На основу члана 11. и 12. Закона о удружењима ( „Службени
лист РС“ бр. 51/09), на Оснивачкој скупштини одржаној 06. марта 2011.
године у Београду, усвојен је

СТАТУТ
Удружења Комора логопеда Србије
I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Овим Статутом, а у складу са позитивним прописима, се уређује :
ЦИЉЕВИ И ДЕЛАТНОСТ КОМОРЕ
НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ПЕЧАТ КОМОРЕ
ЧЛАНСТВО У КОМОРИ
ОРГАНИ У КОМОРИ
РАД И ЈАВНОСТ КОМОРЕ
САРАДЊА КОМОРЕ
ПРИХОД И ДОБИТ КОМОРЕ
ПРЕСТАНАК РАДА КОМОРЕ

II. ЦИЉЕВИ КОМОРЕ
Члан 1.
Удружење Комора логопеда Србије (у даљем тексту: Комора) је
добровољно, невладино и непрофитно удружење, основано на
неодређено време ради остваривања циљева у области истараживачкохуманистичке делатности.

Члан 2.
Ради остваривања циљева наведених у члану 1. овог статута
Комора ће :

1. Ширити знања о логопедији као науци како у стручној тако и у
лаичкој јавности и остваривању логопедске науке засноване на
начелима и научним сазнањима.
2. Вршити делатност усмерену ка превенцији, детекцији,
дијагностици говорно-језичке патологије, унапређењу и
спровођењу постојећих поступака третмана, саветодавног рада,
остваривању здравствене едукације становништва, група или
појединаца,
3. Вршити поступак континуиране едукације и евалуације стечених
знања и обуку стручних кадрова на пољу научно-технолошких
достигнућа у циљу овладавања потребним знањима и вештинама,
4. Пружати знања и информације циљним групама као и давање
мишљења о научно-технолошком квалитету и нивоу пружених
логопедских услуга.
5. Предузимати све активности које се стичу статуса логопеда у
научној, здравственој, образовној, социјалној и другим
делатностима, односно јасно дефинисање њиховог положаја,
6. Организовати стручне скупове, саветовања, трибине и конгресе,
7. Објављивати публикације (књиге, брошуре, новине, часописе),
8. Путем писаних и електронских медија ширити знања и
обрађивати питања везана за циљеве и достигнућа у логопедији
као научној дисциплини,
9. Сарађивати са научним и другим организацијама и удружењима
које се баве истом или сличном делатношћу и која су
заинтересован да се баве питањима везаним за логопедију као
научну дисциплину, затим са породицама или члановима
породица који имају потребе за информацијама или знањима из
домена логопедије као научне дисциплине,
10. Предузимати радње у циљу подизања свести о значају логопедије
као научне дисциплине,
11.Kао и друге активности које су у складу са законом и циљевима
Коморе.
III НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ПЕЧАТ КОМОРЕ
Члан 3.
Назив Коморе је:
Удружење Комора логопеда Србије
Скраћени назив Коморе је: Комора логопеда Србије

Комора има седиште у Београду, ул. Јованова 35
Комора има печат округлог облика и садржи пуно име Коморе
исписано по рубу печата док се по средини печата налази исписано
КЛС.
Своју делатност Комора остварује на територији Републике
Србије.
IV ЧЛАН И ЧЛАНСТВО У КОМОРИ
Члан 4.
Чланови Коморе могу бити физичка лица, изабрана од стране
скупштине Коморе, која имају стечено звање логопеда и пословну
способност, а која поднесу пријаву за упис у чланство.
Пријава се подноси Управном одбору Коморе.

Члан 5.
Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина и о томе без
одлагања обавештава подносиоца пријаве.
Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о
иступању.
Чланство у Комори може престати због дуже неактивности
члана, активности која је у супротности са принципима стваралачког
васпитања, нарушавања угледа Коморе или непоштовања Статута.
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
Комори.
Члан 6.
Члан Коморе има право да :
1. Равноправно са другим члановима учествује у остваривању
циљева Коморе;
2. Непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко
органа Коморе;
3. Бира и буде биран у органе Коморе;

4. Буде благовремено и потпуно обавештен о раду и активностима
Коморе.
Члан 7.
Члан Коморе је дужан да :
1. Активно доприноси остваривању циљева Коморе;
2. У складу са својим посебним интересовањима учествује у
активностима Коморе;
3. Плаћа чланарину;
4. Обавља и друге послове које му у складу са Статутом повери
Управни одбор;
5. Својим поступцима и радњама доприноси повећању угледа
Коморе.

