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На основу члана 50. Закона о основама система образовања и васпитања ( « Службени
гласник РС «, бр.62/03 и 64/03 ), Извршни одбор Заједнице електротехничких школа Србије, на
седници одржаној дана, 05.02.2004. године, д о н е о ј е

СТАТУТ
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Статутом Заједнице електротехничких школа Србије ( у даљем тексту: Статут )
представници електротехничких школа из Србије удружених у Заједницу електротехничких школа
Србије ( у даљем тексту: Заједница ), ближе уређују правни положај, програмско деловање, органе и
тела, начин финансирања, као и друга питања која су од значаја за рад Заједнице.
Члан 2.
Заједница има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима на основу
закона и овог Статута.
Заједницу заступа, представља и потписује председник Заједнице, без ограничења.
Председник Заједнице може у оквиру својих овлашћења из закона и овог Статута овластити
писменим пуномоћјем секретара Заједнице за предузимање одређених правних радњи.
Председник Заједнице одређује садржину и трајање пуномоћја из става 3. овог члана, у
складу са законом.
Члан 3.
Заједица послује под називом: Заједница електротехничких школа Србије,Ниш.
Назив Заједнице гласи на српском језику и исписан је ћириличним писмом.
Седиште Заједнице је у Нишу, ул. Београдска 16.
Заједница може променити седиште одлуком Скупштине Заједнице.
Члан 4.
Заједница има печат, штамбиљ и заштитни знак.

Печат Заједнице је округлог облика пречника 24 мм у коме су по обиму круга уписане речи:
Заједница електротехничких школа Србије, а по средини пречника налази се заштитни знак
Заједнице.
Штамбиљ Заједнице је правоугаоног облика и садржи назив школе, седиште и текст, који су
исписани на српском језику ћириличним писмом, а ближе означава намену његове употребе.
Употреба и чување печата и штамбиља из става 2. и става 3. овог члана поверава се
председнику Заједнице, односно лицу које он одреди.
Поступак израде, начин употребе, чување и уништење печата и штамбиља регулишу се
одлуком председника Заједнице, у складу са законом.
Заштитни знак представља укомпонована стилизована слова узетих из пуног назива
Заједнице.
Члан 5.
Делатност Заједнице је:
Сектор М

ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ,ДРУШТВЕНЕ И
ЛИЧНЕ УСЛУЖНЕ АКТИВНОСТИ
Делатност организација на бази учлањења
Делатност пословних,радничких и струковних организација
Делатност пословних удружења
Делатност струковних удружења

91
911
9111 91110
9112 91120

Члан 6.
Рад Заједнице је јаван.
Јавност рада се обезбеђује слободним приступом седницама Скупштине Заједнице за средства
јавног информисања, органе и организације и друге субјекте, давањем информација и саопштења за
јавност, и на друге уобичајене начине.
Заједница у циљу информисања чланства и јавности може издавати своје гласило. За рад
редакције тог гласила одговара и овлашћено је председништво Заједнице.
Члан 7.
Средње електротехничке школе се удружују у Заједницу ради заједничког деловања,
унапређивања и развоја организације и остваривања наставе и других облика образовно - васпитног
рада електро-техничких школа и примени и размени позитивних искустава.
II

ПРОГРАМСКО ДЕЛОВАЊЕ
Члан 8.

Електротехничке школе се удружују у Заједницу ради следећег програмског деловања:
 организовања и координацију активности школа ради ефикаснијег и рационалнијег
остваривања наставних планова и програма;
 организације стручног усавршавања наставника;
 организације такмичења ученика;
 организације производних делатности у оквиру практичне наставе;

