На основу члана 21. Статута Независног удружења новинара Србије, члана
22. и других чланова Закона о удружењима (Службени гласник РС бр.
51/2009), Устава Републике Србије, Закона о забрани дискриминације,
Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Закона о
заштити права и слобода националних мањина, Европске конвенције о
људским правима и основним слободама и других законских и подзаконских
прописа и међународних конвенција, Скупштина Независног удружења
новинара Србије, дана 25. јуна 2011. године донела је и усвојила Одлуку о
измени Статута Независног удружења новинара Србије, донетог 10. априла
2010. године, те у складу са наведеном Одлуком, измењена и усклађена
верзија Статута гласи:

СТ АТУТ
Независног удружења новинара Србије

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Дефиниција
Члан 1.
Независно удружење новинара Србије (у досадашњем и даљем тексту:
НУНС) је добровољна, независна, самостална организација заснована на
слободи удруживања новинара и других медијских радника, основана ради
остваривања и унапређивања циљева и интереса из облати заштите
независног, слободног и професионалног новинарства, који циљеви су ближе
одређени и дефинисани чланом 7. овог Статута.
Основна начела
Члан 2.
Начело независности - НУНС је организација независна од било каквог
идеолошког, политичког, владиног, религијског и било којег другог утицаја
који је у супротности са основним демократским принципима и стандардима,
као и у супротности са основним начелима НУНС-а и његовим циљевима.
Јавност рада - Рад НУНС-а је јаван и огледа се у детаљном информисању
чланства о раду органа НУНС-а, у могућности увида чланова у одлуке и
друге акте НУНС-а, подношењу годишњих извештаја о раду органа НУНС-а, у
јавном објављивању информација и обавештавању јавности на други
погодан начин о раду НУНС-а.

Антидискриминација - НУНС се у свом раду ослања на забрану
дискриминације по било којем основу, у складу с начелима и принципима
демократског друштва и у складу са Законом о забрани дискриминације.
Толеранција - Рад НУНС-а се заснива на толеранцији, поштовању,
прихватању и уважавању различитости култура, форме изражавања,
отворености, слободи мишљења и слободи уверења.
Одговорност - НУНС је заснован на принципу одговорности дефинисаних и
заснованих на Уставу, Закону о удружењима и другим позитивним законским
прописима Републике Србије. Сваки орган НУНС-а одговоран је за свој рад
непосредно вишем органу НУНС-а на хијерархијској лествици.
Слобода удруживања - Рад НУНС-а заснован је на слободи удруживања
прокламованој Уставом Републике Србије, Законом о удружењима, Законом
о јавном информисању и другим позитивним прописима Републике Србије.
Слобода изражавања - НУНС је организован и делује на принципу слободе
изражавања, у складу са основним начелима демократског друштва,
Европском конвенцијом о људским правима и основним слободама и
позитивним прописима Републике Србије.
Заштита приватности - НУНС је заснован на принципу заштите приватности,
у складу са Уставом Републике Србије, Законом о заштити података о
личности и другим позитивним прописима Републике Србије.

Правни статус
Члан 3.
НУНС има својство правног лица, с правима, обавезама и одговорностима
дефинисаним и заснованим на Уставу, Закону о удружењима и другим
позитивним законским прописима Републике Србије, овом статуту и другим
општим актима НУНС-а.

Назив
Члан 4.
У правном промету НУНС употребљава пун назив на српском језику и
ћириличном писму: „Независно удружење новинара Србије“.
Пун назив НУНС-а - „Независно удружење новинара Србије“ у правном
промету може се употребљавати и на латиничном писму, на енглеском језику
или другом страном језику, као и на језицима националних мањина у
службеној употреби у Србији.

Удружење може у правном промету употребљавати и скраћени назив на
српском језику и ћириличном писму: „НУНС“.
Скраћени назив НУНС у правном промету може се употребљавати и на
латиничном писму, на енглеском језику или другом страном језику, као и на
језицима националних мањина у службеној употреби у Србији.
Назив и скраћени назив НУНС-а уписују се у надлежни Регистар и
употребљавају се у правном промету у облику у којем су уписани у Регистар.

Печат, штамбиљ и друга обележја
Члан 5.
НУНС има печат и штамбиљ са текстом исписаним ћирилицом: Независно
удружење новинара Србије, а у средини је исписано НУНС Београд. Печат је
округлог облика пречника 2,5 цм, а штамбиљ је правоугаоног облика
димензија 4x6 цм.
Амблем НУНС-а је правоугаоник плаве боје у којем је ћириличним словима
беле боје уписано НУНС.

Седиште
Члан 6.
Седиште НУНС-а налази се у Београду, у Ресавској улици бр. 28, у згради
Дома новинара.

Циљеви и начини остваривања циљева
Члан 7.
Циљеви НУНС-а су:
- слободно новинарство и плуралистички медији
- професионално извештавање уз поштовање Етичког кодекса новинара
- свестрано, истинито и правовремено информисање
- аутономија професије и независност новинара
- унапређивање професионалних и етичких стандарда
- промовисање етички одговорног новинарства и заштита јавности од
медијских злоупотреба
- заштита права и интереса новинара и других чланова
- истраживања везана за подручје медијске делатности
- заштита и унапређење социјалног и економског статуса чланова НУНС-а
који ће им омогућити професионалан рад и стварну независност
- делотворни утицај на сва битна питања из области јавног информисања и
масовних медија, пре свега на доношење прописа који се тичу медија

- сарадња и удруживање са другим новинарским и медијским организацијама
и пословним удружењима из земље и иностранства, који стреме истим
циљевима и начелима
- обављање активности из члана 65. овог статута

Начин рада
Члан 8.
Рад НУНС-а је јаван.
Јавност рада НУНС-а обезбеђује се на следећи начин:
- Редовним обавештавањем чланова НУНС-а о питањима која се разматрају
на седницама органа НУНС-а редовном и електронском поштом, путем
штампаних и електронских билтена и публикација, путем плаката,
истицањем на огласној табли НУНС-а или на други погодан начин;
- Подношењем годишњих извештаја о раду органа НУНС-а;
- Јавним објављивањем саопштења и информација и извештавањем о
значајним догађајима у новинарству;
- Организовањем и спровођењем расправа о нацртима општих аката НУНСа;
- Правом да се захтева увид у одлуке и друге акте органа НУНС-а.

Чланство у домаћим и међународним организацијама, удружењима и
асоцијацијама
Члан 9.
НУНС може да сарађује, удружује се са другим организацијама, удружењима
и асоцијацијама у Републици Србији и/или у иностранству, као и да се учлани
у међународне новинарске асоцијације у складу са циљевима дефинисаним
овим статутом.
Одлуку о удруживању са другим домаћим и међународним организацијама,
удружењима и асоцијацијама, о учлањењу и иступању из међународних
новинарских асоцијација, доноси Скупштина НУНС-а.
ЧЛАНСТВО У НУНС-у
Врсте чланова
Члан 10.
Чланови НУНС-а могу бити:
1. Редовни чланови;
2. Приправни чланови;
3. Придружени чланови;
4. Почасни чланови.

