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У складу са одредбама чл. 12. и 78. Закона о удружењима (''Службени лист РС'', 
бр.51/09) и одредбама чл. 40. Статута Друштва учитеља Новог Сада (од 
новембра 2010. год.), на седници редовне скупштине Друштва учитеља Новог 
Сада одржаној 27. августа 2013. год., усвојене су измене и допуне Статута  
 
 
 

С Т А Т У Т     
 

ДРУШТВА    УЧИТЕЉА    НОВОГ    САДА 
 
 
1. ОСНОВНЕ  ОДРЕДБЕ 

Члан  1. 
 

Друштво учитеља Новог Сада ( у даљем тексту Друштво ) је струковно 
удружење, центар за окупљање, информисање и стручно усавршавање 
просветних радника. Друштво наставља рад Југословенског учитељског 
удружења, секција за Дунавску бановину, која је основана 1931.године. 
Делатност Друштва обухвата територију Републике Србије.  
 

 
Члан  2. 

 
Назив Друштва је: Друштво учитеља Новог Сада – скраћено ДУНС 
Назив Друштва на енглеском језику је: Teachers Association of Novi Sad. 
Седиште Друштва је у Новом Саду. 

 
 

Члан 3. 
 

Друштво је добровољно, невладино, непрофитно, струковно, стручно и 
интересно удружење, нестраначко и  независно од политичких партија и 
идеологија. 

Друштво учитеља Новог Сада је основано на неодређено време ради 
остваривања циљева у области: стручног усавршавања, јачања 
професионалних компетенција и информисања наставника, образовања деце, 
младих и одраслих, утицаја на образовне политике, стварања услова за једнаке 
могућности и људска права за све, научно - истраживачког рада у образовању и 
васпитању, унапређивања квалитета рада у образовању, примене и развоја 
информационо - комуникационих технологоја (ИКТ) у образовању, безбедности 
деце, школског спорта и рекреације, уметности и културе, одрживог развоја и 
заштите животне средине, развоја локалне заједнице, руралног развоја, 
образовног туризма, развоја цивилног друштва и заступања својих чланова. 

 
  Отворено је  за сарадњу са свим стручним и научним институцијама, 
установама, владиним и невладиним сектором,  удружењима и донаторима у 
земљи и иностранству у циљу квалитенијег деловања у наведеним областима, 
подизања професионалних компетенција чланова и јачања Друштва у целини. 

. 
 
 Друштво остварује непосредну сарадњу са сродним удружењима по 
питањима од заједничког интереса у циљу што успешнијег и потпунијег 
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остваривања постављених циљева и задатака Новом Саду, Покрајини 
Војводини, Републици Србији и у иностранству. 
    
 Друштво ће се повезивати са учитељским факултетима, Министарством 
просвете Републике Србије, науке и културе, Владом Републике Србије и 
другим организацијама и институцијама. Повезивање ће се вршити на плану 
стручног усавршавања својих чланова. 
 
 Повезивање са сродним савезима, друштвима и организацијама, ће се 
вршити непосредним контактима, информисањем о раду, непосредним 
посетама, учешћем у раду седница на којима се разматрају питања и 
програмски задаци Друштва и програми и задаци других организација. 
  
 Друштво може позивати на седнице Скупштине и њених органа 
представнике друштвених и стручних организација, народне посланике и 
министре одговарајућих ресора, Просветног савета Републике Србије, 
Издавачких кућа, Учитељских факултета ... 
 

Члан  4. 
 
 Друштво се може удруживати са другим друштвима, савезима, 
асоцијацијама, у земљи и иностранству ради остваривања заједничких циљева. 
 
 Друштво може бити члан сродне међународне организације или 
удружења грађана, ако се то не противи интересима Републике Србије, а у 
складу са договором о координацији међународне сарадње друштвених 
организација и удружења грађана у Републици Србији. 
 
 О  учлањењу – приступању Друштва у чланство код друге организације, 
како у земљи, тако и у иностранству, одлуку доноси Скупштина Друштва. 
 

