У складу са одредбама члана 22. Закона о удружењима (Службени лист РС
бр.51/09) и на основу члана 9. став 3. тачке 2. Статута Удружења грађана
“НОРМА ЦЕНТАР“ (у даљем тексту Удружење) на Скупштини одржаној
28.8.2017. године доноси се измењен и допуњен текст Статута Удружења
СТАТУТ
Удружења грађана "НОРМА ЦЕНТАР"
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Удружење грађана “НОРМА ЦЕНТАР” (у даљем тексту: Удружење) је
добровољно, невладино и непрофитно удружење, основано на
неодређено време које се јавно залаже за остваривање циљева за развој
заједнице и појединаца у складу са највишим духовним и моралним
вредностима, одрживог развоја и унапређења физичког, духовног,
менталног стања људи и свих позитивних активности за општу добробит
као и активностима од јавног интереса.
ЦИЉЕВИ

Члан 2.

Циљеви Удружења :
o Подстицај да грађани учине кораке за остваривање свих својих
потенцијала, могућности и права и да активно учествују у уређењу
и стварању услова за општу и личну добробит усклађених са
највишим моралним и духовним нормама;
o Подршка очувања достојанства човека и људских права као
духовно-моралне категорије;
o Ширење националног осећаја врлине;
o Афирмисање и подстицање учешћа грађана у развоју заједнице и
друштва у целини кроз принципе одрживог и усклађеног развоја;
o Унапређење физичког, менталног, духовног здравља људи;
o Промоција очувања, јачања породице , породичних вредности и
програма повећања наталитета као јавног интереса;
o Промоција програма интегралне здравствене заштите као јавног
добра;
o Промоција програма друштвене бриге о деци као јавног интереса ;
o Едукација грађана на плану неформалног и стручног образовања и
усавршавања у складу са савременим светским трендовима;
o Јачање вештина за унапређење управљања у свим сферама живота
кроз усавршавање и подизање свести;
o Афирмација волонтеризма и волонтерског стваралаштва као јавног
интереса;
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o Израда и реализација јасних, волонтерских и развојно орјентисаних
и опште корисних програма и програма волонтирања према Закону
о волонтирању;
o Утицај и активно учешће у креирању, развоју и реализацији
стручних, културних, спортских и едукативно еколошких и духовних
програма;
o Чување и унапређење природног, културног и етнолошког наслеђа,
као и промовисање туристичких националних вредности;
o Подршка производњи здраве, органске хране;
o Подршка очувања и промоције традиционалних, уметничких заната
и обичаја;
o Подршка и промоција принципа пермакултуре у урбаним и
руралним условима;
o Промоција задругарства, солидарне и циркуларне економије и
принципа заједничког и јавног добра;
o Активно учешће у пројектима одрживог развоја, одрживе
пољопривреде, очувања прехрамбеног суверенитета, одрживог
туризма, заштите животне средине, очувања природних ресурса и
јавних добара, развоја еколошке свести и културе као јавног
интереса;
o Развој сарадње и партнерства са владиним телима и организацијама
на свим нивоима, доносиоцима одлука, организацијама цивилног
друства (укључујући ту и невладине организације, образовне и
научно-истраживачке институције, синдикате, жене и друге
осетљиве групе), индустријом и бизнисом;
o Сарадња са образовним, здравственим, верским и хуманитарним
организацијама, институцијама и установама;
o Активно учешће у борби против свих порока, болести зависности и
осталих болести;
o Активна сарадња са домаћим, међународним владиним, цивилним и
пословним сектором у складу са мисијом и циљевима Удружења;
o Побољшање услова живота деце, старијих људи и особа са
инвалидитетом;
o Побољшање положаја младих ;
o Економско оснаживање социјално осетљивих категорија;
o Борба против материјалног и духовног сиромаштва;
o Повећање културног нивоа друштва и духовне свести;
o Унапређење и развој стваралаштва, културе, образовања, науке,
спорта, остваривање хуманитарних и других друштвено корисних
циљева;
o Подржавање изградње праведног
друштва кроз непосредну
демократију, развој и унапређење принципа владавине права;
o Подстицање развоја мултикултуралности у свим сегментима
друштвеног живота као и ширења знања о њима;
o Остваривање основних људских права, посебно права на одрживу
животну средину као јавног добра и интереса, као и развој
партиципативне демократије у процесу информисања, доношења и
спровођења одлука / развој комуникационих и заступничких
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способности и стратегија, посебно у области животне средине и
одрживог развоја;
o Подржавање остваривања привредне, научне, образовне, културне,
спортске и политичке сарадње у свету са матицама исељеника;
o Успостављање нових веза и партнерстава у реализацији конкретних
пројеката кроз државне и недржавне институције, организације,
бизнис сектор и цивилни сектор;
o Подстицање и унапређење женског и социјалног предузетништва.
