СТАТУТ
Удружења наставника
немачког језика Србије

У складу са одредбама чл. 78 и 12 Закона о удуржењима ("Службени лист РС" бр. 51/09) на
скупштини Удружења наставника немачког језика Србије дана 03. октобра 2010. у Великој
Плани усвојен је нови

СТАТУТ
Удружења наставника немачког језика Србије
Област остваривања циљева
Члан 1
Удружење наставника немачког језика Србије ( у даљем тексту: Удружење) је стручно,
невладино и непрофитно удружење основано на неодређено време, које окупља наставнике
немачког језика ради остваривања циљева у области наставе немачког језика у оквиру
школског система Републике Србије и циљева утврђених овим статутом.
Циљеви Удружења
Члан 2
Циљеви удружења су:
 стручно усавршавање наставника немачког језика
 подстицање учења немачког језика
 учешће у организацији и спровођењу наставе немачког језика у оквиру школског
система Републике Србије
 сарадња са сродним стручним удружењима и институцијама у земљи и иностранству
Члан 3
Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:
1. организује саветовања за наставнике немачког језика;
2. организује стручне семинаре за усавршавање наставника немачког језика;
3. организује консултације, курсеве и предавања за своје чланове;
4. организује сваке друге године Скупштину својих чланова са пратећим радионицама у
трајању од 1-3 дана;
5. пружа помоћ приликом организовања такмичења у знању немачког језика за
основне и средње школе;
6. учествује у научним и стручним скуповима из области страних језика у земљи и
иностранству;
7. издаје периодичне публикације;
8. сарађује са Министарством Просвете и Заводом за унапређење васпитања и
образовања Србије;
9. сарађује са Катедрама за немачки језик на Универзитетима у Србији
10. сарађује са институцијама земаља немачког говорног подручја као што су Гете
Институт, Аустрија институт, конференција ДСД - испита, итд.
11. сарађује са удружењима наставника немачког језика у региону и шире као и са
Међународним удружењем наставника немачког језика, чији је члан.

Назив и седиште
Члан 4
Назив Удружења је: Удружење наставника немачког језика Србије (у преводу на немачки:
Serbischer Deutschlehrerverband).
Скраћени назив Удружења је: УННЈС - на немачком: SDV
Седиште Удружења је у: Новом Саду, Основна школа "Петефи Шандор" Боре Продановића
15.
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.
О промени назива и седишта Удружења одлучује Скупштина.
Удружење може ради ефикаснијег деловања да ступа у разне стручне, научне и друге
асоцијације у земљи и иностранству, да склапа уговоре о заједничком пословању или се
фузионисати са сродним удружењима и организацијама.
Услови и начини учлањивања и престанка чланства
Члан 5
Члан Удружења може бити свако физичко лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и
поднесе пријаву за учлањење Управном одбору.
Чланови Удружења могу бити редовни и почасни.
За редовног члана Удружења прима се лице из става 1 овог члана на основу приступнице
предвиђене за учлањење. Редовни чланови учествују у радним, организационим и
руководећим активностима Удружења и чине његову Скупштину.
Почасни члан Удружења може постати физичко лице које је стекло посебне заслуге у
остваривању циљева Удружења. Почасни чланови учествују у репрезентативним
манифестационим, а по жељи и у радним и организационим облицима рада Удружења.
Почасне чланове Удружења бира Скупштина на основу писменог предлога најмање два
редовна члана Удружења.
Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у Удружење уз
прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.
За лице млађе од 14 година из става 1. овог члана пријаву подноси његов законски заступник.
Члан 6
Чланом Удружења се постаје приступницом и уплатом чланарине. Висину чланарине
одређује Скупштина Удружења.
Чланство у Удружењу престаје вољом члана, слободним иступањем из њега.
Чланство у Удружењу може престати и на основу одлуке Управног одбора, ако овај закључи
да је члан повредио Статут Удружења.
Права , обавезе и одговорност чланова
Члан 7
Члан Удружења има право да:
1. равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
2. непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
3. бира и буде биран у органе Удружења;

4. буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења;
Члан је дужан да:
1. активно доприноси остваривању циљева Удружења;
2. учествује у складу са интересовањима у активностима Удружења;
3. плаћа чланарину;
4. обавља друге послове које му повери Управни одбор.
Унутрашња организација
Члан 8
Органи Удружења су: Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор
Члан 9
Скупштина је највиши орган Удружења и чине је сви чланови Удружења. Скупштина заседа
према потреби, а обавезно једном у две године.
Скупштину сазива председник, председава јој председник или потпредседник.
Скупштина
1. доноси план и програм рада;
2. усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
3. усваја друге опште акте Удружења;
4. бира и разрешава чланове Управног одбора;
5. разматра и усваја, најмање једном у две године, извештај Управног одбора;
6. разматра и усваја финансијски план и извештај;
7. одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења;
8. одлучује од удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.
Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање један половина чланова.
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.
За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења
неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.
Скупштина одлучује јавним и тајним гласањем. Тајно се гласа када Скупштина одлучи.
Скупштина бира чланове Управног одбора. Чланови Управног одбора бирају се јавним
гласањем. Ако Скупштина тако одлучи, чланови Управног одбора могу се бирати и тајним
гласањем.
Скупштина бира председника Скупштине тајним гласањем. За председника је изабран
кандидат који добија већину гласова присутних чланова.
Ако Скупштина тако одлучи, председник се може бирати и јавним гласањем.
Председник Скупштине је уједно и председник Управног одбора и председник Удржења.
Управни одбор бира потпредседника Удружења. Потпредседник Удружења је и
потпредседник Управног одбора.
Члан 10
Управни одбор је извршни орган удружења. Управни одбор у свом саставу има 9 чланова.
Чланови се бирају из састава скупштине. Управним одбором руководи председник Управног
одбора.
Мандат Управног одбора траје четири године. Поновни избор је могућ. Председник и
потпредседник Удружења су истовремено и председник и потпредседник Управног одбора.
Одлуке се доносе већином гласова.

Управни одбор осим председника и потпредседника чине још благајник и остали чланови.
Члан 11
Управни одбор:
 припрема предлоге аката Удружења: Статут, финансијски план, завршни рачун и сл.
 управља имовином Удружења
 формира стручна и радна тела из члана 8. овог Статута
 извршава одлуке и закључке Удружења
 подноси Скуштини извештај о свом раду
Члан 12
Задаци Председника Скупштине односно Управног одбора су:
 сазивање Скупштине и подношење извештаја о раду Удружења;
 заступање и представљање Удружења пред јавношћу;
 заступање Удружења у правном промету;
Председник Скупштине има права и дужности финансијског налогодавца.
Потпредседник Управног одбора је овлашћен, да у одсуству председника Управног одбора
заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.
Мандат председника Управног одбора траје 4 године. У случају спречености Председника
замењује га потпредседник, а у случају његове спречености члан којег председник Управног
одбора овласти.
Члан 13
Надзорни одбор је орган Скупштине и броји три члана.
Надзорни одбор контролише финансијско и друго пословање Удружења.
На свакој седници Скупштине Надзорни одбор подноси извештај.
Чланови Надзорног одбора имају право да присуствују састанцима Управног одбора и
учествују у његовом раду, а без права одлучивања.
Надзорни одбор одлуке доноси већином гласова.
Мандат чланова надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани.
Чланови Надзорног одбора не могу бити истовремено и чланови Управног одбора.
Остваривање јавности рада
Члан 14
Рад Удружења је јаван.
Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и
активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем
саопштења за јавност, веб - презентације или на други примерени начин.
Годишњи обрачуни и извештаји о активности Удружења подносе се члановима на седници
Скупштине Удружења.
Члан 15
Ради остварења својих циљева Удружењe упоставља контакте и сарађује са другим
удружењима и организацијама у земљи и иностранству.
Удружење може приступити међународним удружењима као што je Међународно Удружење
наставника немачког језика.

