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На основу чланова 12. и 78. Закона o удружењима (Сл. гласник 51/2009. oд
14.07.2009.) Скупштина Друштва дефектолога Војводине дана 29.09.2010. године
донела је:

С Т А Т У Т
ДРУШТВА ДЕФЕКТОЛОГА ВОЈВОДИНЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Друштво дефектолога Војводине (у даљем тексту: Друштво) је добровољна,
струковна и хуманитарна друштвена организација дефектолога Војводине.
Друштво је ванстраначка организација која своје активности остварује на
подручју Републике Србије.
Члан 2.

Друштво има свој знак.
Знак симболизује основне циљеве и задатке Друштва.
Члан 3.
Назив Друштва је: ДРУШТВО ДЕФЕКТОЛОГА ВОЈВОДИНЕ
Седиште друштва је: Нови Сад, Булевар ослобођења 6-8
У кореспонденцији са иностранством користи се енглеска верзија назива:
Society of Defectologists of Vojvodina.
Члан 4.

Друштво има печат.
Печат је округлог облика пречника 30 мм.
Уз унутрашњи руб поља печата исписан је великим ћириличним словима текст:

ДРУШТВО ДЕФЕКТОЛОГА ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД.

У средини печата је знак Друштва.

Друштво има штамбиљ.
Штамбиљ је четвртастог облика са знаком и истим текстом као на печату
исписаним ћирилицом и рубрикама за деловодни број и датум.
II ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ДРУШТВА
Члан 5.
Циљеви Друштва су :
• афимација и унапређивање струке,
• заштита права и компетенција чланова,
• иницирање и организовање стручног усавршавања дефектолога,
• унапређивање статуса и права деце и омладине са сметњама и тешкоћама у
развоју и особа са инвалидитетом у областима васпитања, образовања,
социјалне и здравствене и правне заштите.
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Члан 6.
Област остваривања циљева Друштва:
• хуманитарни рад.
Члан 7.
Друштво остварује своје циљеве и реализује активности кроз следеће делатности, а
у складу са Законом:
•
•

5811 - Издавање књига.
Друштво ће реализовати своје циљеве и кроз следеће активности:
- образовање-специјално образовање лица ометених у физичком или
психичком развоју,
- основно специјално образовање,
- истраживање и развој,
- едукација дефектолошких кадрова,
- социјална заштита,
- организовање стручних и научних скупова и едукативних семинара,
- сарадња са другим струковним асоцијацијацијама у земљи и иностранству.

III - ЧЛАНСТВО ДРУШТВА
Члан 8.
Чланови Друштва су дефектолози, дипломирани дефектолози и специјални
педагози.
Друштво може имати и почасне чланове.
Чланство у друштву је добровољно, а стиче се на основу личног захтева.
Члан 9.
Друштво и његови чланови уређују своја права, обавезе и односе у складу са
Статутом и Кодексом Друштва.