Члан 3.
Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:
1.
Прикупља и обрађује научну и стручну литературу из области које
афирмишу позитивне животне активности;
2.
Организује самостално или у заједници са другим организацијама
манифестације, семинаре, симпозијуме, конгресе, конференције, скупове,
радионице, трибине, путовања, колоније, изложбе, концерте, кампове,
одрживе еко заједнице, промоције и истраживања у свим областима која
афирмишу позитивне животне активности
у складу са Циљевима
удружења;
3.
Прати, помаже и унапређење стручног и научно-истраживачког
рада својих чланова; бави се израдом и реализацијом пројеката,
елабората и студија; афирмација свих позитивних вредности путем
штампаних публикација, интернета и видео материјала у складу са
законом,презентовање својих активности преко одговарајућих медија;
4.
Остварује партнерства и сарадњу са домаћим и међународним
образовним и здравственим институцијама које афирмишу позитивне
животне стилове и активности;
5.
Активно учествује у домаћим, регионалним, међународним мрежама
и покретима које су у складу са циљевима Удружења;
6.
Бави се потрагом за иновацијама, новим начинима размишљања,
стратегијама и одговорним политикама посебно у сфери развоја, енергије,
коришћења природних ресурса, животне средине, социо-економских
односа, комуникације, информационих технологија и културних образаца
људске егзистенције, њихово јавно заговарање и имплементација које су
у складу са циљевима Удружења;
7.
Бави се израдом и учешћем у изради пројеката, студија, планова,
анализа, стратегија и законских решења који су у складу са циљевима
Удружења;
8.
Пружа правну помоћ онима чија су права угрожена или повређена
у складу са циљевима Удружења,
9.
Организује рад на подстицању деце и младих кроз позитивно
утицање на њихов складан развој и развој у складу са циљевима
Удружења;
10.
Учествује у организовању слободног времена младих кроз
едукативне и волонтерске активности у областима које су у складу са
циљевима Удружења;
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11.
Посећивање семинара у земљи и иностранству, као и разменом
стручњака на међународном нивоу вршити допуну стручног усавршавања
својих чланова. Пратити потребе за стручним усавршавањем и
напредовањем у складу са циљевима Удружења;
12.
Ради на очувању, унапређењу и промоцији националних природних
лепота, националног духовног блага, националне архитектонске и
културне вредности;
13. Помовише туристичке догађаје, гастрономску понуду и рекреативне
активности у складу са циљевима Удружења;
14.
Остварује и друге програме и пројекате у циљу неговања,
популаризације и афирмацији свих позитивних животних стилова,
самозапошљавања и достојног живота и рада.
НАЗИВ И СЕДИШТЕ УДРУЖЕЊА
Члан 4.
Назив удружења је: Удружење грађана "НОРМА ЦЕНТАР". Скраћени назив
„НОРМА ЦЕНТАР". Назив удружења на енглеском језику је: „NORM
CENTER“.
Удружење има седиште у Београду .
Своју делатност Удружење остварује на територији Србије.
ЧЛАНСТВО
Члан 5.
Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења,
Статут, Етички кодекс и плаћа чланарину. Чланство у Удружењу стиче се
учлањењем кроз попуњавање приступнице у писаној или електронској
форми, уплатом чланарине и увођењем у евиденцију чланства.
Разликују се три типа чланства:
- редовни члан
- члан корисник
- почасни члан
Редовни члан има сва права која произилазе из Статута Удружења.
Учествује у раду органа Удружења и у доношењу одлука која су у вези са
делатношћу Удружења.
Редован члан се постаје посебном одлуком Управног одбора Удружења
коју ратификује Скупштина удружења. Учесници Оснивачке скупштине
имају статус редовног члана. Редован члан је ослобођен плаћања
чланарине.
