У складу са чланом 19 на седмој редовној скупштини одржаној 26.03.2015.
ставља се ван снаге Пречишћен текст Статута усвојен 29.06.2013. године и ступа на
снагу
НОВИ ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ
СТАТУТА
ЦЕНТРА "ЖИВЕТИ УСПРАВНО"
ОБЛАСТ ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА
Члан 1.
Удружење Центар „Живети усправно” (у даљем тексту: Центар) је невладино и
непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у
области: Заштита и заступање права и интереса особа са инвалидитетом.
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 2.
ЦЕНТАР "ЖИВЕТИ УСПРАВНО" је непрофитно, нестраначко, самостално
удружење грађана у које се добровољно, на начелу интересног организовања,
удружују особе са инвалидитетом као чланови и чланови активисти и особе које немају
лично искуство особе са инвалидитетом као чланови актиисти, а које прихватају
одредбе овог Статута и заинтересоване су да раде на стварању друштвеног окружења
у коме ће бити поштована сва људска права особа са инвалидитетом и примењивана
Међународна конвенција о правима особа са инвалидитетом кроз разне видове
подршке особама са инвалидитетом и члановима њихових породица и истраживачкоедукативни рад на пољу инвалидности.

II ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ЦЕНТРА
Члан 3.
Центар подстиче и координира активност својих чланова и других
субјеката на остваривању следећих циљева:





промовише и залаже се за поштовање основних људских и грађанских
права особа са инвалидитетом кроз социјални модел приступа
инвалидности заснован на људским правима.
ангажује се на примени социјалног модела приступа инвалидности у
економској, социјалној и стамбеној политици;
утиче на стварање правилних ставова у друштву у односу на права,
обавезе и потенцијале особа са инвалидитетом;
подстиче све облике инклузије и пуног учешћа особа са инвалидитетом
у свим сегментима друштвеног и економског живота, нарочито у
области образовања и запошљавања;
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предузима активности на побољшању квалитета живота и на
остварењу права на самостални живот;
подстиче и спроводи активности које истичу способности особа са
инвалидитетом и доприносе развијању њихових потенцијала;
залаже се за побољшање положаја жена и деце са инвалидитетом;
ради на добијању подршке у локалној заједници;

и задатака:
















ради са одраслима и са децом са различитим оштећењима и са
члановима њихових породица кроз индивидуални, групни и теренски
рад;
промовише мултидисциплинарни и вршњачки/искуствени приступ у
раду који подразумева сагледавање животних ситуација са различитих
аспеката и нивоа знања, вештина и разумевања;
бави се научним истраживањима, објављивањем стручне литературе,
публикација, едукативног и информативног материјала, продукцијом
медијског материјала на пољу инвалидности приступачности и сарађује са
средствима јавног информисања;
утиче на стварање окружења приступачног за све људе и у складу с
тим бави се реализацијом пројеката, едукативним и истраживачким
активностима из области архитектуре, саобраћаја, урбанизма, заштите
животне средине, туризма, културе и другим областима.
организује услуге на којима се могу ангажовати чланови/це и
корисници/е, у складу са законом;
води кампање за подизање свести и рушење предрасуда, како околине
према особама са инвалидитетом, тако и у обрнутом смеру;
бави се едукацијом у различитим областима одговарајући на потребе
корисника и чланова Центра;
функционише као информативни центар за особе са инвалидитетом
ради остваривања њихових права;
повезује се са другим владиним (министарства, клинике, домови
здравља, центри за социјални рад и друге институције система) и
невладиним организацијама и фондацијама, ради остварења
заједничких интереса, као и са профитним организацијама ради
обезбеђивања подршке за реализацију пројеката;
организује саветовања, симпозијуме, семинаре, трибине, округле
столове и предавања о положају и правима особа са инвалидитетом и
одговарајуће обуке и тренингe;
организује едукативне, културне и друге манифестације у циљу
промовисања идеје о равноправности особа са инвалидитетом;
спроводи друге задатке од интереса за чланове организације који су у
складу са Статутом.
Члан 4.

