У складу са одредбама чланова 12. и 37. Закона о удружењима (»Службени гласник
РС«, бр. 51/09 и 99/11 - др. закони) и члана 28. Статута,, на Скупштини одржаној
дана 20.2.2014. године, усвојен је следећи:

СТАТУТ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Удружења грађана „Интерактивни адвертајзинг биро Србија“ (у даљем тексту:
Удружење) је самостална, добровољна, нестраначка и непрофитабилна
организација, у коју се добровољно удружују организације које се баве питањима
дигиталног и интерактивног маркетинга и адвертајзинга, као и друге организације
и појединци који прихватају одредбе овог Статута.
Област остваривања циљева Удружења је: дигитални и интерактивни
маркетинг и адвертајзинг.
Члан 2.
Назив Удружења је: Интерактивни адвертајзинг биро Србија
Скраћеница Удружења је: ИАБ Србија
Енглески назив Удружења је: Interactive Advertising Bureau Serbia
Подручије деловања Удружења је територија Републике Србије.
Седиште Удружења је у Београду.
Члан 3.
Печат Удружења је округлог облика са ћириличним исписаним текстом
„Интерактивни адвертајзинг биро Србија“, Београд, и амблемом у средини. Текст је
исписан по ободу печата.
Члан 4.
Рад Удружења је јаван. Остваривање јавности рада уређује се овим Статутом.
Јавност рада се обезбеђује преко средстава масовних комуникација у складу са
Законом као и објављивањем брошура и других публикација о раду Удружења.

Члан 5.
Удружење представља и заступа Извршни директор Удружења (у даљем тексту:
Извршни директор).
Члан 6.
Удружење сарађује са државним органима, другим органима и организацијама,
водећи рачуна о прокламованим начелима из овог Статута. Предузећа која су
удружена у Удружење, делују самостално на територији на којој су основана у
оквиру циљева и задатака утврђених Статутом.
Удружење се може удруживати и у међународне организације поштујући начела из
овог Статута. Одлуку о томе доноси Скупштина Удружења и о томе обавештава
надлежни државни орган у законом прописаном року.
II ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ УДРУЖЕЊА
Члан 7.
Циљеви Удружења су :
1. Развој тржишта дигиталног и интерактивног оглашавања;
2. Промоција дигиталне индустрије и упознавање јавности са њеним могућностима
и предностима;
3. Повећање потрошње на интернет оглашавање у оквиру укупне потрошње на
оглашавање у медијима;
4. Прописивање и предлагање стандарда у интернет оглашавању и мерењима која
се тичу интернет оглашавања;
5. Пружање помоћи члановима при решавању питања која се тичу проблематике
предметне индустрије;
6. Спровођење релевантних тржишних мерења и истраживања у сарадњи са трећим
лицима;
7. Омогућавње тржишне транспарентности објављивањем података од значаја за
његов развој;
8. Пoзиционирање Србије на мапу европских земаља увођењем значајних података
са локалног тржишта у AdEx извештај који издаје IAB Europe;
9. Прописивање и предлагање кодекса професионалног и етичког понашања у
оквиру индустрије дигиталног и интерактивног оглашавања;
10. Комуникација и промоција глобалних “ИАБ” вредности на локалном нивоу.

Члан 8.
Задаци Удружења и начин њиховог остваривања:
1. Организовање и спровођење обуке (јавних и in-house семинара) за маркетинг
менаџере и друге заинтересоване стране, самостално или у сарадњи са релевантним
образовним институцијама;
2. Локализација и припрема информативних и едукативних материјала под
ауторством ИАБ мреже;
3. Израда и одржавање информативног и едукативног веб сајта у области
дигиталног и интерактивног маркетинга;
4. Спровођење мерења и истраживања тржишта у сарадњи са члановима и трећим
лицима;
5. Формирање радних група за сваки од сегмената дигиталне и интерактивне
индустрије;
6. Организација, подршка и учешће у значајним индустријским догађајима;
7. Промоција дигиталне и интерактивне индустрије путем медија у Србији.
Члан 9.
Циљеве и задатке утврђене овим Статутом, Удружење остварује самостално, преко
организација чланица или у сарадњи са другим организацијама у земљи и
иностранству.
Члан 10.
Ради остваривања заједничких циљева и задатака, Удружење доноси годишњи
Програм рада.
III ПРАВА И ДУЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 11.
Удруживање у Удружење врши се на основу писменог договора оснивача односно
уз писмени захтев за пријем организације која нема статус оснивача.
Договор сачињавају организације оснивачи Удружења.