 издавачке делатности у оквиру прибављања и објављивања стручних текстова, стручне
литературе, упустава, школских образаца и др. а за потребе електротехничких па и других
школа.
У сарадњи са ресорним министарством Заједница даје мишљење о:
 оснивању и мрежи електротехничких школа,
 уводењу новог плана и програма образовања,
 програмима образовања за средње школе,
 подзаконским актима које доноси Министарство просвете,
 уџбеницима који су у употреби, или о плану издавања уџбеника за електротехничке
школе.
Заједница разматра и друга питања која предвиђа Програм рада.
III ОРГАНИ И ТЕЛА ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 9.
Органи и тела Заједнице су: Скупштина Заједнице, Извршни одбор, Надзорни одбор,
Председседништво и Активи.
Заједница има стручна тела (комисије и одборе) која се оснивају за сталне и повремене
послове.
Члан 10.
Скупштину чине: по један представник свих средњих школа у Србији-чланица Заједнице које
образују ученике у подручју рада Електротехника и то је по правилу директор школе, односно лице
које он именује, а из школа-чланица Заједнице које имају 32 и више одељења у подручју рада
Електротехника по два представнка од којих је један по правилу директор школе односно лице које
он именује, док је други лице из струке.
Мандат чланова Скупштине је 4 године, с тим што им он може престати и раније, на лични
захтев, истеком мандата на функцију директора школе, опозивом или престанком радног односа.
Скупштина заседа ако је присутно више од половине активних чланова.
Изузетно, Скупштина може да заседа и у случају када нема више од половине чланова и то
када је потребно донети одлуке које због хитности не могу да чекају наредну седницу Скупштине
Заједнице. У том случају, Скупштина разматра предлоге и доноси одлуке, под условом да се
обезбеди додатна подршка школа које нису учествовале у гласању. О томе се извештава на наредној
седници Скупштине.
Школа чланица Заједнице, за текућу школску годину губи статус активног члана скупштине
ако током школске године не испуњава обавезе утврђене статутом и не плати чланарину за
претходну школску годину до 31.08. текуће године.
Скупштина, по правилу, одлучује јавним гласањем.
Скупштина може одлучивати тајним гласањем о појединим питањима кад то захтева најмање
једна десетина укупног броја чланова Скупштине Заједнице.
Сматраће се да је одлука о питању које је на дневном реду донета ако су се за њено усвајање
изјаснили већином гласова присутни чланови Скупштине Заједнице.
У случају да је члан Скупштине спречен да присуствује седници Скупштине, може га
заменити друго лице, запослено у школи, а на основу писане пуномоћи директора школе.
Члан 11.
Скупштина:

1. усваја Статут;
2. бира председника Заједнице, који је истовремено и председник Извршног одбора, на
мандатни период од 4 године;
3. бира три подпредседника Заједнице, на мандатни период од 4 године;
4. бира и именује председника и чланове Надзорног одбора;
5. опозива и разрешава председника и подпредседнике Заједнице;
6. опозива и разрешава председника чланове Надзорног одбора;
7. доноси годишњи програм рада и усваја финансијски план;
8. усваја годишњи рачун и извештаје о пословању, по прибављеном мишљењу Надзорног
одбора;
9. одлучује о свим питањима из делокруга Извршног одбора која су на Извршном одбору остала
спорна;
10. усваја годишњи извештај о раду Надзорног одбора и
11. обавља и друге послове утврђене законом, овим Статутом и другим актима Заједнице.
Скупштина бира председникa и подпредседнике Заједнице и председника и чланове
Надзорног одбора на предлог Извршног одбора.

Члан 12.
Скупштина се састаје према програму рада, потребама а најмање једном годишње.
Скупштину сазива председник на предлог Извршног одбора или председништва, или на
предлог 1/3 чланства.
Уколико у року од 14 дана председник не сазове Скупштину, Скупштину сазива предлагач.

Члан 13.
Извршни одбор је извршни орган Скупштине.
Чланови Извршног одбора истовремено су и чланови Скупштине.
Извршни одбор чине:
- по један представник школа- чланица Заједнице које имају 15 и више одељења у подручју
рада Електротехника и то је по правилу директор школе, односно лице које он именује,
- председници Актива,
- представник ресорног министарства задужен за електротехнику,
- представник Завода за унапређивање образовања и васпитања,
- по два представника из школа-чланица Заједнице које имају 32 и више одељења у подручју
рада Електротехника, од којих је један по правилу директор школе односно лице које он именује,
док је други лице из струке.
Извршни одбор може, на првој седници предложити да у Извршни одбор уђу и школечланице Заједнице које имају мање од 15 одељења у подручју рада Електротехника, и то је по
правилу директор школе, односно лице које он именује, због (навести критеријуме).
Председник Заједнице председава седницама Извршног одбора.
Члан 14.