Циљеве и задатке Центар остварује путем својих органа и њихових радних
тела, у складу са Статутом Центра, а у оквиру различитих програма, о чијем опсегу и
трајању одлучује Управни одбор на предлог чланова и чланова активиста Центра,
чланова Управног одбора или председника.
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III НАЗИВ, ПЕЧАТ, ПОДРУЧЈЕ ДЕЛОВАЊА И СЕДИШТЕ
Члан 5.
Центар има својство правног лица.
Члан 6.
Назив удружења грађана је: ЦЕНТАР "ЖИВЕТИ УСПРАВНО".
Удружење има скраћени назив ЦЖУ
Назив Удружења на енглеском jезику је Centre LIVING UPRIGHT.
Седиште је у Новом Саду.
Подручје деловања Центра је територија Републике Србије.
Члан 7.
Печат Центра је округлог облика са текстом: Центар ЖИВЕТИ УСПРАВНО Нови
Сад на ћириличном писму и називом Centre LIVING UPRIGHT Novi Sad на
латиничном писму, са амблемом у средини.
Амблем представља три почетна стилизована слова назива Центра, ЦЖУ
наранџасте боје, што је и скраћени назив организације.
Члан 8.
Рад Центар је јаван.
Јавност рада осигурава се отвореношћу за јавност седница органа,
објављивањем извештаја о раду и резултатима рада на седницама органа и у
средствима јавног информисања.
Члан 9.
Центар представља и заступа Председник.
У случају спречености председника замењује потпредседник.
Члан 10.
У свом раду Центар сарађује са другим међународним организацијама са
сродним циљевима и организацијама особа са инвалидитетом које раде на територији
Републике Србије
IV ЧЛАНСТВО ЦЕНТРA
Члан 11.
Чланови Центра могу бити младе и одрасле особе са инвалидитетом и чланови
активисти (младе и одрасле особе са инвалидитетом и особе које то нису) .
Одлуку о приступу чланству доноси Управни одбор на основу писаног захтетва.
Чланство се стиче потписивањем приступнице.
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Уз приступницу, члан је дужан да се у писаној форми изјасни да ли је у
могућности да присуствује седницама Скупштине. Изјава се може променити у случају
да се промене околности због којих је дата.
Чланство у Центру престаје: добровољним иступањем (потписивањем
иступнице), искључењем, смрћу.
Члан може бити искључен услед непоштовања одредаба овог Статута и ако
својим радњама наноси штету Центру.
О искључењу из Центра одлучује Управни одбор.
Искључени члан има право жалбе Скупштини, с тим да је одлука Скупштине
коначна.
Члан 12.
Права и обавезе чланова су:





да активно учествују у креирању и реализацији активности Центра зацртаних
Статутом и осталим актима;
да бирају и буду бирани у органе и радна тела Центра;
да се придржавају одредби Статута и других аката усвојених од стране
надлежних органа Центра;
да остварују сва друга права и врше обавезе произашле из овог Статута и
других аката Центра.
Члан 13.





Права и обавезе чланова активиста су:
да активно учествују у креирању и реализацији активности Центра зацртаних
Статутом и осталим актима;
да се придржавају одредби Статута и других аката усвојених од стране
надлежних органа Центра;
да остварују сва друга права и врше обавезе произашле из овог Статута и
других аката Центра.
Члан 14.

За изузетне заслуге у раду и допринос остваривању циљева Центра, заслужним
појединцима и организацијама могу се доделити посебне награде и признања.
Центар може изабрати почасног председника.
Одлуку о додели награда и избору почасног председника доноси Скупштина.
Скупштина може овластити Управни одбор да доноси ове одлуке.
V ОРГАНИ ЦЕНТРА
Члан 15.
Органи Центра су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор. Функцију
заступника обавља председник/ца Центра.
Члан 16.
Избор за чланове органа и сталних тела Центра врши се на предлог чланова на
седницама Скупштине.
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Мандат чланова органа и сталних тела Центра траје четири године и могу бити
поново бирани на исту функцију.

