог премештања 
на позицију Првог потпредседника биће попуњено од стране одговарајућег представника 
компаније из које је био одлазећи Председник. 

 
24.5.  Ако је место Првог потпредседника упражњено услед његове оставке, оно ће бити 

попуњено од стране одговарајућег представника компаније коју је он представљао. 
 
24.6. Дужности Секретара-благајника. Секретар-благајник је задужен за финансијска средства 

Удружења, као и за све финансијске трансакције. Секретар-благајник заступа и представља 
AmCham  у складу са чланом 31 овог Статута. Секретар-благајник се брине и да се 
рачуноводство води правилно и на прописан начин, а може да овласти и друго лице да то 
ради. Секретар-благајник два пута годишње доставља Управном одбору финансијске 
извештаје. 

 
24.7.    Дужности чланова Управног одбора без посебног звања. Чланови Управног одбора без 

посебног звања раде заједно са другим члановима  Управног одбора како би осигурали 
успешан рад AmCham-а. 

 
24.8. Смернице. Управни одбор има овлашћење да одобрава смернице и политику AmCham-а 

као и да одобрава измене и допуне Статута пре него што се оне представе на заседању 
Скупштине  на којој се о њима одлучује. 

 
САСТАНЦИ УПРАВНОГ ОДБОРА 

 
Члан 25 

 
25.1. Управни одбор ће имати редовне састанке једном месечно. Састанке сазива Председник 

Управног одбора путем писаног обавештења најмање 48 сати пре састанка. Било која три 
члана Управног одбора могу да одлуче да сазову састанак и у том случају они ће најмање 
48 сати пре састанка обавестити у писаној форми све друге чланове Управног одбора и 
навести циљ и дневни ред тог састанка. 

 
25.2. Одлуке Управног одбора су правоснажне само ако је присутно најмање пет чланова 

Управног одбора (кворум). Присуство ex officio члана Управног одбора не рачуна се у 
кворум. 

 
25.3 Управни одбор одлучује већинским јавним гласањем присутних чланова. 
 
25.4. У случају подједнаког броја опречних гласова, глас Председника је одлучујући. Ако 

Председник није присутан, глас Првог потпредседника је одлучујући. 
 
25.5. Чланови Управног одбора који нису у могућности да присуствују састанку Управног одбора 

који је заказан на одговарајући начин ће у писму које је насловљено на Извршног директора 
и достављено пре тог састанка Управног  одбора навести разлог тог изостанка. Без обзира 
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на одредбу члана 26.1. овог Статута, ако неки члан Управног одбора изостане са три 
узастопна, на правилан начин заказана, састанка из разлога за које Управни одбор не 
прихвати као оправдане, сматраће се да је тај члан Управног одбора поднео оставку и да ју 
је Скупштина  AmCham-а прихватила.  

 
ОПОЗИВ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

 
Члан 26 

 
26.1. Сваки члан Управног одбора може у сваком тренутку да буде опозван писаним и тајним 

гласањем две трећине присутних који имају право да гласају на заседањима Скупштине, у 
случајевима у којима члан Управног одбора злоупотреби своја овлашћења или не врши 
своју функцију на одговарајући начин.  

 
УПРАЖЊЕНА МЕСТА У УПРАВНОМ  ОДБОРУ 

 
Члан 27  

 
27.1. Упражњено место Председника и Првог потпредседника попуњава се у складу са 

Члановима 24.3. и 24.4. овог Статута. 
 
27.2. Упражњена места Другог потпредседника, Секретара-благајника и чланова Управног одбора 

без посебног звања биће попуњена од стране представника компанија које су они 
представљали.   

 
27.3. Трајање мандата било којег лица које није изабрано и које уђе у Управни одбор сходно 

члановима 24.4, 24.5 и 27. се неће рачунати у мандат у смислу члана 22.1. и трајаће до прве 
следеће Генералне Скупштине по уласку тог лица у Управни одбор. У складу са чланом 
24.4, изузетак од овог правила постоји у случају Првог потпредседника који је наследио 
Председника и члана Управног одбора који је наследио Првог потпредседника, који се на 
првом следећем заседању Генералне скупштине враћају у своје позиције. 

