
          

 

      Скупштина Српског кристалографског друштва на ванредној седници 

одржаној дана 25.02.2011.године у Београду, у складу са одредбама члана 78. и 

12. Закона о удружењима (Службени гласник Републике Србије 51/2009), 

донела је   

 

 

                                                   СТАТУТ   
       СРПСКОГ КРИСТАЛОГРАФСКОГ ДРУШТВА 

                     
 

I     ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

                                                                 Члан 1. 
 

      Српско кристалографско друштво (у даљем тексту : Удружење) је  невладино и 

непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у 

области кристалографије.  
 

                                           Члан 2. 

 

      Назив Удружења је: „Српско кристалографско друштво“. 

      Скраћени назив Удружења је: Удружење „СКД“ Београд. 

      Седиште Удружења је у Београду, улица Ђушина број 7. 

 

                                                                Члан 3. 
 

      Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије. 

                                                                 

                                                                Члан 4. 
 

      Удружење има печат округлог облика, пречника 30мм, у средини печата је 

исписано ћирилицом „СКД“, а по ободу ћирилични текст на српском језику: 

Српско кристалографско друштво (горњи део обода ) Београд (доњи део обода) . 

     Удружење има штамбиљ правоугаоног облика (60х30мм) са ћириличним 

текстом на српском језику:  

                                           

                                                   Српско кристалографско друштво  

                                                   Број:_______________________ 

                                                                    Београд         

 

                                                                Члан 5. 

 

      Удружење је учлањено у Интернационалну унију за кристалографију (IUCr). 

      Удружење се може учланити и у друге савезе и асоцијације у земљи и 

иностранству, у складу са Законом и Статутом Удружења. 



          

 

 

                                                                Члан 6. 

 

      Удружење заступа председник Удружења а у случају његове привремене 

спечености или одсутности потпредседник Председништва или овлашћени члан 

Председништва.  

 

                                                                Члан 7. 

 

      Рад Удружења је јаван и подложан оцени и критици чланства. 

 

                                                                  

 

II   ЦИЉЕВИ  УДРУЖЕЊА 

 

                                                                Члан 8. 

 

      Циљеви Удружења су унапређивање кристалографије и едукација о значају 

примене кристалографије у науци и техници.  

   

                                                                Члан 9. 

 

      Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито: 

 

1. организује симпозијуме, саветовања и друге скупове научних и стручних 

радника; 

2. даје стручна мишљења из области кристалографије; 

3. сарађује са академијама, универзитетима и другим научним установама 

научним и стручним друштвима у земљи и иностранству; 

4. објављује књиге и друге публикације о питањима из области 

кристалографије. 

    

                                                                Члан 10.     
 

      У свом раду Удружење окупља стручњаке одговарајућег профила и руководи се 

начелом повезаности фундаменталних, примењених и развојно-технолошких 

истраживања са посебним залагањем за преношење научних решења у праксу и на 

усавршавање кадрова у области кристалографије и њене примене. 

 

 

III  ЧЛАНСТВО У УДРУЖЕЊУ 

 

                                                                Члан 11. 
   

      Чланови Удружења су: 

 



          

 

1. стручњаци са активним интересом за кристалографију и њену примену; 

2. установе и предузећа чија делатност обухвата кристалографију или њену 

примену у истраживању и производњи; 

3. друге установе и предузећа која желе помоћи Удружењу и његову 

делатност.  

 

                                                                Члан 12. 

        

      Одлуку о пријему у чланство Удружења доноси Председништво, и о томе 

обавештава подносиоца пријаве.   

  

                                                               Члан 13. 

 

      Члан Удружења има право да:  

- бира и буде биран у  органе Удружења; 

- непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа 

Удружења; 

- равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева 

Удружења; 

- буде благовремено и потпуно  информисан о раду и активностима 

Удружења и његових органа. 

 

                                                       Члан 14. 

