Београд, Косовска 8 / I
Број:
Датум:

СТАТУТ
ДРУШТВА ДЕФЕКТОЛОГА СРБИЈЕ

Београд

Статут Друштва Дефектолога Србије

На основу члана 12. и члана 22., став 4.Закона o удружењима („Сл. Гласник РС“ бр
51/2009, 99/2011 - др. закони) Скупштина Друштва дефектолога Србије дана
17.10.2014.год. доноси:

С Т А Т У Т
ДРУШТВА ДЕФЕКТОЛОГА СРБИЈЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Друштво дефектолога Србије (у даљем тексту: Друштво) је добровољно,
невладино, непрофитно и нестраначко струковно удружење, основано на неодређено
време ради остваривања и усклађивања заједничких интереса дефектолога и специјалних
педагога и њиховог што професионалнијег стручног рада у Републици Србији.
Члан 2.
Назив Удружења је: ДРУШТВО ДЕФЕКТОЛОГА СРБИЈЕ
Скраћени назив је: ДДС
Седиште Удружења је:Београд,Косовска 8/I
У кореспонденцији са иностранством користи се енглеска верзија назива:
Special Educators and Rehabilitators Association of Serbia (скраћени назив акроним: SERAS)
Члан 3.
Друштво има свој знак.
Знак Друштва користи се на меморандуму Друштва, печату и на званичним
документима Друштва.
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 СРБИЈЕ, БЕОГРАД.

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.
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II ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА, ПРОГРАМСКИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ДРУШТВА
Члан 5.
Делатност Друштва, као струковног удружења, усмерена је ка оснаживању
професионалног положаја и унапређивању стручних знања и компетенција дефектолога и
специјалних педагога у раду са особама са сметњама у развоју, инвалидитетом и
поремећајем понашања у области здравствене заштите, образовања и социјалне заштите.
Основна сврха програмског деловања Друштва остварује се обједињавањем
стручних знања, научних достигнућа и практичних искустaва на пољу заштите и
унапређења положаја особа са сметњама у развоју, инвалидитетом и поремећајем
понашања.
Члан 6.
Програмски циљеви у раду Друштва су:
1) Заштита и унапређивање положаја дефектолошке струке у целокупном систему
друштвене бриге и заштите особа са сметњама у и развоју, инвалидитетом и
поремећајем понашања и
2) Оснаживање стручних компетенција и континуирана професионализација
дефектолошке струке.
Члан 7.








Задаци којима се доприноси остваривању програмских циљева Друштва су:
Интересно повезивање, организовање и јавно заступање дефектолога и специјалних
педагога на нивоима окружне, односно републичке организације Друштва;
Помоћ и подршка професионалног развоја дефектолога и специјалних педагога,
запослених у сектору здравствене заштите, образовања и социјалне заштите;
Допринос развоју дефектолошке науке и подстицај научно-истраживачког рада у
области рехабилитације, образовања и заштите особа са сметњама у развоју,
инвалидитетом и поремећајем понашања;
Активно учешће у процесима нормирања делатности и помоћ у решавању
статусних и других питања од значаја за рад дефектолога и специјалних педагога;
Укључивање у реформске процесе креирања стратегија и националних политика у
области рехабилитације, образовања и заштите особа са сметњама у развоју,
инвалидитетом и поремећајем понашања;
Унапређивање сарадње са сродним струковним организацијама и удружењима на
републичком и међународном нивоу;
Подстицање и обогаћивање издавачке делатности Друштва
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Члан 8.
Достизање програмских циљева и задатака у раду Друштва остварује се кроз
делатност струковног удруживања (шифра: 9412) у складу са Законом.
Друштво ће реализовати своје програмске циљеве и задатке кроз следеће
активности:
1. Информисање јавности о значају дефектолошког позива и укључивања дефектолога и
специјалних педагога у све аспекте васпитно-образовног, здравственог и социјалног
рада са особама са сметњама у развоју, инвалидитетом и поремећајем понашања.
2. Сензибилисање и информисање друштвене заједнице о правима и потребама особа са
сметњама у развоју, инвалидитетом и поремећајем понашања и њихових породица,
указивање на могућности њихове едукације и рехабилитације.
3. Промоција вредности и принципа на којима се темељи савремен приступ подршке
особама са сметњама у развоју, инвалидитетом и поремећајем понашања, у складу са
домаћим и међународним законима, конвенцијама, стратешким документима.
4. Афирмисање кључних вредности и начела савремене дефектолошке праксе.
5. Благовремено информисање чланства о свим активностима Друштва, као и ширење
информација од интереса за струку.
6. У сарадњи са Факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацију (ФАСПЕР),
организовање наставних база за практичну наставу студената завршних година
студија на ФАСПЕР-у.
7. Подстицање научно-истраживачког рада у области проблема и питања едукације и
рехабилитације особа са сметњама у развоју, инвалидитетом и поремећајем
понашања.
8. Учешће у креирању националне политике заштите особа са сметњама у развоју,
инвалидитетом и поремећајем понашања.
9. Праћење примене усвојених закона и стратешких докумената.
10. Формирање и уредно вођење базе података о члановима Друштва.
11. Организовање стручних скупова, саветовања, семинара, тренинга и разних облика
едукације у области рехабилитације, образовања и заштите особа са сметњама у
развоју,инвалидитетом и поремећајем понашања.
12. Иницирање и подршка у оснивању здравствених, социјалних, васпитно-образовних и
других институција од значаја за помоћ и подршку особама са сметњама у развоју,
инвалидитетом и поремећајем понашања.
13. Оснивање радних група, стручних комисија, секција и других облика рада за
извршавање одређених задатака у раду Друштва.
14. Учешће и покретање активности које су усмерене ка подршци маргинализованим
групама, појединцима и породицама.
15. Објављивање информатора, стручних књига, приручника и других публикација које
се баве проблемима особа са инвалидитетом и унапређењем рада удружења.
16. Сарадња са релевантним институцијама, организацијама и појединцима у земљи и
иностранству.
17. Организовање донаторских манифестација, промотивних скупова, хуманитарних
акција, кампања и других акција.

