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У складу са одредбама чл.78. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, 
бр.51/09), на скупштини Удружења одржаној дана 18.02.2017. године у Београду 
усвојен је нови 
 
 

СТАТУТ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА 
„Таласи“ 

   
 
 

Област остваривања циљева 
Члан 1. 

 
Удружење „Таласи“ (у даљем тексту: Удружење) је добровољно, невладино и 
непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева 
из области личног и професионалног развоја, едукације, културног и креативног рада. 
 
 

Циљеви удружења  
Члан 2. 

Циљеви Удружења су: 
 

1. Промоција, афирмација и подстицање активног приступа личном и 
професионалном развоју појединца, породица и друштвених група; 

2. Успостављање и унапређење партнерства између организација цивилног 
друштва, државних институција, органа локалне самоуправе и 
корпоративног сектора у реализацији програма и пројеката од значаја за 
професионални развој, едукацију, културни и креативни рад појединаца, 
породица и друштвених група;  

3. Развој грађанског друштва заснованог на владавини права, демократији, 
друштвеној солидарности и поштовању људских и мањинских права; 

4. Остваривање идеја социјалне правде и побољшање квалитета живота, као 
и заштита животног стандарда маргинализованих, рањивих и осетљивих 
група као што су: особе са инвалидитетом, стари, незапослени, омладина, 
жене, деца, самохрани родитељи, особе са тежим болестима,  националне 
мањине, избеглице, интерно расељена лица, сиромашни  и др; 

5. Развој мањинских политика и праксе поштовања националних мањина; 

6. Едукација и превенција против болести зависности, свих видова насиља, 
насиља над женама, вршњачког насиља и поремећаја у понашању; 
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7. Неговање здравих стилова живота, кроз промовисање здраве исхране, 
садржајног боравка у природи, спорта и рекреације; 

8. Промовисање јавног здравља и образовања о здрављу; 

9. Обезбеђивање услова за креативно изражавање деце и младих, за 
неометано развијање талента код деце и младих кроз иновативне 
образовне активности, културне, спортске, верске, еколошке, уметничке и 
друге садржаје; 

10. Укључивање организација цивилног друштва у пројекте образовања, 
инклузивног образовања, стицања квалификација, запошљавања, 
економског и руралног развоја, предузетништва и социјалног 
предузетништва; 

11. Подстицање и спровођење волонтерства и неформалног образовања, 
хуманитарних акција, као и програма током летњег и зимског распуста; 

12. Укључивање организација цивилног друштва у пројекте и програме 
унапређења ИКТ, комуникација, побољшаног приступа информацијама, 
безбедности информација и безбедног коришћења интернета и 
друштвених мрежа, као и примене асистивних технологија у сврху 
побољшања информисаности рањивих група; 

13. Укључивање организација цивилног друштва у пројекте и програме 
унапређења саобраћаја и безбедности у саобраћају; 

14. Неговање традиције, очување културне баштине, туристички развој и 
промоција екотуризма; 

15. Помагање и подстицање аматерског, књижевног, музичког, сценског и 
аудио-визуелног стваралаштва. 

  
 

Члан 3. 
 
Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито: 
 

1. Организује самостално или у заједници са другим заинтересованим 
организацијама стручне скупове, саветовања, семинаре, радионице, 
предавања и друге облике едукације у области личног и професионалног 
развоја. 

2. Заступа интересе чланова Удружења и свих других појединаца као 
друштвених субјеката у процесу унапређења личног и професионалног 
развоја пред надлежним органима, креирајући повољну слику у јавности и 
позитивно јавно мњење о њиховим активностима. 

3. Прати и обрађује научна и стручна достигнућа у земљи и иностранству из 
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области деловања Удружења.  

4. Успоставља висок ниво сарадње и одржава активне односе са пословним 
сектором, владиним институцијама, организацијама, друштвима,  
истакнутим појединцима, медијима  и свим другим релевантним субјектима 
друштва у земљи и иностранству којима је у интересу област личног и 
професионалног развоја. 

5. Остварује сарадњу са другим сродним домаћим и страним удружењима и 
организацијама, у циљу унапређења развоја и коришћења људских 
потенцијала. 

6. Подстиче и омогућава размену знања  и искустава међу  члановима 
Удружења.  

7. Активно ради на задовољењу потреба чланова Удружења. 

8. Објављује, у складу са законом, часописе, билтене и друге публикације из 
области деловања Удружења. 

9. Координира обезбеђивање финансијских средстава из домаћих и 
иностраних подстицајних фондова или заинтересованих инвеститора за 
реализацију покренутих пројеката у области личног и професионалног 
развоја, едукације, културног и креативног рада. 

