
Скупштина Удружења професора француског језика, одржана 4. октобра 2008. 
године, усвојила је измене и допуне Статута, донетог на основу чланова 21 и 30 
Закона о друштвеним организацијама и удружењима грађана (Сл. Гласник СРС бр. 
24/82), на оснивачкој скупштини Удружења професора француског језика Србије, 
одржаној 6. јуна 1997. године у Београду. 
 
 
 

СТАТУТ 
Удружења професора француског језика Србије 

 
Опште одредбе 

 
 

Члан 1 
 
Удружење професора француског језика Србије је друштвена и стручна 
организација која окупља професоре француског језика ради остваривања циљева и 
задатака утврђених овим статутом. Удружење је невладина, нестраначка и 
неполитичка организација. 
 

Члан 2 
 
Званични назив Удружења је: Удружење професора француског језика Србије (у 
даљем тексту – Удружење), а у преводу на француски: Аssociation des professeurs de 
français de Serbie  
Скраћени назив Удружења је УПФЈС, односно на француском: APFS 
Седиште Удружења је у Београду, Студентски трг 3. 
О промени назива и седешта Удружења одлучује Скупштина. 
Своју делатност Удружење обавља на територији Србије. 
Удружење може, ради ефикаснијег деловања, ступати у разне стручне, научне и 
друге асоцијације у земљи и иностранству, склапати уговоре о заједничком 
пословању или се удруживати са сродним удружењима и организацијама. 
 

Члан 3 
 
Овим статутом се утврђују циљеви и задаци Удружења, права и обавезе чланова и 
органа и друга питања значајна за рад Удружења. 
 

Члан 4 
 
Удружење има статус правног лица. 
 

Члан 5 
 
Удружење има печат и штамбиљ. 



Печат је округлог облика, пречника 4,5 цм са следећим текстом: горе – Удружење 
професора француског језика Србије; доле - Аssociation des professeurs de français 
de Serbie ; у средини: Београд/Belgrade, 
 
Штамбиљ је четвртастог облика, величине 7 х 4 цм, са текстом као на печату и 
ознакама за број и датум. 
 

Циљеви и задаци Удружења 
 
 

Члан 6 
 
 
 Удружење организује и координира делатност својих чланова, сходно Уставу и 
важећим законима, и то у следећим областима: 

- организовање саветовања за професоре француског језика 
- организовање стручних семинара за усавршавање професора француског 

језика, као и консултација, курсева и предавања за чланове и остале 
заинтересоване, помоћ код организовања и спровођења такмичења страних 
језика за основне и средње школе, од општинског до републичког нивоа 

- учешће у научним и стручним скуповима из области страних језика у земљи 
и иностранству 

- издавање периодичних публикација 
- сарадња са Министарством просвете, катедрама за француски језик и 

књижевност на универзитетима у Србији, као и са осталим научно-
образовним институцијама и то у вези са питањима усавршавања професора 
страних језика, израдом и применом планова и програма, уџбеника и 
приручника за основне и средње школе, те у вези са свим другим питањима 
која се односе на положај и статус станих језика и професора страних језика 
у оквиру образовног система. 

 
 

Организација удружења 
 
 

Члан 8 
 
Удружење делује као јединствена организација. 
У оквиру Удружења могу се формирати колегијуми, секције, одељења за поједина 
подручја рада, како у земљи, тако и у иностранству. 
У оквиру Удружења могу се формирати редакције, издавачки одбори и колегијуми 
за издавање публикација из члана 6 овог статута. 
Одлуку о формирању радних тела из ст. 2 и 3 овог члана, доноси Управни одбор 
Удружења. 
О активностима из чл. 2 и 3 Управни одбор ће редовно извештавати Скупштину. 
 



Чланство у Удружењу 
 
 

Члан 9 
 
Члан Удружења може бити сваки професор француског језика, који прихвати 
Статут Удружења, као и његове програме. Чланом Удружења се постаје 
попуњавањем приступнице и плаћањем чланарине, чију висину одређује 
Скупштина Удружења. 
 