Члан  5. 
   

Друштво има печат округлог облика са ћириличним текстом: «Друштво 
учитеља Новог Сада, ДУНС», написаним по унутрашњем ободу круга, на 
средини је цртеж отворене књиге, са словом «А» на левој страни књиге и 
натписом: «Нови Сад» испод књиге. Печат је пречника 30 мм. 

 
Друштво има логотип који је правоугаоног облика, са натписом ДУНС и 

Друштво учитеља Новог Сада у отвореној белој књизи. Позадина је љубичасте 
боје. 
 

Члан 6. 
 
 Циљеви и задаци Друштва су: 
 

 да афирмише наставнички позив; 
 да доприноси унапређивању педагошке теорије и праксе, 
 да се стара о професионалном угледу својих чланова; 
 да негује и развија етички кодекс наставничког позива; 
 да негује напредне традиције учитеља Војводине и Републике Србије и 

проучава историју напредног учитељског покрета; 
 да осмишљава и организује стручно усавршавање наставника; 
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 да развија и подстиче стваралачки рад својих чланова који, својим 
знањем и деловањем, треба да доприносе укупном развоју образовања у 
Србији; 

 да подстиче и афирмише иновације у образовно-васпитном процесу; 
 да учествује у стварању и доношењу образовних политика; 
 да путем непрофитабилних штампаних материјала и других 

информативних технологија шири прогресивне педагошке, стручне и 
научне идеје и афирмише позитивна искуства својих чланова; 

 да развија научно – истраживачки рад у области васпитања и 
образовања 

 да сарађује са наставничким факултетима; 
 да развија професионалне компетенције наставника за остваривање 

квалитетног образовања за сву децу и одраслe; 
 да унапређује вештине ненасилне комуникације; 
 да развија, подиже свест и ствара услове за инклузивно образовање кроз 

квалитетнији рад са даровитом децом и децом са различитим степеном 
инвалидитета (слепа, слабовида, глува и наглува деца, деца са 
поремећајем психомоторике, ментално недовољно развијене особе и 
др...) 

 да развија и унапређује рад са децом која имају тешкоће из спектра 
аутизма и первазивне развојне поремећаје (АДХД синдромом, потешкоће 
у читању, писању, усвајању наставног градива и поремећаја у 
понашању); 

 да организује активности и пружа образовну подршку деци која имају 
тешкоће у учењу у складу са ОЕЦД класификацијом; 

 да учествује у раду са рањивим и маргинализованим групама кроз 
појединичне и инклузивне програме који развијају толеранцију према 
разликама и различитостима; 

 да унапређује професионалне компетенције наставника за рад са 
мањинским заједницима; 

 да унапређује сарадњу деце, наставника и родитеља; 
 да ствара услове за већу безбедност деце у школи и ван ње; 
 да негује стваралачку и конструктивну критику и рад у области научно-

педагошког и друштвеног развоја; 
 да развија и подстиче свест о значају спорта, рекреације, физичке 

културе и школског спорта; 
 да афирмише и унапређује ваннаставне активности и креативно, 

одговорно и рационално коришћење слободног времена; 
 да афирмише и негује културно-уметничке вредности; 
 да код наставника ствара професионалне компетенције да преносе 

знања из области информационо-комуникационих технологија, екологије, 
животне средине и одрживог развоја и утичу на развијање еколошки 
пожељног понашања ученика у складу са еколошком етиком и здравим 
начинима живота; 

 да развија, подстиче свест и ствара услове за заштиту животне средине и 
одрживог развоја у свим областима деловања; 

 да негује здраве стилове живота; 
 да организује едукацију грађана у различитим областима; 
 да подстиче стицање квалитетних знања, вештина и формирања 

вредносних ставова језичке, математичке, научне, уметничке, културне, 
медијске, техничке, финансијске и информатичке писмености, 
неопходних за активну укљученост у живот породице и заједнице; 

 да подстиче предузетништво; 
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 да подстиче рурални развој; 
 да унапређује образовни туризам, квалитет реализације школе у 

природи, излета, екскурзија, колонија, кампова, летњих и зимских школа; 
 да успоставља и одржава сарадњу са владиним и невладиним сектором, 

корпорацијама и фондацијама у земљи и развија међународну сарадњу; 
 да подстиче волонтеризам код младих и одраслих; 
 да сарађује са постојећим наставничким удружењима. 

