
 
 
У складу са одредбама чл.  10, 11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист 
РС«, бр.51/09), на оснивачкој скупштини одржаној 26. 01. 2016.г. у Београду, 
усвојен је следећи  
 

 
СТАТУТ КЛАСТЕРА 

 
 

„НАЦИОНАЛНИ КЛАСТЕР БЕСПИЛОТНИХ ЛЕТЕЛИЦА 
 И БЛИСКИХ СЕКТОРА“ 

 
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1 

 
Овим статутом „Национални кластер беспилотних летелица и блиских сектора“ 
уређује  назив и седиште; област остваривања циљева; циљеви ради којих се 
оснива; унутрашња организација, органи, њихова овлашћења, састав, начин 
избора и опозива, трајање мандата и начин одлучивања; поступак за измене и 
допуне статута и поступак доношења и измена других општих аката удружења, 
ако их доноси; заступање удружења; остваривање јавности рада; услови и 
начин учлањивања и престанка чланства; права, обавезе и одговороности 
чланова; начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање 
средствима, укључујући и одредбе о привредној или другој делатности којом се 
стиче добит, ако је удружење обавља; начин одлучивања о статусним 
променама и престанку рада; поступање са имовином удружења у случају 
престанка рада удружења; поступак усвајања финансијских и других извештаја; 
изглед и садржина печата; друга питања утврђена законом. 
 

Члан 2 
 

„Национални кластер беспилотних летелица и блиских сектора”, (у даљем 
тексту: Кластер БЛ) је добровољно, невладино и непрофитно удружење, 
основано на неодређено време ради остваривања циљева у области одрживог 
развоја и интегралног коришћења ресурсима. 
 
Под кластером се подразумева група приватних и јавних субјеката који деле 
заједничке циљеве, капацитете, знања и ресурсе и дефинишу планове и 
програме активности  ради њиховог остваривања. 
 
Под беспилотних и ултралаких летелица блиским сектором подразумева се 
свака делатност која може да у сарадњи са беспилотним  оствари синергетски 
ефекат увећања вредности (нпр. снимања, алтернативна енергија, туризам, 
органска пољопривреда, вандредне ситуације...) 
 



 
 

НАЗИВ И СЕДИШТЕ 
 
                                                   Члан 3. 

 
Назив Кластера је: „Национални кластер беспилотних летелица и блиских 
сектора” Београд. Скраћени назив је „Национални кластер БЛ” 

 
Назив Кластера на енглеском језику је: Cluster „National unmaned aircrafts 
vehicles and related sectors cluster” Belgrade. Скраћени назив на енглеском 
језику је „National UAV clustеr” 

 
Кластер има седиште у Београду, Горичка бр.7. 

 
Кластер своју делатност остварује на територији Републике Србије и у 
иностранству. 
 

 
    ОБЛАСТ ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА И  ЦИЉЕВИ РАДИ КОЈИХ СЕ ОСНИВА 

КЛАСТЕР 
 

Члан 4. 
 
Показећи од става да напредак технолошких решења у коришћењу беспилотних 
и ултралаких летелица пружају вишеструке користи обезбеђујући знатне уштеде 
у привреди, имају важну улогу у економском благостању, надгледању 
биолошке разноврсности, глобалном кружењу угљеника и водном билансу, те 
да су битне за развој еколошких, заштитних, туристичко-рекреационих, 
здравствених и културних услуга, чиме представљају ресурс одрживог развоја  
друштва, област остваривања циљева је одрживи развој и коришћење 
беспилотних летелица.  
 
Оснивачи су сагласни да су циљеви Кластера: 
 

 Унапређење технолошког, економског и социјално одрживог 
управљања беспилотних летелица у оквиру међународно прихваћених 
стандарда и повећање њихове продуктивности. 

 

 Унапређење научних, организационих, управљачких, кадровских 
капацитета чланова кластера и стварање повољних услова за њихово 
деловање.  

 

 Развијање и примена модерних научних достигнућа у авио техници и 
моделарству и заштити животе средине. 

 
 



 Промоција одрживог коришћења беспилотних  и ултралаких летелица 
као доприноса руралном развоју, очувању и отварању нових радних 
места. 

 

 Развој међународне научне сарадње и хармонизација прописа са ЕУ. 
 
 
 
 Посебно важан циљ Кластера је повезивање субјеката привредног, јавног и 
цивилног сектора укључених у области привреде, екологије, безбедности, 
обновљивих извора енергије, пољопривреде, туризма, здравља и спорта у циљу 
стварања мреже заинтересованих субјеката за постизање претходно поменутих 
циљева, као и друге области, пројекте и програме. 
 
Кластер обавља напред наведене активности, као и активности које се 
уобичајено обављају уз те активности у мањем обиму или повремено. 
 