IV - ОБЛИЦИ ДЕЛОВАЊА
Члан 10.
Друштво дефектолога Војводине је организовано по територијалном принципу
у основне организације.
Основне организације се оснивају уз сагласност Скупштине Друштва.
Основне организације су равноправне у правима, обавезама и одговорностима.
Радом основних организација руководе Управни одбори тих организација.
Одлуку о престанку рада основних организација доносе скупштине тих
организација већином гласова.
Скупштина Друштва, на предлог Надзорног одбора, може распустити основну
организацију која не поступа у складу са одредбама Статута, Кодекса и програмским
опредељењима Друштва.
Секције и подсекције немају статус правног лица.
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Члан 11.
Основне организације Друштва дефектолога Војводине делују под називом и
знаком Друштва дефектолога Војводине и својим називом.
Члан 12.
Чланови Друштва имају следећа права, обавезе и одговорности:
• да учествују у раду Друштва, његових органа и тела,
• да бирају и буду бирани у органе и тела Друштва,
• да остварују циљеве и учествују у активностима Друштва у складу са
Статутом Друштва и Кодексом дефектолога,
• да спроводе одлуке органа Друштва,
• да редовно плаћају чланарину,
• да савесно обављају функције у органима и телима у које су изабрани,
• да се стручно усавршавају.
Члан 13.
Чланство у Друштву престаје иступањем члана или његовим искључењем.
Иступање члана је чин његове воље на основу писаног захтева.
Одлуку о искључењу доноси Скупштина Друштва по претходно спроведеном
поступку и на основу предлога Управног одбора а у складу са Правилником о раду
Управног одбора.
Управни одбор Друштва поступа као другостепени орган приликом одлучивања
о искључењу члана.
Одлука о искључењу се доноси због:
• повреде одредаба Статута Друштва,
• повреде одредаба Кодекса дефектолога,
• несавесног односа према обавезама у органима и телима Друштва,
• грубог нарушавања стручних, етичких и хуманитарних начела рада и
поступања,
• неплаћања чланарине.

V – ОРГАНИ И ТЕЛА ДРУШТВА
Члан 14.
Органи Друштва су:
• Скупштина Друштва дефектолога Војводине,
• Управни одбор Друштва дефектолога Војводине,
• Надзорни одбор Друштва дефектолога Војводине,
• Центар за развој,
• Радна тела: стручне секције.
Скупштина Друштва може организовати и друге органе и тела.
Одлуком о организовању других органа уређује се њихова надлежност, састав,
мандат чланова и друга питања од значаја за њихов рад.
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СКУПШТИНА

Члан 15.
Скупштина Друштва је највиши орган Друштва дефектолога Војводине.
Скупштину чине сви чланови удружења.
Скупштину сачињавају представници Основних организација Друштва.
Свака Основна организација делегира у Скупштину по 3 представника.
Основна организација се може организовати са најмање 10 (десет) чланова
Друштва дефектолога.
Члан 16.
Скупштина Друштва заседа у редовним и ванредним заседањима.
Редовна заседања се одржавају најмање једанпут годишње, а ванредна по
потреби.
Скупштину сазива и њом руководи Председник Управног одбора Друштва.
Члан 17.
Ванредна седница Скупштине Друштва мора се сазвати на захтев 1/3 чланова
Скупштине.
Ванредна седница Скупштине мора се сазвати ако захтев за њено сазивање, у
писаном облику, поднесе најмање 1/3 чланова удружења.
Ванредна седница Скупштине мора се одржати најкасније у року од 30 дана од
дана подношења захтева за њено сазивање.
Уколико Председник Управног одбора Друштва не сазове ванреду седницу
Скупштине за коју је предат захтев у року од 30 дана од дана подношења захтева,
седницу може сазвати предлагач.
Члан 18.
У надлежности Скупштине Друштва је:
• доношење Статута Друштва, његових измена и допуна,
• одлучивање о статусним променама Друштва,
• доношење Пословника о свом раду,
• доношење и других нормативних аката потребних за несметан рад Друштва,
• избор: чланова Управног одбора, Председника Управног одбора, чланова
Надзорног одбора, председника стручних секција и чланова Центра за развој,
• усвајање Плана и програма рада и Извештаја о раду органа Друштва,
• доношење Финансијског плана Друштва,
• усвајање Извештаја о материјално-финансијском пословању,
• усвајање Кодекса Друштва дефектолога,
• доношење одлуке о почасним члановима,
• доношење одлуке о висини чланарине,
• доношење одлуке о удруживању у савезе и међународне организације,
• одлучивање о молбама, приговорима и жалбама,
• доношење одлуке о искључењу члана из Друштва на основу претходно
спровееног поступка и датог мишљења Управног одбора Друштва,
• доношење одлуке о престанку рада Друштва, и
• други послови у складу са законом.
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Члан 19.
Скупштина пуноважно одлучује када заседању присуствује 2/3 чланова.
Одлука се сматра донетом када се за њен предлог изјасни већина од присутних
чланова Скупштине.
УПРАВНИ ОДБОР