Захтев за придруживање Удружењу се подноси Скупштини Удружења, а подносе
га оранизације које желе да постану чланице Удружења.
Члан 12.
Организације чланови Удружења имају права и дужности да:
-

непосредно и преко својих прдставника учествују у утврђивању ставова и
политике Удружења,
својим активностима доприносе остваривању циљева и задатака утврђених
овим Статуом,
покрећу иницијативе за решавање унутрашњих питања,
доследно остварују програмска и организациона начела и одлуке
Удружења,
дају инцијативе и предлоге за избор и опозив чланова органа Удружења,
да се придржавају рокова за доношење и спровођење програма рада и
активности Удружења, а посебно да достављају годишњи извештај о раду,
подносе извештаје о коришћењу наменских средстава добијених
посредством Удружења,
преко својих представника информишу чланство о својем и раду
Удружења,
покрећу поступак у органима Удружења за утврђивање одговорности,
извршавају финансијске обавезе према Удружења.
Члан 13.

Када организација-члан Удружења поднесе предлог за разматрање појединих
питања из делокруга Удружења, органи Удружења су дужни да иницијативу
размотре и да подносиоца обавесте у року од 30 (тридесет) дана о заузетим
ставовима.
Члан 14.
Чланови могу бити: оснивачки, редовни, придружени и почасни.
Оснивачки чланови су организације које су заведене код Агенције за привредне
регистре Републике Србије као оснивачи Удружења, а према свим осталим правима
и обавезама су изједначени са Редовним члановима.
Редовни чланови Удружења су они који прихватају Статут Удружења, редовно
плаћају чланарину предвиђену за редовно чланство, активно учествују у
остваривању циљева и задатака утврђених овим Статутом. Редовни чланови имају
право учешћа у органима одлучивања Удружења (Управном одбору и Скупштини

Удружења), те могу да руководе радним групама и другим саветима и
подорганизацијама у оквиру удружења.
Придружени чланови Удружења су они који прихватају Статут Удружења,
редовно плаћају чланарину предвиђену за придружено чланство, својим радом
доприносе остваивању циљева и задатака организације. Придружени чланови имају
право учешћа у раду Скупштине Удружења без права одлучивања. Придружени
чланови могу да учествују у раду радних група Удружења на позив руководиоца
радне групе.
Почасни члан је оно физичко или правно лице које је, својим радом и залагањем
дало значајан допринос остваривању циљева и организације. О именовању
почасног члана одлуку доноси Управни одбор Удружења.
Члан организације који делује супротно Статуту и не извршава материјалне обавезе
према организацији, може бити искључен. Одлуку о искључењу доноси Скупштина
Удружења натполовичном већином гласова од укупног броја присутних чланова.
Чланство може престати и слободном вољом члана.
Садржину и начин вођења евиденције чланства уређује Управни одбор Удружења.
Члан 15.
Својство члана Удружења престаје:
-

Иступањем из Удружења,
Искључењем,
Престанком рада организације.

Одлуку о иступању из Удружења организација доставља Удружењу у року од 30
(тридесет) дана од дана доношења, са образложењем разлога за иступањем.
У истом року, Извршни директор Удружења ће организовати састанак са
представницима организације која иступа ради покушаја изналажења решења по
спорним питањима.
Ако чланица и после тога остане при својој одлуци органи Удружења ће сагласно
Статуту, констатовати да је организацији престало чланство у Удружењу.
Организација која не спроводи заједнички утврђене ставове, одлуке и општа акта
Удружења, које делују супротно овом Статуту или не извршавају материјалне
обавезе према Удружењу, могу бити искључене из Удружења.
Пре доношења одлуке о искључењу Удружење је дужно да упозори организацију о
постојању разлога за искључење.