 
Члан 7. 

 
Своје циљеве и задатке Друштво остварује: 
 

 осмишљавањем, организовањем и одржавањем програма стручних 
обука и стручних скупова наставника (конгреса, сусрета, сабора, 
трибина, симпозијума, смотри дечјег и учитељског стваралаштва, 
саветовања, семинара, округлих столова и других) у свим областима 
предвиђеним чланом 3.; 

 сарадњом са стручним и научним организацијама и институцијама 
различитог профила, посебно онима које се баве образовањем и 
стручним усавршавањем наставника; 

 учешћем у раду стручних комисија и радних група; 
 сарадњом са институцијама које образују наставнички кадар да тај 

процес буде у складу са потребама савремене школе; 
 разменом искустава и примерима добре праксе; 
 организовањем стручних екскурзија и студијских боравака у земљи и 

иностранству; 
 ажурирањем web site-а ДУНС-а; 
 објављивањем часописа, зборника примера добре праксе, билтена и 

приручне литературе, у електронској и штампаној верзији; 
 сарадњом са медијским кућама; 
 израдом пројеката и прикупљањем средстава за њихову реализацију из 

области деловања ДУНС-а; 
 подстицањем чланства на активно учешће на научно-истраживачким 

скуповима; 
 организовањем рада библиотеке и клуба учитеља за своје чланове; 
 сарадњом са организацијама и институцијама у земљи и иностранству. 

  
Члан  8. 

 
 У оквиру Друштва могу се формирати активи, секције и тимови. Одлуку о 
томе доноси Извршни одбор Друштва. 
 Сви активи, секције и тимови су дужни да делују у складу са Статутом и 
Програмом Друштва. Сви активи, секције и тимови су дужни да свој програм 
рада и извештај о раду доставе Извршном одбору Друштва на усвајање. 
Активи, секције и тимови немају посебна нормативна акта. Одлуке о деловању 
актива, секција и тимова доносе се искључиво на Извршном одбору Друштва. 
Извршни одбор има право да укине актив, секцију и тим који не ради у складу са 
Статутом и одлукама Извршног одбора Друштва. 
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2. ЧЛАНСТВО  ДРУШТВА 
Члан  9. 

 
 Члан Друштва може бити свако пунолетно лице које прихвата циљеве и 
Статут удружења. 
 
Учлањење у Друштво заснива се на начелу заједничких интереса и на тој 
основи уређују се међусобни односи и обезбеђује равноправност у одлучивању.  
 

Члан  10. 
  
Члан Друштва има право: 
 
1.  да учествује у његовом раду; 
2.  да бира и буде биран у органе Друштва; 
3.  да буде благовремено информисан о раду и активностима Друштва; 
4.  да даје иницијативе и предлоге за успешнији рад Друштва и Савеза; 
5.  да предлаже посебне пропозиције или правилник за доделу признања;  
6.  да предлаже своје чланове за добијање признања и; 
7.  да покреће друге иницијативе које афирмишу рад Друштва. 

  
Дужности  члана су: 
 
1.  да ради у складу са Статутом, Програмом и одлукама Друштва, 
2.  да редовно плаћа чланарину, 
3.  да активно доприноси остваривању циљева Друштва 
4.  да учествује, у складу са интересовањем, у активностима Друштва; 
5.  да обавља друге послове које му повери Извршни одбор  

 
Члан  11. 