4

Статут Друштва Дефектолога Србије

III - ЧЛАНСТВО ДРУШТВА
Члан 9.
Чланови Друштва дефектолога су дефектолози и специјални педагози свих нивоа
образовања.
Друштво може имати и почасне чланове.
Статус почасног чланства додељује Скупштина Друштва на предлог Управног
одбора Друштва.
Почасни члан Друштва нема обавезу плаћања чланарине.
Почасни члан не може да бира и буде биран у органе и тела Друштва.
Члан 10.
Чланство у Друштву је добровољно и стиче се на основу личног захтева, осим у
случају почасног чланства.
Управни одбор друштва може ангажовати стручњаке других струка у својству
спољних стручних сарадника, за рад у посебним стручним тимовима, радним телима,
групама.
Члан 11.
Члан Друштва има следећа права, обавезе и одговорности:
- да учествујe у раду Друштва, његових органа и тела,
- да бира и будe биран у органе и тела Друштва,
- да савесно обављаја функције у органима и телима у које је изабран,
- да остварујe циљеве и учествује у активностима Друштва у складу са Статутом
и Кодексом дефектолога Србије,
- да спроводи одлуке органа Друштва,
- да редовно плаћа чланарину,
- да се стручно усавршава.
Ближе уређење права, обавеза и одговорности члана утврђују се посебним правним
актом Кодексом Друштва.
Члан 12.
Друштво уредно води јединствену евиденцију о члановима.
Сваки члан Друштва има јединствену легитимацију, чији облик и садржину
одређује Управни одбор Друштва, на основу посебне одлуке.
Члан 13.
Чланство у Друштву престаје иступањем члана, искључењем или брисањем из
евиденције чланства.
Иступање члана је чин његове воље на основу писаног захтева.
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Одлуку о искључењу доноси Суд части Друштва по претходно спроведеном
поступку на основу Правилника о раду Суда части.
Скупштина 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.
Члан 14.
Члан Друштва који није регулисао плаћање чланарине за текућу годину не може да
остварује права предвиђена Статутом.
На крају календарске године, члан Друштва који није измирио обавезе чланарине
за ту годину брише се из евиденције чланства.
IV ОБЛИЦИ ДЕЛОВАЊА
Члан 15.
Друштво дефектолога Србије је организовано по територијалном принципу у
окружне организације.
Окружне организације се оснивају уз сагласност Скупштине Друштва.
Окружне организације су равноправне у правима, обавезама и одговорностима.
Радом Окружне организације руководи повереник кога бира Скупштина Окружне
организације већином гласова свих чланова Окружне организације.
Повереник је и представник Окружне организације у Скупштини Друштва.
Повереник је обавезан да:
- промовише програмске циљеве и приоритете Друштва,
- заступа политику Друштва и стара се о спровођењу одлука и закључака
Скупштине и Управног одбора Друштва,
- уредно и редовно извештава чланство на нивоу округа о актуелним
дешавањима и плановима у раду Друштва,
- уредно води евиденцију о члановима на нивоу окружне организације Друштва,
- иницира и координира активности унутар окружне организације Друштва,
- анимира постојеће чланство на активно учешће у раду Друштва и подстиче
укључивање нових чланова,
- обавља и друге послове и задатке којима доприноси успешнијем раду Друштва.
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Члан 16.
Окружне организације, секције, подсекције и све остале организационе структуре
Друштва немају статус правног лица.
Окружне организације Друштва дефектолога Србије делују под називом и знаком
Друштва дефектолога Србије и својим називом који гласи: Удружење дефектолога <назив
округа>.
Члан 17.
Одлуку о престанку рада окружних организација доносе Скупштине тих
организација већином гласова свих чланова окружне организације.
Скупштина Друштва, на образложени предлог Надзорног одбора, може распустити
окружну организацију која не поступа у складу са одредбама Статута, кодекса и
програмских опредељења Друштва.
Назив и структура округа одређује се према званичној државној територијалној
организацији округа, посебном Одлуком Скупштине Друштва.

