У складу са одредбама 12 и 78, Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09), ванредна
Скупштина Савеза удружења васпитача Србије, на седници одржаној 08. јуна, 2013. усвојила је:

СТАТУТ
САВЕЗА УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
чл. 1
Савез удружења васпитача Србије чине сва удружења васпитача на територији Републике Србије.
Назив Савеза је: Савез удружења васпитача Србије , у даљем тексту (Савез).
Савез делује на подручју Србије.
чл. 2
Седиште Савеза је у Смедереву, ул. Горичка бб, телефон

026/46 11-545.

чл. 3
Савез је правно лице са свим правима и обавезама које проистичу из Устава и одговарајућих
закона Србије. Савез се уписује у регистар код надлежног органа.
чл. 4
Савез може да сарађује са домаћим и иностраним стручним организацијама у складу са законом.
О облицима сарадње одлучује Управни одбор Савеза.
чл. 5
Савез има печат и штамбиљ. Печат је округлог облика са исписаним текстом (ћирилица). Савез
удружења васпитача Србије – Смедерево, пречника 32 мм.
Штамбиљ је правоугаоног облика са истим текстом као и печат и простором за број, датум и
адресу у седишту, димензије 6х2 см. Савез има свој лого (округлог облика три подигнуте шаке), химну и
заставу са логом и натписом:
САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
II
чл. 6

Циљ:
* Повезивање свих удружења васпитача, подстицање и подржавање , и координације активности
ради унапређивања васпитно-образовног рада у предшколским установама, на територији
Републике Србије.
* Подизање капацитета свих удружења васпитача,
* Проширивање и продубљивање сарадње удружења и неговање међусобнoг разумевања као и
зближавања са удружењима васпитача широм Србије, а преко Савеза ,

* Едукација васпитача за поштовање права деце и људских права, изградњу и очување мира,
демократије и међусобне толеранције, као и коришћењу различитих вештина и техника успешне
комуникације,
* Подстицати перманентно образовање васпитача.
чл. 7
Према Закону о основама система образовања и васпитања, чл. 51 задаци Савеза су:
1. Да кроз различите програме и садржаје едукације подиже ниво професионалне компетенције,
2. Унапређивање предшколског васпитања и образовања (учешће у изради нормативних аката,
правилника, подзаконских аката и сл.),
3. Утицати на, уједначавање услова васпитно-образовног рада у предшколским установама,
4. Организовање стручних сусрета,
5. Стручно усавршавање на нивоу Републике Србије,
6. Издавачка делатност (публиковање радова презентованих на стручним сусретима) а у складу
са законом,
7. Организовање стручних екскурзија у земљи и иностранству,
8. Давање мишљења и предлога за унапређивање образовно-васпитног рада и чествовање у
раду комисија и тимова који се баве образовањем и васпитањем,
9. Израда пројеката,
10. Ангажовање предавача и организовање семинара другим , сродним, организацијама
у земљи и иностранству , у складу са Законом.
III
чл. 8
Савез је добровољно удружење свих Удружења васпитача Републике Србије. Чланови Савеза
могу бити регистрована удружења васпитача Србије .
Представници Удружења у Савезу имају право да:
1. равноправно (са другим члановима Савеза), учествују у остваривању циљева и задатака Савеза ;
2. непосредно учествују у одлучивању на Управном одбору и Скупштини;
3. бирају и буду бирани у органе Савеза;
4. буду благовремено и потпуно информисани о раду Управног одбора и актуелностима у предшколству
Представници Удружења су дужни да:
1. делују у складу са Статутом и одлукама органа Савеза;
2. доприносе остваривању циљева и задатака Савеза;
3. учествују, у складу са интересовањима, у активностима Савеза.
чл. 9
Приступање Савезу је добровољно, а приступа се одлуком Скупштине удружења васпитача.
Иступање из чланства Савеза је добровољно, а иступа се одлуком Скупштине са образложењем
, у писаној форми, која се упућује Управном одбору Савеза , који о томе извештава Скупштину.
- Удружење се искључује из Савеза уколико:
1. Његове активности нису у складу са циљевима, делатношћу и Статутом Савеза,
2. Ометају обављање делатности Савеза ;
3. Руше углед Савеза ;
4. Дуже од два месеца не плаћа чланарину,
5. Не спроводи одлуке Скупштине и Управног одбора,
6. Или неактивношћу чланова –представника у Управном одбору,

7. Савез ће на Скупштини, а на предлог Суда части и Управног одбора, опоменути Удружење.
8. Одлуку о искључењу доноси Скупштина, на предлог Управног одбора и Суда части. Искључени
члан има право жалбе коју писано подноси Скупштини која о томе поново одлучује на следећој седници
и писано обавештава Удружење о коначној одлуци.
.
Уколико чланови УО, представници Удружења васпитача не долазе редовно на састанке , два
пута узастопно, Савез ће се обратити Удружењу и затражити образложење. Ако у року од 30 дана
Управни одбор Удружења не достави повратну информацију, Савез ће сматрати да је Удружење
иступило из Савеза даном престанка доласка.
Чланство у Савезу престаје: иступањем својом вољом, нe плаћањем чланарине и искључењем на
предлог Суда части.
Коначну одлуку о искључењу доноси Скупштина већином гласова.
IV
чл. 10
Органи Савеза су:
СКУПШТИНА, УПРАВНИ ОДБОР, ИЗВРШНИ ОДБОР, НАДЗОРНИ ОДБОР И СУД ЧАСТИ.