 
Чланство у Друштву престаје: 
 
1.  самовољним иступањем, 
2.  искључењем у случају грубог кршења одредби овог Статута, или 
     нарушавањем  угледа Друштва или његових чланова. 
 
 Одлуку о искључењу члана доноси Скупштина на основу образложеног 
предлога Извршног одбора Друштва. Искључени члан има право жалбе у року 
од 15 дана од дана уручења Решења о искључењу. Жалбу разматра Скупштина 
Друштва и њено  решење је коначно.  
  

Члан  12. 
 
 У случају да делатност Друштва постане супротна одредбама Статута  
Друштва и да штети његовом угледу, Извршни одбор Друштва је обавезан да 
покрене и затражи смењивање лица које се налазе на руководећим местима у 
Друштву. 

 
 

Члан  13. 
 

 Учитељско Друштво својим нормативним актом утврђује критеријуме за 
вредновање достигнућа колективних тела и појединаца и установљава награде 
и друга признања за своје чланове. 
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1. ОРГАНИ  ДРУШТВА 
 

Члан  14. 
 
Органи Друштва су: Скупштина, Извршни одбор и Надзорни одбор. Функцију 
застуника врши Председник Извршног одбора, а у његовом одсуству 
Потпредседник Извршног одбора. 
 

Члан 15. 
 

Мандат свих органа у Друштву траје 4 (четири) године. 
Чланови у овим органима могу се поново бирати на исту функцију. 
 

 
СКУПШТИНА             

 
Члан  16. 

 
 Скупштину друштва чине сви чланови друштва. Чланове друштва у 
Скупштини представљају делегати - представници.   
 
Делегати – представници се бирају на нивоу школа.  
 
Школа на сваких 10 чланова ДУНС-а бира по једног делегата у Скупштину 
удружења. 
 

Члан 17. 
 

Скупштина је највиши орган Друштва. 
Седница скупштине може бити редовна, изборна и ванредна. 
Редовна седница скупштине се одржава једном годишње, а изборна  сваке 
четврте године. 
Ванредна седница Скупштине се мора сазвати ако захтев за њено сазивање, у 
писаном облику, поднесе 1/3 чланова или на образложени предлог Надзорног 
одбора. 
Ванредна седница Скупштине се одржава најкасније у року од 30 дана од дана 
подношења захтева за њено сазивање. 
 

Члан 18. 
 

Седницу Скупштине сазива председник Извршног одбора писаним 
обавештењем о месту и времену одржавања Скупштине и предлогу Дневног 
реда. 
Скупштином председава и води је председник Скупштине - члан удружења који 
је на почетку, јавним гласањем, изабран. 
Скупштина може доноситити одлуке, ако је присутна проста већина делегата. 
Одлука Скупштине је пуноважна када се за њу изјасни проста већина од 
присутних делегата. 
Одлуке донете на Скупштини обавезујуће су за чланове Друштва. 
 
Рад Скупштине је јаван. Закључци са Скупштине се могу објавити у средствима 
јавног информисања. 
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Члан  19. 
 

Делегат у Скупштини има следећа права и дужности: 
 
1.  да ради у складу са Статутом, Програмом и одлукама Друштва; 
2.  да учествује у раду Скупштине и њених органа; 
3.  да заузима ставове о питањима о којима се одлучује у Скупштини и њеним 
органима; 
4.  да о раду Скупштине, њених радних тела и органа извештава чланове својих 
актива у школама; 
5.  да буде потпуно информисан о раду Скупштине и органа  Друштва; 
6.  да учествује у доношењу нормативних аката које усваја Скупштина; 
7.  да критички оцењује рад Скупштине, њених органа и појединаца; 
8.  да поштује Статут  и извршава задатке постављене стратешким планом; 
9.  да бира и буде биран у Извршни одбор Друштва; 
10.  да бира чланове Надзорног одбора; 
11. делегат заступа ставове чланова своје школе који су га делегирали у 
Скупштину; 
12. за изношење личних ставова делегат је одговоран члановима ДУНС-а у 
својој школи. 
 