V ОРГАНИ КОМОРЕ
Члан 8.
Органи Коморе су : Скупштина, Управни одбор и Надзорни
одбор.
СКУПШТИНА КОМОРЕ

Члан 9.
Скупштину Коморе чине сви његови чланови и одржава се уз
њихово лично присуство.
Скупштина се састаје у редовном или ванредном сазиву.
Редовно сазивање скупштине Коморе је једном годишње.
Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени
предлог Управног одбора, као и на захтев најмање једне трећине
чланова Скупштине.
Захтев се, у писаном облику, подноси Управном одбору и у њему
се јасно и недвосмислено морају навести питања чије се разматрање
предлаже.
Члан 10.

Седницу Скупштине сазива председник Скупштине или у
његовом одсуству односно спречености председник Управног одбора,
писаним обавештењем о месту и времену одржавања седнице и
предлогу дневног реда.
Седницом председава председник Скупштине, а у његовом
одсуству или спречености члан скупштине који буде, јавним гласањем,
изабран на почетку седнице.
Седница се одржава на начин и по поступку који је утврђен
правилником о раду скупштине Коморе.
Члан 11.
Надлежност скупштине Коморе:
Доноси план и програм рада и развоја Коморе;
Доноси пословник о свом раду;
Усваја Статут, као и његове измене и допуне;
Разматра извештаје о раду и финансијском пословању Коморе;
Утврђује опште смернице за рад Коморе;
Усваја или потврђује акте које између две седнице доноси
Управни одбор удружења као и друге опште акте Коморе;
7. Бира и разрешава чланове Управног одбора;
8. Бира и разрешава чланове Надзорног одбора;
9. Разматра и усваја извештај Управног одбора;
10. Разматра и усваја извештај Надзорног одбора;
11. Разматра и усваја финансијски план и извештај;
12. Одлучује о додели признања и награда Коморе;
13. Одлучује о давању и висини новчаних и других награда и
надокнада за чланове који су именовани у органе Коморе или за
изузетно залагање правним и физичким лицима за остваривање
циљева Коморе;
14. Одлучује о висини чланарине;
15. Одлучује о статусним променама и престанку рада Коморе.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Члан 12.
Скупштина пуноважно одлучује ако је присутна најмање једна
половина чланова Коморе.
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама
и престанку рада Коморе, неопходна је двотрећинска већина гласова
присутних чланова.
Члан 13.
О току рада седнице Скупштине води се записник који треба да
потпишу председник, односно председавајући и записничар.
Записник треба да садржи: број присутник, број одсутних,
разлоге за одсуство, дневни ред, ознаку предлагача тачке дневног реда,
наводе учесника у расправи о тачки дневног реда, резултате гласања
или избора, предлоге и одлуке са именима предлагача.
Сваки члан Скупштине има право да на основу образложеног
предлога разгледа записник.
УПРАВНИ ОДБОР КОМОРЕ

Члан 14.
Управни одбор је извршни орган Коморе, који се стара о
спровођењу његових циљева, утврђених овим Статутом.
Управни одбор има три члана, које бира и опозива Скупштина.
Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу
поново бити бирани на исту функцију.

Члан 15.
Председник Управног одбора заступа Комору у правном
саобраћају и има сва права и дужности финансијског налогодавца.
У одсуству председника Управног одбора, подпредседник
заступа Комору и потписује сва финансијска и новчана документа у
име Коморе.
Члан 16.
Управни одбор чине председник, подпредседник и један члан.
Управни одбор као колегијални орган Коморе руководи радом
Коморе у периоду између две скупштине.