Члан 5. 
 
Ради остваривања својих циљева Кластер нарочито: 

 
1) подстиче и организује кроз обезбеђивање неопходне инфраструктуре 

умрежавање, сарадњу, комуникацију, систем информисања и 
маркетиншко-промотивне активности  чланова кластера; 

 
2) организује, сам или у заједници са другим организацијама, стручне 

скупове, саветовања, семинаре, кампове и друге облике едукације у 
циљу изградње капацитета чланова и размене знања са партнерима из 
земље и иностранства 

 
3) организује и подржава умрежавање и контакте са међународним 

организацијама, нарочито размену студената и младих стручњака 
 
4) објављује књиге, научне радове и друге публикације из области 

интересовања, у складу са законом; 
 
5) изводи пројекте и програме којима се доприноси циљевима кластера; 
 
6) организује сервисне активности за чланове кластера када је то 

економски оправдано 
 
7) изучава и потиче примену у пракси најновијих метода у области 

менаџмента, образовања и комуникација (управљање знањем, 
управљање променама, учење на даљину...) 

 



8) организује или сарађује са надлежним органима у успостављању 
јавних евиденција, доношењу законске регулативе и учествује у 
другим пословима од јавног интереса у складу са законом 

 
9) ради на промоцији и организовању кластера у осталим делатностима, 

нарочито у области одрживог развоја 
 

ЧЛАНСТВО У УДРУЖЕЊУ 
 

Члан 6. 
 

Члан Кластера може бити свако  правно лице или предузетник који прихвата 
циљеве Кластера и Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору 
Кластера. 
 
Чланство у Кластеру је добровољно. Одлуку о пријему у чланство потврђује 
Управни одбор. Чланство се стиче потписивањем приступнице. 
 

 
Члан 7. 

 
Члан може иступити из чланства давањем писмене изјаве о иступању.  
 
Чланство у Кластеру престаје искључењем услед дуже неактивности члана или 
неизмиривањем обавеза члана према Кластеру. 
 
Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет 
предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Кластеру. 
 
У случају престанка пословања члана који је правно лице из разлога 
предвиђених законом, чланство се гаси аутоматски. 
 
Одлуку о престанку чланства која нија наступила по аутоматизму доноси 
Скупштина, на образложени предлог Управног одбора. 
 
Чланство у Кластеру се не може преносити или преузимати. 
 

Члан 8. 
 

У складу са специфичностима области у којој се формира кластер чланови могу 
бити: 
 
1) Институционални чланови – оснивачи кластера или институције од нарочитог 
значаја за ваздухопловство у целини.  
2. Редовни чланови – организације (из привредног, јавног или цивилног 
сектора) чија је основна делатност из сектора ваздухопловство или 
ваздухопловству блиског сектора. 



3, Почасни чланови – организације чија основна делатности није 
ваздухопловство, али желе да пруже подршку Кластеру на унапређењу 
одрживог развоја. Изузетно од члана 6. став 1, почасни члан може да буде и 
истакнути појединац у области делатности Кластера.  
4. Чланови посматрачи – организације и физичка лица које су заинтересоване за 
активности, али без активног учешћа у њима. 
 
Обавезе чланова према Кластеру могу бити различите у зависности од 
категорије чланства. 

 
Члан 9. 

 
Члан Кластера има право да: 

 
1) Равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева 

Кластера; 
2) Непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко 

органа Кластера; 
3) Бира и буде биран у органе Кластера; 
4) Буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима 

Кластера. 
 
 
Члан је дужан да: 

 
1) Активно доприноси остваривању циљева Кластера; 
2) Учествује, у складу са својим и заједничким пословним интересом, у 
активностима Кластера; 
3) Извршава финансијске обавезе према Кластеру у складу са прописима 
и уговорима; 
4) Обавља друге послове у складу са преузетим обавезама и међусобним 
договором чланица Кластера  

 
УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ЗАСТУПАЊЕ 

 
Члан 10. 

 
Органи Кластера су Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор, Извршни 
одбор, Програмски одбори, Веће за усаглашавање и Сектор за логистику. 

 
 
 
 
 

Члан 11. 
 
Скупштина Кластера је највиши орган Кластера. 



 
Скупштину Кластера чине сви његови чланови. Чланови посматрачи имају право 
учествовања на Скупштини, али не и право гласа. 
 
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 Управном одбору у писаном облику и у њој се морају 
навести питања чије се разматрање предлаже. 
 
Ванредна седница Скупштине мора се одржати најкасније у року од 30 дана, од 
дана подношења захтева за њено сазивање. 
 
Седницу скупштине сазива председник Управног одбора, писаним 
обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног 
реда. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на 
почетку седнице. 
 