Члан  20. 
 
 Скупштина: 
 

1.  усваја Статут као и измене и допуне Статута; 
2.  бира радна тела Скупштине;  
3.  усваја пословник о раду Скупштине; 
4.  бира и разрешава органе Друштва; 
5.  доноси план и програм рада Друштва; 
6.  разматра и усваја извештај о раду Извршног и Надзорног одбора; 
7.  усваја друге опште акте Друштва; 
8.  разматра и усваја Стратешки план Друштва; 
9.  разматра и усваја финансијски план и извештај одбора 
10. одлучује о удруживању/иступању у савезе и друге асоцијације у земљи и 
иностранству и бира представнике у те савезе; 
11.  предлаже делегате за Скупштину Савеза учитеља Србије; 
12.  доноси одлуку о висини годишње чланарине; 
13.  разматра и доноси Правилник о додели признања и награда истакнутим 
       члановима   Друштва, 
14.  предлаже чланове Друштва и других васпитно-образовних организација за  
       доделу   друштвених признања 
15.  разматра и одлучује и о другим питањима која су од интереса за рад 
       Друштва 
16. одлучује о статусним променама и престанку рада Друштва. 
 
ИЗВРШНИ  ОДБОР                 
 

Члан  21. 
 

 Извршни одбор је извршни орган Друштва који се стара о спровођењу 
циљева удружења који су утврђени овим статутом. Извршни одбор има 11 
чланова које бира и опозива Скупштина.    
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Извршни одбор на првој седници, после избора нових чланова, из својих 
редова бира председништво које чине: председник, потпредседник и секретар 
Друштва. 

Мандат чланова Извршног одбора траје 4 (четири) године и могу се 
поново бирати на исту функцију.   

Члан  22. 
 

Извршни одбор има следеће послове: 
 
1.  руководи радом Друштва између две седнице Скупштине и доноси одлуке 
     ради  остваривања циљева Друштва; 
2.  стара се о реализацији одлука Скупштине; 
3.  израђује предлог Стратешког плана Скупштине; 
4.  даје иницијативу за измене и допуне Статута; 
5.  именује организационе одборе и друга радна тела за обављање одређених 
     послова   у Друштву; 
6. одлучује о одржавању скупова и брине се о њиховој припреми и реализацији; 
7. разматра извештаје и даје их Скупштини на усвајање; 
8. стара се о реализацији циљева и задатака Друштва дефинисаних Статутом и 
    Стратешким   планом; 
9. доноси финансијске одлуке; 
10. непосредно се брине о материјалном положају Друштва; 
11. закључује договоре и уговоре са другим друштвима и савезима о   
      обједињавању служби од заједничког интереса; 
12. одређује лице за финансијско пословање Друштва; 
13. развија сарадњу са сродним научним и стручним организацијама у земљи и 
      иностранству; 
14. непосредно сарађује са Савезом учитеља Србије; 
15. врши најмање једном годишње анализу програма свог рада и о томе 
      обавештава чланове; 
16. доноси одлуке о молбама и жалбама; 
17. одлучује о покретању поступка за накнаду штете и, по потреби, одређује 
      посебног заступника удружења за тај поступак; 
18. обавља и друге послове утврђене овим Статутом, другим нормативним   
      актима и одлукама Скупштине Друштва и слично; 
19. одлучује о другим питањима за које нису, законом или статутом, овлашћени 
      други органи Друштва. 
20. именује тимове и комисије за одређене послове по потреби 
21. може да именује саветнике Иправног одбора Друштва, који, својим угледом 
и ангажовањем унапређују рад и афирмишу Друштво. Саветници учествују у 
раду Извршног одбора по позиву без права одлучивања. 

  
Члан 23. 

 
Извршни одбор ради у седницама којих је најмање 3 годишње. 

