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У складу са одредбама чл. 11. и 12. Закона о удружењима (’’Службени лист РС’’ бр. 51/2009 

и 99/2011), на оснивачкој скупштини Удружења „Ваљевски гимназијалци’’ одржаној дана 

05. 07. 2014. у просторијама Ваљевске гимназије у Ваљеву, Вука Караџића 3, усвојен је 

 

 

СТАТУТ 

УДРУЖЕЊА „ВАЉЕВСКИ ГИМНАЗИЈАЛЦИ” 
 

 

ОБЛАСТ ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА 

 

Члан 1. 

 

     Удружење „Ваљевски гимназијалци” (у даљем тексту: Удружење) је невладино и 

недобитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области 

образовања и васпитања. 

 

 

ЦИЉЕВИ УДРУЖЕЊА  

 

Члан 2. 

 

    Циљеви Удружења су:  

� Неговање позитивног односа према традицији Ваљевске гимназије; 

� Подршка унапређивању свих образовно-васпитних активности школе;  

� Подстицање културних, научних, спортских и других делатности Ваљевске гимназије; 

� Афирмација стваралаштва ученика и професора школе; 

� Развој издавачке делатности везане за Ваљевску гимназију; 

� Награђивање ученика и наставника Ваљевске гимназије; 

� Стипендирање ученика Ваљевске гимназије; 

� Стручно-педагошко усавршавање наставника Ваљевске гимназије; 

� Остваривање хуманитарних циљева и солидарности међу члановима Удружења; 

� Унапређивање просторних и материјалних услова за образовно-васпитни рад у школи; 

� Сарадња са некадашњим и садашњим ученицима и професорима Ваљевске гимназије; 
� Сарадња са организацијама и институцијама цивилног друштва код нас и у свету; 

� Обавештавање чланства и јавности о активностима и резултатима Удружења; 
 

Члан 3. 

 

   Ради остваривања својих циљева, Удружење се  нарочито бави: 

 

• Повременом и сталном, посредном и директном комуникацијом са члановима Удружења; 

• Организацијом традиционалних скупова ученика Ваљевске гимназије; 

• Организацијом културно-уметничких, научних, спортских и других манифестација од 

посебног значаја за школу и Ваљево у целини; 

• Реализацијом научно-истраживачких, наставних, издавачких и других пројеката ученика и 

наставника;  

• Издавањем стручних и информативних публикација; 
• Расписивањем конкурса за подстицање свих облика стваралаштва;  
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• Стипендирањем и награђивањем чланова Удружења; 

• Стварањем предуслова за стручно усавршавање ученика и професора;  

• Обезбеђивањем материјалних и финансијских средстава за реализацију свих пројеката 

дефинисаних програмима Удружења; 

• Радом органа и тела Удружења; 

• Информисањем чланства и шире јавности са активностима и резултатима Удружења; 
• Евидентирањем идеја и предлога чланова у јавним расправама о битним питањима у вези 

са циљевима Удружења; 

• Другим активностима које имају за циљ ширење и подстицање рада Удружења; 

 

НАЗИВ И СЕДИШТЕ 

 

Члан 4. 

 

Назив Удружења је:  Удружење „Ваљевски гимназијалци“ 

Удружење има седиште у Ваљеву, у улици Вука Караџића број 3. 

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије. 

 

УСЛОВИ И НАЧИН УЧЛАЊИВАЊА И ИСТУПАЊА ИЗ ЧЛАНСТВА 

 

Члан 5. 

 

Чланови Удружења могу бити садашњи или некадашњи ученици или професори 

Ваљевске гимназије, као и пријатељи школе и свако лице које прихвата циљеве Удружења и 

Статут и својеручно или електронски попуни приступницу  за учлањење у Удружење.  

За лице млађе од 14 година из става 1. овог члана, приступницу подноси његов 

законски заступник. 

Управни одбор може именовати почасне чланове Удружења. 

Удружење води регистар својих чланова. 

 

Члан 6. 

 

Одлуку о пријему у чланство доноси  Комисија за чланство Удружења и о томе, на 

основу  добијених података из приступнице, обавештава подносиоца пријаве.   

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступањуиз Удружења. За 

иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника. 

Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања 

одредаба овог Статута или нарушавања угледа Удружења. 

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Управног 

одбораУдружења. 
Члану Удружења се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет 

предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу. 

 

ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНОВА УДРУЖЕЊА 

 

Члан 7. 

  Члан Удружења има право да: 

•  Равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења; 

•  Непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења; 

•  Бира и буде биран у органе Удружења; 

•  Благовремено и потпуно буде информисан о раду и активностима Удружења; 
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  Члан Удружења је обавезан да: 

 

•  Активно доприноси остваривању циљева Удружења; 

•  Учествује, у складу са својим интересовањима, у активностима Удружења; 

•  Плаћа чланарину; 

•  Обавља друге послове које му повери Управни одбор; 

 

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА УДРУЖЕЊА 

 

Члан 8. 

 

  Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор.  

  Функцију заступника врши  председник Управног одбора, а у његовом одсуству 

заменик председника Управног одбора.  

       Управни одбор Удружења може одредити и друге особе за заступање Удружења. 

 

Члан 9. 