 

Члан Удружења  је дужан  да: 

-  ради на унапређењу, праћењу и помагању научног истраживања у области 

кристалографије; 

- развија сарадњу и размену научних информација између научника и 

научних институција у земљи и иностранству; 

-  ефикасно преноси и примењује научне резултате у пракси; 

- штити интересе и углед Удружења; 

- активно доприноси остваривању циљева Удружења; 

- благовремено уплаћује чланарину; 

- извршава и друге обавезе утврђене актима Удружења. 

 

                                                                Члан 15. 

 

      Чланство у Удружењу престаје: 

 

1. иступањем  из Удружења, давањем писане изјаве о иступању; 

2. одлуком Скупштине Удружења, због непоштовања одредаба овог Статута 

или рад противан циљевима овог Удружења. 



          

 

 

   

      Ради испитивања постојања разлога за престанак чланства у Удружењу, 

предвиђених  тач. 2. овог члана, Председништво Удружења ће формирати посебну 

комисију.   

      Члану се мора омогућити да се пред Скупштином Удружења, изјасни о 

разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог 

чланства у Удружењу. 

 

                                                      

IV  УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА    
                                                

                                                          Члан 16. 
 

      Органи Удружења су:  

 

1. Скупштина 

2. Председништво 

3. Надзорни одбор 

4. Комисије 

       

      Мандат чланова органа траје 3 (три) године, а може престати (разрешење) и пре 

истека мандата и то: 

- подношењем оставке; 

- опозивом од стране органа који га је изабрао; 

- престанком чланства у Удружењу. 

 

                                                               Члан 17. 
  

      Опозив члана органа Удружења може се извршити ако: 

- несавесно обавља задатке које му повери Скупштина или орган чији је 

члан; 

- не испуњава своје обавезе;  

- неоправдано одсуствује са седнице, више од три пута у току једне године. 

 

                                                                Члан 18. 

 

      Поступак за опозив члана органа Удружења може предлогом покренути: 

- најмање једна трећина  од укупног броја чланова Скупштине; 

- Председништво; 

- орган чији се члан опозива.  

 

       О предлогу за опозив одлучује  Председништво Удружења. 



          

 

      Одлуку о прихватању односно одбијању предлога за опозив доноси се већином 

гласова присутних чланова Скупштине. 

      О разлозима за одбијање предлога обавештава се орган који је покренуо питање 

опозива  члана органа Удружења. 

      Поступак опозива врши се на исти начин како је извршен избор члана органа 

Удружења. 

 

 

СКУПШТИНА 

                                                              

                                                                Члан 19. 

 

      Скупштина је највиши орган Удружења. 

      Скупштину Удружења чине сви чланови Удружења и представници установа и 

предузећа заступљених у Удружењу. 

                                                              

                                                                Члан 20. 
 

      Скупштина се састаје у редовном заседању најмање једном годишње, док се 

ванредно заседање заказује по потреби.  

      Седнице Скупштине се могу одржати у форми електронске комуникације  

путем електронске поште (електронска седница) као и коришћењем 

конференцијске везе или друге аудио и визуелне комуникацијске опреме. 

      Када се седница Скупштине одржава на начин предвиђен ст.2. овог члана, 

сматра се да су чланови Скупштине лично присутни седници када учествују у 

електронској, аудио или визуелној комуникацији. 

      Седницу Скупштине сазива председник Председништва, обавештењем о месту 

и времену одржавања Скупштине и предлогу дневног реда, најмање четрнаест дана 

пре заседања. 

      Седницом председава Председник Председништва или члан Председништва 

кога одреди Председник.                                                               

 

                                                                Члан 21. 

 

      Скупштина Удружења:  

 

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 Председника и чланове Председништва и чланове 

Надзорног одбора Удружења; 

5. разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Председништва;  

6. разматра и усваја финансијски план и извештај; 

7. одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења; 

8. одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и 

иностранству; 



          

 

9. одлучује о висини чланарине; 

10. утврђује опште смернице рада Удружења и разматра питања из свог 

делокруга; 

11. одлучује о другим питањима утврђеним Законом,  овим Статутом и другим 

општим актима Удружења. 