V – ОРГАНИ И ТЕЛА ДРУШТВА
Члан 18.
Органи Друштва су:




Скупштина Друштва дефектолога Србије,
Управни одбор Друштва дефектолога Србије,
Надзорни одбор Друштва дефектолога Србије,
Члан 19.

У оквиру своје унутрашње организације, Друштво има и:







Суд части Друштва дефектолога Србије,
Комору Друштва дефектолога Србије,
Развојни центар,
Стручне секције:
1. Тифлолошка секција,
2. Сурдолошка секција,
3. Олигофренолошка секција,
4. Логопедска секција,
5. Соматопедска секција,
6. Секција за превенцију и третман поремећаја понашања.
Представника Друштва у Националном просветом савету.

За потребе одређених задатака и послова Скупштина Друштва може организовати
и друге органе и тела.
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Одлуком о организовању других органа уређује се њихова надлежност, састав,
мандат чланова и друга питања од значаја за њихов рад.
СКУПШТИНА

Члан 20.
Скупштина Друштва је највиши орган Друштва дефектолога Србије.
Скупштину чине сви чланови Друштва.
У раду Скупштине учествују представници Окружних организација Друштва.
Окружну организацију може формирати најмање 5 чланова Друштва дефектолога
Србије.
Скупштину Окружне организације сачињавају сви чланови Окружне организације
Друштва.
Члан Окружне организације Друштва може учествовати у раду Скупштине
Окружне организације непосредно или преко овлашћеног заспупника, члана исте
Окружне организације.
Члан Друштва дефектолога Србије слободан је у избору окружне организације у
оквиру које ће остваривати своја права и обавезе.
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду има
посебну организацију чланства Друштва, равноправну у правима, обавезама и
одговорностима са окружним организацијама,која је заступљена са једним представником
у Скупштини Друштва.
Број представника oкружних организација Друштва у Скупштини Друштва,
регулише се посебном одлуком Скупштине у складу са бројем чланова Друштва у
Окружној организацији.
Свака Окружна организација заступљена је са најмање једним представником у
Скупштини Друштва.
Члан 21.
Скупштина Друштва заседа у редовним и ванредним заседањима.
Редовна заседања се одржавају најмање једанпут годишње, а ванредна по потреби.
Сваке четврте године одржава се изборна скупштина Друштва, на којој се бирају и
именују органи управљања.
Седницама председава Председник Скупштине Друштва.
Члан 22.
Скупштину сазива Председник Скупштине Друштва.
Скупштину Друштва изузетно по одлуци Управног одбора може сазвати и
Председник Управног одбора.
Ванредна седница Скупштине мора се сазвати ако захтев за њено сазивање, у
писаном облику, поднесе најмање 1/3 чланова удружења.
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Ванредна седница Скупштине мора се одржати најкасније у року од 30 дана од
дана подношења захтева за њено сазивање.
Уколико Председник Скупштине не сазове ванредну Скупштину за коју је предат
захтев, у року од 30 дана од дана подношења захтева седницу може сазвати предлагач.
Члан 23.