 
РАДНЕ ГРУПЕ И ОДБОРИ 

 
Члан 28 

 
28.1. Управни одбор може да оснива радне групе и одборе који су потребни за функционисање 

AmCham-а,  да одређује њихов облик и овлашћења, као и да бира председавајућа лица у 
њима. На положају председавајућег одбора остаје се две године, уколико Управни одбор не 
одреди другачије. Након тога одбор је одговоран за избор свог председавајућег, а Управни 
одбор одобрава тај избор. 
 

28.2. Лица која нису чланови AmCham-а могу да буду позвана да учествују у активностима 
одбора, али ће она имати статус придружених чланова одбора и неће имати гласачка права 
нити право да председавају тим одбором. 

 
ц) ПРЕДСЕДНИК AMCHAM –а 

 
Члан 29 
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29.1. Председник ће се побринути да AmCham  функционише у складу са свим законима и 
прописима и на њему ће бити коначна одговорност за функционисање AmCham'-а. 
Председник представља AmCham  у складу са чланом 31 овог Статута. Председник ће 
председавати седницама Скупштине  и  Управног одбора.  

 
д) ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР 

 
Члан 30 

 
30.1.  AmCham ће имати Извршног директора кога бира Управни одбор већином присутних 

чланова  Управног одбора.  
 
30.2. Извршни директор је одговоран да управља  и организује свакодневне активности и рад 

Удружења  и да једном месечно извештава Управни одбор о активностима. Извршни 
директор заступа и представља Удружење у складу са чланом 31. овог Статута. 

 
ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ AMCHAM-а 

 
Члан 31  

 
31.1. Председник Управног одбора, Секретар-благајник и Извршни директор имају право да 

заступају и представљају AmCham  самостално и независно, под условом да се 
придржавају ограничења из члана 31.2.  

 
31.2. Управни одбор ће прописати посебне политике и процедуре  за плаћање, преузимање 

законске одговорности или уговарања у име AmCham-а.  
 

ФИНАНСИЈСКА СТРУКТУРА 
 

СРЕДСТВА 
 

Члан 32  
 

32.1. Средства AmCham-а чине приходи остварени из чланарине, бесповратних новчаних 
средстава (грантова), организовањем  конференција, семинара и предавања, обављањем 
делатности менаџмента и консалтинга, издавачком делатношћу у складу са законом, као и 
други приходи остварени у складу са законом. 

 
32.2. Свака зарада коју оствари AmCham користиће се искључиво ради остваривања циљева 

AmCham-а и не може бити подељена члановима. 
 

РАЧУНОВОДСТВО 
 

Члан 33  
 

33.1. Рачуноводство. Рачуноводствени извештаји новчаних износа које прима и троши AmCham  
као и активна и пасивна средства AmCham-а води Управни одбор или лице које он овласти.  
Једном годишње, један или више ревизора прегледају рачуне AmCham-а и утврђују тачност 
биланса стања AmCham-а према међународно прихваћеним рачуноводственим 
стандардима. Завршни финансијски извештај се представља члановима на годишњем 
заседању Скупштине. 
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ПРЕСТАНАК   
 

Члан 34  
 

34.1. AmCham  престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање 
циљева, као и у другим случајевима предвиђеним Законом. 

 
34.2. Скупштина AmCham-а доноси одлуку о престанку Удружења, ако за то гласа две трећине 

присутних чланова са правом гласа, на седници Скупштине на којој се одлучује о престанку.  
 
34.3. У случају гашења AmCham-а, преостала средства ће се расподелити домаћим недобитним 

правним лицима која су основана ради остваривања истих или сличних циљева.  
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 35  
 

35.1. Званични језик AmCham-а је српски. Радни језик AmCham-а је енглески.  
 
35.2. Овај Статут ступа на снагу када за њега гласа већина чланова са правом гласа који 

присуствују заседању Скупштине  AmCham-а. 
 
35.3. Овај Статут Скупштина  може да мења и допуњава већином присутних  гласова, под 

условом да је сваком члану уредно послато обавештење о предложеним изменама и 
допунама, заједно са позивом да присуствује седници Скупштине. 

 
35.4. На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе 

Закона о удружењима. 
 
35.5. Овај интегрални и пречишћен текст Статута ступа на снагу даном доношења. Доношењем и 

усвајањем овог Статута замењује се и престаје да важи Статут од  3.10. 2001. са свим 
каснијим изменама и допунама.   

 
Председавајући Скупштине 
                       
Стејси Кенеди 
Председник AmCham-а 