Члан 11.
Редовни чланови НУНС-а су новинари и други медијски радници штампаних,
електронских и нових медија, новинских агенција, независно од радног
статуса.
Приправни чланови НУНС-а су студенти који се баве или намеравају да се
баве новинарством.
Придружени чланови НУНС-а су страни држављани, новинари и други
медијски радници који извештавају из Србије или раде за медије у Србији,
као и држављани Србије који у другим земљама раде или сарађују с
медијима на српском и другим језицима који су у службеној употреби у
Србији.
Почасни чланови НУНС-а су истакнути појединци који раде у домаћим и
страним медијским организацијама, невладиним и владиним организацијама
и удружењима грађана, универзитетима, привредним друштвима,
дипломатским представништвима као и у културним и спортским
институцијама, који својим деловањем доприносе остварењу циљева НУНСа, а што констатује Комисија за пријем нових чланова и престанак чланства.

Пријем у НУНС
Члан 12.
Чланство у НУНС-у је добровољно.
Захтеви и предлози за пријем у чланство подносе се Секретаријату НУНС-а.
Пријем у чланство обавља и испуњеност услова за пријем у чланство
утврђује Комисија за пријем нових чланова на основу Правилника Комисије
за пријем нових чланова и престанак чланства.
Примљени члан добија чланску карту НУНС-а чији је изглед прописан
Правилником Комисије за пријем нових чланова и престанак чланства.
Кандидат чији је захтев за пријем одбијен, може се жалити Извршном одбору
који доноси коначну, образложену одлуку.

Права редовних и осталих чланова НУНС-а
Члан 13.
Члан НУНС-а пријемом у НУНС прихвата права и обавезе прописане овим
статутом и другим општим актима НУНС-а и дужан је да се придржава

основних начела новинарске професије прописаних Кодексом новинара
Србије.
Права редовних чланова НУНС-а су:
- Да одлучују о свим питањима из надлежности Скупштине НУНС-а, да бирају
и буду бирани у органе и радна тела НУНС-а, као и да буду делегирани у
међународне новинарске асоцијације;
- Да износе своје мишљење и предлоге о раду НУНС-а, и то усменим путем
или у писаној форми путем класичне и електронске поште, или на други
погодан начин;
- Да иницирају активности којима се унапређује професионална новинарска
делатност и услови за њено обављање, као и друге активности везане за
унапређење и реализацију циљева НУНС-а;
- Да поседују чланску карту НУНС-а и Међународне федерације новинара;
- Да користе средства фондова НУНС-а у складу с правилима фондова;
- Да користе све врсте помоћи које им пружа НУНС по основу чланства, у
складу са чланом 14. Статута;
- Да користе повластице које им осигурава НУНС.
Приправни, придружени и почасни чланови НУНС-а уживају сва права као и
редовни чланови, осим права да одлучују о питањима која су у надлежности
Скупштине НУНС-а, права да буду бирани за чланове Извршног одбора
НУНС-а, права да буду бирани за председника/цу НУНС-а, права да поседују
чланску карту Међународне федерације новинара, и права на економску и
социјалну помоћ дефинисану чланом 14. овог Статута.

Члан 14.
Основне обавезе НУНС-а према редовним члановима су:
1. Правна помоћ;
2. Стручно усавршавање и образовање;
3. Економска и социјална помоћ;
4. Сервисне услуге;
5. Додатна помоћ члановима коју одреди Извршни одбор НУНС-а.
О испуњавању основних обавеза НУНС-а према чланству старају се
Секретаријат и повереници НУНС-а, као и сви чланови органа НУНС-а.
Врсте помоћи члановима НУНС-а, односно основне обавезе НУНС-а према
члановима ближе су дефинисане Планом и програмом основних обавеза
НУНС-а према чланству и маркетиншких и комерцијалних услуга, који доноси
Извршни одбор у складу са пословним и финансијским планом НУНС-а.

Обавезе редовних и осталих чланова НУНС-а
Члан 15.

Обавезе чланова НУНС-а су:
- Да савесно обављају професионалну дужност, поштујући одредбе Статута
и Кодекса новинара Србије, као и одредбе других општих акта НУНС-а, и да
поступају у складу с прокламованим циљевима и начелима на којима се
заснива деловање НУНС-а;
- Да учествују у раду радних тела и органа НУНС-а у складу са правилима
прописаним у члану 13. овог статута;
- Да иницирају активности којима се унапређује професионална новинарска
делатност и услови за њено обављање, као и друге активности везане за
унапређење и реализацију циљева НУНС-а;
- Да редовно плаћају чланарину НУНС-а;
- Да чувају имовину НУНС-а која им је поверена на управљање или употребу.
Чланарина
Члан 16.
„Одлуку о износу годишње чланарине по категоријама чланова доноси
Извршни одбор.
Рок за уплату чланарине је 31. март текуће године.
Извршни одбор има право да у току календарске године мења одлуку о
износу и року за уплату годишње чланарине.
Престанак чланства у НУНС-у
Члан 17.
Чланство у НУНС-у редовним и осталим члановима престаје:
- Добровољним иступањем;
- Неплаћањем годишње чланарине у прописаном року и у складу с
Правилником Комисије за пријем нових чланова и престанак чланства;
- Одлуком Суда части о грубом кршењу Статута или Кодекса новинара
Србије;
- Када престану услови прописани за стицање чланства.
О престанку чланства због неплаћања чланарине одлуку доноси Комисија за
пријем нових чланова и престанак чланства.
Чланство у НУНС-у престаје аутоматски истеком рока за уплату чланарине,
на шта ће члан НУНС-а бити упозорен електронском поштом и путем њеб
сајта НУНС-а најкасније 15 дана пре истека рока, чиме се губе сва права по
основу чланства у НУНС-у, а одлука Комисије за пријем нових чланова и
престанак чланства из претходног става овог члана је деклараторна.
Извршни одбор може члана НУНС-а на његову молбу привремено
ослободити обавезе плаћања чланарине због социјално-економске
угрожености.

Комисија за пријем нових чланова и престанак чланства евидентира и
добровољно иступање из НУНС-а, као и престанак услова прописаних за
стицање чланства.
О престанку чланства због грубог кршења Статута или Кодекса новинара
Србије одлучује Суд части у поступку прописаном Правилником о раду Суда
части.
На постојање разлога за престанак чланства у НУНС-у надлежним органима
може указати орган НУНС-а, или било који члан НУНС-а.
Против решења, односно одлуке Комисије за пријем нових чланова и
престанак чланства или Суда части дозвољена је жалба Извршном одбору,
чија је образложена одлука коначна.