У надлежности Скупштине Друштва је:
доношење Статута Друштва, његових измена и допуна,
доношење Пословника о свом раду,
доноси и друга нормативна акта за рад Друштва,
избор: Председника Скупштине, Управног одбора, Надзорног одбора, Председника
Управног одбора, Суда части и Председника Развојног центра,.
усвајање Плана и програма рада и Извештаја о раду органа Друштва,
доношење Финансијског плана Друштва,
усвајање Извештаја о материјално-финансијском пословању,
доношење Кодекса Друштва дефектолога Србије,
доношење одлуке о почасним члановима,
доношење одлуке о висини чланарине,
доношење одлуке о удруживању у савезе и међунеродне организације и бира
представнике у те организације и савезе,
одлучује о молбама, приговорима и жалбама,
доношење одлуке о престанку рада Друштва и
други послови у складу са законом.
Члан 24.

Скупштина пуноважно одлучује када заседању присуствује већина делегата.
Одлука се сматра донетом када се за њен предлог изјасни већина од присутних
чланова Скупштине.
УПРАВНИ ОДБОР

Члан 25.
Управни одбор Друштва је извршни орган Друштва дефектолога Србије, који се
стара о спровођењу циљева Друштва, утврђених овим Статутом.
Управни одбор Друштва има 7 чланова.
Управни одбор Друштва чине: Председник УО и 6 Председника стручних секција.
Мандат чланова Управног одбора траје 4 године, уз могућност поновног реизбора
на још један мандат.
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Члан 26.
Седнице Управног одбора се одржавају најмање 4 пута годишње.
Седнице заказује Председник Управног одбора, најкасније 7 дана пре одржавања.
У случају спречености Председника седнице заказује председник Скупштине.
У позиву за седницу мора бити назначен предлог дневног реда и приложени
материјали у вези са дневним редом.
Управни одбор ради и пуноважно доноси одлуке ако је присутна већина чланова.
Одлука је пуноважна ако се за њу изјасни већина присутних чланова Управног
одбора.
Члан 27.





















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,
избор председника и чланова Фонда „Проф. Миодраг В. Матић“
избор уредника часописа „Београдска дефектолошка школа“
предлагање представника Друштва у Национални просветни савет,
избор чланова Одбора стручних секција и подсекција на предлог Председника
секција,
усвајање Пословника о раду Стручних секција, подсекција и других стручних тела,
избор Секретара Друштва,
избор представника Друштва у другим организацијама,
координира рад других органа,
разматра и друге материјале за Скупштину,
управља имовином Друштва,
именовање лица која ће депоновати потпис у банци и спољних сарадника Друштва,
одлучује о другим питањима која су у складу са Статутом и законом и
друге послове од интереса Друштва.
Члан 28.

