У складу са одредбама чл. 11. и 12. Закона о удружењима (Службени лист РС,
бр.51/09), на oснивачкој скупштини удружења одржаној дана 18.05.2016. у Новом
Саду усвојен је
СТАТУТ
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНКИ И ГРАЂАНА
“Кућа родних знања и политика” (Gender Knowledge Hub)
Члан 1.
Удружење грађанки и грађана “Кућа родних знања и политка” (у даљем
тексту: Удружење) основано је као нестраначко, невладино и непрофитно удружење
ради остваривања циљева у области родне равноправности.
Члан 2.
-

Циљеви Удружења су:
производња и промоција знања о родности и родним односима;
промоција хуманистичких наука и феминистичког приступа у креирању јавних
политика;
креирање родно одговорних политика, програма и пројеката и практичних
решења за унапређивање родне равноправности;
унапређење капацитета различитих актера у области родне равноправности и
увођења родне перспективе у различитим областима;
пружање подршке различитим институцијама и организацијама у увођењу
родне перспективе у политике, програме, пројекте.
Члан 3.

Ради остваривања својих циљева Удружење посебно:
1) спроводи емпиријска истраживања у области хуманистичких наука о родности и
родним односима и родној равнопранвости;
2) спроводи родне анализе јавних политика и инструмената политика, програма,
пројеката, на свим нивоима и у различитим секторима;
3) развија методологију, индикаторе и инструменте за праћење родне
равнопранвости у различитим секторима и на различитим нивоима;
4) ради на креирању и развијању политика родне равноправности на локалном,
националном, регионалном нивоу и пружа подршку институцијама и
организација у процесу креирања, примене и праћења јавних родно одговорних
политика;
5) заговара доношење политичких и законских решења у циљу унапређења родне
равноправности и положаја жена;
6) креира, организује и спроводи програме обука у области родне равнопранвости,
увођења родне перспективе, родно осетљивих политика, родне анализе;
7) креира, организује и спроводи програме обука у циљу информисања и подизања
свести о људским правима, антидискриминацији и родној равнопранвости;
8) креира, организује и спроводи програме обука за доносиоце одлука, креаторе
политика у циљу подизања свести о родној равнопранвости;

9) креира, организује и спроводи програма унапређења капацитета жена и
консултантску подршка у развијању лидерскиџ потенцијала жена у политици и
другим областима;
10) пружа експертску подршку институцијама и организацијама из различитих
сектора за увођење родне равноравности и родне перспективе у програме,
политике и пројекте;
11) обавања издавачку делатност у циљу промоције знања, истраживања и
експертизе у области родности и родне равнорпавности;
12) сарађује са универзитетима, институцијама, компанијама, на развијању и
промовисању програма и политика у области родне равнопранвости;
13) сарађује са механизмима и телима за равноправност полова на локалном,
покрајинском и националном нивоу;
14) сарађује са другим домаћим и иностраним удружењима и невладиним
организацијама које се баве женским људским правима и политикама једнаких
могућности (правима мањинских и дискриминисаних група), као и правима
младих;
15) кроз свој рад пружа друге услуге у области остваривања родне равноправности
и политике једнаких могућности;
Члан 4.
Назив Удружења је: »Кућа родних знања и политика«.
Назив Удружења на енглеском језику је: Gender Knowledge Hub
Удружење има седиште у Новом Саду.
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије и региону
Западног Балкана.
Члан 5.
Чланица/члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве
Удружења и Статут, а на основу препоруке једног од чланова. Одлуку о пријему у
чланство доноси Управни одбор Удружења. Чланство се стиче потписивањем
приступнице. Чланица/члан може иступити из чланства давањем писмене изјаве о
иступању. Чланство у Удружењу престаје дужом неактивношћу чланице/члана.
Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на предлог Управног одбора
Удружења.
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 1. овог члана пријаву подноси
његов законски заступник.
Члан 6.
Пунолетна чланица/члан Удружења има право да:
1) равноправно са другим чланицама/члановима учествује у остваривању циљева
Удружења;
2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
3) бира и буде бирана/биран у органе Удружења;
4) буде благовремено и потпуно Информисана/информисан о раду и активностима
Удружења.