Члан 10 
 
Чланови Удружења могу бити редовни и почасни. 
За редовног члана Удружења прима се лице из члана 9, на основу приступнице 
предвиђене за учлањење. Редовни чланови учествују у радним, организационим и 
руководећим активностима Удружења и чине његову скупштину. 
Почасни члан Удружења може постати физичко лице које је стекло посебне заслуге 
у остваривању циљева удружења. Почасни чланови учествују у репрезентационим 
и манифестационим, а по жељи, и у организационим облицима рада Удружења. 
Почасне чланове Удружења бира Скупштина, на основу писменог предлога 
најмање два редовна члана Удружења. 
 

Члан 11 
 
Сви чланови су дужни да се придржавају Статута и других аката удружења, као и 
одлука органа Удружења. 
Право чланова је да учествују у свим облицима делатности, да бирају и да буду 
бирани у органе Удружења. 
 

Члан 12 
 
Чланство у Удружењу престаје вољом члана, слободним иступањем или смрћу.  
Чланство у Удружењу може престати и на основу одлуке Управног одбора, ако овај 
закључи да је члан повредио Статут Удружења. 
 

Члан 13 
 
Органи Удружења су: Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор. 
 
 

Скупштина 
 
 

Члан 14 
 
Скупштина је највиши орган Удружења и чине је сви редовни чланови. 



Скупштина заседа по потреби, а најмање једном годишње. 
Скупштину сазива председник, председава јој председник или потпредседници. 
Скупштина одлучује јавним или тајним гласањем. Тајно се гласа када Скупштина 
тако одлучи. Кворум Скупштине чини већина присутних чланова. Одлуке се 
доносе већином гласова присутих чланова. 
Скупштина бира председника Скупштине јавним гласањем. За председника је 
изабран кандидат који добије већину гласова присутних чланова Скупштине. 
Мандат председника Скупштине траје четири године. Председник Скупштине је и 
председник Управног добора. У случају спречености председника, замењује га 
члан Управног одбора којег он овласти. 
Задаци председника Скупштине су: 

- сазивање Скупштине и подношење извештаја о раду Удружења 
- заступање и представљање Удружења пред јавношћу 

 
Скупштина Удружења: 

- прима и разрешава чланове Удружења 
- бира Управни и Надзорни орган 
- одлучује о смени органа Удружења и њихових чланова 
- одлучује о молбама, приговорима и жалбама на одлуке органа Удружења 
- одлучује о удруживању у савезе организација и друге облике удруживања и 

о учлањивању у међународне организације Удружења и другим правним 
лицима 

- доноси статут и одлучује о његовим изменама или допунама и о другим 
применама правног статуса Удружења 

- одлучује о престанку рада Удружења 
 
 

Управни одбор 
 
 

Члан 15 
 
Управни одбор је извршни орган Удружења. Управни одбор у свом саставу има 5 
чланова. Чланови се бирају из састава Скупштине. Управним одбором руководи 
председник Скупштине Удружења. Мандат Управном одбору траје четири године. 
Исто лице може бити поново бирано у Управни одбор. Председник и 
потпредседници су истовремено председник и потпредседници Управног одбора. 
Одлуке се доносе већином гласова. 
Управни одбор, осим председника и два потпредседника, чине још два члана, а 
седници присуствују и секретар и благајник. 
Управни одбор: 

- припрема предлога аката Удружења: статут, финансијски план, завршни 
рачун, и др. 

- Управља имовином Удружења 
- Формира стручна и радна тела из члана 8 овог статута 
- Извршава одлуке и закључке Удружења 



- Све одлуке и акције из домена деловања председништва мора да верификује 
већина од укупног броја чланова председништва. 

- Подноси Скупштини извештај о свом раду. 
 

Члан 16 
 
Седнице управног одбора сазива и води његов председник, или у случају његове 
одсутности, један од потпредседника. 
 