 

    Скупштину Удружења чине сви његови чланови. 

       Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се 

заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне 

трећине чланова Скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и 

у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже. 

   Седницу Скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о 

месту и времену одржавања Скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава лице 

које буде, јавним гласањем, изабрано за председавајућег на почетку седнице. 

 

    Скупштина Удружења: 

• Доноси план и програм рада; 

• Усваја Статут, као и измене и допуне Статута; 

• Усваја друге опште акте Удружења; 

• Бира и разрешава чланове Управног одбора; 

• Разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора; 

• Разматра и усваја финансијски план и финансијски извештај; 

• Одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења; 

• Одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству; 

    

     Скупштина пуноправно одлучује ако је присутно најмање 30 чланова Удружења. 
  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. 

 

Члан 10. 

 

       Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева 

Удружења који су утврђени овим Статутом.  

          Управни одбор има пет чланова, које бира и опозива Скупштина.  

   Мандат чланова Управног одбора траје четири године и чланови Управног одбора могу 

се поново бирати на исту функцију. 

      Управни одбор из реда својих чланова бира и разрешава дужности председника и 

заменика председника. 
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Члан 11. 

 

    Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и 

дужности финансијског налогодавца. 

      Председник Управног одбора Удружења се бира из редова чланова афирмисаних у 

научном и културном животу Ваљева и Србије. 

      Заменик председника је овлашћен да у одсуству председника Управног одбора заступа 

Удружење и потписује сва правна и новчана документа у име Удружења. 

 

Члан 12. 

 

    Председнику Управног одбора у обављању стручних и административних послова 

помаже секретар Удружења. 

  Секретара бира Управни одбор на предлог председника Управног одбора. Секретар 

мора бити  члан  Удружења. 

    Секретар Удружења, у координацији са председником  Управног одбора, обавља 

административне послове Удружења, помаже председнику у припреми Скупштине  и 

седница Управног одбора, припрема предлоге аката, води регистар Удружења и записнике 

седница. 

   
 

Члан 13. 
 

  Управни одбор Удружења: 

• Руководи радом Удружења између две седнице Скупштине;  

• Доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења; 

• Стара се о законитости рада Удружења; 

• Управља имовином Удружења у складу са Статутом и Законом; 

• Доноси Пословник о  раду Управног одбора; 

• Утврђује критеријуме за улагање и коришћење средстава Удружења; 

• Усваја правилнике о коришћењу средстава за поједине намене; 

• Доноси одлуке о коришћењу средстава Удружења за реализацију програма Удружења; 

• Усваја завршни рачун Удружења; 

• Усваја одлуку о висини чланарине за Удружење; 

• Предлаже Скупштини план и програм Удружења, подноси Скупштини извештај о раду 

и извештај о финансијском пословању Удружења;  

• Предлаже Скупштини  измене и допуне Статута Удружења; 

• Бира Комисију за чланство и друга радна тела Управног одбора;  

• Обавља друге послове и задатке у складу са Статутом и Законом; 

      Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутна проста већина чланова, а одлуке 

доноси већином гласова свих чланова. 

  

Члан 14. 

 

     Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправи-

лностима, без одлагања, обавештава Управни одбор. 

  Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина.  

  Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани. 

  Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине. 
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ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ РАДА 

 

Члан 15. 

 

  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, или на други примерени начин.  

       Годишњи обрачуни и извештаји о активности Удружења подносе се члановима на 

седници Скупштине Удружења. 

 

Члан 16. 

 

        Ради остварења својих циљева, Удружење успоставља контакте и сарађује са другим 

удружењима и организацијама у земљи и иностранству. 

 

НАЧИН СТИЦАЊА СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА И 

РАСПОЛАГАЊЕ СРЕДСТВИМА 

 

Члан 17. 

 

  Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и 

поклона, финансијских субвенција и на друге законом дозвољене  начине. 

  Удружење може прибављати средства и од котизација за семинаре и друге облике 
образовања које организује у оквиру своје делатности. 

          Имовина Удружења се утврђује годишњим пописом имовине. 
 

ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА 

 

Члан 18. 

 

    Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање 

циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом. 

  

ПОСТУПАЊЕ СА ИМОВИНОМ УДРУЖЕЊА У СЛУЧАЈУ ПРЕСТАНКА 

УДРУЖЕЊА 

                                                             

Члан 19. 

 

  У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на Ваљевску гимназију. 

 

ИЗГЛЕД И САДРЖИНА ПЕЧАТА 

 

Члан 20. 

 

  Удружење има печат округлог облика на којем по ободу пише: Удружење „Ваљевски 

гимназијалци“, а у средини:  Ваљево. 

     

Члан 21. 

 

     Удружење има свој знак и своја обележја. 

          О изгледу знака и обележја одлуку доноси Управни одбор Удружења. 
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 22. 

 

  На сва питања која нису регулисана овим Статутом, непосредно ће се примењивати 

одредбе Закона о удружењима. 

 

Члан 23. 

 

  Овај Статут ступа на снагу даном његовог усвајања на оснивачкој скупштини 

Удружења. 

 

 

У Ваљеву, 

05. 07. 2014. 

Председавајући Скупштине Удружења: 

др Војислав Андрић, с.р. 

 

 

 