Скупштина: 

 
1) усваја план и програм рада на основу предлога Управног одбора; 
2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута; 
3) усваја друге опште акте Кластера; 
4) бира и разрешава чланове Управног, Надзорног и Извршног одбора; 
5) бира и разрешава лице овлашћено за заступање Кластера; 
6) одлучује о удруживању у савезе; 
7) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног 
одбора; 
8) разматра и усваја финансијски план и извештај; 
9) одлучује о висини чланарине или других финансијских обавеза или 
накнада чланова Кластера; 
10) одлучује о статусним променама и престанку рада Кластера; 
 

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина 
чланова са правом гласа. 
 
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова. 
 
За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку 
рада Кластера неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова. 
 
Институционални чланови имају право да затраже одлагање спровођења 
одлуке Скупштине или другог органа Кластера у року од 3 дана од њеног 
доношења уколико оцене да би њено спровођење могло бити у супротности са 



прописима, добром праксом или би могла да доведе до знатне материјалне 
штете или опасности по људе и околину. У том случају спорна одлука се 
разматра пред Већем за усаглашавање које доноси одговарајуће препоруке.  
 

Члан 12. 
 
Управни одбор је програмски орган Кластера, који се стара о спровођењу 
циљева Кластера, који су утврђени овим Статутом.  
 
Управни одбор има 3 члана: Председника управног одбора, његовог заменика. 
које бира и опозива Скупштина.  
 
Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу се поново бирати 
на исту функцију. 
 
Управним одбором председава Председник управног одбора . 
 
Структура чланова Управног одбора је следећа: 
- 2 од представника инсгитуционалних чланова 
- 1 од представника редовних чланова 
 

 
Члан 13. 

 
Управни одбор: 

 
1) руководи радом Кластера између две седнице Скупштине и доноси 

одлуке ради остваривања циљева Кластера; 
2) даје смернице и контролише рад Извршног одбора; 
3) поверава посебне послове појединим члановима; 
4) доноси предлог годишњег финансијког плана; 
5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, 

сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова 
Кластера и припрема предлог измена и допуна, који подноси 
Скупштини на усвајање; 

6) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из 
члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује 
посебног заступника Кластера за тај поступак; 

    7) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, 
овлашћени други органи Кластера. 
 
Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна 

половина        чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.  
 

 
Члан 14. 

 



Надзорни одбор контролише финансијско пословање Кластера и о уоченим 
неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор. 
 
Надзорни одбор има 2 члана које бира Скупштина. 
 
Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године и могу бити поново 
бирани. 
 
Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине. 

 
Члан 15. 

 
Извршни одбор је носилац оперативног руковођења кластером, спроводи 
активности потребне за постизање циљева дефинисаних пословним 
политикама и плановима.  
 
Извшни одбор има председника, заменика и потребан број чланова.  
 
Председник (председник Извршног одбора) заступа Кластер у правном промету 
и има права и дужности финансијског налогодавца, у складу са усвојеним 
финансијским плановима.  
 
Заменик председника Извршног одбора замењује председника у случају 
одсутности. Заменик председника управња радом Сектора за логистику. 
 
Заменик председника Извршног одбора је овлашћен да, у одсуству 
председника Извршног одбора, заступа Кластер и потписује сва финансијска и 
новчана документа у име Кластера. 
 
Потребан број чланова Извршног одбора одредиће се у зависности од обима 
програмских активности и броја чланова кластера према кључу који дефинише 
Скупштина. 

 
Члан 16. 

 
Пргорамски одбори формирају се за поједине области или питања од интереса 
за чланове кластера. Чланови програмских одбора могу бити и истакнути 
појединци у одговарајућим областима који нису запослени или чланови 
организација које сачињавају кластер. 
 
Програмски одбори учествују у припреми годишњих планова рада, 
одговарајућих пословних политика, као и у њиховом спровођењу, у сарадњи са 
Управним и Извршним одбором. 
 

 
Члан 17. 

 



Веће за усаглашавање посредује у решавању евентуалних несагласности између 
чланова кластера. Формира га, у случају потребе, Управни одбор од 
представника заинтересованих и неутралних страна, на иницијатину самих 
страна или Извршног одбора. 
 
Координатор Већа за усаглашавање на основу консултација са свим странама 
припрема извештај за Управни одбор и Скупштину, који одлучују о предмету, у 
зависности од врсте предмета и надлежности. 
 

ЈАВНОСТ РАДА 
 

Члан 18. 
 
Рад Кластера је јаван. 
 
Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и 
активностима Кластера, непосредно или путем интерних публикација, односно 
путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.  
 
Годишњи обрачуни и извештаји о активности Кластера подносе се члановима 
на седници скупштине Кластера. 
 

Члан 19. 
 