Члан 18.
Члан НУНС-а коме је на било који начин престало чланство дужан је да врати
чланску карту НУНС-а и чланску карту Међународне федерације новинара
(ИФЈ).
ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИЈА НУНС-а
Члан 19.
Органи НУНС-а су:
- Скупштина;
- Председник/ца НУНС-а;
- Извршни одбор;
- Надзорни одбор;
- Суд части.
Мандат свих органа НУНС-а траје 4 (четири), уз могућност узастопног
реизбора.
Изузетно од претходног става овог члана, мандат председника/це и
потпредседника/це НУНС-а може трајати највише два мандата узастопно.
Организацију НУНС-а чине и:
- Генерални секретар;
- Комисија за пријем нових чланова и престанак чланства;
- Секретаријат.
Ради ефикаснијег остваривања циљева НУНС-а могу се образовати
повереништва, секције, службе, радна тела и други облици организовања.

Скупштина НУНС-а

Члан 20.
Скупштина представља највиши орган НУНС-а.
Скупштину чине сви редовни чланови НУНС-а.

Члан 21.
У надлежности Скупштине је:
1. Доношење, измене и допуне Статута и других општих аката НУНС-а чије је
доношење у надлежности Скупштине;
2. Усвајање пословног и годишњег финансијског извештаја НУНС-а;
3. Доношење Пословника о раду Скупштине;
4. Доношење одлука, препорука и закључака из делокруга рада НУНС-а;
5. Избор и разрешење председника/це НУНС-а;
6. Избор и разрешење чланова Извршног одбора;
7. Избор и разрешење чланова Надзорног одбора;
8. Избор и разрешење чланова Суда части;
9. Разматрање извештаја о раду органа НУНС-а који у складу са овим
статутом имају обавезу извештавања Скупштине;
10. Расправљање о деловању НУНС-а у целини;
11. Одлучивање о учлањивању и удруживању НУНС-а са домаћим и
међународним организацијама, удружењима и асоцијацијама;
12. Расправљање о условима у којима раде новинари и медији;
13. Одлучивање о изменама Кодекса новинара Србије;
14. Одлучивање о статусним променама НУНС-а;
15. Одлучивање о престанку рада НУНС-а.

Члан 22.
Редовна седница Скупштине одржава се једном годишње, најкасније шест
месеци од почетка календарске године.
Редовну и ванредну седницу Скупштине сазива одлуком председник/ца
НУНС-а, осим у случајевима прописаним чланом 33. овог статута.
Предлог дневног реда Скупштине сачињава Извршни одбор или за ванредне
седнице овлашћени предлагач.
Између редовних седница Скупштине могу се сазивати ванредне седнице
Скупштине.
Ванредна седница Скупштине сазива се ако то у писаном облику захтева:
- 100 редовних чланова НУНС-а;
- Извршни одбор;

- Надзорни одбор.
Захтев за сазивање ванредне седнице Скупштине подноси се
председнику/ци НУНС-а, уз предлог дневног реда седнице.
Ванредна седница Скупштине мора се одржати најкасније у року од 45 дана
од дана подношења захтева за њено сазивање.
Позивање за седницу Скупштине НУНС-а доставља се члановима НУНС-а
најкасније 15 дана пре дана одржавања седнице. Позивање се сматра
пуноважним и ако је позив достављен члану НУНС-а електронском поштом
на његову е-маил адресу или објављивањем на интернет страници НУНС-а у
истом року.
Позив за седницу Скупштине НУНС-а обавезно садржи пословно име и
седиште НУНС-а, датум, време и место одржавања седнице Скупштине,
дневни ред седнице, а уколико је предложена измена Статута или
Оснивачког акта прилаже се и текст предлога тих аката. Изузетно, предлози
одлука из тачака дневног реда могу се доставити и накнадно, после уручења
позива на један од прописаних начина, али најкасније у року од 7 дана пре
дана одржавања седнице Скупштине.
У случају накнадног достављања предлога одлука из тачака дневног реда,
наведени предлози достављају се члановима на исти начин као и сам позив
за седницу Скупштине.

Члан 23.
Органи Скупштине су:
- Радно председништво;
- Изборна комисија;
- Комисија за верификацију.
Радом Скупштине руководи трочлано Радно председништво као колегијални
орган Скупштине који именује чланове Изборне и Верификационе комисије.
Трочлана Изборна комисија руководи гласањем, утврђује листе кандидата,
проверава да ли су испуњени услови прописани Статутом, Пословником о
раду Скупштине и другим општим актима НУНС-а.
Трочлана Комисија за верификацију сачињава извештај о присутном броју
чланова Скупштине, као и извештај о броју гласова за или против предлога
који је стављен на гласање.

Члан 24.
Кворум за одржавање редовне или ванредне Скупштине чини најмање 100
редовних чланова НУНС-а.

Уколико не буде обезбеђен потребан кворум за одржавање седнице
Скупштине, ново заседање Скупштине сазива се у року од 30 дана од дана
одржавања неуспеле седнице Скупштине.
Члан 25.
Сваки члан НУНС-а има право на један глас у Скупштини НУНС-а.
Гласање може бити јавно или тајно.
Избор у органе НУНС-а врши се тајним гласањем.
Одлуке Скупштине из члана 21, тачка 1, доносе се простом већином
присутних чланова, изузев питања за која је овим статутом прописано да се
одлука доноси квалификованом већином присутних чланова.
Одлуке Скупштине из члана 21, тачке 2 до 13, доносе се простом већином
присутних чланова.
Одлуке Скупштине из члана 21, тачке 14 до 16, доносе се већином од
најмање 3/4 присутних чланова.

Извршни одбор НУНС-а
Члан 26.
Извршни одбор је извршни орган НУНС-а који руководи радом НУНС-а.
Извршни одбор има укупно 11 чланова које чине:
- Председник/ца НУНС-а који је по аутоматизму и председник/ца Извршног
одбора,
- 10 чланова које бира Скупштина.
Извршни одбор има два/е потпредседника/це који су по аутоматизму
потпредседници/це НУНС-а.
Кандидате за чланове Извршног одбора предлаже претходни Извршни одбор
којем је истекао/истиче мандат, као и сваки члан НУНС-а, на начин
предвиђен овим чланом.
Листа кандидата за чланове Извршног одбора НУНС-а које предлаже
претходни Извршни одбор мора имати најмање 10 кандидата.
На листу кандидата улазе кандидати које предлаже Извршни одбор и други
кандидати које предложи најмање 10 редовних чланова НУНС-а.
Сваки редовни члан НУНС-а може да предложи највише једног кандидата за
члана Извршног одбора.

