У складу са одредбама чл.78. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на
Скупштини Удружења одржаној дана 24.06.2015. у Београду, у др Ивана Рибара 85/57, усвојен је:

СТАТУТ
УДРУЖЕЊА “САЈБЕРУВЦЕ”

Област остваривања циљева
Члан 1.
Удружење „САЈБЕРУВЦЕ” (у даљем тексту: Удружење) је невладино и непрофитно Удружење,
основано на неодређено време ради остваривања циљева у области:
1.
Едукације и развоја
2.
Помоћи и заштите права
3.
Инклузије
деце са оштећеним слухом.

Циљеви Удружења
Члан 2.
Циљ Удружења је да:
•
Информише и едукује циљне групе и општу јавност, као и да иницира, подржава и
спороводи одговорне пројекте који за циљ имају развој, анимацију, помоћ и заштиту права,
максимизирање потенцијала и интеграцију у друштво деце са оштећеним слухом.
•
Укупне ресурсе организације, самостално и у партнерству, ставља у функцију циљева
из тачке 1 овог члана, на начин који је у најбољем интересу деце, а својим одговорним
спровођењем програма и континуираним унапређењем квалитета услуга подстиче
заједницу на одговорно понашање према сваком њеном члану.

Члан 3.
Ради остваривања својих циљева Удружење:
1. Планира, иницира и реализује програме информисања, едукације, анимације, развоја и
инклузије - намењене деци са оштећењем слуха, као и свима који са њима долазе у контак
и/или желе да на било који начин пруже подршку деци оштећеног слуха.
2. Повезује се, сарађује и/или склапа партнерства са другим правним и/или приватним
лицима, у земљи и у иностранству, у сврху остваривања горе наведених циљева Удружења.
3. Организује, само или у сарадњи са трећим лицима – правним и/или физичким:
•
Различита дешавања: семинаре, радионице, конференције, стручне скупове,
саветовања, форуме, тренинге, курсеве и друго, за остваривање циљева Удружења;
•
Окупљања родитеља, старатеља и свих лица са кохлеарним имплантима и
оштећењем слуха, њихових лекара, едукатора и рехабилитатора сваке врсте, као и
све заинтересоване за правилан и успешан развој деце са оштећењем слуха, а ради
размене информација, искустава и спровођења различитих активности/пројеката, и
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генерално у остваривању циљева Удружења.
•
Услуге у области развоја деце са оштећењем слуха (нпр. саветовања)
•
Производњу и продају материјала и помагала за остваривање циљева
Удружења
•
Сарадњу са:
о
Универзитетима, стручним удружењима, државним органима,
органима локалне самоуправе и другим организацијама у земљи и
иностранству који имају исте или сличне циљеве као Удружење;
о
Партнерским институцијама и лицима у земљи и/или иностранству са
сличним циљевима као што су циљеви Удружења.
•
Објављивање књига, часописа и других публикација из области којима се
бави
•
Прикупљање и/или обраду најновијих информација са свих комуникацијских
канала, а релевантних у горе наведеним областима.
•
Информисање циљних јавности о новостима из области којом се бави, а
путем успоставлених канала комуникације.
•
Рад на подизању свести јавности о кохлеарном импланту, особама које га
имају – њиховом начину функционисања, посебним потребама и о ефективним
методама комуникације и сарадње са таквим особама, као и о њиховој успешној
интеграцији у друштво.
•
Активности које имају за циљ да утичу на националне и локалне политике у
вези са питањима помоћи и заштите права деце са оштећењем слуха и њихових
породица.

Назив и седиште
Члан 4.
Пун назив Удружења: ЦЕНТАР ЗА ПОДРШКУ РАЗВОЈУ, МАКСИМИЗИРАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА И
ИНКЛУЗИЈУ ДЕЦЕ СА ОШТЕЋЕНИМ СЛУХОМ „САЈБЕРУВЦЕ“
Скраћени назив Удружења је: САЈБЕРУВЦЕ
Назив Удружења на страном језику је: CYBERUVCE
Удружење има седиште у Београду, др Ивана Рибара 85/57
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Члан 5.
Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву
за учлањење Управном одбору Удружења, а без обзира на расну, етничку, старосну, полну
припадност или сексуалну оријентацију.
Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у Удружење уз прилагање
оверенеизјаве његовог законског заступника о давању сагласности.
За лице млађе од 14 година из става 1. овог члана пријаву подноси његов законски заступник.
Услови и начин учлањивања и престанка чланства.
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Члан 6.
Чланови удружења могу бити:
1.
Чланови/це оснивачи - Члан/ица оснивач удружења је лице које је основало
удружења, у складу са законом.
2.
Редовни чланови/це - Редовни члан/ица удружења може бити свако лице које
прихвата циљеве Удружења и Статут, које добровољно приступи удружењу, те које прихвати
активно ангажовање на остварењу циљева удружења. Редовни члан/ица стиче чланство у
удружењу потписивањем приступнице о редовном чланству.
3.
Почасни чланови/це удружења - Почасни члан/ица удружења може бити лице које
се нарочито истакло у промовисању вредности које промовише удружења. Одлуку о
почасном чланству удружења доноси Управни одбор на предлог најмање пет редовних
чланова/ица.
Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор и о томе без одлагања обавештава подносиоца
пријаве.