чл. 11
Скупштина
Скупштину Савеза чине 2% чланова удружења васпитача. Скупштина пуноправно одлучује ако
је на њој присутно 50% плус 1, чланова.
1. На 50 чланова удружења васпитача 1 представник,
2. од 50 до 100 чланова удружења васпитача 2 представника ....
3. Одлуком Скупштине удружења васпитача о приступању Савеза, удружења делегира по
истом критеријуму своје представнике за Скупштину Савеза.
4. Управни одбор, Извршни одбор, Надзорни одбор и Суд части, Скупштина
верификује јавним гласањем.
5. Чланови Управног одбора, Надзорног , Суда части и представник НПС су чланови
Скупштине и улазе у 2% чланова удружења.
чл. 12
Скупштина одлучује о свим питањима значајним за рад и развој Савеза.
Надлежност Скупштине:
1. Доношење, измене и допуне Статута Савеза, пословника и других општих аката,
2. Именује и опозива председника, 4( четири) потпредседника и секретара Скупштине.
3. Чланове Управног одбора предлажу Удружења, а верификује их Скупштина, а опозив чланова
Управног одбора , на предлог Суда части, врши Скупштина,
4. Чланове Суда части бира Управни одбор, а верификује Скупштина.
5. Чланове Надзорног одбора бира Управни одбор, а верификује Скупштина.
6. Усваја Програм рада Савез,
7. Усваја Извештај о раду Управног, Надзорног одбора са финансијским извештајем , Суда
части и извештај представника у НПС.
8. Доноси одлуку о покретању и престанку публикације,
9. Одлучује о престанку рада Савеза.

чл. 13
Скупштина се одржава по потреби, а најмање једном годишње. Скупштина на којој се врши избор
свих органа и конституише нов сазив Савеза је изборна, а остале су редовне.
Скупштину сазива и њом руководи председник Скупштине Савеза.
Председник Скупштине заступа и представља Савез.
У случају одсутности председника, Скупштину сазива и води подпредседник или други члан кога
одреди Управни одбор. Време и место одржавања Скупштине Савеза одређује Управни одбор, а чланови
се обавештавају писаним позивом најмање три дана раније, а због хитности позив се врши телефоном
(најкасније 24 часа пре заказивања Скупштине).
Скупштина се може заказати и на захтев Надзорног одбора и 1/3 чланова Скупштине Савеза.
Све одлуке Скупштина доноси јавним гласањем, сем у случајевима када Скупштина одлучи да
гласање буде тајно.
Одлука се сматра донетом ако се за њу изјасни већина присутних чланова.
Скупштина доноси одлуку о приступању сродној међународној организацији .
чл. 14

Управни одбор
1.
Надлежност:
Управни одбор је колективни руководећи орган Скупштине Савеза који на основу овог Статута и
овлашћења Скупштине руководи радом Савеза између седница Скупштине.
1. Управни одбор има 25 члана кога чине представници регистрованих удружења Србије ( до 500
чланова 1, а на сваких следећих 500, плус 1),
2. Мандат чланова Управног одбора траје четири године,
3. Чланове Управног одбора, предлажу Удружења, а верификује их Скупштина ,
4. Скупштина може и пре истека мандата да замени поједине чланове ако се за то укаже потреба,
5. Председника , потпредседнике и секретара, предлаже Управни одбор, а именује их
Скупштина, из редова чланова Управног одбора,
6. Председник, потпредседници и секретар Скупштине истовремено обављају функције и у
Управном одбору,
7. Управно одбор доноси Правилник о условима и критеријумима за избор за председника,
потпредседнике и секретара,
8. Савез има једно плаћено лице у сталном радном односу председника-руководиоца Савеза,
9. Председник Управног одбора представља и заступа Савез у правном процесу и има права и
дужности финансијског налогодавца на основу одлуке Управног одбора,
10. Управни одбор именује и разрешава Извршни одбор , а о томе извештава Скупштину,
11. Управни одбор ради на остваривању задатака Савеза, реализацији одлука Скупштине и
припрема материјале за Скупштину,
12. Управни одбор на предлог Надзорног одбора именује главног и одговорног уредника
публикације,
13. Седнице сазива и њима руководи председник, али у случају његове спречености подпредседник или члан кога одреди Управни одбор,
14. Управни одбор пуноправно одлучује ако је на састанку присутно више од 50% чланова (13
чланова),
15. Управни одбор доноси одлуке јавним гласањем,
16. Управни одбор предлаже Скупштини измене и допуне Статута Савеза,
17. Управни одбор одлучује о сарадњи са другим Савезима и удружењима,
18. Председник Скупштине је и председник Управног одбора Савеза без права гласа,
19. Доноси Правилник о унутрашњој организацији Савеза,

