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Мр Добривоје Јовановић 
Историјски архив Јагодина 
 
 

ПРАВИЛА 
 
 

Хуманог друштва „Параћинско сироче“ 
 
 

Чл. 1 
 У граду Параћину оснива се хумано друштво под називом „Параћинско сироче“. 
 Седиште друштва у Параћину, а подручје територија општине града Параћина. 

 
Чл. 2 

 Печат друштва је округао са натписом у кругу „Хумано друштво Параћинско сироче“, 
друштво има и свој штамбиљ у виду правоугаоника с истим натписом. 
 

Чл. 3 
 Циљ је друштва да материјално и морално помаже првенствено сиромашне ђаке, као и 
све невољне којима је помоћ неопходно потребна, без обзира на веру и народност. 
 

Чл. 4 
 Друштвена су средства: члански улози, добровољни прилози у новцу и натури, 
завештања и приходи од разних приредби. 
 

Чл. 5 
 Добровољни прилози, поклони и завештање примају се у новцу, натури и 
непокретном имању. 
 

Чл. 6 
 Чланови су друштва 
 Редовни, помажући, утемељачи, добротвори, велики добротвори; редовни чланови 
полажу по 3.-дин. а помажући по 10.- дин. месечно на име чланског улога; утемељачи 
полажу по 200.- дин. једном за свагда. 
 Чланом друштва може постати сваки грађанин-ка Краљевине Југодлавије, свако 
правно лице као и страни држављанин за живота уписани а по смрти могу постати: 
утемељачи, добротвори и велики добротвори уписом од стране другога. 
 

Чл. 7 
 Чланом друштва постаје свако лице, које се упише у друштво и плати члански улог. 

 
Чл. 8 

 Права чланова друштва јесу: да бирају Управу и да могу бити изабрани; сваки члан 
има право само на један глас и то само непосредно. 
 

Чл. 9 
Дужности чланова друштва јесу: да плаћају редовно члански улог, да долазе редовно 

на редовне и ванредне скупштине друштва. 
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Чл. 10. 

Чланство престаје смрћу члана, свих случајева предвиђених у чл. 6 од II. ових 
правила, својевољним иступањем из друштва и неплаћењем чланског улога за годину дана. 
 
 

Чл. 11 
Управу сачињавају: Управни и надзорни одбор, који бирају акциони одбор од 3. до 5. 

чланова између чланова управног одбора. 
Акциони одбор обавља целокупан текући рад друштва о чему повремено обавештава 

Управни и Надзорни одбор. 
 

Чл. 12 
Друштво пуноважно представља Акциони одбор, чије су одлуке пуноважне кад при 

решавању учествују најмање три члана. 
 

Чл. 13 
Управни одбор састоји се: из 8. до 12. чланова, које бира редовна скупштина на 

годину дана. 
У случају, да се број места у Управном одбору упразни толико да се не може 

обављати рад Управе – сазива се ванредна скупштина, која бира привремене чланове управе 
до сазива редовне скупштине. 

 
Чл. 14 

Чланови Управног одбора између себе бирају: 
1. – претседника, који управља целокупним радом друштва, пуноважно га заступа и 

председава скупштини; 
2. – потпредседника, који заступа председника за време његове одсутности; 
3. – Благајника, који прикупља приходе, ове чува и по наређењу Управног одбора, 

врши издатке, и 
4. – Секретара који обавља целокупну друштвену администрацију. 
 

Чл. 15 
Надзорни се одбор састоји од пет чланова које бира редовна друштвена скупштина на 

годину дана, и који се сам конституише. 
 

Чл. 16 
О подели помоћи записнички решаваће управни одбор од најмање три члана а према 

поднетим усменим или писменим молбама. 
Помоћ друштва састоји се само у натури, осим изузетних случајева где се само 

новцем потреба може подмирити. 
 

Чл. 17 
Скупштине друштва су редовне или ванредне. Редовне се скупштине сазивају сваке 

године најдаље до 31. марта, а ванредне по потреби или кад то буду захтевали: једна трећина 
чланства, управни или надзорни одбор. 

Кад сазив ванредне скуштине буду захтевали чланови друштва, свој захтев морају 
писмено доставити управном одбору, који је дужан у року од 10. дана сазвати ванредну 
скупштину. Ово исто важи и за надзорни одбор. Ако Управни одбор не поступи по захтеву 
надзорног одбора, овај има право и сам сазвати ванредну скупштину. 
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Чл. 18 

На скупштини има право учешћа и пуноважност решавања сваки члан друштва. Сваки 
члан друштва има право на један глас. 

 
 

Чл. 19 
О измени и допуни друштвених правила;  
О престанку друштва, и  
О подели његове имовине, решаваће редовна или ванредна скупштина. У случају 

немогућности одржавања скупштине, управа друштва предаје друштвену имовину „Месном 
пододбору црвеног крста“. 

 
Чл. 20 

Скупштина друштва пуноважно решава кад је присутно најмање ½. једна половина и 
један више члан. Ако за први сазив скупштине не буде довољан број чланова, скупштина се 
одлаже и заказује друга најдаље у року од седам дана, на којој се пуноважно решава са 
онолико чланова, колико их буде присутно. 

 
Чл. 21 

Ова правила ступају у живот кад их скупштина прими и важе од дана кад их одобри 
надлежна власт.1 

 
                  Оснивачи 
       ( потписи су нечитки) 

                                                 
1 Правила су одобрена  6. маја 1932. године 