Извршни одбор пуноважно ради ако је на седници присутно више од половине његових
чланова, а одлучује већином гласова присутних чланова, јавним гласањем.
Извршни одбор обавља следеће послове:
Припрема предлог Статута ;
Припрема предлог Програма рада и Годишњег програма рада Заједнице;
Припрема и утврђује предлог одлука и аката које доноси Скупштина Заједнице;
Именује- бира и разрешава Секретара Заједнице;
Доноси одлуку о висини надокнаде- стимулације за Секретара и Председника Заједнице;
Доноси одлуке о ангажовању сарадника за обављање стручних и других послова и
одређује висину надокнаде за те послове;
7. Утврдује предлог финансијског плана Заједнице, разматра Завршни рачун и усваја
периодичне обрачуне;
8. Разматра одлуке директора школа у функцији менаџера ( обезбеђивање сарадње са
социјалним партнерима, обезбеђивање и пружање услуга школских радионица;
9. Учествује у предлагању унутрашње организације школа;
10. Формира планове повезивања са локалним срединама а у вези са политиком уписа,
уџбеника и у вези са образовним профилима;
11. Учествује у изради стандарда (номенклатура занимања) у подручју рада електротехнике;
12. Предлаже сазивање Скупштине Заједнице, припрема седницу и предлаже дневни ред у
сарадњи са Председништвом Заједнице;
13. Формира сталне и повремене комисије;
14. Спроводи одлуке Скупштине Заједнице;
15. Одлучује о утрошку средстава Заједнице и о томе извештава Скупштину;
16. Одлучује о висини чланарине;
17. Утврђује листу активних чланова Скупштине пре заседања Скупштине Заједнице
18. Обавља и друге послове које му Скупштина стави у задатак;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Члан 15.
За разматрање појединих питања и припремања предлога, за стручно праћење остваривања
појединих активности и одређених задатака Извршни одбор формира стална и повремена стручна
тела- комисије.
Сталне комисије се оснивају за праћење остваривања планова и програма следећих наставних
области:
 Практична настава,
 За стручне предмете,
 За наставна срества и уџбенике,
 За усавршавање наставника,
 За такмичења.
Број чланова комисије одређује се према обиму и сложености послова.
Члан 16.

Надзорни одбор има 3 ( три ) члана, које бира Скупштина Заједнице на период од 4 ( четири )
године.
Надзорни одбор:
1. врши надзор над законитошћу рада Заједнице;
2. прегледа периодичне и годишње рачуне и утврђује да ли су сачињени у складу са
законом,
3. утврђује да ли се пословне књиге и друга документа друштва воде уредно и у складу са
прописима;
4. доноси пословник о свом раду;
5. подноси скупштини Заједнице извештај о резултатима надзора и
6. обавља и друге послове утврђене законом и овим Статутом.
О питањима из свог делокруга Надзорни одбор заједнице одлучује на својим седницама,
уколико је присутно најмање две трећине чланова.
Надзорни одбор заједнице ради искључиво на седницама на којима одлуке доноси већином
гласова од укупног броја својих чланова, јавним гласањем.
За свој рад Надзорни одбор одговара Скупштини заједнице.
Члан 17.
Ради лакшег и мобилнијег рада у појединим регионима су формирани Активи Заједнице и то :
1. Актив Нови Сад (подручне јединице Зрењанин, Нови Сад и Сомбор)
2. Актив Београд ( подр.јед. Београд, Јужни Банат, Подунавски, Колубарски и Мачвански
округ)
3. Актив Крагујевац (Крагујевац, Ужице и Краљево)
4. Актив Ниш (Ниш, Зајечар,Пирот,Прокупље, Лесковац, Косово и Метохија)
Председнике Актива бирају сами Активи на 4 године, а задатак им је да координирају рад у
Активу.
Члан 18.
Циљеви рада Актива су:
1. Да у своје чланство окупи што већи број електротехничких школа које активно учествују у
раду Заједнице.
2. Да организује и координира активности школа ради ефикаснијег остваривања наставних
планова и програма.
3. Да организује стручно усавршавање наставника.
4. Да организује стручна такмичења ученика.
5. Да организује производне делатности у оквиру практичне наставе ученика.
6. Да настоји да се материјални, технички и други услови рада у школама побољшају а посебно
да се уведу и обезбеде модерна учила и техничка средства за рад и наставу.
7. Да сарађује са другим органима, организацијама и удружењима.
8. Да се стара о тачном информисању јавности о раду Заједнице.
9. Да предузима и друге мере и активности које је по законима дужна или су они целисходни у
односу на циљеве Заједнице.
Члан 19.