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Члан корисник може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења,
Статут и остале основне акте.
Члан корисник стиче свој статус учлањивањем у Удружење.
Члан корисник нема право одлучивања у вези са редовним радом
Удружења.
Члан корисник може постати редован члан посебном одлуком Управног
одбора.
Члан корисник је дужан да плаћа чланарину. Висину чланарине утврђује
Управни одбор.
Почасни члан је лице које је својим активностома, залагањем и осталим
доприносима заслужили почасно место у удружењу, предлог за
именовање почасног члана утврђује и подноси Управни одбор Скупштини
удружења, која о томе доноси одлуку. Почасни члан је ослобођен плаћања
чланарине.
Члан 6
Редовни члан Удружења има право да:
- учествује у одлучивању о статусним одлукама и има право гласа на
заседању Скупштине удружења;
- предлаже, бира и буде биран у органе Удружења;
- иницира и предлаже конкретне активности Удружења;
- благовремено и потпуно буде информисан о раду удружења.
Редовни члан Удружења је дужан да:
- поштује Циљеве, Етички кодекс и Статут и остале акте Удружења;
- савесно обавља послове и дужности које му повере органи Удружења.
Члан корисник Удружења има право да:
- користи и учествује у активностима Удружења;
- иницира и предлаже конкретне активности Удружења;
- благовремено буде информисан о раду удружења.
Члан корисник Удружења је дужан да:
- поштује Статут удружења циљеве, Етички кодекс ;
- савесно обавља послове и дужности које му повере органи Удружења.
Почасни члан Удружења има право да:
- присуствује свим органима Удружења али без права одлучивања;
- иницира и предлаже конкретне активности Удружења;
- благовремено и потпуно буде информисан о раду удружења.
Почасни члан је дужан да:
- поштује Статут ,Циљеве и Етички кодекс Удружења
- савесно обавља послове и дужности које му повере органи Удружења.
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Члан 7.
Члан може иступити из чланства давањем писмене изјаве о иступању.
Чланство у Удружењу престаје дужом неактивношћу члана или
неплаћањем чланарине .
Неактивност члана наведену у претходном ставу констатује и утврђује
Управни одбор, који и доноси одлуку о престанку чланства.
ОРГАНИ УДРУЖЕЊА
Члан 8.
Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор.
Органи удружења могу пуноправно да одлучују ако је присутна већина
чланова органа.
Органи Удружења одлучују већином гласова присутних, уколико за
поједина питања овим Статутом није друкчије одређено.
СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА
Члан 9.
Скупштину Удружења чине сви чланови удружења са правом 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.
Седницу Скупштине сазива председник Управног одбора, писаним
обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу
дневног реда. Седницом председава председник Управног одбора.
Скупштина:
1) доноси план и програм рада;
2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
3) усваја и друге опште акте Удружења
4) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног
одбора;
5) разматра и усваја финансијски план и извештај;
6) бира и разрешава чланове Управног одбора;
7) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења;
8) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и
иностранству;
9) одлучује о искључењу из чланства;
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10)Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна
половина чланова са правом гласа;
11)Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова са правом
гласа;
12)за одлуку о изменама и допунама Статута неопходна је
двотрећинска већина гласова присутних чланова са правом гласа.
УПРАВНИ ОДБОР
Члан 10.
Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу
циљева удружења, који су утврђени овим Статутом.
Управни одбор чини минимум три чланова, које из редова редовних
чланова бира и опозива Скупштина.
Управни одбор из реда својих чланова бира председника, заменика и
генералног секретара.
Председник Управног одбора представља и заступа удружење у правном
промету и има права и дужности финансијског налогодавца, организује
рад Удружења и сходно томе доноси самостално одлуке за текуће
одржавање рада Удружења као и за избор и организовање запослених и
ангажованих лица.
Заменик председника и генерални секретар су овлашћени да, у одсуству
председника Управног одбора, заступају Удружење и потписују сва
финансијска и новчана документа у име Удружења.
Мандат чланова Управног одбора је четири године и могу се поново
бирати на исту функцију.
Управни одбор:

Члан 11.

