
ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О РАДУ ПОДРУЖНИЦА  
У ОКВИРУ ДРУШТВА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СРБИЈЕ 

 

 

I НАЧЕЛНЕ ОДРЕДБЕ 
 

 

Чл. 1 

 

 Oвај Правилник доноси Управа сходно одредбама Статута Друштва за српски језик и 

књижевност Србије (даље: Друштво) ради детаљнијег регулисања рада подружница 

Друштва, као и односа подружница и Друштва. 

 

Подружнице Друштва су стручне организације које окупљају и представљају 

наставнике, научнике и стручњаке који се баве проучавањем српског језика и књижевности и 

наставом, ради остваривања заједничких циљева и задатака утврђених Статутом Друштва. 

 

Чл. 2 

 

 Подружнице су делови Друштва за српски језик и књижевност Србије, са седиштем у 

Београду, на Филолошком факултету Универзитета у Београду, Студентски трг 3. Као такве, 

оне немају статус правног лица. Уколико се подружнице самостално региструју као посебна 

правна лица (у складу са прописима о удружењима и законом о регистрацији) дужне су да 

своје циљеве, задатке и општа акта усагласе с правилима и организацијом рада Друштва. 

 

Чл. 3 

 

 Подружница има свој печат, округлог облика, по чијој ивици је утиснут назив 

Друштва, а у унутрашњем кругу је утиснуто име подружнице и место рада. Меморандум 

садржи назив и адресу (поштански фах, телефон, имејл и сл.). 

(Подружнице које се самостално региструју као посебна правна лица у наслове својих 

Статута уграђују назив, нпр: Друштво за српски језик и књижевност Србије – Подружница у 

Сомбору/ Подунавског округа/ града Београда – у зависности од тога да ли Подружница 

обухвата територију једне општине, округа или већих градова: Београда, Новог Сада, Ниша...)   

 

Чл. 4 

 

 Рад подружница је јаван. Јавност рада подружница и начин обавештавања о том раду 

обезбеђује се објављивањем плана и програма рада појединачних подружница и извештаја на 

Скупштини Друштва. Обавештења може давати председник или овлашћени члан. 

 

 

II ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 
 

 

Чл. 5 

 

 Циљеви и задаци рада подружница усклађени су са циљевима и задацима рада 

Друштва за српски језик и књижевност Србије. Најважнији циљеви и задаци су следећи: 

1. Окупљање наставника српског језика и књижевности у свим врстама школа, научника 

и стручњака из области српског језика и књижевности и свих лица која се баве науком 

о језику и науком о књижевности. 



2. Истраживање и изучавање општих и посебних питања о српском језику и 

књижевности, као и наставе тога предмета у свим врстама школа у којима се предаје 

Српски језик. 

3. Уже стручно и методичко усавршавање наставних кадрова. 

4. Подстицање на рад ученика и наставника и помагање њиховог индивидуалног рада и 

развитка. 

5. Популарисање резултата науке и наставе српског језика и књижевности. 

6. Сарадња са Министарством просвете, Заводом за унапређивање васпитања и 

образовања, Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања, 

Министарством науке, Министарством културе, центрима за усавршавање 

наставника, културним центрима, задужбинама, Филолошким факултетом 

Универзитета у Београду, Филозофским факултетом Универзитета у Новом Саду, 

Филозофским факултетом Универзитета у Нишу и другим научним и просветним 

институцијама, у циљу унапређивања наставе српског језика и књижевности и језичке 

културе. 

7. Упућивање чланова на валидну научну, стручну, методичку и уџбеничку литературу 

из области језика и књижевности. 

 

Чл. 6 

 

 Подружнице своје задатке остварују: 

1. одржавањем општих и посебних састанака на којима расправљају о научним и 

стручним питањима и радовима својих чланова; 

2. организовањем семинара, предавања, трибина, курсева и других облика рада на 

стручном и методичком усавршавању својих чланова; 

3. учествовањем у анализирању и процењивању наставних програма, уџбеника и 

уџбеничких комплета за Српски језик; бављењем актуелним питањима и дилемама; 

4. издавањем часописа, културно-научих публикација и књига (уз обавезну рецензију 

Друштва за српски језик и књижевност Србије, односно Извршног одбора Друштва); 

5. учествовањем на разним такмичењима и смотрама, организовањем и спровођењем  

њихове реализације на нивоима испод републичког (у складу са Правилником о 

спровођењу такмичења, наведеном у Информатору Друштва); 

6. организовањем студијских путовања. 

