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У складу са одредбама чл. 78. и 12. Закона о удружењима («Службени лист РС», 

бр. 51/09), Статута усвојеног на Скупштини удружења од 09. 04. 2011. одржаној у 
Ваљеву, и измена усвојених на Скупштини одржаној 23.03.2019. у Ваљеву, 
Скупштина удружења усвојила је пречишћени 

 

СТАТУТ 
ПОДРУЖНИЦЕ МАТЕМАТИЧАРА ВАЉЕВО 

 
Област остваривања циљева 

 
Члан 1 

 

Подружница математичара Ваљево (у даљем тексту Подружница) је колективни 
члан Друштва математичара Србије и представља невладино и непрофитно 
удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области 

математичких и рачунарских наука и наставе математике и рачунарства у основним 
и средњим школама, високо-школским установама и факултетима. 

 

Циљеви Подружнице 
 

Члан 2 

 
Своје циљеве Подружница остварује: 
-  организацијом семинара, курсева и течајева који имају за циљ научно и 

стручно-педагошко усавршавање чланова; 
-  организовањем стручних и научних скупова на којима ће се саопштавати 

стручни радови чланова и расправљати о актуелним проблемима наставе 

математике и рачунарства; 
-    стварањем стручне библиотеке за своје чланове; 
-  организовањем школских, општинских и окружних такмичења за ученике 

основних и средњих школа из математике и програмирања; 
-   организовањем школа за талентоване ученике у току школске године, као и 

летњих и зимских школа за младе математичаре и информатичаре; 

-    организовање рада актива наставника математике и рачунарства у школама и 
на нивоу Колубарског округа; 

-    издавањем, за своје чланове, часописа и других публикација у области 

математичких и рачунарских наука; 
  -    реализацијом разних пројеката у области математике и рачунарства са циљем 
популаризације ових наука и уопште унапређења друштвеног амбијента у областима 

где су оне од користи; 
-  сарадњом са Друштвом математичара Србије и другим подружницама 

математичара; 

- организацојом и реализацијом других активности које имају за циљ 
популаризацију математике као науке и унапређивање наставе математике. 

 

Члан 3 
 
Задаци Подружнице су: 

- да подстиче на научни, стручни и наставни рад своје чланове и да их у том раду 
потпомаже; 

- да се бави питањима науке и наставе математике и рачунарства у школама и по 
могућству доприноси њеном унапређењу;  
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-  да се бави популарисањем математичких и рачунарских наука; 

- да ради остваривања заједничких потреба и интереса доноси програме и 
планове рада, подстиче и помаже стваралаштво чланова и ученика. 

 

Назив и седиште 
 

Члан 4 

 
Назив Подружнице је:  Подружница математичара Ваљево. 
Подружница има седиште у Ваљеву, улица Бирчанинова 120.  

Подружница своју делатност остварује на територији Републике Србије.  
 

Услови и начин учлањивања и престанка чланства 

 
Члан 5 

 

Чланови Подружнице су редовни и почасни.  
Члан Подружнице може бити свако лице које прихвата циљеве Подружнице и 

Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Подружнице. 

Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у Подружницу 
уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.  

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

законски заступник. 
Почасни чланови Подружнице могу бити лица која, на предлог Управног одбора , 

изабере Скупштина Подружнице.  

 
Члан 6 

 

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор и о томе без одлагања 
обавештава подносиоца пријаве. 

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање 

малолетног члана није потребна сагласност законског заступника. 
Чланство у Подружници може престати због дуже неактивности члана, 

неплаћања чланарине у току две узастопне године или три укупно, непоштовања 

одредаба овог Статута или нарушавања угледа Подружнице. 
Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог 

Управног одбора. 

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог 
за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Подружници. 

 

 
Права, обавезе и одговорност чланства 

 

Члан 7 
 
Члан Подружнице има право да: 

1)  равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева 
Подружнице; 

2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа 

Подружнице; 
3) бира и буде биран у органе Подружнице; 
4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Подружнице. 
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5) благовремено, а најкасније у року од 8 дана пре одржавања седнице 

Скупштине добије писмени или електронски позив за седницу, уз достављање 
дневног реда и извештаја о раду.   

 

Члан је дужан да: 
1) активно доприноси остваривању циљева Подружнице; 
2) учествује, у складу са својим интересовањима, у активностима Подружнице;  

3) плаћа чланарину; 
4) обавља друге послове које му повери Управни одбор. 
 