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима
Члан 16
Удружење стиче средства из следећих извора:






чланарине својих чланова
донација, поклона, легата, завештања
производа насталих активностима из члана 18
активности на ширењу и популаризовању немачког језика и културе
других извора утврђених законом
Члан 17

Средства Удружења налазе се на жиро рачуну.
Средства Удружења се могу употребити само за намене утврђене финансијским планом
према одлуци Управног одбора.
Наредбодавци за испостављање предрачуна јесу председник Управног одбора као и
потпредседник у одсуству председника.
Делатности Удружења
Члан 18
Удружење у складу са законом обавља следеће делатности:
 научно истраживачка и сроден делатности у оквиру језика, књижевности, културе и
сродних дисциплина
 издавачка делатност, припремање и издавање књига, часописа, брошура и осталих
публикација
 услуге маректинга и пропаганде
 организовање и одржавање семинара за наставнике немачког језика
У обављању ових делатности Удружење има сва овлашћења са поптуном одговорношћу.
Члан 19
За обављање свих стручних, административних и других послова Управни одбор налази
могућности и решења која су у складу са законом и принципима рационалног пословања.
Ради извршавања одређених послова Удружење може ангажовати одговарајућа лица уз
надокнаду у складу са законом и могућностима Удружења.
Ради реализације семинара, курсева, предавања УННЈС ангажује лица која су стекла
академско звање магистра или/и доктора наука или/и лица која су стекла статус асистента,
предавача, доцента, ванредног и редовног професора факултета или сарадника у науци и/или
настави. За исте послове Удружење ангажује и лица која имају звање иструктора методике
или звање просветних саветника, ментора, инструктора или вишег саветника као и лица која
раде на пословима саветника Министарства Просвете Србије.
За обављање административних послова постављања и одржавања ВЕБ-презентације
Удружење ангажује стручно лице - ВЕБ администратора.
За обављање књиговодствених послова Удружење ангажује стручно лице - књиговођу.
За све остале стручне послове Удружење анагжује лица у складу са законом.

Признања и награде
Члан 20
Удружење може доности одлуке о додели признања и награда Удружења. Признања и
награде могу додељивати Скупштина и Управни одбор Удружења.
Општа акта Удружења
Члан 21
Општа акта Удружења су: Статут и Пословник о раду органа Удружења, Правилник о
наградама и признањима, те друга акта о којима одлучи Скупштина или Управни одбор,
сваки у оквиру својих надлежности
Члан 22
Измене и допуне општих аката доносе се по поступку за њихово доношење.
Иницијативу за измену општег акта може дати сваки орган Удружења као и сваки његов
члан. Иницијатива се доставља Управном одбору који о њој заузаима став и доставља га
Скупштини на одлучивање.
Члан 23
Аутентично тумачење општих аката даје Скупштина Удружења.

Престанак рада Удружења
Члан 24
Удружење престаје са радом ако није у могућности да испуни своје циљеве и задатке, о чему
одлуку доноси Скупштина Удружења.
У случају престанка рада Удружења његова ће се имовина уступити Катедри за
германистику Филолошког факултета Универзитета у Београду.
О престанку рада председник Удружења дужан је да обавести надлежни орган.
Члан 25
На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе
Закона о удружењима.
Изглед и садржина печата
Члан 26
Удружење има печат.
Печат је округлог облика, пречника 3,5 cm са следећим текстом: горе: Удружење наставника
немачког језика Србије, доле: Serbischer Deutschlehrerverband, а у средини Нови Сад.

Члан 27
Овај Статут ступа на снагу даном његовог усвајања на Скупштини Удружења.

Председник УННЈС
____________________________
Александра Бреу