Кандидати за чланове Извршног одбора НУНС-а морају претходно
прихватити кандидатуру у писменој форми, путем е-маила или писане изјаве.
Кандидати за чланове Извршног одбора НУНС-а не могу бити лица која су у
радном односу у НУНС-у или у другим правним лицима и/или привредним
друштвима која су власнички, односно статусно, повезани са НУНС-ом.
Извршни одбор и чланови НУНС-а дужни су да кандидате за нови Извршни
одбор предложе најкасније 3 радна дана пре одржавања Скупштине на којој
се одлучује о избору чланова Извршног одбора.
Изабраним члановима Извршног одбора НУНС-а сматрају се првих 10
кандидата са највећим бројем гласова.
Мандат Извршног одбора траје 4 (четири) године, са могућношћу реизбора.
Члан 27.
Извршни одбор је надлежан за:
- Остваривање основних циљева НУНС-а;
- Извршење одлука, препорука и закључака Скупштине;
- Организовање рада НУНС-а;
- Одлучивање на дневној бази о пословању НУНС-а;
- Креирање стратегије и одлучивање о пословању НУНС-а;
- Остваривање сарадње са новинарским и другим сродним организацијама и
удружењима у земљи и иностранству;
- Остваривање сарадње са надлежним државним органима у настојању да се
побољша законска регулатива у области информисања и општи услови за
рад новинара;
- Подношење иницијатива, представки и других аката ради остварења
циљева НУНС-а;
- Предлагање измена и допуна Статута и других аката НУНС-а;
- Предлагање дневног реда седнице Скупштине и предлагање одлука које
усваја Скупштина;
- Предлагање кандидата за председника/цу НУНС-а;
- Предлагање кандидата за чланове Извршног одбора НУНС-а;
- Спровођење материјалног и финансијског пословања НУНС-а;
- Доношење одлука о врсти, садржају и ценама услуга НУНС-а;
- Избор и разрешење потпредседника/це НУНС-а;
- Именовање и разрешење генералног секретара НУНС-а;
- Именовање и разрешење заступника НУНС-а, као и одређивање
ограничења у заступању сваког заступника НУНС-а, укључујући и
председника/цу НУНС-а;
- Именовање и разрешење чланова Пословног одбора Медија центра;
- Именовање и разрешење руководиоца Центра за истраживачко
новинарство;
- Именовање и разрешење представника НУНС-а у Савету за штампу;
- Именовање и разрешење главног и одговорног уредника часописа "Досије";

- Избор и разрешење чланова Комисије за пријем нових чланова и престанак
чланства;
- Именовање, разрешење и обука повереника НУНС-а;
- Одлучивање о броју повереника и свим другим питањима везаним за рад,
права и обавезе повереника НУНС-а;
- Одлучивање о формирању секције или о престанку рада секције, као и о
свим питањима везаним за рад секције;
- Одлука о обележавању значајних датума и додели признања новинарима и
другим медијским радницима;
- Одлучивање у својству другостепеног органа о жалбама против одлука
Суда части и Комисије за пријем нових чланова и престанак чланства;
- Одлучивање о молбама чланова НУНС-а за привремено ослобађање од
обавезе плаћања чланарине;
- Сазивање и одржавање расправе поводом актуелне медијске ситуације;
- Предлагање сазивања ванредне скупштине;
- Преузимање надлежности других органа уколико исти не буду
конституисани у року од 30 дана после избора или уколико не раде дуже од
шест месеци;
- Доношење одлуке о оснивању часописа;
- Доношење Правилника о раду часописа "Досије";
- Доношење Пословника о раду Извршног одбора;
- Предлагање Правилника о раду Суда части;
- Доношење Правилника Комисије за пријем нових чланова и престанак
чланства;
- Доношење Правилника о признањима и наградама;
- Додељивање признања и награда;
- Доношење акта о пословној политици НУНС-а;
- Доношење одлука неопходних за функционисање привредних друштава и
фондова чији је оснивач НУНС;
- Одлучивање о промени седишта НУНС-а;
- Одлучивање о промени печата и/или амблема НУНС-а;
- Одлучивање о другим текућим питањима која нису у искључивој
надлежности других органа НУНС-а;
- Одлучивање о свим другим питањима која нису у искључивој надлежности
неког другог органа НУНС-а.

Члан 28.
Извршни одбор ради у седницама.
Председник/ца НУНС-а организује рад Извршног одбора.
У случају спречености председника/це или потпредседника/це НУНС-а,
односно у случају спречености потпредседника/це Извршног одбора НУНС-а,
седницом Извршног одбора може руководити било који члан Извршног
одбора кога на тој седници изаберу присутни чланови Извршног одбора.
Кворум за рад и одржавање седнице Извршног одбора чини већина од
укупног броја чланова Извршног одбора.

Извршни одбор доноси све одлуке на седницама већином гласова присутних
чланова.
Седницу Извршног одбора сазива председник/ца НУНС-а по правилу једном
месечно, најкасније до краја текућег месеца.
Захтев за сазивање ванредне седнице Извршног одбора из претходног става
овог члана могу поднети:
- Већина чланова Извршног одбора;
- Надзорни одбор НУНС-а;
- Најмање 100 редовних чланова НУНС-а
Захтев за сазивање ванредне седнице Извршног одбора подноси се
председнику/ци НУНС-а.
Седница Извршног одбора мора се сазвати најкасније осам дана од дана
пријема писаног и образложеног захтева за сазивање.
Позив на седницу Извршног одбора доставља се члановима Извршног
одбора најкасније пет дана пре дана одржавања седнице. Позивање се
сматра пуноважним и ако је позив достављен члану Извршног одбора
електронском поштом, телефоном, објављивањем на интернет страници
НУНС-а, најкасније 5 дана пре дана одржавања седнице.
Позив за седницу Извршног одбора обавезно садржи датум, време и место
одржавања седнице и предлог дневног реда седнице.

Члан 29.
Предлог дневног реда седнице Извршног одбора даје подносилац захтева за
сазивање седнице Извршног одбора.
Дневни ред седнице Извршног одбора утврђује Извршни одбор на предлог
председника/це НУНС-а, а на основу већ сачињеног предлога дневног реда.
Сваки члан Извршног одбора може да предложи измену или допуну дневног
реда, о чему одлучује Извршни одбор.

Члан 30.
Седнице Извршног одбора могу се изузетно одржати и без процедуре
сазивања, ако се с тим сагласе сви чланови Извршног одбора који учествују у
раду такве седнице на таквој седници и уколико сви чланови Извршног
одбора који не учествују у раду такве седнице потврде све одлуке донете на
предметној седници.

