ЗАКЉУЧЦИ
УПРАВНОГ ОДБОРА одржаног 03.јуна, 2013.
РАЗМАТРАЊЕМ ПРЕДЛОГА СА КОМИСИЈЕ
ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА САВЕЗА- И ЗА ТУМАЧЕЊЕ
ЗАКОНА О УДРУЖЕЊИМА И
СТАТУТА САВЕЗА УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Законом о удружењима, чланом 12, ст.1.дефинисан је Статут као општи,основни акт
удружења, а ово што је нама била тема је дефинисано ставом 4. истог члана Закона, а
то је да се Статутом уређује ПОСТУПАК за измене и допуне Статута.
Сви чланови комисије који су били присутни добили су Извод из Статута и
Извод из Закона о удружењима да би могли да прате рад.
Чланови комисије били су:
Радмила Петровић
Слађана Јанковић
Тамара Ћирић,
док се друга два члана нису појавила из оправданих разлога.
Пре свега треба да нагласити да је Статут у потпуности у складу са законом, јер да
није тако, не би могло да се изврши законско усаглашавање са тим истим Законом,
после његове промене, 2009-е године. Тема састанка је дефинисана у потпуности
чланом 14. ст.1тач. 14.Статута што значи да је,на основу закључака са састанка
комисије и на основу својих предлога, Управни одбор Савеза предложио Скупштини
измене и допуне Статута Савеза.
КОМИСИЈА је узела у разматрање све предлоге који су пристигли у року, како је
усвојено на нашој претходној скупштини, а рок је био 01. мај, 2013. разматрали смо
по редоследу из деловодне књиге, а разматрали само оне чланове Статута, који се
помињу у предлозима тако како су написани.
Такође би требало нагласити важност поштовања чл .9. Закона о удружењима
"Члан 9
Удружење остварује активности у складу са законом, статутом и другим општим
актима, као и правилима савеза чији је члан“,
чиме се указује на специфичност хијерархије између Савеза удружења и удружења
васпитача чланица, те се зато тим чланом захтева поштовање не само одредаба
Закона о удружењима, већ и одредаба Статута и правила Савеза, чији смо чланови.
Прво смо читали по редоследу пријема предлоге, и од правника добили
назнаке за сваки предлог да ли је у складу са Законом или не, да бисмо могли да
донесемо закључке за оне предлоге који су у складу са њим.
Предлози комисије :
чл. 9
додаје се став 2:
Новоприхваћено удружење присуствује Управним одборима , о свом
трошку, без права гласа до пријема на Скупштини.
чл. 11
додаје се тачка 5 :
5)Чланови Управног одбора, Надзорног , Суда части и представник НПС су
чланови Скупштине и улазе у 2% чланова удружења.

чл. 12
додаје се у тачки 7 иза речи части:
и извештај представника у НПС.
чл. 14
Управни одбор
додаје се у тачки 5 иза речи председника
потпредседнике и секретара,
додаје се тачка 7 која гласи :
7 )Управно одбор доноси Правилник о условима и критријумима
избор за председника, потпредседнике и секретара,

за

Предлог из члана 9, Статута, Управни одбор није прихватио и предложио је да се у
члану 14:
После тачке 18, дода: Доноси Правилник о унутрашњој организацији Савеза
Управни одбор је остале предлоге додао и усвојио као што је у тексту који имате.
У Смедереву, 03. јуна, 2013,
Управни одбор Савеза