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, правним лицима;
4) доноси финансијске одлуке;
5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом
иницијативом или на предлог најмање пет редовних 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 висини чланарине;
8) доноси Етички кодекс и друга основна акта;
9) доноси у складу са потребама Удружења одлуку о формирању
Програмског савета удружења или сличних тела, у својству саветодавних,
као и Критеријуме за избор чланова и Правилник рада тих тела;
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10) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом,
овлашћени други органи Удружења.
Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутна најмање једна
половина чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 12.
Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о
уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.
Надзорни одбор има најмање два члана из редова редовних чланова које
бира Скупштина као и једног члана који не мора бити члан Удужења на
предлог Управног одбора . Мандат чланова Надзорног одбора траје четири
године и могу бити поново бирани.
Надзорни одбор подноси извештај Скупштини.
ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ РАДА
Члан 13.
Рад Удружења је јаван.
Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о
раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних
публикација или електронским путем, сајта Удружења или на други
примерен начин.
САВЕЗИ И ДЕЛОВИ УДРУЖЕЊА
Члан 14.
Удружење може оснивати огранке и подружнице, односно именовати
поверенике на територији Србије у складу са позитивним законским
прописима. О формирању унутрашњих организационих облика одлуку
доноси Управни одбор, који о томе обавештава скупштину Удружења на
првој наредној седници.
Члан 15.
Ради остваривања својих циљева, Удружење успоставља контакте и
сарађује са другим и сличним удружењима и организацијама у земљи и
иностранству. Удружење се може учлањивати у домаћа и/или/
међународна удружења, асоцијације или организације о чему се одлука
доноси већином гласова присутних чланова Скупштине.
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О учлањењу у међународно удружење или организацију Председник је
дужан да обавести надлежни државни орган у року од 15 дана од дана
учлањења.
СТИЦАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СРЕДСТВИМА УДРУЖЕЊА
Члан 16.
Средства за остварење програмских циљева и задатака Удружење
прибавља:
- од чланарине, поклона, прилога, финансијских субвенција , донација,
завештања, домаћих и међународних организација;
- конкурисањем на пројектима код државних органа, и/или/ домаћих и
иностраних организација и фондација;
-из буџета Републике Србије, из буџета покрајина и јединица локалне
самоуправе као и за реализацију Програма од јавног интереса наведених
у чл. 2. овог Статута;
- од средстава за реализацију пројеката и услуга
- из других извора, у складу са законом.
Члан 17.
Удружење може да прибавља средства и на основу обављања привредне
делатности, ради остваривања циљева из члана 2. овог Статута:
58.11 Издавање књига
Као и делатности:
14.13 Производња остале одеће
16.29 Производња осталих производа од дрвета, плуте, сламе и прућа
20.42 Производња парфема и тоалетних препарата
47.91 Трговина на мало посредством поште или интернета
58.14 Издавање часописа и периодичних издања
58.19 Остала издавачка делатност
70.21 Делатност комуникација и односа са јавношћу
70.22 Консултантске активности у вези са пословањем и осталим
управљањем
72.20 Истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама
73.20 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења
85.59 Остало образовање
Удружење може обављати и друге делатности и активности којима се
остварују циљеви утврђени овим Статутом а у складу са прописима којима
је уређена област у коју спадају активности које се обављају.
Удружење може почети са непосредним обављањем ове делатности тек
након извршеног уписа у Регистар привредних субјеката.
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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.
У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће
недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или
сличних циљева .
ПЕЧАТ УДРУЖЕЊА И СИМБОЛ ВИЗУЕЛНОГ ИДЕНТИТЕТА
Члан 19.
Удружење има печат округлог облика на којем је по ободу исписано:
»НОРМА ЦЕНТАР« Београд „Norm Center“ Belgrade у средини печата је
круг у кругу квадрат , странице квадрата тачкама где се секу додирују
унутрашњост круга а у центру квадрата је болдована тачка.
Печат је уобичајене величине.
Удружење
користи
знак и изабрани логотип на меморандуму,
публикацијама, као и за јавно обележавање и оглашавање активности .
Појединачни програми и пројекти могу имати свој знак којим се визуелно
идентификују.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се
примењивати одредбе Закона о удружењима.
Овај Статут ступа на снагу даном усвајања на Скупштини Удружења.

У Београду, 28.августа 2017.године
Александра Кнез-Милојковић
Председавајућа Скупштине удружења
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