Управни одбор може именовати генералног секретара Коморе који
помаже председнику Управног одбора и Управном одбору у дневнооперативним или стручним пословима.
Надлежност Управног одбора:
1. Руководи радом Коморе између две седнице Скупштине,
спроводи одлуке Скупштине Коморе и доноси одлуке ради
остваривања циљева Коморе;
2. Организује редовно обављање делатности Коморе;
3. Поверава посебне послове појединим члановима;
4. Доноси финансијске одлуке;
5. Одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута,
својом иницијативом или на предлог најмање три члана Коморе;
6. Припрема предлог измена и допуна који подноси Скупштини на
усвајање;
7. Одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима
из члана 25. став 2. Закона о удружењима;
8. Прима пријаве кандидата за чланство у Коморе;
9. Одлучује о потреби ангажовања лица ван Коморе за чијим се
радом, стручношћу или професионалношћу укаже потреба и
доноси потребни правни акт;
10. Одлучује о висини накнаде за рад лицима која су у или ван
Коморе, а која су ангажована ради остваривања потреба или
циљева Коморе;
11. Одлучује и о другим питањима за која нису, законом или овим
статутом, овлашћени други органи Коморе;
12. Доноси одлуке о успостављању спонзорства, покровитељства,
сарадње, о улагању средстава и о другим видовима сарадње и
односа са другим правним и физичким лицима;
13. Одлучује о плану и програму службених путовања у земљи и
иностранству.

Члан 17.
Управни одбор одлуке доноси већином гласова својих чланова.

НАДЗОРНИ ОДБОР КОМОРЕ

Члан 18.
Надзорни одбор контролише финансијско пословање Коморе и о
уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.
Надзорни одбор има три члана и чине га председник Надзорног
одбора и два члана.
Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године и могу
бити поново бирани.
Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

VI РАД И ЈАВНОСТ РАДА КОМОРЕ
Члан 19.
Рад Коморе је јаван.
Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и
јавности о раду и активностима Коморе, непосредно или путем
интерних публикација, саопштењима за јавност или на други примерен
начин.
Годишњи обрачуни и извештаји о активности Коморе подносе се
члановима на седници Скупштине Коморе.
Јавност рада Коморе обезбеђује се јавношћу седница органа и
тела и других скупова у Комори, издавањем информација о
активностима Коморе и сарадњом са средствима јавног информисања и
другим средствима обавештавања.
Органи Коморе могу искључити или ограничити јавност седнице
или скупа, када се разматрају документа или подаци поверљиве
природе.
Лице овлашћено од стране Коморе за давање података и
информација у вези са радом Коморе одговорно је за њихову тачност.
Ставове Коморе, односно њених органа и тела могу да износе и
заступају само овлашћена лица.

VII САРАДЊА КОМОРЕ
Члан 20.
Ради остварења својих циљева Комора успоставља контакте и
сарадњу са другим удружењима и организацијама у земљи и свету.
Одлуку о приступању међународним удружењима доноси
Скупштина.
VIII ПРИХОД И ДОБИТ КОМОРЕ
Члан 21.
Приход Коморе може се сагласно позитивним прописима
остваривати од:
реклама, поклона, спонзорских и донаторских прилога и др,
улагања капитала правних и физичких лица у Комору,
прихода од издавачке делатности,
организације семинара и пословних састанака у земљи и
иностранству за одређене области рада Коморе,
- од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона,
финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.
- из других средстава.

-

Члан 22.
Комора прибавља средства и продајом својих публикација,
односно обавља привредну делатност 7220 – истраживачкохуманистичка делатност.
Члан 23.
Добит остварена обављањем привредне и друге делатности може
се користити искључиво за остварење циљева Коморе.

IX ПРЕСТАНАК КОМОРЕ

Члан 24.
Комора престаје са радом:
1. Када Скупштина Коморе донесе одлуку о престанку рада
Коморе;
2. У другим случајевима предвиђеним позитивним прописима.

Члан 25
У случају престанка рада, имовина Коморе припашће Институту
за експерименталну фонетику и патологију говора, београд, улица
Јованова 35.

X ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
Комора ће у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог
статута донети и друге правне акте којима се ближе или потпуније
регулише рад органа Коморе, статус и положај чланова Коморе
односно лица са којима Комора остварује сарадњу или која ангажује
ради остваривања циљева Коморе.

Члан 27.
На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће
се примењивати одребе Закона о удружењима.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ОСНИВАЧКЕ СКУПШТИНЕ
КОМОРЕ
----------------------------------