Ако организација престане са радом услед неиспуњавања услова за њено постојање
прописаних законом или ако јој се забрани рад, Скупштина Удружења ће
констатовати да је престало чланство у Удружењу.
IV ОРГАНИ УДРУЖЕЊА
Члан 16.
Органи Удружења су: Скупштина, Управни одбор и Извршни директор
Удружења.
1. СКУПШТИНА
Члан 17.
Скупштина је највиши орган управљања Удружењем.
Скупштину чине сви чланови који су приступили Удружењу.
Скупштина може пуноважно одлучивати ако седници присуствује више од
половине од укупног броја оснивача и редовних чланова.
Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова са правом одлучивања
осим ако је у овом Статуту другачије одређено.
Члан 18.
Скупштина се састаје према програму рада и потреби, а најмање једном
годишње.
Скупштина има председника и заменика председника чији мандат траје 3
(три) године.
Скупштину сазива Председник Скупштине а у његовом одсуству Заменик
Председника Скупштине.
Скупштина ради у седницама.
Седницама председава Председник Скупштине.
Председник Скупштине је дужан сазвати ванредну седницу Скупштине на захтев
најмање 1/3 оснивача и редовних чланова, у року од највише 30 (тридесет) дана од
дана подношења захтева.
Председник Скупштине:
-

Предлаже дневни ред и води Скупштину
Потписује акте које доноси Скупштина
Обавља друге послове у складу са Статутом

Члан 19.
Скупштина:
-

бира и разрешава Председника Скупштине, заменика Председника
бира и разрешава чланове Управног одбора;
доноси Статут, измене и допуне Статута;
доноси Пословник о своме раду, а може усвајати и правилнике других
служби и радних тела унутар организације;
разматра и усваја извештај о раду Управног одбора за период између две
редовне седнице;
усваја план активности Удружења за наредну годину, на предлог Управног
одбора;
усваја годишњи финансијски план и извештај Удружења;
доноси одлуку о делегирању неких питања из своје надлежности Управном
одбору или Извршном директору Удружења;
одлучује о жалбама на одлуке Управног одбора натполовичном већином од
укупног броја њених чланова;
доноси одлуке које нису у надлежности других органа.
одлучује о удруживању са домаћим и међународним организацијама,
доноси одлуке о статусним променама Удружења и престанку рада
Удружења као и о другим питањима утврђеним Статутом.
2. УПРАВНИ ОДБОР
Члан 20.

Управни одбор има непаран број чланова и то најмање 5 (пет).
Чланство у Управном одбору је волонтерско.
Начин рада Управног одбора регулише се Пословником о раду Управног
одбора.
Члан 21.
Управни одбор има следеће надлежности:
-

предлаже, бира и разрешава председника Управног одбора
предлаже, бира и разрешава Извршног директора Удружења;
предлаже Председника Скупштине;
разматра и усваја извештаје о раду Извршног директора Удружења;
доноси Пословник о свом раду;

-

доноси стратешке планове рада Удружења и врши контролу над њиховим
спровођењем;
доноси одлуке о додели награда и признања заслужним појединцима и
организацијама;
помаже у посредовању и проналажењу извора средстава за рад Удружења;
представља Удружење у јавности и ради на подизању угледа Удружења;
врши и друге надлежности у складу са важећим законима и прихваћеним
међународним стандардима.;
Члан 22.

Члан Управног одбора може иступити из чланства давањем писмене изјаве о
иступању.
Члан Управног одбора може бити разрешен чланства у Управном одбору
уколико делује у супротности са циљевима и задацима Удружења, крши одредбе
Статута и других програмских докумената донетих од стране тела и органа
Удружења, неоправдано одсуствује са састанка Управног одбора више од 6 (шест)
месеци, или на било који начин руши углед и омета у рад Удружења.
Одлуку о разрешењу доноси Управни одбор двотрећинском већином.
Мандат чланова Управног одбора траје 4 (четири) године са могућношћу
реизбора.
3. ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР УДРУЖЕЊА
Члан 23.
Извршни директор Удружења:
-

