СТАТУТ
УДРУЖЕЊА “Колектив Талас ТИРВ”
Област остваривања циљева
Члан 1.

Удружење ”Колектив Талас ТИРВ” (у даљем тексту: Удружење) је добровољно,
невладино, нестраначко и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради
остваривања циљева у области промовисања, развоја и заштите права као и унапређења
положаја и квалитета живота транс, интерсекс, родно варијантних и квир (у даљем тексту
ТИРВК) особа, неформалне едукације, регионалне и међународне сарадње и изградње
цивилног друштва.

Циљеви удружења
Члан 2.
Циљеви Удружења су:
● Постизање пуне родне једнакости у друштву, која укључује једнаке могућности и
поштовање људских права свих грађана и грађанки без обзира на њихов родни
идентитет, родно изражавање и/или телесне/полне карактеристике.
● Постизање пуне правне и социјалне једнакости ТИРВК особа у Србији.
● Адекватна, доступна и бесплатна здравствена заштита, као и побољшање
физичког и менталног здравља ТИРВК особа.
● Укључивање и пуна партиципација ТИРВК особа у процесима доношења одлука
и креирања политика и закона који се тичу људских права ТИРВК особа;
● Изградња јаке, организоване, оснажене и инклузивне ТИРВК заједнице у Србији
која ће се активно и трајно борити за заштиту својих људских права.
● Повећање видљивости ТИРВК особа у друштву и њихово учешће у јавном
деловању.
● Пружање различитих видова подршке и оснаживање ТИРВК особа.
● Адресирање актуелних проблема са којима се ТИРВК особе сусрећу у друштву
као и рад на решавању тих проблема.
● Унапређење социоекономског положаја ТИРВК особа.
● Информисање, сензибилизација и едукација медија и шире јавности о
проблемима и положају ТИРВК особа у Србији као и о ТИРВК тематици, трансфеминизму, роду, родном изражавању, полним карактеристикама и могућим
начинима сузбијања дискриминације ТИРВК особа у друштву..
● Континуирани развој, унапређење и промоција уметничког стваралаштва ТИРВК
особа као и осталих садржаја који се у области уметности и културе баве ТИРВК
темама.
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● Развијање солидарности унутар и између ТИРВК заједнице, ЛГБТИК заједнице,
женског/феминистичког покрета и других удружења која се баве заштитом
људских права.
● Успостављање и развој локалне, регионалне и међународне сарадње и размене
искустава и знања са сродним организацијама и мрежама као и са удружењима
која се баве унапређењем и заштитом људских права.
● Сарадња са образовним, научним, друштвеним, културним и уметничким
институцијама.
● Сузбијање свих облика дискриминације базираних на основу родних и полних
идентитета, полних и телесних карактеристика и родног изражавања сексуалне
оријентације, старосне доби, расе, вере, нације, етничке припадности, класне
припадности, социјалног положаја и здравственог статуса.

Члан 3.
Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:
● Пружа различите видове подршке и помоћи свим ТИРВК особама укључујући и
правну и психо-социјалну подршку.
● Организује, подржава и учествује у организацији активности, догађаја и јавних
скупова који окупљају ТИРВК особе али и све друге особе које желе да се баве
питањима и проблемима са којима се сусреће ТИРВК заједница у циљу
заговарања заштите људских права ТИРВК особа и повећања видљивости ТИРВК
особа.
● Ради на мотивисању ТИРВК особа да се укључе у активистички рад у домену
заштите и промоције права ТИРВК особа али и људских права у ширем смислу.
● Организује, самостално или у сарадњи са другм организацијама, едукативне
радионице, предавања, семинаре и друге облике едукације и стручног
усавршавања у области ТИРВК проблематике.
● Ради на сензибилизацији јавности у циљу промоције интереса и унапеђивање
положаја и квалитета живота ТИРВК особа;
● Промовише значај развијања свести о ТИРВК заједници, њеном положају,
проблемима и правима ТИРВК особа.
● Спроводи и објављује истраживања која се фокусирају на анализу и процену
друштвеног положаја ТИРВК особа и степена дискриминације којем су изложене.
● Креира и објављује различите врсте публикација: приручнике, фанзине, билтене,
новине и други промотивни материјал који се фокусира на садржаје везане за
ТИРВК теме и људска права.
● Креира и објављује садржаје везане за ТИРВК теме на интернет сајту
организације и на друштвеним мрежама.
● Развија и спроводи програме неформалног образовања.
● Прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области истраживања,
унапређења и промоције политичких, правних, културних и других аспеката
ТИРВ проблематике и људских права.
● Креира и спроводи активности са циљем промоције и постизања родне
равноправности.
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● Креира и спроводи активности са циљем превенције и решавања проблема
злочина и говора мржње, вршњачког насиља, породичног насиља, сексуалног
насиља као и проблема који се тичу насиља у партнерским односима.
● Креира и спроводи активности са циљем промоције здравих стилова живота као
и унапређења здравствених услуга и менталног/физичког здравља ТИРВК особа;
● Креира и спроводи активности усмерене на промоцију и унапређење права
радника и радница, једнакости на радном месту, као и активносту усмерене ка
превенцији и решавању проблема мобинга и борбе против дискриминације
ТИРВК особа на радном месту.
● Рад на промовисању и заштити људских права особа које живе са вирусом ХИВ
или Сидом као и рад на превенцији ХИВ/Сиде и осталих полно/крвно преносивих
инфекција.
● Ради на промовисању екологије, еколошке културе, одржавања здраве животне
средине, рециклаже отпада и одговорног опхођења са животном средином.
● Сарађује са локалним, регионалним и међународним организацијама које се баве
истим или сличним темама као Удружење.
● Сарађује са универзитетама, школама, стручним удружењима, привредним
друштвима, невладиним и другим организацијама у земљи и иностранству које су
заинтересоване за рад на унапређењу права и квалитета живота ТИРВ особа.
Назив и седиште
Члан 4.
Пун назив организације је: Колектив Талас ТИРВ
Назив организације на енглеском језику је: Collective Wave TIGV
Скраћени назив организације је: Талас ТИРВ
Организација има седиште у Београду, општина Земун, улица Петра Кочића број 30 стан
25.
Организација ће своју делатност остваривати на територији Републике Србије.
Услови и начин учлањивања
Члан 5.
Члан/чланица Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и
Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења.
Пријава за пријем подноси се непосредно у просторијама Удружења, путем поште или
електронске поште.
Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у удружење уз
прилагање оверене изјаве његовог/њеног законског заступника/заступнице о давању
сагласности.
За лице млађе од 14 година из става 1. овог члана пријаву подноси његов законски
заступник/заступница.
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Члан 6.
Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор и о томе без одлагања обавештава
подносиоца/подноситељку пријаве.
Почасни чланови/чланице Удружења могу постати физчка и правна лица која су дала
посебан допринос остваривању циљева Удружења. Почасне чланове/чланице бира
Управни одбор, на основу предлога једног члана/чланице Управног одбора или најмање
три члана/чланице Удружења.
Удружење води евиденцију о својим члановима и чланицама.

