У складу са одредбама чл. 10, 11. и 12. Закона о удружењима („Службени гласник РС“,
број 51/09), на Оснивачкој скупштини одржаној дана 07.11.2014. године, усвојен је
следећи
СТАТУТ
Mрeже организација за децу Србије

Члан 1.
Мрежа организација за децу Србије (у даљем тексту: МОДС) је савез добровољних,
невладиних и недобитних организација, основан на неодређено време ради остваривања
циљева у области остваривања потреба, права, заштите деце и младих до 18 година.
Чланице МОДС-а задржавају аутономност у својим активностима и циљевима ради којих
су организовани.
Члан 2.
Циљеви МОДС-а су:
Унапређење сарадње организација грађанског друштва на пољу поштовања и остваривања
права све деце и младих до 18. година.
Јачање капацитета организација грађанског друштва које за циљ имају унапређење
положаја деце и младих до 18 година.
Повећање учешћа организација грађанског друштва и деце у формирању политика за децу
и младе до 18 година.
Унапређење остваривања права детета и промоција права детета у Србији.
Члан 3.
Ради остваривања својих циљева МОДС нарочито:



организује тематске групе ради разматрања и покретања активности за те тематске
области;
доприноси изради политика за децу кроз рад тематских група са циљем
формулисања препорука и дефинисања политика за децу;



информише јавност о положају деце, важним питањима и припрема реакције и
саопштења у случају кршења права детета;



промовише права детета и циљеве и рад МОДС-а;




фасилитира размену информације о активностима, програмима, пројектима
чланица;
заступа интересе организација чланица на међународним скуповима и у
комуникацији са државом.
Члан 4.

Назив савеза је: Мрежа организација за децу Србије.
Скраћени назив је МОДС.
Назив МОДС-а на енглеском језику је: Network of Organizations for Children of Serbia –
NOCS.
МОДС има седиште у Нишу.
МОДС своју делатност остварује на територији Републике Србије и ван ње.
Члан 5.
Члан МОДС-а може бити свака организација која се бави остваривањем потреба деце,
заштитом деце и правима детета, која прихвата циљеве МОДС-а и Статут и поднесе
пријаву за учлањење Управном одбору МОДС-а, а на чији предлог Скупштина донесе
позитивну одлуку о учлањењу на основу утврђених критеријума.
Члан 6.
Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина, а директор о томе без одлагања
обавештава подносиоца пријаве.
Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању.
Чланство у МОДС-у може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба
овог Статута или нарушавања угледа МОДС-а.
Одлуку о престанку чланства (искључењу) 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 МОДС-у у разумном року.
Члан 7.
Организација као чланица МОДС-а има право да:
1) равноправно с другим организацијама учествује у остваривању циљева МОДС-а;
2) да преко свог представника учествује у одлучивању на Скупштини;
3) да њени представници бирају и буду бирани у органе МОДС-а;
4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима МОДС-а.

Организација као чланица је дужна да:
1) активно доприноси остваривању циљева МОДС-а;
2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима МОДС-а;
3) плаћа годишњу чланарину у складу са одлуком скупштине.
Начини осваривања наведених обавеза биће ближе уређени посебним актом који усваја
скупштина.
Члан 8.
Органи МОДС-а суСкупштина, Управни одбор, Директор и Надзорни одбор.
Као саветодавна и стручна тела МОДС-а формирају се Круг пријатеља МОДС-а и Савет
деце МОДС-а.
МОДС може да формира и друга стална или привремена радна и саветодавна тела.
Члан 9.
Скупштину МОДС-а чине све организације 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 чланица скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику
и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.
Седницу скупштине сазива Директор МОДС-а, писаним обавештењем о месту и времену
одржавања скупштине и предлогом дневног реда. Седницом председава председавајући
скупштине који се бира, јавним гласањем, на почетку заседања.
Скупштина:
1) усваја план и програм рада на предлог Управног одбора;
2) усваја стратешке документе и политике МОДС-а;
3) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
4) бира и разрешава чланове Управног одбора и Надзорног одбора;
5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;
6) разматра и усваја извештај Надзорног одбора;
7) разматра и усваја финансијски план и извештај;
8) одлучује о висини чланарине за следећу годину и роковима уплате;
9) одлучује о статусним променама и престанку рада МОДС-а;
10) одлучује о пријему нових организација чланица;
11) усваја акт о начину испуњења обавеза организација чланица;

12) одлучује о заузимању става МОДС-а код нарочито важних питања у области рада
МОДС-а;
13) усваја Пословник о раду Скупштине.
Свака чланица има један глас приликом гласања, без обзира колико је њених представника
присутно на скупштини.
Скупштина пуноправно одлучује ако су присутни представницивише од половине чаница.
Скупштина одлучује двотрећинском већином гласова присутних чланица.
Скупштина о хитним питањима може да одлучује и електронским путем. Одлука се
сматра донетом када у гласању учествује више од половине чланица, а одлука се доноси
двотрећинском већином чланица које су гласале.
Члан 10.
Управни одбор је извршни орган МОДС-а, који се стара о спровођењу циљева МОДС-а
који су утврђени овим Статутом.
Управни одбор има девет чланова, које бира и разрешава Скупштина.
Мандат чланова Управног одбора траје три године и могу се поново бирати на исту
функцију.
Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника.
Члан 11.
Управни одбор:
1) предлаже стратешке правце развоја МОДС-а, политике и програме у циљу
спровођења циљева утврђених Статутом и предлаже стратешка документа
Скушштини;
2) предлаже годишњи план рада и финансијски план;
3) предлаже годишњи извештај о раду и годишњи финансијски извештај;
4) управља радом МОДС-а између две седнице Скупштине и доноси одлуке у
складу са усвојеним планом рада МОДС-а;
5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом
иницијативом или на предлог најмање пет чланица МОДС-а или директора 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 МОДС-а за
тај поступак;
7) бира и разрешава директора;
8) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом,
овлашћени други органи МОДС-а;

