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На   основу   члана  12, Закона  о  удружењима  и  члана  14,  тачка  19, Статута  Савеза 
удружења  васпитача Србије, Управни одбор  на  својој  седници  одржаној дана   25. 
септембра,  2013. доноси  

ПРАВИЛНИК

 О УНУТРАШЊОЈ  ОРГАНИЗАЦИЈИ   САВЕЗА

Члан 1

Овим  Правилником  се уређује   унутрашња  организација  Савеза  удружења  васпитача  
Србије ( у даљем тексту Савез).

Члан 2

Предмет овог Правилника је : 

- Начин пријем нових чланова,

- Организација  Управног одбора и подела одговорности ,

- Права и обавезе  чланова Управног одбора, Извршног одбора , Надзорног одбора и 
Суда части,

- Права  и обавезе: председника, потпредседника,  секретара , и члана НПС.

- Права и обавезе тимова

Члан  3

Нови   чланови се примају потписивањем Приступнице  одлуком  Скупштине регистрованог 
удружења.

Члан 4

Новоприхваћено  удружење,  по  послатој  Приступници ,  присуствује Управним одборима , 
о свом трошку, без права гласа до пријема на Скупштини.

http://www.savez-vaspitaca.org.rs/
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Члан 5

Извршни  одбор

Мандат чланова Извршног одбора траје 4 године и броји 6 чланова. По потреби , састанку 
Извршног одбора присуствује и представник  Савеза  у  НПС.

 Извршни  одбор  чине : председник, заменик председника, четири (4) потпредседника  и  
секретар . 
Делокруг  активности:
 припрема  састанке  Управног  одбора  и  Скупштине,
 врши  организационе  послове ,
 даје  предлоге  Управном  одбору  (  са  одређеним  тимовима)  за :

- семинаре,  - пројекте,  - студијска  путовања, - организацију Дана васпитача, - 
организацију  стручних  сусрета  и  др .

 врши  предлог  одабира  предавача ,  термина   и сл ,  уз  верификацију  Управног  
одбора, 

 због  хитности ,  може  да  обави  консултације  и телефоном  уз  службену  забелешку,
а да  то  после  верификује  Управни  одбор,

 Извршни  одбор  је  организациони  одбор  за  скупове.

члан  6

Уколико члан Извршног одбора  два пута  не присуствује састанцима  ( осим у случaју 
болести) председник ће затражити његов  опозив.

Члан 7

Управни  одбор именује и разрешава  Извршни одбор или члана Извршног одбора, на основу
Правилник о условима и критеријумима  за  избор за  председника, заменика председника, 
потпредседнике и секретара,  а о томе  извештава  Скупштину.

                                                                 Члан 8

Управни одбор ради на остваривању задатака Савеза, реализацији одлука Скупштине и 
припрема материјале за Скупштину,

1. Сви  чланови Управног одбора , сносе  одговорност  за  спровођење  донетих  
одлука,

2. Одлука коју је донео  Управни одбор валидна је даном доношења и не може да 
се мења осим у случајевима утицаја спољњег фактора.

3. Сваки члан Управног одбора  Савеза обавезан  да  о  битним  питањима  од 
значаја  за рад удружења и предшколску делатност,информише свој Управни  
одбор  и  своје  представнике   Скупштине  Савеза  и  др,) и  да  о томе поднесе 
извештај   Управном  одбору  Савеза. 

Члан  9

Управни одбор  формира  тимове према  потребама Савеза.
Обавеза  координатора  тимова  је  да  у  време  актуелне  припреме  Извршног  одбора , а  
према  оперативном  плану  , информише    чланове  тима  о  теми  за  Управни  одбор  и 
идеје  чланова  тима  усагласи  и  пренесе  Извршном  одбору. 



Члан 10

Чланови  тима  су  у  обавези  да  дају  своје  мишљење  координатору  тима  и  да после  
усагалашавања  мишљења  то  заступају  на  Управном  одбору.Размена  мишљења , идеја  и  
предлога  обављаће  се  електронским путем и телефоном  међу  члановима  и   
координатором  тима,  а по потреби ,  природи  послова ,  тимови  ће  се  састајати.

Члан  11

Координатор тима је у обавези да присуствује окружним  стручним сусретима  и Скупштини 
удружења   на  територији  коју  заступа.