Унутрашња организација 
 

Члан 8 

 
Органи Подружнице су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор. Функцију 

заступника врши Председник Управног одбора, а у његовом одсуству заменик 

Председника Управног одбора.  
Делатност Подружнице може се одвијати и кроз рад појединих комисија и то: 

 Комисија за наставу математике 

 Комисија за наставу рачунарства 

 Комисија за математичка такмичења ученика основних школа 

 Комисија за математичка такмичења ученика средњих школа 

 Комисија за такмичења из рачунарства 

 Комисија за научни рад 

 Комисија за популаризацију математике и рачунарства 

 Комисија за рад са обдареним ученицима и организацију школа за таленте 

 Комисија за стручно усавршавање наставника 

 Комисија за издавање интерних публикација 
 

Свака стална комисија има најмање 3, а највише 5 чланова. Састав комисија и 
њихове координаторе именује Управни одбор.  

 

Члан 9 
 
Скупштину Подружнице чине сви њени 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 на почетку седнице.  
 
Скупштина: 

1) доноси план и програм рада; 
2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута; 
3) усваја друге опште акте Подружнице; 

4) бира и разрешава чланове Управног одбора и Надзорног одбора; 
5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;  
6) разматра и усваја финансијски план и извештај; 

7) одлучује о статусним променама и престанку рада Подружнице; 
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8) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству. 

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова.  
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова. 
За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку 

рада Подружнице неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.  
 

Члан 10 

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

Подружнице који су утврђени овим Статутом. 

Управни одбор има седам чланова, које бира и опозива Скупштина. 
Мандат чланова Управног одбора траје две године и могу се поново бирати на 

исту функцију. 

Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика 
председника. 

 

Члан 11 
 
Председник Управног одбора заступа Подружницу у правном промету и има 

права и дужности финансијског налогодавца. 
Заменик председника је овлашћен да, у одсуству Председника Управног одбора, 

заступа Подружницу и потписује сва финансијска и новчана документа у име 

Подружнице. 
 

Члан 12 

 
Управни одбор: 
1) руководи радом Подружнице између две седнице Скупштине и доноси одлуке 

ради остваривања циљева Подружнице; 
2) организује редовно обављање делатности Подружнице; 
3) поверава посебне послове појединим члановима; 

4) именује и разрешава стална и повремена тела Управног одбора неопходна за 
спровођење циљева и  програмских активности Подружнице; 

5)  доноси финансијске одлуке; 

6) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом 
иницијативом или на предлог најмање пет чланова Подружнице и припрема предлог 
измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање; 

7) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. 
став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника 
Подружнице за тај поступак; 

8) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим Статутом, 
овлашћени други органи Подружнице. 

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутна најмање једна половина 

чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова. 
 

Члан 13 

 
Надзорни одбор контролише финансијско пословање Подружнице, и о уоченим 

неправилностима 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 14 

 

Рад Подружнице је јаван. 
Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и 

активностима Подружнице, непосредно или путем интерних публикација, веб сајта 

Подружнице или на други примерен начин. 
Годишњи обрачуни и извештаји о активности Подружнице подносе се члановима 

на седници Скупштине Подружнице. 

 
Члан 15 

 

Ради остварења својих циљева Подружница успоставља контакте и сарађује са 
другим удружењима и организацијама у земљи. 

 

Начин стицања средстава 
за остваривање циљева и располагање средствима 

 

Члан 16 
 
Подружница прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и 

поклона, финансијских субвенција, издавањем публикација у оквиру Подружнице, 
учешћем на јавним позивима за пројекте и реализацијом пројеката намењених за 
цивилно друштво,  као и на други законом дозвољен начин. 

Подружница може прибављати средства и од котизације за семинаре и друге 
облике образовања из области наставе математике и рачунарства. 

 

Престанак рада Подружнице 
 

Члан 17 

 
Подружница престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за 

остваривање циљева Подружнице, као и у другим случајевима предвиђеним 

законом. 
 

Поступање са имовином Подружнице 

у случају престанка рада Подружнице 
 

Члан 18 

 
У случају престанка рада, имовина Подружнице пренеће се на Друштво 

математичара Србије, односно Скупштина ће одлуком о престанку рада 

Подружнице одредити на који начин се врши пренос имовине, у складу са законом. 
Изглед и садржина печата 

 

 
Члан 19 

 

Подружница има печат округлог облика на којем је у горњој половини исписано: 
Друштво математичара Србије. Подружница математичара Ваљево. 

 



 6 

Члан 20 

 
На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се 

примењивати одредбе Закона о удружењима. 

 
Члан 21 

 

Овај статут ступа на снагу даном његовог усвајања на седници Скупштине 
Подружнице. 

Председавајући Скупштине, 

 

Вељко Ћировић 
________________________________ 

(име и потпис) 