10. Организује студијска путовања и размену са иностраним удружењима и 
организацијама сличног профила. 

 
 

Назив и седиште 
Члан 4. 

 
Назив Удружења је: „Таласи“ 
Назив Удружења на енглеском језику је: „Waves“ 
Удружење има седиште у Београду, улица Нехруова 56/4, 11070 Нови Београд. 
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије и међународно. 
 
 

Услови и начин учлањивања и престанка чланства 
Члан 5. 

 
Члан Удружења може бити свако правно или физичко лице које прихвата циљеве 
Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења. 
Правно лице као члана Удружења представља један овлашћени представник.  
Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у Удружење уз 
прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности. 
За лице млађе од 14 година из става 2. овог члана пријаву подноси његов законски 
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заступник. 
Удружење води евиденцију својих чланова. 
Евиденција обухвата податке о: дану учлањења, плаћању чланарине, као и о дану 
престанка чланства, личне податке и податке о контакт адреси и другим начинима 
контактирања. 
 

Члан 6. 
 
Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор и о томе без одлагања 
обавештава подносиоца пријаве.   
Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање 
малолетног члана није потребна сагласност законског заступника. 
Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања 
одредаба овог статута или нарушавања угледа Удружења. 
Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Управног 
одбора. 
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 чланства 
Члан 7. 

 
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 и буде биран у органе Удружења; 

4. буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења. 

 

Члан је дужан да: 
1. активно доприноси остваривању циљева Удружења; 

2. учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења; 

3. плаћа чланарину; 

4. делатност коју прихвати да обавља у Удружењу, врши савесно и у складу са 
највишим степеном пословног и професионалног бонтона; 

5. обавља друге послове које му повери Управни одбор. 
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Унутрашња организација 
Члан 8. 

 
Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор. Функцију 
заступника врши Председник Управног одбора, а у његовом одсуству заменик 
Председника Управног одбора 
 

Члан 9. 
 
Скупштину Удружења чине сви његови чланови. 
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. 
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. 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. 
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. 
 
 
 

Члан 10. 
 
Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева 
удружења који су утврђени овим Статутом.  
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Управни одбор има  3 члана, које бира и опозива Скупштина.  
Мандат чланова Управног одбора траје 4 године и могу се поново бирати на исту 
функцију. 
Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника. 
 

Члан 11. 
 
Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и 
дужности финансијског налогодавца. 
Заменик председника је овлашћен да, у одсуству председника Управног одбора, 
заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име 
Удружења. 
 

Члан 12. 
 
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 13. 
 
Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим 
неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор. 
Надзорни одбор има два члана које бира Скупштина. Мандат чланова надзорног 
одбора траје четири године и могу бити поново бирани. 
Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине. 
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Остваривање јавности рада 
Члан 14. 

 
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. 
 
 

Члан 15. 
 
Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим 
удружењима и организацијама у земљи и иностранству. 
Удружење може приступити међународним удружењима о чему одлуку доноси 
Скупштина. 
 
 
 

Начин стицања средстава за остваривање циљева  
и располагање средствима 

Члан 16. 
 
Удружење прибавља средства од: 

1. Чланарине, 

2. Добровољних прилога, донација и поклона, 

3. Прилога донатора, спонзора и мецена 

4. Дотација и субвенција 

5. Котизација за стручне скупове 

6. Едукативних и других сопствених активности 

7. На други законом дозвољен начин. 
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Привредна делатност којом се стиче добит  

Члан 17. 
 

Удружење прибавља средства обављајући привредну делатност: 7022 - 
консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем. 
Удружење може почети са непосредним обављањем ове делатности тек након 
извршеног уписа у Регистар привредних субјеката. 
Добит остварена на начин из става 1. овог члана може се користити искључиво за 
остваривање циљева Удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења и 
сопствено учешће у финансирању одређених пројеката. 
 
 

 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 у горњој половини исписано: 
Удружење  „Таласи“, Београд у доњој половини је исписано “Waves” Association, 
Belgrade.  
Удружење може имати грб, лого или други сличан симбол. Облик и садржину симбола 
одређује Управни одбор. 

 
Члан 21. 

 
На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати 
одредбе Закона о удружењима. 
 

 



                            Удружење „Таласи“ 

_________________________________________________________________ 

 
 

Члан 22. 
Овај Статут ступа на снагу даном његовог усвајања на оснивачкој скупштини 
Удружења. 
 
 
 Председавајућа Скупштине  
 Удружења „Таласи“ 
 
                     
 __________________________________ 
  мр Биљана Јанковић, ПМП®, дипл ецц 