Седнице Извршног одбора заказује председник у договору са подпредседником 
и секретаром најмање 7 дана пре одржавања. 
Председник је дужан да обавести чланове Надзорног одбора о одржавању 
сенице који могу учествовати у раду седнице без права одлучивања. 
У позиву за седницу мора бити назначен предлог дневног реда и приложен 
материјал у вези са дневним редом. 
Извршни одбор ради и пуноважно доноси одлуке ако је присутна проста већина 
чланова. 
Одлуке се доносе простом већином гласова чланова Извршног одбора. 
Рад седница Извршног одбора је јаван. 
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 Члан  24. 
 

Председник руководи пословима и задацима који су утврђени Статутом и 
другим нормативним актима друштва, а нарочито: 
 
1. овлашћено је лице за заступање Друштва; 
2. сазива седнице Извршног одбора и председава им; 
3. сазива седнице Скупштине према утврђеном пословнику; 
4. непосредно се брине о спровођењу одлука Скупштине и Извршног одбора;  
5. обавља предходне консултације у припремама седница Извршног одбора и 
    Скупштине ; 
6. остварује сарадњу са друштвени и приватним организацијама, 
    Министарством    просвете, Учитељским факултетом и другим институцијама; 
7. прати и подстиче рад свих органа Друштва; 
8. потписује финансијски план и нормативна акта  Друштва;  
9. одговоран је за законитост у раду Друштва; 
10. брине о остваривању јавности рада у Друштву; 
11. подноси предлог програма рада и извештај о раду Друштва и Извршног    
      одбора ; 
12. представља и заступа Друштво у земљи и иностранству; 
13. врши и друге послове и задатке који су предвиђени нормативним актима и  
      одлукама органа Друштва. 

 
Председник Извршног одбора је уједно и председник Друштва. 

 
Члан  25. 

 
Потпредсеник равноправно учествује у свим пословима које обавља 
председништво.  
Када је председник спречен привремено га замењује потпредседник. 
 

Члан  26. 
 
Секретара  Друштва именује и разрешава Извршни одбор.  
Секретар  Друштва може бити запослен и на неодређено време као плаћено 
лице уколико се за то створе услови у Друштву.  
 
Секретар Друштва волонтерски обавља следеће послове у сарадњи са 
председником:  
 
1. организује и обавља административне и финансијске послове 
2. организује и припрема  материјале за седнице  
3. учествује у припремању седница Извршног одбора и Скупштине, 
4. организује вођење записника и других административних послова у вези са 
    седницом Скупштине, Извршног одбора и њихових органа, 
5. организује и обавља службену коресподенцију Друштва, 
6. обавља и друге послове и задатке који произилазе из нормативних аката и 
    потреба  Друштва.  
 
Све послове и задатке секретар је дужан да обавља у складу са законима и 
прописима. 
За свој рад секретар је одговоран Извршном одбору. 
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НАДЗОРНИ  ОДБОР                 
 

Члан  27. 
 

Надзорни одбор броји 3 члана, мандат чланова је 4 године са 
могућношћу понављања  још једног  мандата. 
 

Члан 28. 
 
Послови и задаци Надзорног одбора су: 
 
1.  да стално прати рад свих органа Друштва и стара се о поштовању одредби 
     Статута   Друштва, других прописа и норматива; 
2.  да контролише финансијско пословање Друштва:  
3.  да прати и анализира доношење и примену нормативних аката Друштва; 
4.  да правовремено интервенише код Извршног одбора у циљу спречавања 
     евентуалних  неправилности рада Друштва; 
5.  да се информише о одлукама Скупштине и осталих органа Друштва; 
6.  да о својим налазима информише органе Друштва и предлаже мере за 
     унапређење организације Друштва; 
7.  да о свом раду подноси извештај Скупштини Друштва. 

 
 
4. ФИНАНСИРАЊЕ  ДЕЛАТНОСТИ  ДРУШТВА 
 

Члан  29. 
 