Члан 7.
Чланство у удружењу престаје:
1.
Добровољним иступањем из чланства, потписивањем иступнице; За иступање
малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.
2.
Одлуком Управног одбора, због неактивности редовног члана/ице у периоду дужем
од 3 месеца или због активнсти редовног члана/ице које нису у складу са вредностима и
циљевима Удружења, те непоштовања одредаба овог Статута или нарушавања угледа
Удружења
Одлуку о престанку чланства доноси Управни одбор, уз писано образложење.
Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење
одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Права обавезе и одговорност чланова/ица
Члан 8.
Редовни члан/ица удружења има право да:
1.
Равноправно са другим члановима/ицама учествује у остваривању циљева
Удружења;
2.
Непосредно учествује у раду Скупштине, као и преко органа Удружења;
3.
Бира и буде биран/а у органе Удружења;
4.
Буде благовремено и потпуно информисан/а о раду и активностима Удружења.
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Редовни члан/ица удружења је дужан да:
1.
Активно доприноси остваривању циљева Удружења;
2.
Учествује, у складу са интересовањима, у активностима Удружења;
3.
Обавља друге послове које му повери Управни одбор
4.
Поштује циљеве и Статут Удружења

Унутрашња организација
Члан 9.
Органи Удружења су Скупштина, Управни обор и Надзорни одбор. Функцију
Заступника/це врши Председник/ца Управног одбора, а у његовом/њеном одсуству
Потпредседник/ца Управног Одбора.

Скупштина
Члан 10.
Скупштину Удружења чине сви његови чланови/ице оснивачи.
Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на
образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланства
Скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести
питања чије се разматрање предлаже.
Седницу Скупштине сазива Председник/ца Управног одбора, писаним обавештењем о месту и
времену одржавања Скупштине и предлогу дневног реда. Седницом преседава лице које буде,
јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.
Скупштина:
1.
Доноси план и програм рада;
2.
Усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
3.
Усваја друге опште акте Удружења;
4.
Бира и разрешава чланове Управног одбора;
5.
Разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;
6.
Разматра и усваја финансијски план и извештај;
7.
Одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења;
8.
Одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.
Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова оснивача.
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.
За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења
неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова оснивача.

Члан 11.
Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева удружења који су
утврђени овим Статутом.
Управни одбор има 3 члана, које бира и опозива Скупштина.
Мандат чланова Управног одбора траје две године и могу се поново бирати на исту функцију.
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Управни одбор из реда својих чланова бира Председника/цу и Потпредседника/цу.

Члан 12.
Председник/ца Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и дужности
финансијског налогодавца.
Потпредседник/ца је овлашћен/а да, у одсуству Председника/це Управног одбора, заступа
Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.
Члан 13.
Управни одбор:
1.
Руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради
остваривања циљева Удружења;
2.
Организује редовно обављање делатности Удружења;
3.
Поверава посебне послове појединим члановима;
4.
Доноси финансијске одлуке;
5.
Одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом
иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења 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 Удружења за тај
поступак;
7.
Одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим Статутом, овлашћени
други органи Удружења.
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 Удружења и о уоченим неправилностима, без
одлагања, обавештава Управни одбор.
Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Мандат чланова Надзорног одбора траје
четири године и могу бити поново бирани.
Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

Остваривање јавности рада
Члан 15.
Рад Удружења је јаван.
Управни одбор 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.
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Члан 16.
Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и
организацијама у земљи и иностранству.
Удружење може приступити међународним удружењима која имају сличне циљеве, о чему одлуку
доноси Скупштина.

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима
Члан 17.
Удружење прибавља средства од:
•
донација, добровољних прилога, поклона, конкурисањем пројектима код државних
органа, органа локалне самоуправе или фондација и из других извора – локалних и
иностраних, у складу са законом.
•
Удружење може прибављати средстава и од котизације за семинаре, догађаје и
друге облике образовања И активације из области деловања Удружења.
•
продаје материјала и помагала произведених у сврху испуњавања циљева
Удружења.

Престанак рада Удружења
Члан 18.
Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева
Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Поступање са имовином удружења у случају престанка Удружења
Члан 19.
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
одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.

Изглед и садржина печата
Члан 20.
Удружење има печат округлог облика на којем је кружно написано: Удружење грађана
«САЈБЕРУВЦЕ», на српском језику, ћириличним писмом. На средини је водоравно, написано
Београд.
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Члан 21.
На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона
о удружењима.

Члан 22.
Овај Статут ступа на снагу од дана његовог усвајања на Скупштини Удружења.

Председавајући/а Скупштине Удружења
________________________
.................................

7