Малолетна чланица/члан удружења има права из тач. 1. и 4. става 1. овог
члана. Малолетни члан са навршених 14 година може присуствовати седници
Скупштине и учествовати у расправи, али нема право гласа.
Чланица/члан је дужан да:
1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;
2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;
3) плаћа чланарину;
4) обавља друге послове које му повери Управни одбор.
Члан 7.
Органи Удружења су Скупштина,
Саветодавни одбор и Директор/ка.

Извршни

одбор,

Надзорни

одбор

Члан 8.
Скупштину Удружења чине сви чланови удружења. Скупштина се редовно
састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на
образложени предлог Извршног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине
чланова скупштине. Иницијатива се подноси Извршном одбору у писаном облику и у
њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже. Седницу скупштине
сазива председник/ца Извршног одбора, писаним обавештењем о месту и времену
одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава особа која
буде, јавним гласањем, изабрана на почетку седнице за председавајућег/у.
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 Извршног одбора;
5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Извршног одбора;
6) разматра и усваја финансијски план и извештај;
7) одлучује о висини чланарине за следећу годину;
8) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења
9) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.
Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина
чланова са правом гласа. 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 9.
Извршни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу
циљева удружења који су утврђени овим Статутом. Извршни одбор има пет
чланица/чланова, које бира и опозива Скупштина. Мандат чланова Извршног одбора
траје четири године и могу се поново бирати на исту функцију. Управни одбор из
реда својих чланова бира председницу/ председника и заменицу/ заменика
председнице/ председника.

Члан 10.
Извршни одбор:
1) доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;
2) 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;
3) предлаже и усваја систематизацију радних места и остала акта удружења;
4) предлаже и доноси одлуку о именовању Директорке/Директора Удружења;
5) 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;
6) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени
други органи Удружења. Извршни одбор пуноважно одлучује ако је присутно
најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.
Члан 11.
Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим
неправилностима, без одлагања, обавештава Извршни 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.
Члан 12.
Саветодавни одбор даје препоруке Извршном одбору и начинима
остваривања циљева Удружења. По потреби врши рецензије материјала и програма
које Удружење креира и спроводи. Саветодавни одбор има до 12 чланова/ца који се
именују одлуком Извршног одбора уз сагласност Скупштине.
Члан 13.
Директорка/Директор Удружења представља и заступа Удружење у правном
промету и има права и дужности финансијског налогодавца.
У одсуству Директора/ке представљање и заступање Удружења врши
именовано лице од стране Директорке/Директора.
Члан 14.
Рад Удружења је јаван. Извршни 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 и остваривати сарадњу са експертским
групама, истраживачким институцијама и организацијама из земље и иностранства о
чему одлуку доноси Скупштина.
Члан 16.
Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација
и поклона, финансијских субвенција, поклона и завештања домаћих правних и
физичких лица, конкурисањем за пројекте код домаћих и страних државних органа
или фондација..
Удружење може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге облике
образовања у области родне равноправности, унапређења права жена,
антидирскиминације и развијања родно одговориних јавних политика, као и других
облика сродних делатности које удружење обавља.
Члан 17.
Удружење може прибављати средства обављањем привредне делатности:
70.22 , консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем.
Добит остварена на начин из става 1. овог чланаможе се користити
искључиво за остваривање циљева удружења, укључујући и трошкове редовног
рада Удружења и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.
Члан 18.
Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за
остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.
Član 19.
У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на друго удружење
грађана, организацију или институцију чији су циљеви исти или најближи циљевима
Удружења »Г5-Гендер Нолеџ Хаб«, о чему Одлуку доноси Скупштина Удружења.
Члан 20.
Удружење има печат округлог облика на којем је уз горњу спољну ивицу
округло исписано: Кућа родних знања и политика, у унутрашњем делу други
ред округло Gender Knowledge Hub, а у средини равно Нови Сад.
Удружење има свој лого, који изгледа као стилизовано латинично слово Г, са
стрелицом у средини, испод ког латиничним словима пише назив удружења на
српском и енглеском језику.

Члан 21.

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се
примењивати одредбе Закона о удружењима.
Члан 21.
Овај Статут ступа на снагу даном његовог усвајања на оснивачкој скупштини
Удружења.
Председавајућа оснивачке скупштине Удружења
Сања Николин