Престанак чланства
Члан 7.
Чланство у Организацији престаје:
1. смрћу члана/чланице
2. писменом изјавом о иступању из Удружења
3. искључењем из чланства.

Члан 8.
Члан/чланица може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За
иступање малолетног члана/чланице није потребна сагласност законског
заступника/заступнице.
Чланство у Удружењу може престати услед:
1. дуже неактивности члана/чланице
2. не извршавања задатака у радним групама
3. не извештавања Удружења о свом ангажовању у раду који обавља у
својству члана/чланице Удружења
4. непоштовања одредаба овог статута
5. нарушавања угледа Удружења
6. деловања и поступања које је противно циљевима и интересима
Удружења.
Одлуку о престанку чланства доноси Управни одбор.
Члану/чланици се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет
предлог за доношење одлуке о престанку његовог/њеног чланства у Удружењу.
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Права обавезе и одговорност чланства
Члан 9.
Члан/чланица Удружења има право да:
1) равноправно са другим члановима/чланицама учествује у остваривању циљева
Удружења;
2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
3) бира и буде биран/бирана у органе Удружења;
4) буде благовремено и потпуно информисан/информисана о раду и активностима
Удружења.

Члан/чланица има дужност да:
1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;
2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења.
3) обавља друге послове које му/јој повери Управни одбор.
4) благовремено информише Управни одбор Удружења о изменама својих података који
су од значаја за Удружење (адресу електронске поште и број телефона)

Унутрашња организација
Члан 10.
Органи Удружења су Скупштина и Управни одбор. Функцију заступника врши
Председник/Председница Управног одбора, а у његовом/њеном одсуству
заменик/заменица Председника/Председнице Управног одбора.

Члан 11.
Скупштину Удружења чине сви његови чланови и чланице.
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/чланица скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у
писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.
Седницу скупштине сазива председник/председница Управног одбора, писаним
обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда.
Седница скупштине се може одржати и електронски, на начин који омогућава
члановима/чланицама да изнесу своје ставове о свим тачкама дневног реда и гласају по
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свим питањима о којима Скупштина на тој седници одлучује. 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/чланице 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
чланова/чланица.

одлучује

ако

је

присутна

најмање

једна

половина

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова/чланица.
За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада
Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова и чланица.
Члан 12.
Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева
удружења који су утврђени овим Статутом.
Управни одбор има пет чланова/чланица, које бира и опозива Скупштина.
Мандат чланова/чланица Управног одбора траје три године и могу се поново бирати на
исту функцију.
Управни одбор из реда својих чланова/чланица бира председника/председницу и
заменика/заменицу председника/председнице

Члан 13.
Председник/председница Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има
права и дужности финансијског налогодавца.
Заменик/заменица председника/председнице је овлашћен/овлашћена да, у одсуству
председника/председнице управног одбора, заступа Удружење и потписује сва
финансијска и новчана документа у име Удружења.
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Члан 14.
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/чланица 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/заступницу
удружења за тај поступак;
7) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени
други органи Удружења.
8) одлучује о пријему и искључењу чланова/чланица Удружења.
9) подноси Скупштини извештаје о раду Удружења, саставља годишњи буџет и подноси
Скупштини предлог финансијског плана и завршног рачуна.
Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова и
чланица, а одлуке доноси већином гласова свих чланова и чланица.

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.
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 за заштиту људских права, о
чему одлуку доноси Скупштина.
7

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање
средствима
Члан 17.
Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и
поклона, финансијских субвенција као и конкурисањем пројеката код домаћих и
међународних органа, фондација и донатора и на други законом дозвољен начин.

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 кружног облика на којем је у горњој половини исписано:
Колектив Талас ТИРВ, Београд, а у доњој половини је лого Удружења.

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 дана од даном његовог усвајања на оснивачкој
скупштини Удружења.
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