Финансирање делатности Друштва обезбеђује се из:  
 
1. чланарина; 
2. котизација; 
3. средстава од пројеката; 
4. донација и спонзорства; 
5. финансијских субвенција и на друге законом дозвољене начине. 
 

Члан 30. 
 

Висина чланарине по члану Друштва на годишњем нивоу утврђује се одлуком 
Скупштине. 
Чланарина се уплаћује на рачун Друштва. 
 

Члан   31. 
 
 Извршни одбор у оквиру годишњег финансијског плана утврђује укупан 
приход и расподелу финансијских средстава. 
 У току године Извршни одбор разматра периодичне рачуне, а на крају 
календарске, разматра и усваја завршни рачун. 
          Финансијско пословање и коришћење средстава Друштва врши се на 
основу усвојеног финансијског плана и у складу са прописима. 
 

Члан 32. 
 

Финансијска средства се могу користити искључиво за остваривање циљева 
удружења укључујући и трошкове редовног рада Друштва и сопствено учешће у 
финансирању одређених пројеката. 
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Члан  33. 
 
 Финансијска документа потписује председник и чланови које Извршни 
одбор овласти да депонују потписе у банци. 
 

Члан 34. 
 
Друштво може, одлуком Извршног одбора, ствар коју привремено не 

користи дати на привремено коришћење члану, другом правном лицу, 
грађанском правном лицу или грађанину. 
 
 Друштво може, одлуком Извршног одбора, покретну ствар продати 
грађанском правном лицу или грађанину путем јавног надметања, а ако то није 
могуће онда непосредном погодбом. 
 
 Друштво може, одлуком Извршног одбора, пренети непокретности на 
друго друштвено  правно лице или отуђити из друштвене својине у складу са 
посебним прописима.   
  

Члан 35. 
 
Друштво може прихватити фондације и завештања. 

 
Члан 36. 

 
 

Средства фондације, којима оставинским актом није утврђена намена, могу се 
користити за реализацију програмских задатака Друштва.  
 
 
5. ОДНОСИ  ДРУШТВА  И  САВЕЗА  УЧИТЕЉА  СРБИЈЕ 
 

Члан  37. 
 
 Односи између Друштва учитеља Новог Сада, учитељских друштава и 
Савеза учитеља Србије, заснивају се на начелима узајамне сарадње, 
колегијалности, солидарности, координације и одговорности у остваривању 
задатака који проистичу из општих аката Друштва. 
 

Члан  38. 
 

 Органи Друштва су дужни да пре доношења одлуке усагласе ставове о 
најважнијим питањима која су од интереса за рад учитељских друштава и самог 
Савеза. 

6. ПРЕСТАНАК  РАДА  ДРУШТВА 
 

Члан  39. 
 
 Одлуку о престанку рада друштва доноси Скупштина Друштва када 
престану услови за остваривање циљева Друштва, као и у другим случајевима 
који су предвиђени законом. 
          У случају престанка рада, имовина Друштва пренеће се на домаће 
недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних 
циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина 
преноси у складу са Законом. 
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7. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ИЗМЕНА И ДОПУНА СТАТУТА И ДРУГИХ АКАТА 
 

Члан  40. 
  
Нацрти и предлози нормативних аката, као и измене Статута, достављају се 
представницима - делегатима чланова ДУНС-а, ради давања мишљења. 
Извршни одбор утврђује коначан предлог нормативног акта. 
Коначан предлог доставља се Скупштини или другом надлежном органу ради 
одлучивања. 
Нацрте и предлоге могу да, у писменој форми, достављају сви чланови 
Друштва као и тела Друштва. 
 
8. ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ 

 
Члан  41. 

 
 На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се 
примењивати одредбе Закона о удружењима. 
 

Члан  42. 
 

 Овај Статут ступа на снагу дана од даном његовог усвајања на 
Скупштини Друштва. 
 
 
 
 
Председник Скупштине ДУНС-а 
 
       Снежана Петровић                                               
                    
                             
 
 
 
 

Нови Сад, 
27. август 2013. године 