 

Надзорни одбор 
 
 

Члан 17 
 
Надзорни одбор је орган Скупштине и броји три члана. Надзорни одбор 
контролише финансијско и друго пословање Удружења. 
На свакој седници Скупштине надзорни одбор подноси извештај. 
Чланови Надзорног одбора имају право да присуствују састанцима Управног 
одбора и учествују у његовом раду, али без права одлучивања. 
Надзорни одбор одлуке доноси већином гласова. 
Мандат Надзорног органа траје четири године. 
Чланови Надзорног одбора не могу бити истовремено и чланови Управног одбора. 
 

Издавачка, културно-уметничка и образовна делатност 
 
 

Члан 18 
 
Удружење ће у складу са законом обављати следеће делатности: 
 
120111 – научноистраживачку и сродне делатности у оквиру језика, књижевности, 
културе и сродних дисциплина 
120311 – издавачку делатност, припремање и издавање књига, часописа, брошура и 
других публикација 
110301 – услуге маркетинга и пропаганде 
У обављању ових делатности, Удружење има сва овлашћења правног лица са 
потпуном одговорношћу. 
 

Јавност рада 
 

Члан 19 
 
Рад Удружења је јаван. 
Информисање о раду Удружења обављаће се саопштењима која се објављују 
гласилима Удружења или се достављју средствима јавног информисања. 



 
Средства Удружења 

 
Члан 20 

 
Удружење стиче средства из следећих извора: 

- од чланарине својих чланова 
- од дотација, поклона, легата и завештања 
- од производа насталих при популаризовању француског језика и културе 
- из других извора утврђених законом 
- удружење може приамти поклоне, легате, помоћ итд. из земље и 

иностранства у складу са законом и овим статутом. 
 
 

Члан 21 
 
Средства Удружења налазе се на жиро-рачуну. Средства Удружења могу се 
употребити само за намене утврђене финансијским планом, према одлуци 
Управног одбора. 
Наредбодавци за извршавање предрачуна су председник Управног одбора, као и 
потпредседник по његовом овлашћењу. 
 

Обављање стручних послова 
 

Члан 22 
 
За обављање свих стручних, административних, књиговодствених и других 
послова, Управни одбор налази могућности и решења која су у складу са законом и 
принципима рационалног пословања. Ради извршавања одређених послова 
Управни одбор може ангажовати одговарајуће лице, уз накнаду, у складу са 
законом и могућностима удружења. 
 

Признања и награде 
 

Члан 23 
 
Удружење може доносити одлуке о додели признања и награда удружења. 
Признања и награде могу додељивати Скупштина и Управни одбор Удружења. 
 

Општи акти Удружења 
 

Члан 24 
 
Општи акти Удружења професора француског језика републике Србије су: статут, 
пословник о раду органа Удружења, правилник о наградама и признањима, те 



други акти о којима одлучи Скупштина или Управни одбор, свако у оквиру својих 
надлежности. 
 

Члан 25 
 
Измене и допуне општих аката доносе се по поступку за њихово доношење. 
Иницијативу уа измену општег акта може дати сваки орган Удружења, као и сваки 
члан. Иницијатива се доставља Управном одбору који о њој заузима став и 
доставља га Скупштини на одлучивање. 
 

Члан 26 
 
Аутентично тумачење општих аката даје Скупштина Удружења. 
 

Завршне одредбе 
 

Члан 27 
 
Удружење престаје са радом ако није у могућности да испуни циљеве и задатке, о 
чему одлуку доноси Скупштина Удружења. У случају престанка рада Удружења 
(Закон о друштвеним организацијама и удружењима грађана „Сл. Гласник СРС“ 
бр. 24/83), његова ће се имовина уступити Катедри за француски језик Филолошког 
факултета Универзитета у Београду. 
О престанку рада председник удружења дужан је обавестити надлежни орган. 
 

Члан 28 
 
Удружење је дужно да општа акта предвиђена овим статутом донесе у року од 
шест месеци од дана доношења Статута на оснивачкој скупштини. 
 

Члан 29 
 
Овај статут ступа на снагу даном уписа у регистар. 
 
 
 
 
У Београду, дана 4. октобра 2008.    Скупштина УПФЈС 
 
Секретар       Председник 
 
_________________________    _______________________ 


