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У складу са одредбама  Закона о удружењима (Службени лист РС, бр.51/09), на  

скупштини одржаној 25. септембра 2010. усвојенe су измене и допуне Статута 

Друштва за културну сарадњу Србија – Француска, тако да пречишђен, усаглашен 

са Зaконом, сада гласи   

 

 

 

СТАТУТ 

ДРУШТВА ЗА КУЛТУРНУ САРАЊУ СРБИЈА-ФРАНЦУСКА 

 

 

Члан 1. 

Друштво за културну сарадњу Србија-Француска (у даљем тексту: Друштво) је 

добровољно, невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време 

ради остваривања циљева у области културне сарадње. 

 

Члан 2. 

Циљеви Друштва  

Друштво подстиче и координира активности својих чланова на непрекидном 

јачању веза пријатељства и сарадње између народа Србије и Француске, а које се 

састоје од :  

1.Учвршћивања традиционалних историјских, културних, научних и привредних 

веза. 

2.Упознавања са француском књижевношћу, језиком, цивилизацијом, културом, 

привредом и науком, путем предавања, изложби, приредаба, стручних саветовања, 

скупова и других облика. 

3.Ширење и популарисање француског језика, културе и цивилизације. 

4. Упознаванје француске јавности са културним, природним и научним 

богатствима Србије и њеним цивилизацијским тековинама. 

5.Организовање сусрета и скупова припадника ова два народа.  

 

Члан 3.  

Друштво обавља следеће делтности:    

1. Организује саветовања, предавања и друге послове у складу са циљевима 

Друштва. 

2. Издаје књиге, брошуре, музичка издања и друге публикације. 

3. Издаје часописе и друге периодичне публикације. 

4. Образује одрасле и организује друго образовање које није поменуто на другом 

месту. 

5. организује наставу француског језика и размену школске и студентске омладине.  

 

Члан 4.  

Назив Друштва је : Друштво за културну сарању Србија - Француска. 

Друштво има седиште у Београду ул. Дечанска бр.8 

Друштво своју делатност остварује на територији Републике Србије. 
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Члан 5. 

Члан Друштва може бити свако  лице  које прихвата циљеве Друштва и Статут и 

поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Друштва 

 

У року од 30 дана од добијања позитивне одлуке члан уплаћује чланарину или 

финасијку помоћ.  

 

Чланство у Друштву је добровољно. 

 

Чланство у Друштву може бити појединачно, колективно, почасно и потпорно. 

Појединачни члан Друштва може бити сваки грађанин Републике Србије без 

обзира на своју националну, верску и расну припадност.  

 

Приступница се доставља Управном одбору који је дужан да у року од 30 дана 

обавести подносиоца о својој одлуци. Подносилац пријаве је дужан да у року од 30 

дана од добијања позитивне одлуке Управног одбора уплати Статутом одређену 

чланарину.  

 

Колективни чланови друштва могу бити институције, друштва, удружења и друга 

правна лица. Колективним чланом се постаје на основу одлуке Управног одбора 

Друштва које верификује Скупштина Друштва.   

 

Члан 6  

Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина и о томе без одлагања обавештава 

подносиоца пријаве.   

 

Чланство у Друштву може престати због дуже неактивности члана, непоштовања 

одредаба овог статута, неплаћања чланарине дуже од 2 године  или нарушавања 

угледа Друштва. 

 

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 Друштву. 

  

Члан 7. 

Сваки члан Друштва, (појединачни директно а остали преко лица која делегирају) 

има право да:  

 

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

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

3) бира и буде биран у органе Друштва;  

4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Друштва. 
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Члан је дужан да: 

1) активно доприноси остваривању циљева Друштва; 

2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Друштва; 

3) плаћа чланарину; 

4) обавља друге послове које му повери Управни одбор.  

 

Сваки појединачни члан Друштва има право на један глас у органима и телима 

Друштва, уколико је извршио своје чланске обавезе.  

 

У случају да је спречен да учествује у раду, има право да, писаним овлашћењем, 

овласти другог члана Друштва са правом гласа да гласа у његово име. 

 

Колективни или потпорни ( ако се ради о установи) члан Друштва има право да у 

Скупштину Друштва делегира два представника, као сталне чланове Друштва, уз 

претходно измирене обавезе према Друштву. ( чл. 17 б) 

 

Члан 8. 

Органи Друштва су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор. 

Тела Друштва су подружнице и секције.  

 

Члан 9. 

Скупштину Друштва чине сви његови чланови.  

 

Скупштина: 

1) доноси план и програм рада; 

2) усваја Статут, измене и допуне Статута, као и друге опште акте Друштва; 

3) бира и разрешава чланове Управног одбора и лице овлашћено за заступање 

Друштва; 

4) одлучује у удруживању у савезе  

5) одлучује о усвајању годишњег годишњег плана и извештаја Управног одбора  

6) одлучује о усвајању годишњег финансијског извештаја   

7) одлучује о статусним променама и престанку рада Друштва. 

8) одлучује о додељивању статуса почасног члана друштва  

9) одлучује о висини чланарине за наредну годину.  

 

Редовна седница Скупштине одржава се најмање једном годишње. 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. Ванредна седница 

Скупштине сазива се на предлог Управног одбора или ако захтев за њено сазивање, 

у писаном облику, поднесе једна трећина чланова Друштва. Ванредна седница 

Скупштине мора се одржати најкасније у року од 30 дана од дана подношења 

захтева за њено сазивање.    

