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

бр.51/09), на седницама Скупштине удружења одржаним 11.3.2011. и 30.10.2018. године, 

усвојен је  

 

 

СТАТУТ 

УДРУЖЕЊА АНГЛИСТА СРБИЈЕ 

-пречишћен текст- 

 

Област остваривања циљева 

 

Члан 1. 

Удружење англиста Србије (у даљем тексту: Удружење) је невладино и непрофитно 

удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области проучавања 

енглеског језика, англофоних књижевности и култура. 

 

 

Циљеви удружења  

 

Члан 2. 

Циљ Удружења је да унапређује проучавање и разумевање енглеског језика, 

англофоних књижевности и култура у односу на проучавање и разумевање осталих језика, 

књижевности и култура у нашој земљи и у светским оквирима. 

 

Члан 3. 

Ради испуњења тог циља Удружење настоји: 

- да помаже развијање мреже истраживања из специјализованих области обједињених под 

научним назовим англистика, а које изучавају високошколски наставници, научници, 

писци и културни радници, чиме ће доприносити интелектуалној сарадњи; 

- да организује домаће и међународне научне скупове на којима би учествовали 

високошколски наставници и сарадници који се баве проучавањем енглеског језика и 

књижевности; 

- да обавештава чланство, путем билтена и у електронској форми о активностима из 

области англистике, на пример о публикацијама, конференцијама, истраживачким 

пројектима, наставним програмима и размени наставника и студената; 

- да пружа средњошколским и основношколским наставницима помоћ у изради наставних 

програма, набављању литературе и планирању наставе; 

- да издаје научне часописе који третирају проблеме од интереса за истраживаче у нашој 

земљи, као и друге публикације из области англистике; 

- да сарађује са локалним и државним телима, међународним организацијама и 

појединцима који својим радом могу допринети спровођењу циљева Удружења.  

 

Назив и седиште  

 

Члан 4. 

Назив Удружења је: Удружење англиста Србије.  



Назив Удружења на енглеском језику је: Serbian Association for the Study of English.  

Скраћени назив je: УАС. Скраћени назив на енглеском језику је: SASE.  

Удружење има седиште у Нишу, са могућношћу премештања у неки од 

универзитетских градова у Републици Србији.  

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије. 

 

Услови и начин учлањивања и престанка чланства 

 

Члан 5. 

Члан Удружења може бити свако лице које се бави наставним и/или 

научноистраживачким радом у областима енглеског језика, англофоних књижевности и 

култура, у статусу наставника, наставника у пензији, сарадника или студента докторских 

студија на високошколској установи у Републици Србији, које прихвата циљеве и Статут 

Удружења и поднесе пријаву за учлањење.   

 

Члан 6.  

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. 

Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања 

одредаба овог статута, нарушавања угледа Удружења, деловања у супротности са циљевима 

Удружења или неплаћања чланарине.  

Одлуку о престанку чланства доноси Управни одбор, уз образложени предлог. 

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за 

доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу. 

 

Права обавезе и одговорност чланства 

 

Члан 7.   

Члан Удружења има право да: 

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

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

3) бира и буде биран у органе Удружења; 

4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења. 

5) предлаже организовање и учествује у организацији домаћих и међународних 

научних скупова за високошколске наставнике енглеског језика и књижевности; 

6) помаже развијање мреже истраживања из специјализованих области обједињених 

под научним називом англистика, које окупљају вискошколске наставнике, 

научнике, писце и културне раднице, чиме ће доприносити развијању 

интелектуалне сарадње. 

7) учествује у пројектима Удружења; 

8) публикује у публикацијама Удружења; 

9) пружа помоћ средњошколским и основношколским наставницима у изради 

наставних програма, набављању литературе и планирању наставе. 

 

Члан је дужан да: 

1) активно доприноси остваривању циљева Удружења; 

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



3) плаћа чланарину, чију висину одређују органи Удружења; 

4) обавља друге послове које му повери Управни одбор. 

 

Унутрашња организација   

 

Члан 8. 

Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор и Председник 

Удружења. Удружење има и секретара и благајника Удружења.  Функцију заступника врши 

Председник Удружења, а у његовом одсуству Секретар Удружења. 

  

Члан 9. 

