СТАТУТ
Удружења за промоцију, примену и развој интернета
„Умрежи се“
Члан 1.
Удружење за промоцију, примену и развој интернета „Умрежи се“ (у даљем тексту:
Удружење) је добровољно, невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено
време ради остваривања циљева у области промоције, примене и развоја интернета.
Члан 2.
Циљеви Удружења су:
1. Промоција интернета као медија од јавног интереса и значаја за будући развој
Србије и живот свих њених грађана;
2. Интернет доступан свим лицима на територији Републике Србије на принципима
равноправности и једнакости;
3. Развој културе коришћења и понашања на интернету;
4. Заштитити права и интересe Удружења, његових чланова и предузетника чија се
делатност односи на примену интернета;
5. Заштита права корисника интернета као потрошача;
6. Законито коришћење интернета и заштита појединаца од штетних и злонамерних
деловања појединаца и организација;
7. Развој јавних сервиса, образовног и пословног садржаја на Српском језику и
језицима националних мањина, а за добробит свих грађана Републике Србије;
8. Технолошки развој и његов позитиван утицај на свакодневни живот, развој
појединаца и друштва и очување животне средине;
9. Повезивање и удруживање ИТ професионалаца ради остваривања заједничких
циљева и унапређења квалитета и брзине комуникације у оквиру делатности;
10. Развој интернет права;
11. Дигитална, технолошка и медијска писменост као саставни део опште културе и
неопходних личних вештина свих грађана и њен равноправни третман са другим
областима образовања.
Члан 3.
Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:
1. прикупља и обрађује користан садржај из области промоције, примене и развоја
интернета;
2. организује, сâмо или у заједници с другим организацијама, стручне скупове,
саветовања, семинаре и друге облике едукације из области промоције, примене и
развоја интернета;

3. објављује електронске и штампане публикације о питањима која се односе на
промоцију, примену и развој интернета, у складу са законом;
4. прати, помаже и унапређује стручни и истраживачки рад својих чланова, као и
реализацију њихових пројеката, елабората и студија;
5. организује стручњаке за рад на едукацији корисника и даваоца услуга у области
промоције, примене и развоја инернета;
6. сарађује са универзитетима, као и стручним удружењима, савезима и другим
организацијама у земљи и иностранству која су основана ради остваривања истих
или сличних циљева;
7. врши презентацију својих активности преко одговарајућих медија;
8. у сарадњи са другим субјектима организује и пружа друге сервисе значајне за
промоцију, примену и развој интернета у Републици Србији;
9. образује кориснике интернета у циљу оптималног искоришћења технологије,
садржаја и услуга који се нуде;
10. подржава развој друштвено корисних услуга на интернету и услуга од јавног
интереса;
11. развија интернет право;
12. развија пословну и едукативну примену интернета.
13. подстиче и учествује у процесу доношења одлука регулаторних тела од значаја за
интернет
14. активности на увођењу употребе интернета и ИКТ-а као саставног дела свих нивоа
образовања