1. СКУПШТИНА
Члан 17.
Скупштина је највиши орган управљања Центром.
Скупштину чине сви чланови Центра.
Скупштина може пуноважно одлучивати ако седници присуствује више од
половине њених чланова, који су у могућности да присуствују истој.
Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова.
За одлуку о изменама и допунама Статута неопходна је двотрећинска већина
гласова присутних чланова.
Гласање на Скупштини је јавно, осим ако, за поједина питања од битног значаја
за Центар, Скупштина не одлучи да гласање буде тајно.
Чланови/це могу присуствовати Скупштини телефонским или виртуелним
путем.
Члан 18.
Скупштина се састаје према програму рада и потреби, а најмање једном
годишње.
Скупштину сазива Председник Центра на предлог Управног одбора.
Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог
Управног одбора, као и на писмену иницијативу најмање једне трећине чланства, у
року од 30 дана од дана подношења иницијативе.
Члан19.
Скупштина обавља следеће послове:













бира Управни одбор из реда својих чланова;
бира Надзорни одбор;
доноси Статут, измене и допуне Статута, даје тумачење Статута и свих осталих
општих аката Центра;
управља имовином Центра и у вези са тим доноси одговарајуће одлуке и друга
акта;
доноси одлуке о бављењу привредном и другом делатношћу, о оснивању
организација за бављење привредном и другом делатношћу и о оснивању
наменских фондова;
разматра и усваја извештај о раду и извештај о финансијском пословању за
период између две своје седнице;
разматра и усваја програм рада и и финансијски план за наредну годину;
разматра и усваја извештаје Управног и Надзорног одбора;
доноси одлуку о додели награда и признања заслужним појединцима и
организацијама и о избору почасног председника Центра;
врши друге послове и задатке који овим Статутом нису стављени у надлежност
другог органа Центра;
одлучује о статусним променама и престанку рада Центра
одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству
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2. УПРАВНИ ОДБОР
Члан 20.
Управни одбор је Управни орган Скупштине.
Чланове Управног одбора бира Скупштина из реда својих чланова.
Управни одбор има три члана предсдедника/цу и два потпредседника/це.
Одлуке Управног одбора су пуноважне ако се за њих изјасне најмање два
члана.
Мандат чланова Управног одбора траје четири године, без ограничжења за
поновни избор.
Члан 21.
Управни одбор се састаје према програму рада и потреби, а најмање четири
пута годишње.
Седницу Управног одбора сазива Председник Управног одбора. Председник је
дужан сазвати седницу одбора на захтев најмање једног члана Управног одбора.
Члан 22.
Управни одбор врши следеће послове:








бира председника и потпредседнике из реда својих чланова;
предлаже годишњи програм рада, финансијски план, извештај о раду и завршни
рачун;
подноси извештај Скупштини;
расправља и одлучује о удруживању у савезе организација и друге облике
удруживања, као и о учлањивању у међународне организације;
по овлашћењу Скупштине, доноси одлуку о додели награда и признања
заслужним појединцима и организацијама и избору почасног председника
Центра;
расправља и одлучује о саставу и раду стручне службе Центра;
врши друге послове и задатке које му повери Скупштина.
Члан 23.
Председник Управног одбора врши следеће послове:






сазива и председава седницама Скупштине и Управног одбора;
представља и заступа Центар у домаћим и међународним оквирима;
потписује општа акта Центра;
врши друге послове и задатке које му повере Скупштина и Управни одбор.
За свој рад Председник је одговоран Скупштини и Управном одбору.
У случају спречености, Председника замењују потпредседници.
Председник Управног одбора истовремено је и председник Центра.
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3. НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 24.
Надзорни одбор чине три члана.
Надзорни одбор бира Скупштина из реда чланова и чланова активиста.
Надзорни одбор састаје се најмање једном годишње.
Седнице Надзорног одбора сазива председник тог одбора. Председник
Надзорног одбора дужан је сазвати седницу тог одбора на захтев Скупштине Центра.
Надзорни одбор бира председника из реда својих чланова.
Надзорни одбор доноси пуноважне одлуке кад за њих гласају најмање два
члана.
Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године, са могућношћу
поновног избора на исту функцију по истеку мандата.
Члан 25.
Надзорни одбор врши контролу:



спровођења овог Статута и других општих аката Центра;
спровођења одлука Скупштине и Управног одбора, те сагласности тих и осталих
аката са Статутом Центра;
 целокупног финансијског и материјалног пословања Центра.
Надзорни одбор је дужан да редовно и благовремено подноси извештаје
Скупштини Центра.
VI САРАДЊА СА ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Члан 26.
Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са
другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.
Удружење може приступити домаћим и међународним мрежама и коалицијама
које делују на пољу остварвања права и интереса особа са инвалидитетом и
организацијама, мрежама и коалицијама које делују на пољу развоја грађанског
друштва, развоја и заштите људских права, о чему одлуку доноси Скупштина.
VII СРЕДСТВА И ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ ЦЕНТРА
Члан 27
За извршавање циљева и задатака утврђених овим Статутом, плановима и
програмима рада, Центар прибавља средства из следећих извора:








добровољни прилози;
поклони и завештања домаћих правних и физичких лица;
средства из буџета Републике Србије;
средства из буџета АП Војводине;
средства из буџета општина и града Новог Сада;
средстава од донација домаћих и међународних институција, донаторских
организација и фондација;
други извори у складу са законом.
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Члан 28
Центар прибавља средства продукцијом аудио и визуелног материјала за
медије, односно обавља привредну делатност: 5911: производња кинематографских
дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма
Центар може почети са непосредним обављањем ове делатности тек након
извршеног уписа у Регистар привредних субјеката.
Члан 29.
Центар може прибављати средстава продајом својих штампаних издања или
производа насталих у оквиру едукативних активности и од котизације за семинаре,
улазница за културне догађаје и друге облике образовања из области остваривања
циљева, као и других облика сродних привредних делатности које обавља.
За ове делатности може да формира посебне пословне јединице и огранке.
Добит остварена обављањем привредне и друге делатности може се користити
искључиво за остваривање циљева Центра.
Члан 30
Материјално и финансијско пословање Центра води се у складу са законским и
подзаконским прописима, на основу годишњег и финансијског плана.
Наредбодавац по финансијском плану Центра је Председник Центра, који ово
овлашћење може пренети на потпреседника или на особу задужену за вођење
финансија.
Члан 31
Ради обављања стручних, финансијских и административно - техничких
послова, Управни одбор може образовати стручну службу. Обавезе стручне службе у
односу на Центар регулишу се посебним актом.
Уколико се не образује стручна служба, Председник може, уз одобрење
Управног одбора, обављање горе поменутих послова поверити лицу или лицима која
имају потребне квалификације за обављање тих послова.
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 32.
Иницијативу за измене и допунe Статута могу поднети:
- Управни одбор Центра;
- најмање десет чланова Центра.
Иницијатива за измене и допуне Статута, коју покреће најмање десет чланова,
доставља се Управном одбору који је дужан да покрене поступак за измену и допуну
Статута.
Иницијатива треба да буде у форми предлога за измене и допуне Статута.
Члан 33.
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Предлог за измене и допуне Статута Управни одбор доставља члановима на јавну
расправу.
Јавна расправа траје 30 дана. Јавна расправа може трајати и краће али не краће од 15
дана.
Након јавне расправе, Управни одбор сумира мишљења, сугестије и предлоге, утврђује
нацрт измена и допуна Статута и доставља га Скупштини на усвајање.
Одлуку о изменама и допунама Статута доноси се двотрећинском већином гласова
присутних чланова Скупштине.
Члан 34.
Центар престаје са радом када се о томе изјасни Скупштина, када престану услови
за остваривање циљева Центра, као и у другим случајевима предвиђеним законом.
У случају престанка рада Центра, имовина Центра прелази на Новосадско удружење
студената са инвалидитетом (НСУСИ).

Члан 35.
На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати
одредбе Закона о удружењима.

Председавајућа Скупштине
мр Милица Мима Ружичић-Новковић
У Новом Саду, 26.08. 2016. године

_____________________________________
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