Скупштину Удружења чине сви његови 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 Удружења, писаним обавештењем о месту и 

времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава Председник 

или лице које буде предложено и, 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 Удружења; 

4) бира и разрешава чланове Управног одбора, Надзорног одбора и Председника 

удружења; 

5) именује и разрешава заступника / заступнике Удружења;  

6) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора; 

7) разматра и усваја финансијски план и извештај; 

8) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења; 

9) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству; 

10) доноси одлуку о седишту Удружења.  

 

Скупштина пуноправно одлучује већином гласова присутних чланова. 

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

Удружења неопходна је већина гласова присутних чланова. 

 

Члан 10. 

Управни одбор и Председник Удружења су извршни органи Удружења, који се 

старају о спровођењу циљева удружења који су утврђени овим Статутом.  

Управни одбор има седам чланова, укључујући и Председника Удружења, које бира 

и опозива Скупштина.  

Мандат чланова Управног одбора и Председника траје три године и могу се поново 

бирати на исту функцију.  

 

Члан 11. 



Председник Удружења заступа Удружење у правном промету и има права и 

дужности финансијског налогодавца. 

У току свог мандата, Председник представља Удружење у активностима Европског 

друштва за проучавање енглеског језика (European Society for the Study of English - ЕSSE).  

У одсуству председника Удружења, Удружење заступа и потписује сва финансијска 

и новчана документа у име Удружења Секретар Удружења, или друго лице – члан 

Удружења, које Председник Удружења овласти. 

Благајник удружења може да потписује финансијска и новчана документа у име 

Удружења. 

 

                                                                   Члан 12. 

Председник сазива састанак Управног одбора најмање једном годишње. 

Било који члан Управног одбора може сазвати ванредни састанак Управног одбора 

ако добије подршку једне половине његових чланова. 

 

       Члан 13. 

Састанци органа Удружења могу бити организовани у било ком универзитетском 

центру у Србији. 

 

     Члан 14.  

Управни одбор: 

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

остваривања циљева Удружења; 

2) организује редовно обављање делатности Удружења; 

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 Удружења 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) доноси одлуке о амблему Удружења; 

8) делегира чланове у разне организације у чијем раду Удружење учествује; 

9) координира учешће чланстава удружења у активностима асоцијација чији је члан, 

посебно у активностима Европског друштва за проучавање енглеског језика 

(European Society for the Study of English - ЕSSE) 

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

други органи Удружења. 

 

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова, а 

одлуке доноси већином гласова свих чланова. Гласање је јавно. 

 

Члан 15. 

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим 

неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор. 



Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Мандат чланова надзорног 

одбора траје три године и могу бити поново бирани.  

Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине. 

 

 

Члан 16. 

Рад Удружења је јаван. 

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

активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем 

саопштења за јавност, вебсајта Удружења или на други примерени начин.  

Годишњи обрачуни и извештаји о активности Удружења подносе се члановима на 

седници скупштине удружења. 

 

Члан 17. 

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим 

удружењима и организацијама у земљи и иностранству. 

УАС директно сарађује са European Society for the Study of English (ESSE), а сви 

чланову УАС-a су истовремено и чланови ESSE-а.  

Удружење може приступити и другим међународним удружењима за проучавање 

енглеског језика, англофоних књижевности и култура, о чему одлуку доноси Скупштина. 

 

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима 

 

Члан 18. 

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и 

поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин. 

Удружење може прибављати средстава и од котизације за конференције, семинаре и 

друге облике образовања из области проучавања и наставе англистике.  

 

 

                                                Престанак рада удружења 

 

Члан 19. 

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за 

остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним Законом.  

 

Поступање са имовином удружења у случају престанка удружења 

 

                                                                  Члан 20.  

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно 

правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно 

Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.  



 

 

Изглед и садржина печата 

 

Члан 21.  

Удружење има печат округлог облика на којем је у горњој половини исписано: 

Удружење англиста Србије (УАС) – Ниш, а у доњој половини Serbian Association for the 

Study of English (SASE) – Niš.  

Удружење има лого – амблем правоугаоног облика, беле и светлоплаве позадине, на 

којој је у горњем делу крупним латиничним словима исписано SASE, док се у доњем делу 

налазе три трапезоидна облика црвене, плаве и беле боје и назив Serbian Association for the 

Study of English.   

 

Члан 22. 

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

одредбе Закона о удружењима. 

 

Члан 23. 

 Овај статут ступа на снагу дана од даном његовог усвајања на скупштини Удружења. 

 

 

Председавајући скупштине 

Удружења 

 

________________________ 

Биљана Мишић Илић 

 

 

 