Председника Управног одбора бира Скупштина Друштва.
Мандат Председника траје 4 године, уз могућност поновног реизбора на ту
функцију.
Председник Управног одбора обавља и руководи пословима и задацима утврђеним
Статутом и другим нормативним актима Друштва, а нарочито:
- представља и заступа Друштво у земљи и иностранству,
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- сазива, припрема и руководи седницама Управног одбора,
- прати и подстиче рад свих органа Друштва,
- одговара за реализацију Плана и програма
и материјално-финансијско
пословање Друштва,
- наредбодавац је извршавања Финансијског плана Друштва и располагања
материјалним и финансијским средствима,
- брине о остваривању јавности рада Друштва,
- одговоран је за законитост у раду Друштва,
- подноси извештај о раду Управног одбора Друштва,
- врши и друге послове и задатке који су предвиђени нормативним актима и
одлукама органа Друштва.
За обављање послова из овог члана непосредно је одговоран Управном одбору и
Скупштини Друштва.
Председник Управног одбора не може бити истовремено и председник стручне
секције.
Председник Управног одбора може одређена овлашћења пренети на Секретара
интерним Правилником, а у складу са овим Статутом и другим прописима.
Члан 29.
Генерални секретар Друштва (у даљем тексту: Секретар) обавља послове у
непосредној сарадњи са Председником Управног одбора, а нарочито:
- организује припремање извештаја и других материјала о питањима која
разматрају Управни одбор и Скупштина,
- стара се о припремама седница органа Друштва и извршавању одлука и других
аката тих органа,
- води записнике на седницама Управног одбора и Скупштине,
- учествује у раду седница без права одлучивања,
- координира рад чланова Управног одбора и осталих тела и органа Друштва,
- учествује у програмском осмишљавању стручних скупова и издавачке
делатности Друштва и координира њиховом реализацијом,
- успостваља и негује добру комуникацију са друштвеним факторима и
доносиоцима одлука на свим нивоима, институцијама и организацијама важним
за области деловања Друштва,
- иницира и учествује у изради и реализацији пројеката из области деловања
Друштва,
- организује канцеларијско пословање Друштва, предузима мере за његово
унапређивање и непосредни је руководилац Стручне службе Друштва,
- задужен је за послове маркетинга Друштва
- стара се о уредном вођењу и редовном одржавању јединствене евиденције
чланова Друштва
- обавља послове које на њега пренесе председник Управног одбора Друштва
- oбавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима Друштва.
Ближе утврђивање права, обавеза и одговорности Секретара Друштва уређују се
посебном Одлуком Управног одбора.
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Члан 30.
Секретар Друштва се бира из реда чланова Друштва који се истичу резултатима у
професионалном раду, личним доприносом у раду Друштва..
Секретара именује Управни одбор Друштва на образложени предлог Председника
Управног одбора.
Секретар може бити лице, запослено у Друштву или ангажовано другом врстом
уговора.
Мандат Секретара траје 4 године, уз могућност поновног реизбора на исту
функцију.
Члан 31.
За потребе административно - финансијских послова Друштво може образовати
Стручну службу, а на основу одлуке Управног одбора.
Радом Стручне службе руководи Секретар Друштва.
Интерним правним актом ће бити регулисани услови и начин ангажовања, права и
обавезе свих ангажованих у Стручној служби.
НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 32.
Надзорни одбор врши надзор над: стицањем и располагањем средствима Друштва,
применом одредаба Статута и Кодекса Друштва када одлучују органи Друштва, предлаже
распуштање окружних организација Друштва и обавља и друге послове надзора и
контроле.
Надзорни одбор има 3 члана: Председника и 2 члана које бира Скупштина
Друштва.
Седнице Надзорног одбора сазива Председник Надзорног одбора.
Надзорни одбор подноси извештај о свом раду Скупштини Друштва и Управном
одбору по потреби, а најмање једанпут годишње.
Мандат чланова Надзорног одбора траје 4 године, и није га могуће узастопно
продужити.
СУД ЧАСТИ

Члан 33.
Суд части Друштва одлучује о повредама Статута Друштва, Кодекса дефектолога и
других аката од стране члана Друштва.
Суд части доноси одлуку о искључењу члана из Друштва по претходно
спроведеном поступку.
Суд части Друштва има 3 члана: Председника и 2 члана које бира Скупштина.
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Поступак пред Судом части и доношење одлука су уређени Правилником о раду
Суда части Друштва.
КОМОРА

Члан 34.
Комора је орган Друштва у чијој је надлежности заштита, афирмација и чување
угледа позива дефектолога и специјалних педагога.
Комора доноси свој Статут и Пословник о раду уз сагласност Управног одбора
Друштва.
Члан 35.
Опозив Председника Управног одбора, чланова Управног одбора, Надзорног
одбора, Секретара Друштва, Председника стручних секција, чланова Суда части, Коморе,
Развојног центра и представника Друштва у Националном просветном савету, врше
органи који су надлежни за њихов избор.
Предлог за опозив може се поднети: због неактивности у раду, због неизвршавања
задатака и закључака Скупштине и органа Друштва, због поступака штетних по интересе
чланства, на лични захтев и из других разлога.
РАЗВОЈНИ ЦЕНТАР

Члан 36.
Развојни центар Друштва дефектолога Србије је тело, које се бави стручним
питањима у развоју и унапређивању положаја струке, у складу са програмским циљевима
Друштва..
Делокруг рада Развојног центра остварује се у пет области:
1) Стратешко планирање будућег развоја дефектолошке струке;
2) Професионални развој дефектолога и специјалних педагога ангажованих у
секторима здравствене заштите, образовања и социјалне заштите, у складу са
домаћим и међународним искуствима кроз облике вертикалног и хоризалног
усавршавања;
3) Унапређивање услуга за кориснике у секторима здравствене заштите, образовања и
социјалне заштите;
4) Републичка и међународна професионална сарадња и размена;
5) Разматрање предлога и решења за проблемска питања и теме у свакодневном раду
дефектолога и специјалних педагога, по захтевима чланства, установа и
организација.
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Члан 37.
Посебним Правилником Развојног центра уређују се надлежности, циљеви рада и
области деловања, организациона структура, чланство, поступак доношења закључака и
одлука, сарадња са другим телима и органима Друштва и друга питања од значаја за
успешно функционисање.
Правилник о раду Развојног центра доноси Управни одбор Друштва.