Седнице Извршног одбора могу се одржавати коришћењем конференцијске
везе или друге аудио и визуелне комуникацијске опреме, тако да сва лица
која учествују на седници могу да се слушају и разговарају једно са другим.
Сматра се да су лично присутна лица која на овај начин учествују на седници
Извршног одбора.
Председник/ца НУНС-а
Члан 31.
Председника/цу НУНС-а из реда чланова НУНС-а бира Скупштина тајним
гласањем.
Кандидати за председника/цу НУНС-а не могу бити лица која су запослена у
НУНС-у или у привредним друштвима чији је НУНС оснивач.
Кандидата за председника/цу НУНС-а предлаже Извршни одбор, као и сваки
члан НУНС-а на начин предвиђен овим чланом.
На листу кандидата за председника/цу НУНС-а улази кандидат кога
предлаже Извршни одбор и други кандидати које предложи најмање 20
редовних чланова НУНС-а.
Кандидати за председника/цу НУНС-а морају претходно прихватити
кандидатуру у писменој форми путем е-маила или писмене изјаве.
Ако на седници Скупштине у првом кругу ниједан кандидат није добио више
од 50% од укупног броја гласова присутних чланова, у други круг улазе два
кандидата која су добила највише гласова у првом кругу.
У случају да је за председника/цу НУНС-а предложен само један кандидат,
да би био изабран мора добити просту већину - више од 50% од укупног
броја гласова присутних чланова на Скупштини.
Председник/ца НУНС-а се бира на период од 4 (четири) године.
Председник/ца НУНС-а може бити биран/а највише два мандата узастопно.
Члан 32.
Председнику/ци НУНС-а функција може престати истеком мандата, оставком
или разрешењем.
Председник/ца НУНС-а може у свако доба поднети оставку давањем
писменог обавештења Извршном одбору.
Оставка има правно дејство од дана подношења, осим ако у њој није наведен
неки каснији датум.

Оставка се може опозвати уз сагласност Извршног одбора, а у случају да је
седница Скупштине већ сазвана онда уз сагласност Скупштине.
Председник/ца НУНС-а може бити разрешен функције образложеном
одлуком Скупштине.
Председник/ца НУНС-а не може бити разрешен/а на Скупштини ако у
обавештењу, односно позиву за Скупштину, није наведено да је сврха
Скупштине поред осталог и гласање о разрешењу председника/це НУНС-а.
У случају престанка функције председнику/ци НУНС-а без обзира на разлог
престанка, потпредседник/ца Извршног одбора кога/коју одреди Извршни
одбор преузима све надлежности председника/це и дужан је да у најкраћем
року у складу са Статутом сазове седницу Скупштине на којој се мора
одлучити о избору новог председника/це НУНС-а.

Члан 33.
Председник/ца НУНС-а обавља следеће послове:
- Представља и заступа НУНС;
- Потписује одлуке и остале акте НУНС-а;
- Сазива седнице Скупштине;
- Сазива и председава седницама Извршног одбора;
- Спроводи одлуке Извршног одбора;
- Стара се о текућем пословању НУНС-а;
- Обавља и друге послове које му/јој повере Скупштина и Извршни одбор.
Председника/цу у случају спречености замењује један од потпредседника/ца
НУНС-а кога/коју одреди Извршни одбор.
Уколико из било којег неоправданог разлога председник/ца НУНС-а одбије да
изврши своју дужност или не обавља своје дужности, укључујући и сазивање
седница Скупштине и Извршног одбора, Извршни одбор доноси одлуку о
одређивању потпредседника/це НУНС-а који ће спровести предметне
активности.
Потпредседник/ца НУНС-а
Члан 34.
Потпредседник/ца НУНС-а обавља следеће послове:
- Замењује председника/цу НУНС-а у случају када је председник/ца
спречен/а да обавља своју дужност;
- Обавља функцију потпредседника/це Извршног одбора;
- Помаже у раду председнику/ци НУНС-а;
- Врши друге послове које му повери Извршни одбор.

Потпредседник/ца НУНС-а бира Извршни одбор на период од четири године.
Потпредседник/ца НУНС-а може бити биран/а највише два мандата
узастопно.
Потпредседник/ца НУНС-а одговара за свој рад Извршном одбору.

Члан 35.
Потпредседнику/ци НУНС-а функција може престати истеком мандата,
оставком или разрешењем.
Потпредседник/ца НУНС-а може у свако доба поднети оставку давањем
писменог обавештења Извршном одбору.
Оставка има правно дејство од дана подношења, осим ако у њој није наведен
неки каснији датум.
Оставка се може опозвати само уз сагласност Извршног одбора.
Потпредседник/ца НУНС-а може бити разрешен/а функције одлуком
Извршног одбора, са или без навођења разлога, ако Извршни одбор нађе да
је то у најбољем интересу НУНС-а.

Надзорни одбор НУНС-а
Члан 36.
Надзорни одбор надзире законитост рада и усаглашеност општих аката
НУНС-а са позитивним законским прописима.
Надзорни одбор има пет чланова које бира Скупштина.
Чланови Надзорног одбора међу собом бирају председника/цу и заменика
председника/це Надзорног одбора.
Кандидате за чланове Надзорног одбора предлаже претходни Надзорни
одбор којем је истекао/истиче мандат, као и сваки редовни члан НУНС-а, на
начин предвиђен овим чланом.
Листа кандидата за чланове Надзорног одбора НУНС-а које предлаже
претходни Надзорни одбор мора имати најмање 5 кандидата.
На листу кандидата улазе кандидати које предлаже Надзорни одбор и други
кандидати које предложи најмање 10 редовних чланова НУНС-а.
Сваки редовни члан НУНС-а може да предложи највише једног кандидата за
члана Надзорног одбора.

Кандидати за чланове Надзорног одбора НУНС-а морају претходно
прихватити кандидатуру у писменој форми путем е-маила или писане изјаве.
Кандидати за чланове Надзорног одбора НУНС-а не могу бити лица која су у
радном односу у НУНС-у или у другим правним лицима и/или привредним
друштвима која су власнички, односно статусно, повезани са НУНС-ом.
Надзорни одбор и чланови НУНС-а дужни су да кандидате за нови Надзорни
одбор предложе најкасније 3 радна дана пре одржавања Скупштине на којој
се одлучује о избору чланова Надзорног одбора.
Изабраним члановима Надзорног одбора НУНС-а сматрају се првих 5
кандидата с највећим бројем гласова.

Члан 37.
Надзорни одбор извештава Извршни одбор и/или Скупштину о следећем:
- Рачуноводственој пракси, извештајима и пракси финансијског извештавања
НУНС-а и привредних друштава и фондова чији је оснивач НУНС;
- Веродостојности и потпуности финансијских извештаја НУНС-а;
- Усклађености пословања и деловања НУНС-а са законским и подзаконским
актима;
- Усклађености пословања и деловања НУНС-а са Статутом, о поштовању
Статута, одлука Скупштине и Извршног одбора;
- Целисходности пословне политике НУНС-а и њене усклађености са
законом;
- Поступању о приговорима, примедбама и представкама чланова НУНС-а и
органа НУНС-а;
- Уговорима склопљеним између НУНС-а и његових чланова;
- Доноси Пословник о свом раду.
У извршењу својих дужности Надзорни одбор може ангажовати стручњаке
правне или друге струке и одредити им накнаду за рад по основу
ангажовања.
У извршењу својих дужности Надзорни одбор може прегледати сва
документа НУНС-а, проверавати њихову веродостојност и истинитост у њима
садржаних података, захтевати извештаје и објашњења од Извршног одбора
и запослених и прегледати стање имовине НУНС-а.
Надзорни одбор подноси извештај Скупштини на свакој редовној седници
Скупштине, а на ванредној седници ако то овлашћени предлагач те седнице
затражи.