Члан 12

Права  сваког  члана  тима   су:  
  - да  благовремено  буду  информисани  о  теми  на коју  треба  да  дају  предлоге  од  стране
координатора тима,
 - да његова идеја буде уважена ако је прихвати више од половине  чланова тима,
  - да  добије  повратну  информацију  о  истом.
Обавеза  сваког члана  тима  су:
- Да  даје идеје ,
- Да  негује  међусобну  комуникацију, 
- Да  заступа мишљење  тима.

Члан 13

Савез има четири ( 4) координатора  и то:
- за избор тема  за  стручно   усавршавање  ,
- за  обележавање  Дан  васпитача и клуб   креативни  васпитач.
-  за      међународну   сарадњу,  
-  за  професионални  статус  васпитача  

Члан 14

Сваки од координатора  на свом подручју , у сарадњи са председником  Савеза ,  организује 
окружне сусрете  и  прати  активности : 

- Шумадијског, моравичког, поморавског, рашког,  браничевског,  подунавског,  
колубарског , мачванског  и златиборског   округа,

- Топличког, пчињског , пиротског, косовског,   јабланичког ,расинског, тимочког и  
нишавскг    округа.

- Београдског округа
- Војводине ( 7 округа)

Секретар  учествују  у  раду  свих  тимова. Сваки тим  прави  свој оперативни  план рада који
усваја  Управни  одбор.



Члан 15

Чланови  Суда части   и чланови   Надзорног одбора    предлажу   се из округа који није био 
заступљен. Ради  континуитета,  из  старог сазива , остаје  један  члан.

Члан  16

Управни  одбор  именује  почасне  чланове  Савеза. Почасни члан може бити лице које   је 
дало изузетан допринос  у раду Савеза и делатности предшколског васпитања и образвања .

Члан  17

Председника  Савеза   координира   рад   тимова   Савеза.
           Сарађује  са:  
- Савезом  учитеља  Србије ,   
- Савезом  удружења  медицинских   сестара  предшколских  установа  Србије, 
- Удружењем стручних сарадника и сарадника прешколских установа Србије ,  
- Удружењем  директора  предшколских  установа  Србије , 
- другим удружењима и  ОЦД  ,
- сарадња  са  међународним организацијама,
- сарадња  са министарствима,
- сарадња  са предшколским установама у земљи и иностранству, 
- учешће у раду БАПТА .

Председник     организује  послове  који  се односе  на планирање, припрему, 
обједињавање, представљање и  координирање  послова  чланова Извршног  и Управног  
одбора у  Савезу. 

Члан  18

Обавезе  потпредседника  Савеза:
- учествовање  у  раду  Извршног  одбора,
- сарађује  са председником , секретаром и осталим потпредседницима  Савеза,
. сарађује  са члановима  свог  тима,
- учествује у организацији  стручних  сусрета, 
- учествује у организацији   Дана васпитача, 
- Учествује  у организацији  стручног  усавршавања,
- учествује  у организацији  окружних стручних  сусрета,
- заступа  и  представља   Савез  по налогу  председника,
- учествује   у раду  стручних  тела  по  налогу Управног одбора или  председника,
-  координира  радом  стручних  тимова  и  удружења  на  окрузима  које  покрива,
- врши  и  друге  послове  за ИО и УО.

Члан  19

Обавезе  секретара:                           
Секретар  је  задужен за техничко-административне  послове  и  има  обавезу  да :
- води  евиденцију  о присутности  састанцима,
- води  записник  на  састанцима  Управног  и  Извршног  одбора ,
- сређује  записнике и  исти  електронском поштом   прослеђује  председнику,
- дели  материјале  за  састанаке ,



- уредно (и  на  време  предаје рачуне)  прикупља  путне  налоге , 
- дели и прикупља  материјале  и  исте  сложи  у  документацију  Савеза  на  сусретима  и  
семинарима,
- учествује  у  требовању  и  набавци  материјала,
- У непресталној  је комуникацији  са председником и другим потпредседницима,
- заступа и  представља  Савез  по налогу  председника,
- врши  и  друге  послове  за ИО и УО.

Члан  20

Представник  Савеза у НПС  је  у  обавези  да се  уз  консултације  са председником  Савеза  
припреми  за  састанак  НПС  и  да  заступа  интересе  Савеза  . Председник Савеза  је  у 
обавези је да благовремено  достави  представнику у НПС  потребну  документацију  
тематски везану  за  садржај  теме састанка НПС. Представник  у НПС  је у обавези да 
информише  Управни одбор  Савеза о питањима која  су била разматрана на  НПС.

Члан  21
  
 Овај  правилник  ступа на снагу  даном  доношења.

25. септембра, 2013.                                           Управни  одбор