-

Представља и овлашћено је лице за заступање Удружења;
потписује и оверава акта Удружења;
припрема материјале за седнице органа Удружења, брине о спровођењу
њихових аката и припрема извештаје о раду Удружења;
закључује уговоре о раду и волонтерске уговоре са запосленима и
волонтерима и доноси решење о отказу ових уговора. На решење о отказу
ових уговора, запослени, односно волонтер, може поднети приговор
Управном одбору, а затим Скупштини. Против коначне одлуке Скупштине
може се покренути радни спор код надлежног суда у року од 30 (тридесет)
дана од дана пријема коначне одлуке;
може део својих надлежности пренети на неког члана Удружења или
стручно лице које ће заступати интересе Удружења;
одговоран је за спровођење послова и задатака које му повери Управни
одбор;

-

руководи радом финансијске службе и одговоран је за финансијскоматеријално пословање Удружења;

-

остварује координацију рада и активности организација чланица.

Члан 24.
Мандат Извршног директора Удружења траје 3 (три) године, са правом
реизбора.
Управни одбор може разрешити дужност Извршног директора Удружења и пре
истека мандата. Извршни директор Удружења има права жалбе на одлуку о
разрешењу у року од 30 (тридесет) дана. Коначну одлуку о жалби доноси
Скупштина. Скупштина се о овом питању мора изјаснити на ванредној седници
која мора бити заказана у року од 30 (тридесет) дана од дана достављања писмене
одлуке Управног одбора о разрешењу Извршног директора Удружења.
Члан 25.
- брисан V СРЕДСТВА И ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ УДРУЖЕЊА
Члан 26.
Удружење може имати имовину коју чине право својине над покретним и
непокретним стварима, новчана средства и друга имовинска права коју користи и
њом располаже ради изврашавање послова и задатака којима се оставарују циљеви
и задаци утврђени овим Статутом.
Удружење може стицати право својине над покретним и непокретним стварима као
и право располагања, право коришћења односно друга права на непокретностима
сагласно закону
За извршавање циљева и задатака утврђених овим Статутом, плановима и
програмима рада и осталим актима, Удружење прибавља средства из следећих
извора:
- чланарине
- дотација државних органа и јавних фондова
- властити приходи остварени у складу са 44. Закона о порезу на добит
предузећа, односно одговарајућег члана закона о порезу на додатну
вредност и других одговарајућих прописа;
- средства добијена прилозима и донацијама домаћих и страних правних и
физичких лица и завештања;

-

средствима из буџета Републике Србије, градских и општинских буџета и
средства добијена по основу пројеката и апликација;
обављање привредне делатности
и других извора у складу са законом.
Члан 26 а.

Претежна привредна делатност којом се Удружење бави је:
85.59 остало образовање
Члан 26 б.
Удружење се поред претежне привредне делатности бави и:
-

организовањем едукативних активности: курсева, радионица, семинара и
стручних конференција

-

консултантске услуге.
Члан 27.

Удружење води пословне књиге, саставља периодичне и годишње рачуне и
рачуноводствене извештаје у складу са законом и општим актом Удружења.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 28.
Иницијативу за измене и допуне Статута могу дати чланови или Управни одбор
удружења. Захтев треба да садржи предлог за измену и допуну Статута са
образложењем.
Предлог се доставља свим члановима са правом гласа у Скупштини, у року од
30 (тридесет) дана од дана подношења предлога.
О захтеву одлучује Скупштина.
Статут је измењен односно допуњен ако је на седници Скупштине за то гласало
више од половине укупног броја чланова са правом одлучивања.
Члан 29.
Удружење престаје са радом у случајевима предвиђени законом. Имовина која
преостане након подмиривања обавеза, пренеће се на удружење формирано са

истим циљевима или на Форум за младе са инвалидитетом. Одлуку о преносу
имовине доноси Скупштина већином гласова чланова са правом гласа.
Члан 30.
До конституисања првог сазива Управног одбора и избора Извршног директора
Удружења, функцију Извршног директора Удружења обавља Председник
Скупштине Удружења.
Члан 31.
Овај Статут ступа на снагу даном доношења, а примњиваће се од дана уписа у
Регистар код належног органа.

Статут је донет у Београду,
дана 20.2.2014. године