 

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова 

са правом гласа. 
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Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.  

 

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада 

Друштва неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова. 

 

Члан 10. 

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

удружења који су утврђени овим Статутом. 

 

Управни одбор има 11 чланова.   

 

Мандат чланова Управног одбора траје четири године. Они се могу поново бирати 

на исту функцију.  

 

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

 

Управни одбор за свој рад одговара Скупштини Друштва. 

Рад Управног одбора је пуноважан ако у њему учествује више од половине, 

односно најмање 6 (шест) чланова Управног одбора. 

Одлуке се доносе простом већином гласова присутних чланова.  

 

Члан 11. 

Председник Управног одбора заступа Друштво у правном промету и има права и 

дужности финансијског налогодавца.  

 

Заменик председника је овлашћен да, у одсуству председника управног одбора, 

заступа Друштве и потписује сва финансијска и новчана документа у име Друштва. 

 

Члан 12. 

 

Управни одбор: 

1) руководи радом Друштва између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради 

остваривања циљева Друштва; 

2) организује редовно обављање делатности Друштва; 

3) поверава посебне послове појединим члановима; 

4) доноси финансијске одлуке; 

5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом 

иницијативом или на предлог најмање пет чланова Друштва и припрема предлог 

измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање; 

6) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 

2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за 

тај поступак; 

7) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, 

овлашћени други органи Друштва. 
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Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутна најмање једна половина 

чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова. 

8) образује тела (подружнице и секције) Друштва  

9) разматра у првом степену молбе, приговоре и жалбе.  

10)  доноси одлуку о оснивању школе за учење француског језика и цивилизације и 

именује директора школе из редова запослених.  

 

Члан 13. 

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Друштва и о уоченим 

неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.  

 

Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина који онда између себе бирају 

председника. 

 

Мандат чланова надзорног одбора траје четири године и они могу бити поново 

бирани.  

 

Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине. 

 

Члан 14. 

Рад Друштва је јаван. 

 

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и 

активностима Друштва, непосредно или путем интерних публикација, односно 

путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.  

 

Годишњи обрачуни и извештаји о активности Друштва подносе се члановима на 

седници скупштине Друштва. 

 

Члан 15. 

Ради остварења својих циљева Друштве успоставља контакте и сарађује са другим 

удружењима и организацијама у земљи и иностранству. 

 

Друштве може приступити међународним удружењима за културну сарадњу, о 

чему одлуку доноси Скупштина. 

 

Члан 16. 

Друштве прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и 

поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин. 

 

Члан 17. 

Друштве прибавља средства продајом својих публикација, односно обавља 

привредну делатност: издавање књига, часописа, брошура, музичких књига и 

других публикација. 
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Друштво може почети са непосредним обављањем ове делатности тек након 

извршеног уписа у Регистар привредних субјеката.  

 

 

Члан 18. 

Друштве може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге облике 

образовања из области културне сарадње. 

 

Добит остварена обављањем привредне и друге делатности може се користити 

искључиво за остваривање циљева Друштва, укључујући и трошкове редовног рада 

Друштва и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката. 

 

Члан 19. 

Друштве престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за 

остваривање циљева Друштва, као и у другим случајевима предвиђеним законом. 

 

Члан 20. 

У случају престанка рада, имовина Друштва пренеће се на Катедру за француски 

Филолошког факултета у Београду (Студентски трг 3).  

 

Члан 21. 

Друштво има свој печат округлог облика, на коме се налази следећи текст : 

Друштво за културну сарадњу Србија - Француска, Београд (у средини печата) 

Друштво има штамбиљ који је правоугаоног облика, на коме се налази следећи 

текст:  

Друштвo за културну сарадњу Србија - Француска, Београд, Дечанска 8.  

 

Члан 22  

Друштво може имати секретара који се бира јавним конкурсом, а који мора да 

поседује активно знање француског језика, које може да се верификује, да се служи 

енглеским језиком, као и да познаје основне рачунарске програме (Word, Excel, 

Photoshop, итд).   

 

Члан.23.  

Рад на ширењу француског језика и културе  
Рад на ширењу француског језика и културе врши школа Друштва за културну 

сарадњу Србија-Француска. 

Школа послује у саставу Друштва, али је самостална у свом делокругу рада, те има 

свој подрачун у оквиру рачуна Друштва. 

Управни одбор Друштва доноси одлуку о броју професора француског језика који 

се примају у стални радни однос за потребе рада школе. 

Управни одбор именује директора школе из редова запослених професора. 

Директор је по функцији члан Управног одбора и њему одговара за свој рад, прави 

годишњи план рада и подноси га Управном одбору на усвајање. 

Подноси Управном одбору годишњи извештај о раду школе. 
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На предлог директора школе, Управни одбор доноси одлуку о кадровском саставу 

школе. 

Школа може, по потреби, организовати наставу српског језика за странце, 

првенствено из франкофоних земаља. Наставу обављају професори стручни за 

наставу српског језика који поседују активно знање француског језика. (чл. 29 

старог)  

 

Члан 24. 

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати 

одредбе Закона о удружењима.  

 

 

 

 

                                                                    Председавајући  Скупштине Друштва   

 

             Др Зоран Миливојевић  