Члан 20.
Управни одбор Друштва има 7 (седам) чланова.
Управни одбор Друштва чине: Председник Управног одбора и 6 (шест) бираних
чланова Друштва.
Председник Управног одбора може бити истовремено и председник неке од
стручних секција.
Члан 21.
У надлежности Управног одбора Друштва су:
• доношење Пословника о свом раду,
• руковођење радом Друштва између заседања Скупштине,
• спровођење одлука, закључака и препорука Скупштине Друштва,
• предлагање измена и допуна Статута,
• предлагање Плана и програма рада Друштва Скупштини,
• предлагање плана и извештаја материјално финансијског пословања,
• реализација планираних активности Друштва,
• избор чланова Одбора стручних секција и подсекција на предлог председника
секција,
• усвајање Пословника о раду Стручних секција, подсекција и других стручних
тела,
• избор потпредседника Друштва,
• избор представника Друштва у другим организацијама,
• координирање рада других органа,
• разматрање и других материјала за Скупштину,
• управљање имовином Друштва,
• одучивање о повредама Статута Друштва, Кодекса дефектолога и других аката
Друштва од стране члана Друштва,
• одлучивањее о другим питањима која су у складу са Статутом и законом, и
• други послови од интереса за Друштво.

Члан 22.
Председник Управног одбора Друштва:
• представља и заступа Друштво,
• сазива, припрема и руководи седницама Управног одбора,
• сазива, припрема и руководи седницама Скупштине Друштва,
• одговара за реализацију Плана и програма
и материјално-финансијско
пословање Друштва,
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наредбодавац је извршавања Финансијског плана Друштва и располагања
материјалним и финансијским средствима,
• подноси извештај о раду Управног одбора Друштва Скупштини Друштва.
За обављање послова из овог члана непосредно је одговоран Управном одбору и
Скупштини Друштва.
•

Члан 23.
Административне, техничке послове и замењивање председника Друштва по
овлашћењу обавља потпредседник Друштва.
Права, обавезе и одговорности потпредседника Друштва уређују се посебном
Одлуком Управног одбора.
Члан 24.
Управни одбор доноси одлуке на седници којој присуствује најмање 2/3 укупног
броја чланова.
Одлука је донета када се за њу изјасни већина од укупног броја чланова
Управног одбора.
Редовне седнице Управног одбора сазива председник најмање 2 пута годишње.
Ванредне седнице се сазива председник Управног одбора по потреби.
У случају спречености председника седнице заказује потпредседник Друштва.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 25.
Надзорни одбор врши надзор над стицањем и располагањем средстава Друштва,
применом одредаба Статута и Кодекса дефектолога и закона.
Надзорни одбор има председника и 2 члана које бира Скупштина.
Седнице Надзорног одбора сазива председник Одбора.
Надзорни одбор врши надзор над: стицањем и располагањем средствима
Друштва, применом одредаба Статута и Кодекса Друштва када одлучују органи
Друштва, предлаже распуштање основних организација Друштва и обавља и друге
послове надзора и контроле.
Надзорни одбор подноси извештај о свом раду Скупштини Друштва и
Управном одбору по потреби, а најмање једанпут годишње.
Члан 26.
Мандат чланова свих органа и тела Друштва траје четири године.
Члан 27.
Опозив председника Управног одбора, чланова Управног одбора,
потпредседника Друштва, председника стручних секција, чланова Центра за развој и
представника Друштва, врше органи који су надлежни за њихов избор.
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Предлог за опозив може се поднети због: неактивности у раду, неизвршавања
задатака и закључака Скупштине и органа Друштва и због поступака штетних по
интересе чланства и из других разлога.
Члан 28.
Избори у Друштву се спроводе у складу са Одлуком Скупштине о расписивању
избора за органе Друштва и планом изборних активности Друштва.