Члан 38.
Надзорни одбор ради у седницама.

Редовна седница Надзорног одбора одржава се најмање једном годишње, по
позиву председника/це Надзорног одбора.
Ванредне седнице Надзорног одбора сазива председник/ца Надзорног
одбора, а у случају његове/њене спречености ванредну седницу Надзорног
одбора сазива његов/њен заменик.
Уколико Надзорни одбор уочи неправилности у раду и функционисању
НУНС-а и његових органа, односно уколико уочи неправилности у питањима
из своје надлежности, дужан је да од председник/це НУНС-а захтева
сазивање Скупштине.

Члан 39.
Кворум за рад и одржавање седнице Надзорног одбора чини већина од
укупног броја чланова Надзорног одбора.
Надзорни одбор доноси одлуке на седницама Надзорног одбора већином
гласова присутних чланова.
Позивање за седницу Надзорног одбора доставља се члановима Надзорног
одбора најкасније пет дана пре дана одржавања седнице. Позивање се
сматра пуноважним и ако је позив достављен члану Надзорног одбора
електронском поштом, телефоном, објављивањем на интернет страници
НУНС-а, најкасније пет дана пре дана одржавања седнице.
Позив за седницу Надзорног одбора обавезно садржи пословно име и
седиште НУНС-а, назив органа чија се седница сазива, време и место
одржавања седнице, предлог дневног реда седнице и предлоге одлука из
тачака дневног реда.
Одлуке и друга документација везана за одржавање седнице Надзорног
одбора могу се доставити на један од начина предвиђених за упућивање
позива за седницу Надзорног одбора најкасније три дана пре дана
одржавања Скупштине Надзорног одбора.

Суд части НУНС-а
Члан 40.
Суд части се стара о поштовању професионалних и етичких начела у
деловању НУНС-а, његових чланова, органа и других организационих
јединица НУНС-а.
Суд части је дужан да у свом раду поступа непристрасно.

Члан 41.
Чланове Суда части бира Скупштина међу члановима НУНС-а непосредним
и тајним гласањем.
Кандидат за члана Суда части може бити лице које се професионално бави
новинарском делатношћу најмање 10 година и које није било правноснажно
осуђивано за кривично дело или имало јавну осуду.
Суд части има пет чланова који међу собом бирају председника/цу Суда
части и заменика председника/це Суда части.
Члан 42.
Поступак пред Судом части могу покренути:
-

Чланови НУНС-а;
Редакције јавних гласила;
Оштећена физичка и правна лица;
Органи НУНС-а:
Суд части, самоиницијативно.

Поступак пред Судом части покреће се подношењем захтева за покретање
поступка. Захтев за покретање поступка мора садржати податке о лицу или
органу који подноси захтев, назив органа којем се захтев подноси, податке о
лицу против кога се захтев подноси, назначење чињеница на којима се
заснива захтев и доказе које потврђују наведене чињенице.
Суд части дужан је да у року од 15 дана од дана подношења захтева донесе
одлуку о покретању поступка или одлуку о одбијању захтева за покретање
поступка.
Одлука о одбијању захтева за покретање поступка мора бити образложена.
Суд части је дужан да поступак по захтеву оконча у року од 45 дана од дана
доношења одлуке о покретању поступка.
У сложенијим предметима Суд части може рок из претходног става овог
члана продужити највише за 30 дана од дана истека рока из претходног
става овог члана.

Члан 43.
Суд части изриче следеће мере:
- Јавну критику редакцији или новинару;
- Привремено искључење из чланства у НУНС-у у трајању од шест месеци до
годину дана;
- Трајно искључење из чланства у НУНС-у.

Члан 44.
Привременим или трајним искључењем из чланства у НУНС-у искљученом
члану престају све функције које је обављао у било којем органу НУНС-а,
секцији, или другом радном телу НУНС-а.
У случају изрицања мере привременог искључења, члан НУНС-а губи право
да буде биран или именован у органе НУНС-а у наредне две године од дана
истека рока на који је искључен.
Члан 45.
Против одлуке Суда части може се у року од 30 дана од дана пријема одлуке
Суда части изјавити жалба Извршном одбору, чија је образложена одлука
коначна.
Члан 46.
Извршни одбор предлаже Правилник о раду Суда части који доноси Суд
части.
Заступање НУНС-а
Члан 47.
Председник/ца НУНС-а уписује се у надлежни регистар као законски
заступник НУНС-а.
Посебном одлуком Извршног одбора може се као заступник НУНС-а
именовати потпредседник/ца НУНС-а или друго лице које је члан органа
НУНС-а.
Посебном одлуком Извршног одбора одређује се начин заступања и/или
ограничења у заступању НУНС-а у унутрашњем и спољном промету свих
заступника НУНС-а, укључујући и председника/цу НУНС-а.

Генерални секретар НУНС-а
Члан 48.
Генерални секретар НУНС-а обавља следеће послове:
- Стручне и административне послове;
- Помаже председнику/ци НУНС-а и члановима Извршног одбора;
- Стара се о техничким аспектима спровођења одлука и аката које доносе
органи НУНС-а;
- Предлаже Извршном одбору програмске пројекте и стара се о њиховом

спровођењу;
- Координира радом органа НУНС-а, секција, повереника и других тела
НУНС-а;
- Координира и управља радом Секретаријата НУНС-а;
- Обавља друге послове које му повере Извршни одбор и председник/ца
НУНС-а.
Члан 49.
Генералног секретара НУНС-а именује Извршни одбор на период од четири
године.

Комисија за пријем нових чланова и престанак чланства
Члан 50.
Комисија за пријем нових чланова и престанак чланства (у даљем тексту:
Комисија) одлучује о пријему у чланство у НУНС.
Чланове Комисије бира Извршни одбор на период од четири године, с
правом реизбора.
Комисија има три члана који међу собом бирају председника/цу Комисије.
Члан 51.
Начин рада Комисије, поступак избора и разрешења чланова Комисије и
друга правила везана за рад Комисије уређују се Правилником Комисије за
пријем нових чланова и престанак чланства, који доноси Извршни одбор.
Секретаријат НУНС-а
Члан 52.
Секретаријат НУНС-а обавља следеће послове:
- Стручне и административне послове свих органа НУНС-а;
- Пружање помоћи Извршном одбору и председнику/ци НУНС-а;
- Давање предлога Извршном одбору и/или председнику/ци НУНС-а о
оперативном пословању НУНС-а;
- Оперативну реализацију одлука председника/це НУНС-а и Извршног
одбора, као и обављање других послова поверених од стране
председника/це НУНС-а и Извршног одбора.

Члан 53.
Радом Секретаријата управља Генерални секретар.