Ради остварења својих циљева Кластер успоставља контакте и сарађује са 
другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству. 
 
Кластер може приступити међународним удружењима у областима туризма, 
спорта, здравља, пољопривреде, заштите животне средине и одрживог развоја 
поменутих области, о чему одлуку доноси Скупштина. 

 
НАЧИН СТИЦАЊА И РАСПОЛАГАЊЕ СРЕДСТВИМА  

 
Члан 20. 

 
Кластер средства стиче од: 

 

- учешћа у пројектима  

- чланарине,  

- котизације за организовање семинара, саветовања и других 
едукативних програма 

- добровољних прилога појединаца и организација, 

- донација, 

- спонзорства 

- поклона (у новцу или натури), 

- финансијских субвенција, 

- наслеђа, 



- дивиденди 

- буџета,  

- накнаде за извршене стручне послове  

- јавних фондова намењених за финансирање пројекaта из области 
технике и науке, заштите животне средине, пољопривреде, 
туризма, здравља и спорта, који се финансирају из домаћих и 
иностраних извора  

- приходом од властите делатности у складу са законом 

- и других извора у складу са законом.   
 

Члан 21. 
 
Кластер претежно, обавља делатност: 
     
94.99 – Делатност осталих организација на бази учлањења 
 
као и у следећим делатностима комплементарним циљевима Кластера: 
 
лов, траперство и одговарајуће услужне делатности, услужне делатности у вези 
са шумарством, санација, рекултивација и друге услуге у области управљања 
отпадом; инжењерске делатности и техничко саветовање, истраживање и 
развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама, истраживање и 
развој у друштвеним и хуманистичким наукама, остале стручне, научне и 
техничке делатности, лизинг интелектуалне својине и сличних производа, 
ауторских дела и предмета сродних права, издавање књига, издавање часописа 
и периодичних издања; остала издавачка делатност, производња 
кинематографских дела, аудио-визуелних дела и телевизијскког програма; 
менаџерски-консултантски послови, делатност комуникација и односа са 
јавношћу; истраживање тржишта и испитивање јавног мњења, остале стручне, 
научне и техничке делатности; организовање састанака и сајмова. 
 
Поред наведених делатности, Кластер се може бавити и осталим пословним 
активностима, на другом месту непоменутим, као што је пословно посредовање 
укључујући и професионалну праксу, продајом призвода и услуга на тржишту и 
других извора намењених за делатност Кластера у складу са Законом. 
 

Члан 22. 
 
Кластер може почети са непосредним обављањем делатности тек након 
извршеног уписа у Регистар привредних субјеката.  
 

Члан 23. 
 

 
Добит остварена обављањем привредне и друге делатности може се користити 
искључиво за остваривање циљева Кластера, укључујући и трошкове редовног 
рада  Кластера и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката. 



 
Члан 24. 

 
Делатност Кластера се може променити, или проширити у складу са Законом, а 
одлуку о промени делатности доноси Управни одбор, уз сагласност надлежног 
органа оснивача. 

 
Члан 25. 

 
Делатности оснивача Кластера се преносе и на сам Кластер, у пуном обиму, са 
свим правима на коришћење истих. 

 
Члан 26. 

 
Кластер има право да у правном промету закључује уговоре и друге правне 
послове и преузима правне радње које му припадају по Закону и овим 
Статутом. 

 
Члан 27. 

  
Кластер престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за 
остваривање циљева  Кластера, као и у другим случајевима предвиђеним 
законом. 
 

Члан 28. 
 
У случају престанка рада, имовина Кластера 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 
 

Члан 29. 
 

У интересу безбедности и успешног пословања Кластера, одређени подаци о 
пословању могу представљати пословну тајну. 
 
Документи и подаци који се сматрају пословном тајном морају се посебно 
чувати и не могу се саопштавати нити чинити доступним неовлашћеним 
лицима. 
 
Пословну тајну дужни су да чувају чланови свих одбора Кластера и Скупштине, 
радници запослени у Кластеру, сарадници и они упознати са пословањем 
Кластера, а дужност чувања пословне тајне не престаје по истеку мандата 
члановима Управног одбора и Скупштине, односно по престанку радног односа 
запослених и сарадње са сарадницима и трећим лицима. 

 
Члан 30. 



 
Кластер има печат округлог облика на којем је у горњој половини исписано у 
два реда: Национални кластер беспилотних летелица и блиских сектора у доњој 
половини назив места у којем се налази седиште Kластера – „Београд“, а у 
средини  се налази знак кластера.  

Члан 31. 
 

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се 
примењивати одредбе Закона о удружењима. 
 
У Београду, 26. 01. 2016.год. 
 
Председавајући оснивачке скупштине Кластера 
      
Драгиша Митровић 
_____________________________ 
                                                                       
 