9) усваја Пословник о раду Управног одбора.
Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно више од половине чланова, а
одлуке доноси већином гласова свих чланова.
Одлука о избору и разрешњу директора доноси се двотрећинском већином присутних
чанова.
Члан 12.
Директора МОДС-а бира и разрешава Управни одбор.
Директор се бира на основу интерног позива чланицама МОДС-а да предложи лице за
ову функцију.
Мандат директора траје четири године и може бити поново биран на ову функцију.
Директор МОДС-а:
1) заступа Мрежу у правним пословима са трећим лицима и има права и дужности
финансијског налогодавца;
2) одговоран је за законитост рада МОДС-а;
3) доноси опште акте МОДС-а;
4) поверава посебне послове појединим чланицама;
5) спроводи одлуке скупштине и извршава налоге управног одбора;
6) обавља друге послове у складу са законом;
7) организује редовно обављање делатности МОДС-а;
8) подноси извештаје о раду Управном одбору.

Члан 13.
Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Мандат чланова надзорног одбора
траје три године и могу бити поново бирани.
Надзорни одбор се састаје најмање једном годишње.
Надзорни одбор:
1) контролише законитост рада и финансијско пословање МОДС-а и о уоченим
неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор;
2) разматра годишњи финансијски план и извештај и даје мишљење о његовом
усвајању Управном одбору;
3) подноси извештај на редовној годишњој седници Скупштине;
4) усваја Пословник о раду Надзорног одбора;
Надзорни одбор одлуке доноси већином гласова чланова.

Члан 14.
МОДС има Круг пријатеља МОДС-а. Њега чине истакнути појединци и представници
институција, међународних организација, корпоративног сектора и академске
заједнице.
Свака чланица мреже може предложити ново лице за члана Круга пријатеља.
Управни одбор даје сагласност на предлог, а директор позива предложена лица да
потпишу Заједничку изјаву о намерама за сарадњу. Потписивањем изјаве лица постају
чланови Круга пријатеља МОДС-а
Круг пријатеља МОДС-а има саветодавну улогу и улогу јачања сарадња са
представницима медија, пословног сектора, донаторских организација, универзитета,
независних институција који су заинтересовани за права детета или шире за
подстицање друштвене одговорности.
Члан 15.
МОДС има као саветодавно тело Савет деце МОДС-а.
Савет деце МОДС-а је саветодавно тело МОДС-а које:
1) обезбеђује активно учешће деце у доношењу одлука које се односе на децу;
2) осигурава да се глас деце чује и поштује у раду МОДС-а;
3) учествују у предлагању иницијатива и решавању проблема у циљу промоције и
унапређења права све деце у Србији.
Савет деце броји 7 чланова.
Чланови Савета деце бирају се на две године.
Чланице МОДС-а делегирају децу за тренинг о партиципацији и састанак на којем
делегирана деца имеђу себе бирају чланове Савета деце.
Избор се врши простом већином присутне деце, јавним гласањем или тајним гласањем
о чему деца одлучују непосредно пре гласања.

Члан 16.
Рад МОДС-а је јаван.
Директор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима
МОДС-а,непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за
јавност, или на други примерени начин.
Годишњи обрачуни (биланс стања и успеха) и извештаји о активности МОДС-а подносе се
члановима на седници скупштине МОДС-а.

Члан 17.
Ради остварења својих циљева МОДС успоставља контакте и сарађује с другим
удружењима и организацијама у земљи и иностранству.
МОДС може приступити међународним удружењима за права детета, о чему одлуку
доноси Скупштина.
Члан 18.
МОДС прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона,
финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.
Члан 19.
МОДС прибавља средства продајом својих публикација.
МОДС може почети с непосредним обављањем ове делатности тек након извршеног уписа
у Регистар привредних субјеката.
Члан 20.
МОДС може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге облике
образовањаиз области права детета.
Добит остварена обављањем привредне и друге делатности може се користити искључиво
за остваривање циљева МОДС-а, укључујући и трошкове редовног рада МОДС-а и
сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.
Члан 21.
МОДС престаје с радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање
циљева МОДС-а, као и у другим случајевима предвиђеним законом.
Члан 22.
У случају престанка рада имовина МОДС-а пренеће се на недобитну организацију, која
има исте циљеве као МОДС, по одлуци Скупштине.
Члан 23.
МОДС има печат округлог облика на којем је у горњој половини исписано: Мрежа
организација за децу Србије – МОДС, у доњој половини: Ниш, као седиште МОДСа.МОДС има печат и на енглеском језику на којем је у горњој половини исписано: Network

of Organizations for Children of Serbia – NOCS, у доњој половини: Niš, као седиште МОДСа.
Члан 24.
На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати
одредбе Закона о удружењима.

Председавајући
оснивачке скупштине МОДС-а
Саша Стефановић
__________________________
(име и потпис)