Опис и подела послова, права и обавеза запослених и других лица која раде
у Секретаријату, основ рада у Секретаријату (уговор о раду на одређено или
неодређено време или неки други правни основ), координација и сарадња
запослених у Секретаријату и координација и сарадња Секретаријата и
Извршног одбора, уређују се:
а) Општим актом који може донети Извршни одбор;
б) Систематизацијом радних места коју утврђује Извршни одбор на предлог
Генералног секретара.
Чланови НУНС-а који раде у Секретаријату по основу уговора о раду или по
другом основу не могу бити чланови органа НУНС-а.
Повереништва НУНС-а
Члан 54.
НУНС своје активности на територији Републике Србије реализује уз помоћ
мреже повереника који раде као волонтери.
Повереници у различитим градовима Србије обављају следеће послове:
- Представљају НУНС;
- Помажу при реализацији активности НУНС-а на локалном нивоу;
- Одржавају контакт НУНС-а са чланством;
- Обавештавају Секретаријат НУНС-а о актуелним и уоченим проблемима
који су у посредној или непосредној вези са циљевима и активностима
НУНС-а.
Повереници своје задатке обављају под условима ТОР-а (опис радних
задатака, дужности и одговорности).
Повереници се морају обучити о маркетиншким и развојним стратегијама
НУНС-а и придржавати се у свом деловању предочене стратегије.
Обуку повереника врше лица која именује Извршни одбор.
Члан 55.
Повереништва се организују на радном и територијалном принципу.
Радни принцип подразумева поверенике у великим редакцијама штампаних и
електронских медија у Београду и Новом Саду.
Територијални принцип обухвата поверенике за регионе, градове и општине
у Србији.

Одлуку о броју повереника, територији на којој ће обављати своје задатке и о
другим условима и начину рада повереника доноси Извршни одбор НУНС-а,
у складу са ТОР-ом.
Рад повереника може одлуком Извршног одбора бити
стимулисан у складу с финансијским могућностима НУНС-а.

финансијски

Члан 56.
Поверенике именује и разрешава Извршни одбор НУНС-а.
Повереници могу бити чланови било којег органа или радног тела НУНС-а.

Члан 57.
Повереници имају право и обавезу да:
- Спроводе циљеве НУНС-а утврђене овим статутом и Кодексом новинара
Србије и другим општим актима НУНС-а;
- У свему поступају у складу са ТОР-ом и одлуком Извршног одбора;
- Указују на актуелне проблеме на подручју које им је поверено за деловање;
- У својим поступцима се придржавају стратегије деловања НУНС-а;
- Одржавају контакт НУНС-а са својим члановима на територији деловања
повереника;
- Дају предлоге, иницијативе или на други начин поспешују деловање НУНС-а
на одређеној територији.

Секције НУНС-а
Члан 58.
Одређене групације новинара-чланова НУНС-а могу основати секције с
циљем унапређивања стручног и професионалног рада новинара.
Секција представља посебну интересну организацију новинара унутар НУНСа.
Одлуку о формирању и престанку рада секције доноси Извршни одбор
НУНС-а.
Свака секција дужна је да донесе програм рада који мора бити у складу са
Статуом и општим актима НУНС-а на који сагласност даје Извршни одбор
НУНС-а.
Члан 59.
Рад секције може бити наменски финансијски подржан од стране донатора
и/или НУНС-а, ради унапређења и остваривања циљева секције.

ОДГОВОРНОСТ ОРГАНА НУНС-а
Члан 60.
Председник/ца НУНС-а за свој рад одговара Скупштини и Извршном одбору,
сваком посебно, и дужан је да на позив Скупштине и Извршног одбора
поднесе извештај о свом раду или о неком питању из своје надлежности.
Генерални секретар за свој рад одговара Извршном одбору и дужан је да на
позив Извршног одбора достави извештај о свом раду и питањима из своје
надлежности.
Извршни одбор одговара за свој рад Скупштини и дужан је да приликом
редовних и ванредних заседања Скупштине поднесе Скупштини извештај о
свом раду и питањима из своје надлежности. Извршни одбор дужан је и да на
позив Надзорног одбора поднесе извештај о свом раду.
Надзорни одбор одговара за свој рад Скупштини и дужан је да на позив
Скупштине достави извештај о свом раду и питањима из своје надлежности.
Суд части одговара за свој рад Скупштини и Извршном одбору и дужан је да
на позив Скупштине и Извршног одбора достави извештај о свом раду и
питањима из своје надлежности.
Комисија за пријем нових чланова и престанак чланства одговара за свој рад
Извршном одбору и дужна је да на позив Извршног одбора достави извештај
о свом раду и питањима из своје надлежности.
Секретаријат за свој рад одговара Извршном одбору и дужан је да на позив
Извршног одбора достави извештај о свом раду и питањима из свог
делокруга послова.
Органи којима се подносе извештаји о раду других органа НУНС-а могу
закључком утврдити обавезе и смернице за даљи рад тих органа.

Престанак функције у органима НУНС-а
Члан 61.
Сваком члану Извршног одбора, Надзорног одбора и Суда части (члана
органа НУНС-а) под условима и на начин предвиђен овим чланом престаје
функција у наведеним органима НУНС-а.
На престанак функције председника НУНС-а примењује се члан 61. Статута,
изузев питања која су другачије регулисана чланом 32. овог статута.
Престанак функције члана органа НУНС-а наступа у следећим случајевима:

1. Истеком мандата на који је изабран;
2. Подношењем оставке;
3. Разрешењем.
Члан органа НУНС-а подноси оставку Скупштини и/или органу НУНС-а чији је
члан.
Оставка се подноси у писаној форми и неопозива је.
Надлежни орган НУНС-а може разрешити и у складу са овим статутом и
другим општим актима НУНС-а сваког члана органа НУНС-а у случају:
1. Неоправданог одсуствовања са седнице 2 пута узастопно или ако у једној
календарској години не буде присутан на укупно 5 седница;
2. У случају да му као члану НУНС-а буде изречено искључење или
привремено искључење из НУНС-а;
3. У случају правноснажне кривичне осуде;
4. У сваком другом случају грубог нарушавања угледа НУНС-а.
У случају да члану органа НУНС-а престане функција из било којег разлога у
неком од органа НУНС-а, на његово место аутоматски ступа кандидат за
дати орган НУНС-а који је приликом избора на Скупштини НУНС-а био
следећи на ранг-листи по броју гласова (кооптација).
У случају подношења оставке орган НУНС-а наставља с радом све док у
датом органу НУНС-а постоји број чланова довољних за кворум и
одлучивање.

Издаваштво
Члан 62.
НУНС издаје часопис „Досије“.
Часопис "Досије" у штампаном и електронском облику издаје се једном у три
месеца, а по потреби и на захтев Извршног одбора и чешће.
Главног и одговорног уредника часописа „Досије“ именује Извршни одбор на
период од 4 године, уз могућност реизбора.
Сва питања везана за унутрашњу организацију и функционисање редакције
часописа „Досије“ која нису дефинисана овим статутом, уређују се општим
актом који доноси и усваја Извршни одбор НУНС-а у складу са овим
статутом.