 

 

III ЧЛАНСТВО 
 

 

Чл. 7 

 

 Чланови подружница су редовни и почасни.  

 Чланови подружница могу бити наставници српског језика у свим врстама школа, 

научни радници из области српског језика и књижевности, сва лица која се баве науком о 

језику и књижевности и њиховом наставом, као и грађани који се интересују за 

унапређивање језичке и књижевне културе. 

 Почасни чланови подружница могу бити појединци и организације који су задужени и 

заслужни за развој српског језика и књижевности. 

 

Чл. 8 

 

 Чланство у подружницама је добровољно. Чланови подружница имају једнака права и 

обавезе. 



 Члан подружнице има право да: 

1. равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева и задатака своје 

подружнице, а под окриљем Друштва; 

2. преко својих представника учествује у одлучивању на Скупштини одређене 

подружнице, као и у њеним другим органима. 

3. бира и буде биран у органе и радна тела своје подружнице; 

4. даје предлоге и мишљења, коментаре и аргументоване примедбе на рад органа и 

радних тела своје подружнице. 

 

Члан подружнице је дужан да: 

1. активно доприноси остваривању циљева подружнице; 

2. учествује, у складу с интересовањима, у активностима своје подружнице; 

3. плаћа чланарину (ако се подружница за ово определи); 

4. афирмише углед своје подружнице и Друштва за српски језик и књижевност Србије у 

средствима јавног информисања и на друштвеним мрежама и води рачуна о одржању 

угледа и достојанства професије; 

5. подноси извештаје о свом раду у оквиру подружнице. 

 

 

IV ОРГАНИЗАЦИЈА ПОДРУЖНИЦЕ 
 

 

Чл. 9. 

 

Подружница има своју Скупштину која бира извршне органе (председника, 

потпредседника, секретара, надзорни одбор). Мандат изабраних органа траје две године и 

може се обнављати највише три пута. 

 

Чл. 10. 

 

Органи Подружнице су: 

 

1. Скупштина 

2. Управни одбор  

3. Председник, потпредседник, секретар 

4. Надзорни одбор 

 

Чл. 11. 

 

Скупштину сваке подружнице Друштва за српски језик и књижевност Србије 

сачињавају сви чланови подружнице ако Подружница броји до  100 чланова, а ако броји  

више, онда су њихови представници у Скупштини делегати: 

- представници актива наставника српског језика и књижевности из сваке основне и 

средње школе ( на 5 или 10 чланова по један представник; 

Град Београд, са 195 основних и 85 средњих школа, из 17 општина има 

представнике у Скупштини према броју школа: на 5 ОШ/СШ  1 представник – 

делегат): 

- чланови Управног одбора 

- чланови Надзорног одбора 

- почасни чланови. 

 



  Скупштина има мандат од две године. Подружница бира своје делегате за 

Скупштину Друштва, према одлуци коју доноси Управни одбор подружнице и Извршни 

одбор Друштва. Начин рада Скупштине подружнице регулише се Пословником који усваја 

та Скупштина. 

 

Чл. 12. 

 

Скупштина се одржава у термину који одређује председник. Редовно заседање је 

једном годишње, а ванредне се сазивају према потреби.  

Скупштина разматра и усваја извештаје о раду председника подружнице и Надзорног 

одбора, те усваја програме и планове рада за наступајући период. 

Поред послова предвиђених пословником Скупштине, она бира почасне чланове 

Подружнице, доноси Правилник Подружнице, решава о предлозима за измену и допуну 

Правилника Подружнице, утврђује основне смернице рада Подружнице, решава предлоге, 

жалбе и друга питања која се тичу Подружнице као целине.  

Скупштина одлучује о начину избора  председника, потпредседника, секретара и 

благајника. 