СТРУЧНЕ СЕКЦИЈЕ

Члан 29.
Друштво ради праћења, проучавања, разматрања и остваривања едукације,
рехабилитације и заштите деце и омладине са сметњама и тешкоћама у развоју и особа
са инвалидитетом образује
Стручне секције:
1. Тифлолошку секцију,
2. Сурдолошку секцију,
3. Олигофренолошку секцију,
4. Логопедску секцију,
5. Соматопедску секцију,
6. Секцију за превенцију и ресоцијализацију особа са поремећајима у понашању.
Секције могу образовати подсекције, активе и комисије.
Одбор секције и подсекције има најмање 3 члана.
Секције и подсекције доносе Пословник о свом раду.
Сагласност на Пословнике о раду секција даје Управни одбор.
Управни одбор усваја Програме рада секција на предлог њихових Одбора.
Председници секција подносе Извештаје о раду секције Управном одбору Друштва
и Скупштини Друштва.

РАЗВОЈНИ ЦЕНТАР

Члан 30.
Друштво дефектолога Војводине има Развојни центар.
Развојни центар:
• организује и спроводи истраживачку делатност,
• израђује нацрте документа Друштва,
• даје научне и стручне рецензије и мишљења,
• предлаже програме за едукацију,
• предлаже програме за акредитацију,
• врши и друге послове из домена развоја струке.
Циљеви и задаци Развојног центра регулисани су посебним Правилником о раду.
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VI - ЈАВНОСТ РАДА
Члан 31.
Рад Друштва је јаван.
Јавност рада се обезбеђује путем средстава јавног информисања, билтена,
стручних публикација, информатора, извештаја о раду, web-сајта Друштва и другим
облицима јавног информисања.
За обезбеђивање јавности рада Друштва одговоран је Управни одбор.

VII - ФИНАНСИРАЊЕ ДРУШТВА
Члан 32.
Друштво стиче средства и права над средстивама којима располаже ради
остваривања циљева утврђених овим Статутом.
Средства и права из члана 1. овог става Друштво стиче:
• из чланарине чланова,
• приходима оствареним од регистрованих делатности Друштва,
• приходима из закључених правних послова,
• добровољним прилозима и поклонима,
• завештањима,
• спонзорским и донаторским средствима, и
• другим средствима у складу са законом.
Члан 33.
Управни одбор Друштва својом одлуком утврђује начин, намену и коришћење
средстава којима Друштво располаже, а на основу финансијског плана пословања
Друштва и у складу са важећим прописима.
Председник Управног одбора Друштва је одговорно лице у вези коришћења
средстава Друштва и права над тим средствима.
Председник Управног одбора је овлашћен да располаже финансијским
средствима Друштва на основу закона.

VIII - ПРЕСТАНАК РАДА ДРУШТВА
Члан 34.
Друштво престаје са радом одлуком Скупштине Друштва и у законом
предвиђеним случајевима.
У случају престанка рада Друштва, средства и права над тим средствима
преносе се на Друштво дефектолога Србије.
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IX - ДОНОШЕЊЕ СТАТУТА
Члан 35.
Статут Друштва се мења и допуњава по поступку утврђеном за његово
доношење.
Управни одбор Друштва је овлашћен да усваја и објављује пречишћени текст
Статута Друштва.

X - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36.
Овај Статут ступа на снагу даном усвајања, а примењиваће се са даном уписа у
регистар код надлежног државног органа.
Члан 37.
Сва акта Друштва усагласиће се са одредбама овог Статута у року од шест
месеци.
Члан 38.
Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Друштва
дефектолога Војводине који је донет на седници Скупштине Друштва од 28.12.1998.
године.

Нови Сад, 29.09.2010.

Председник Друштва:
Маринела Шћепановић
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