20. Управни одбор предлаже именовање почасних чланова Савеза,
21. Доноси Правилник о обавезама и правима чланова Извршног одбора и осталих у
тимовима Управног одбора,
22. Одобрава реализацију пројеката
чл. 15

Извршни одбор
Извршни одбор чине : председник, четири (4) потпредседника и секретар
Мандат Извршног одбора траје 4 године.
Делокруг активности:
 припрема састанке Управног одбора и Скупштине,
 врши организационе послове ,
 даје предлоге Управном одбору ( са одређеним тимовима) за :
- семинаре, - пројекте, - студијска путовања, - организацију Дана васпитача, - организацију
стручних сусрета и др .
 врши предлог одабира предавача , термина и сл , уз верификацију Управног одбора,
 због хитности , може да обави консултације и телефоном уз службену забелешку, а да то
после верификује Управни одбор,
чл. 16

Надзорни одбор
Надзорни одбор је самостални орган Савеза кога бира Управни одбор, а верификује Скупштина.
Надзорни одбор прати реализацију програма, врши надзор над финансијама и контролише рад
Управног одбора.
Надзорни одбор има председника и два члана.
О свом раду подноси извештај Скупштини Савеза једном годишње.
Надзорни одбор даје предлоге за главног и одговорног уредника публикације. Мандат чланова
Надзорног одбора траје 4 године.
Чланови Управног, Надзорног одбора и Суда части пуноправно учествују у раду Скупштине.
чл. 17

Суд части
Суд Части је самостални орган Савеза кога бира Управни одбор, а верификује Скупштина, а у
циљу заштите моралног лика васпитача. Суд части чине председник и два члана чији мандат траје 4
године.
Суд части се регулише посебним актом који доноси Скупштина.

v
чл. 18
Часопис и друге публикације у складу са законом уређује редакција и главни и одговорни уредник
чији је мандат 4 године. За свој рад уредник и редакција одговарају Управном одбору.

VI

Стручни скупови
чл. 19
Савез организује стручне и научне скупове (конгресе, симпозијуме, округле столове, припрема
семинаре, саветовањa).
Програм, место, начин и време одржавања стручних скупова утврђује Управни одбор.
Стручне скупове Савез организује самостално или у сарадњи са другим институцијама.
VII

Финансирање
чл. 20
Финансирање делатности Савеза регулише се овим Статутом, законом и посебним одлукама
Скупштине и Управног одбора:
1.Из чланарине удружења васпитача чланова Савеза – 10% од своје чланарине,
2. Котизацијама,
3. Бављењем других послова на основу Закона ради стицања средстава за остваривање
циљева Савеза,
4. Донацијама, спонзорством и из других извора, а у складу са законом,
5.Финансирање програма који су од јавног интереса обезбеђујe се у буџету Републике Србије
у складу са законом.
Управни одбор се стара о свим питањима материјално – финансијског пословања и доноси о томе
одговарајуће одлуке.
чл. 21
Финансијске, организационе, административе и друге стручне послове обавља стручно лице.
VIII
чл. 22
Јавност о раду Савеза обезбеђује се писаним информацијама, јавношћу седница, извештавању,
обавештавању, издавањем часописа и других публикација.
чл. 23
Савез може да има помажуће и почасне чланове из земље и иностранства ( појединце,
предшколске установе, Удружења, Савезе и друге организације које имају исте циљеве и интересе.
Помажући и почасни чланови имају обавезу да о својим идејама консултују Управни одбор
Савеза, а о својим активностима писаним путем извештавају Савез.
Почасни чланови имају иста права као и стални чланови.

чл. 24
Одлуку о престанку рада Савеза доноси Скупштина. Правно лице коме се предаје имовина Савеза
је Педагошки музеј.

IX
чл. 25
Измене и допуне Статута и других нормативних аката врши се на начин утврђеним Статутом.
чл. 26
Статут ступа на снагу даном усвајања на Скупштини, а примењиваће се одмах.

чл. 27
Овим Статутом замењује се Статут усвојен на

Смедерево,
08. јуни, 2013.

Скупштини

27.11.2012

Савез
удружења васпитача Србије

______________________
Слободанка Радосављевић
председник