Заједница формира Председништво, које има задатак да припрема седнице Извршног одбора.
Председништво чине:
- Председник Заједнице,
- Три потпредседника Заједнице,
- Секретар Заједнице,
- Представник ресорног министарства, по предлогу ресорног министарства
- Представник Завода за унапређивање образовања и васпитања, по предлогу Завода за
унапређивање образовања и васпитања
- По један представник школа оснивача Заједнице, уколико већ није члан председништва по
другом основу, сагласно претходно наведеним условима из овог члана.
У случају када је потребно донети одлуке које због хитности не могу сачекати седницу Извршног
одбора, Председништво проширено члановима Надзорног одбора преузима надлежност Извршног
одбора. На првој следећој седници Извршног одбора, Председништво ће о тим одлукама и
активностима обавестити Извршни одбор.
Члан 20.
Стручне, административне, рачуноводствене и друге послове за потребе Заједнице обавља
секретар Заједнице и стручна служба школе у којој је седиште Заједнице.
IV СРЕДСТВА ЗА РАД ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 21.
Заједница стиче приход од чланарине коју плаћају школе чланице, од донација других
организација, као и од других послова у оквиру Пословног удружења.
Члан 22.
Трошкови Заједнице који се сматрају материјалним трошковима су следећи а користе се за:
 дневнице и материјалне трошкове чланова Извршног одбора, комисија и других тела која
ангажује Заједница, по одлуци Извршног одбора.
 финансирање активности кроз Заједницу као: стручно усавршавање, такмичења,
тестирања и сл.
 рад стручних комисија, жирија и тела.
 административни трошкови, канцеларијски материјал, птт услуге и друго.
 накнада за рад председника, секретара и рачуновође Заједнице.
 трошкови пригодних награда.
 трошкови репрезентације.
 остали трошкови које одобри Извршни одбор у сваком конкретном случају или начелно за
групу истоврсних трошкова посредством председништва Заједнице.

V ПРЕСТАНАК ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 23.
Заједница престаје по основима и на начин утврђеним уговором о оснивању удружења,
односно престаје сагласно закону.

VI

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.

Школа уласком у Заједницу потписује приступницу којом се обавезује да прихвата Уговор о
оснивању Заједнице .
Школе које потпишу приступницу а не плате чланарину у року од три месеца, од добијања
обавештења о задужењу, неће се сматрати чланицама Заједнице.
Члан 25.
Статут Заједнице се може мењати.
Статут се мења статутарном одлуком.
Предлог за измену Статута по правилу подноси Председништво Заједнице или Извршни
одбор или најмање једна десетина чланова Заједнице.
Члан 26.
Измене и допуне овог Статута и других општих аката Заједнице врше се на начин и по
поступку који важи за њихово доношење.
Тумачење општих аката даје орган који их доноси.
Члан 27.
Овај Статут и други општи акти Заједнице ступају на снагу осмог дана од дана објављивања
на огласној табли у седишту Заједнице.
Члан 28.
На све односе који нису регулисани овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе
Закона о основама система образовања и васпитања и одредбе закона и прописа којима се регулишу
пословна удружења.
Члан 29.
Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Заједнице електротехничких школа
Србије усвојен дана, 04.07.2009. године.
Члан 30.
Ове измене и допуне Стаута усвојене су на седници Скупштине Заједнице одржане 4.јула
2015. године .