Скупштина бира чланове Управног одбора и Надзорног одбора, одлучује о чланству у 

друге организације и бира представнике за одабране организације. 

Скупштина одлучује о престанку рада Подружнице. 

Скупштина одлучује о висини,  начину прикупљања и располагања чланарином и 

средствима за рад Подружнице. 

 

Чл. 13. 

 

Скупштином председава председник Подружнице, a у његовом одсуству 

потпредседник. 

Скупштина сe сазива на захтев председника Подружнице или на писмено образложен 

захтев најмање пет чланова Подружнице и на захтев Управног одбора или Надзорног одбора. 

На њој се решава само о оним питањима ради којих је сазвана. Одлуке Скупштине морају 

бити у складу са Статутом Друштва за српски језик и књижевност.  

Председник  је дужан да најкасније седам дана пре одржавања (ванредне) Скупштине 

обавести чланове Подружнице о њеном сазиву и дневном реду. 

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутно више од половине чланова, а одлуке 

се доносе већином гласова присутних. 

Скупштина   бира   председника,   потпредседника,   секретара   и благајника и остале 

чланове Управног одбора (сходно територији коју обухвата и броју чланова подружнице: за 

општинске подружнице и по 1 члана из сваке школе, за окружне – по 1 члана из сваке 

општине, и из града, као што је Београд, по 1 члана из сваке општине), и чланове Надзорног 

одбора, са адекватним бројем чланова из основних и средњих школа). Остали органи се сами 

конституишу. 

  

Чл. 14. 

 

Управни одбор Подружнице чине: председник, потпредседник, секретар, благајник и 

председник Надзорног одбора, што чини укупно 5 чланова. 

Управни одбор задужењима појединих чланова и комисија од три члана руководи 

организацијом такмичења под окриљем Друштва (за нивое за које је задужен), ваннаставним 

активностима, стручним и методичким усавршавањем чланова Подружнице и издавачком 

делатношћу (уколико је Подружница организује). 



Руководи радом, извршава одлуке Скупштине, усклађује и усмерава рад Подружнице. 

Управни одбор пуноправно преиспитује постојеће одлуке и по потреби их може мењати и 

допуњавати у пуном саставу, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова. 

Председник сазива састанке Управног одбора и председава им. Њега замењује у свим 

дужностима потпредседник. У договору са председником, секретар подружнице организује 

административно-техничке и економско-финансијске послове и припрема седнице и скупове. 

За покретање, организовање и спровођење значајнијих акција које произлазе из 

циљева и задатака Подружнице, Управни одбор сазива Скупштину. 

Управни одбор координира и усаглашава рад Подружнице са програмираним 

активностима и организацијом коју спроводи Друштво. 

У интересу заједничког планирања и рада на реализацији Подружница доставља свој 

Статут на одобрење и мишљење Извршном одбору Друштва. Сваке године Подружница 

такође доставља Извршном одбору Друштва свој извештај о раду и програм за наступајући 

период и преко својих делегата упознаје Скупштину Друштва са функционисањем 

Подружнице и дају предлоге и препоруке о заједничким квалитетнијим резултатима. 

 

Чл. 15. 

 

Надзорни одбор сачињава три члана, који између себе бирају председника. Надзорни 

одбор врши надзор над целокупним радом Подружнице и о томе подноси извештај 

Скупштини. 

  

Чл. 16. 

 

За посебне резултате постигнуте у остваривању циљева и задатака Подружнице, 

Подружница похваљује и награђује своје чланове, а за изузетан допринос и афирмацију 

Подружнице, додељује Повељу. Предлог подноси Скупштина или комисија која се у ту 

сврху формира. 

 

 

V   ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

 

Чл. 17. 

 

Одлуку о престанку рада Подружнице доноси Скупштина Подружнице и о томе без 

одлагања обавештава Извршни одбора Друштва за српски језик и књижевност Србије. 

 

Чл. 18. 

 

Овај Правилник усвојен је на Састанку подружница Друштва за српски језик и 

књижевност Србије – Београд, 30. јуна 2016. године, а ступа на снагу када га одобри Управа 

Друштва. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВЕ 