НУНС може издавати и други часопис у складу са својим циљевима.

Признања и награде
Члан 63.
НУНС додељује Годишњу награду за новинарство и друга признања и
награде на основу Правилника о признањима и наградама који доноси
Извршни одбор НУНС-а.

ОПШТИ АКТИ
Члан 64.
Општим актима уређују се права и обавезе НУНС-а, његових органа,
чланова, повереништава, секција, служби и свих радних тела.
Општи акти НУНС-а, које доносе органи НУНС-а према правилима утврђеним
овим статутом су:
- Одлука о оснивању;
- Статут;
- Пословник о раду Скупштине;
- Пословник о раду Извршног одбора;
- Правилник о раду Суда части;
- Правилник Комисије за пријем нових чланова и престанак чланства;
- Пословник о раду Надзорног одбора;
- Правилник о признањима и наградама;
- Правилник о платама и накнадама стално запослених у Секретаријату;
- Правилник о раду Секретаријата;
- ТОР (опис радних задатака, дужности и одговорности);
- Правилник о систематизацији;
- План и програм основних обавеза НУНС-а према чланству и маркетиншких
и комерцијалних услуга;
- Правилник о раду часописа "Досије";
- Други општи акти који се доносе у складу са овим статутом.
Измене и допуне општих аката врше се на начин који је прописан за њихово
доношење.

ОБАВЉАЊЕ АКТИВНОСТИ
Члан 65.
НУНС може да врши активности којима се остварују циљеви утврђени овим
статутом.

НУНС може непосредно да обавља привредну или другу делатност којом се
стиче добит у складу са законом којим се уређује класификација делатности,
под следећим условима:
1. Да је делатност у вези са његовим статутарним циљевима;
2. Да је делатност предвиђена Статутом;
3. Да је делатност мањег обима, односно да се делатност обавља у обиму
потребном за остваривање циљева НУНС-а.
Делатност из претходног става овог члана уписује се у Регистар привредних
субјеката и обавља се у складу с прописима којима је уређена област у коју
спадају активности које се обављају.
За своје обавезе НУНС одговара целокупном својом имовином.
Имовина НУНС-а може се користити једино за остваривање његових
статутарних циљева.
Делатности које НУНС обавља у складу са циљевима НУНС-а су:
- Делатности уписане под шифром 91120;
- Организовање прес конференција, радионица, семинара, састанака;
- Издавање сале НУНС-а;
- "Тренинг" за медије;
- Издавање пословног простора НУНС-а;
- Пружање једнократне правне помоћи од стране адвоката - стручњака за
медије;
- Организовање маркетиншких догађаја (Новинарски бал, Дани српског
новинарства, округли столови, тематске вечери, итд.).

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
Члан 66.
Извори прихода НУНС-а су:
- Чланарина;
- Добровољни прилози;
- Донације;
- Поклони (у новцу или натури);
- Финансијске субвенције;
- Средства стечена оставинским поступком;
- Камата на улоге;
- Закупнина;
- Дивиденде;
- Приходи од комерцијалних услуга које пружа НУНС;
- Средства стечена на други законом дозвољени начин.

Члан 67.

НУНС води пословне књиге, сачињава финансијске извештаје и подлеже
вршењу ревизије финансијских извештаја, у складу са прописима о
рачуноводству и ревизији.
Годишњи извештаји о финансијском и материјалном пословању достављају
се Надзорном одбору. Надзорни одбор после анализе веродостојности и
потпуности финансијских извештаја НУНС-а доставља исте Скупштини на
усвајање заједно са својим мишљењем.
Поступак описан у претходном ставу овог члана примењује се и у случају
ванредних финансијских извештаја.

ВЕЗЕ НУНС-а СА ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА, ФОНДОВИМА И ТЕЛИМА
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
Члан 68.
Током свог деловања НУНС је основао следећа привредна друштва и
фондове:
- Медија центар д.о.о. Београд и привредна друштва у којима је Медија
центар д.о.о. Београд један од оснивача: Ебарт фондација и др.;
- Фонд за едукацију и помоћ новинарима и медијима „НУНС“;
- Фонд „Душан Богавац“.
Поред наведених привредних друштава, фондова и тела, НУНС током свог
деловања може оснивати и друга привредна друштва, организације и
фондове, у складу са својим циљевима, општим актима и у складу са
позитивним прописима.

ПРЕСТАНАК НУНС-а
Члан 69.
НУНС може престати:
- На основу одлуке Скупштине о престанку рада НУНС-а;
- Услед статусне промене која има за последицу престанак НУНС-а;
- Ако се утврди да НУНС не обавља активности на остваривању статутарних
циљева, односно да није организован у складу са Статуом дуже од две
године непрекидно или ако је протекло двоструко више времена од времена
утврђеног Статутом за одржавање седнице Скупштине, а она није одржана;
- Ако је НУНС-у забрањен рад;
- Стечајем.
Одлуку о престанку рада НУНС-а доноси Скупштина.
По престанку рада НУНС-а сва његова имовина ће припасти Црвеном крсту
Републике Србије, осим уколико Скупштина НУНС-а истом 3/4 већином
присутних чланова не одлучи да се имовина НУНС-а расподели на други

начин, у складу са Законом о удружењима, у којем случају је обавезно да
20% од целокупне имовине НУНС-а припадне Црвеном крсту Републике
Србије.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 70.
Овај статут ступа на снагу одмах по његовом усвајању.
Сви органи НУНС-а дужни су да све опште и/или појединачне акте које у
складу са овим статутом доносе, донесу у року од највише 6 месеци од дана
ступања на снагу овог статута. До доношења предметних општих и/или
појединачних аката примењиваће се општи и/или појединачни акти донети до
дана ступања на снагу овог статута, осим уколико нису у супротности са овим
статутом.
Постојећи чланови НУНС-а стичу статус редовних чланова НУНС-а у складу
са овим статутом, уз могућност да у року од 6 месеци од дана ступања на
снагу овог статута поднесу захтев за промену у другу врсту чланства у НУНСу.
Сви органи НУНС-а који су изабрани у складу са овим статутом дужни су да
се у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог статута, конституишу и
отпочну са радом.
Чланови НУНС-а који су до дана ступања на снагу овог статута уплатили
чланарину према раније важећем Статуту, сматрају се члановима коју су
уредно измирили обавезе на име чланарине и по новом Статуту, за
календарску годину у којој је ступио на снагу овај статут.
Члановима НУНС-а који до дана ступања на снагу овог статута нису уплатили
чланарину према раније важећем Статуту, пружа се могућност да ту обавезу
испуне до 30. 09. 2010. године.

У Београду 25. 06. 2011.

Председавајући Скупштине НУНС-а
_______________________
Бранко Вучковић
_______________________
Гордана Младеновић
_______________________
Мијат Лакићевић