СТРУЧНЕ СЕКЦИЈЕ

Члан 38.
Друштво ради праћења, проучавања, разматрања и остваривања едукације,
рехабилитације и заштите особа са сметњама у развоју и поремећајем понашања образује
Стручне секције:
1. Тифлолошку секцију,
2. Сурдолошку секцију,
3. Олигофренолошку секцију,
4. Логопедску секцију,
5. Соматопедску секцију,
6. Секцију за превенцију и третман поремећаја понашања.
Секције могу образовати подсекције, активе и комисије.
Одбор секције и подсекције има најмање 3 члана.
Секције и подсекције доносе Пословнике 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.

СТРУЧНИ ЧАСОПИС

Члан 39.
Друштво има свој стручни часопис ''Београдска дефектолошка школа'' који
издаје заједно са Факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у
Београду.
Главног и одговорног уредника часописа и чланове Уредништва бира Управни
одбор Друштва.
Чланове Уредништва са Факултета предлаже Факултет.
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ФОНД „Проф. Миодраг В. Матић“

Члан 40.
Друштво има Фонд "Проф. Миодраг В. Матић".
Задатак фонда је:
 доделa признања заслужним дефектолозима, специјалним педагозима и установама
за постигнуте изузетне резултате у раду,
 помагање и награђивање деце и омладине са сметњама у развоју и поремећајем
понашања,
 награђивање студената Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију за
постигнуте изузетне резултате током студија.
Фондом руководи Одбор од најмање 3 члана.
Управни одбор бира Председника и чланове Одбора фонда.
Рад Фонда уређује се Пословником о раду Фонда.
Пословник о раду Фонда “Проф.Миодраг В. Матић“ доноси Управни одбор
Друштва на предлог Одбора фонда.
Скупштина Друштва може установити и друге фондове и легате.
ПРЕДСТАВНИК ДРУШТВА У НАЦИОНАЛНОМ ПРОСВЕТОМ САВЕТУ

Члан 41.
Друштво има свог представника у Националном просветном савету, у складу са
Законом.
Представник Друштва у Националном просветном савету заступа интересе
Друштва и активно доприноси афирмацији положаја и улоге дефектолошке струке у
образовном систему.
Предлагање представника Друштва у Национални просветни савет врши се на
основу одлуке Управног одбора.
За свој рад и ангажовање у Националном просветном савету Представник Друштва
је одговоран Управном одбору.
Управни одбор може упутити захтев Народној скупштини Републике Србије за
разрешење свог Представника у Националном просветном савету ако не испуњава своју
дужност као члан, односно ако својим поступцима врши повреду угледа дужности коју
обавља у складу са Законом.
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VI - ЈАВНОСТ РАДА
Члан 42.
Рад Друштва је јаван.
Јавност рада се обезбеђује путем средстава јавног информисања, билтена, стручних
публикација, информатора, веб-сајта Друштва, извештаја о раду и другим облицима јавног
информисања.
За обезбеђивање јавности рада Друштва одговоран је Управни одбор

VII - ФИНАНСИРАЊЕ ДРУШТВА
Члан 43.
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 средствима и донацијама,
 средствима кроз реализацију пројеката и наменских програма,
 другим средствима у складу са законом.
Члан 44.
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.
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VIII - ПРЕСТАНАК РАДА ДРУШТВА
Члан 45.
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, по одлуци Скупштине, у хуманитарне сврхе а постају имовина Републике Србије.

IX - ДОНОШЕЊЕ СТАТУТА
Члан 46.
Статут Удружења и друга општа акта доноси Скупштина Друштва на предлог
Управног Одбора.
Измене и допуне овог Статута врши искључиво Скупштина као највиши орган, а на
предлог Управног одбора.
Управни одбор Друштва је овлашћен да предлаже и објављује пречишћени текст
Статута Друштва.

X - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 47.
Овај Статут ступа на снагу даном усвајања, а примењиваће се од дана уписа у
регистар код надлежног државног органа.
Члан 48.
Сва акта Друштва морају се усагласити са одредбама овог Статута у року од шест
месеци.
Члан 49.
Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Друштва
дефектолога Србије који је донет на седници Скупштине од 05.05.2010.године.

Београд, 17.10.2014.
Председник Скупштине
Друштва дефектолога Србије
Младен Шурлан
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