 

                                                                Члан 22. 
 

      Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина свих 

чланова Удружења.    

      Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова. 

      О свом раду Скупштина води записник, који потписује председавајући и 

записничар. 

      Скупштина на седници одлучује о начину гласања. 

 

                                                      

ПРЕДСЕДНИШТВО  

 

                                                                Члан 23. 

 

      Председништво  је извршни орган Скупштине и у периоду између заседања 

Скупштине највиши руководећи орган Удружења. 

         

                                                                Члан 24. 

 

      Председништво има  9 (девет) чланова и то: Председник, Потпредседник, 

Секретар Удружења и 6 чланова Председништва. 

      Чланове бира и опозива Скупштина, којој чланови одговарају  за свој рад. 

      Мандат чланова Председништва траје 3  (три) године и могу бити поново 

бирани, највише два мандата узастопно. 

 

                                                                Члан 25. 
 

      Председништво: 

1. руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке 

ради остваривања циљева Удружења; 

2. одлучује о пријему у чланство Удружења; 

3. одређује време и место одржавања седнице Скупштине и предлаже дневни 

ред за седницу; 

4. припрема материјал потребан за доношење одлука Скупштине; 

5. припрема предлог измена и допуна Статута, који подноси Скупштини на 

усвајање; 

6. спроводи одлуке донете на заседањима Скупштине; 

7. одлучује о коришћењу финансијских средстава Удружења у оквиру 

финансијског плана; 



          

 

8. прегледа повремене и годишње извештаје о финансијском пословању 

Удружења; 

9. саставља годишњи финансијски план Удружења и предлаже га Скупштини; 

10. образује комисије ради обављања одређених задатака и именује њихове 

чланове, разматра и усваја њихове извештаје; 

11. подноси Скупштини извештај о свом раду; 

12. одлучује о предлогу за опозив чланова органа Удружења; 

13. сарађује са Интернационалном унијом за кристалографију; 

14. остварује контакте са научним установама, високим школама и 

универзитетима, научним и стручним друштвима и стручњацима у земљи и 

иностранству; 

15. врши и друге послове и одлучује о другим питањима, у складу са Статутом, 

за која нису надлежни други органи Удружења. 

 

      Председништво Удружења, може у изузетно хитним случајевима, у времену 

између два заседања Скупштине, расправљати и одлучивати о сваком питању из 

области рада Удружења, осим о измени Статута и избору чланства Председништва. 

      О одлукама донетим из става 2. овог члана, Председнишво је дужно да посебно 

извести Скупштину удружења на првом следећем заседању.  

                                                         

                                                                Члан 26. 

 

      Седнице Председништва сазива и председава им председник Председништва , а 

у случају његове привремене спречености или одсутности, замењује га члан  

Председништва кога он одреди. 

      Седнице Председништва се одржавају према потреби. 

      О свом раду на седницама, Председништво води записник који потписује 

председавајући и записничар.  

 

                                                                Члан 27. 

 

      Председништво може пуноважно одлучивати ако седници присуствује више од 

половине укупног броја чланова Председништва. 

      Одлуке се доносе апсолутном већином гласова присутних чланова. 

 

                                                                Члан 28. 

 

      Чланови Председништва врше следеће функције: 

 

      Председник Председништва је истовремено и председник Удружења и врши 

функцију заступника Удружење. 

      У случају његове привремене спречености или одсутности, Удружење  заступа 

потпредседник Председништва или члан Председништва кога одреди Председник. 

      Председник Председништва потписује одлуке и друге акте које доноси 

Скупштина. 



          

 

      Председник Председништва је наредбодавац за извршење финансијског плана 

Удружења. 

      Председник Председништва или члан Председништва кога одреди Председник, 

представља Удружење пред установама, друштвеним организацијама, предузећима, 

председава заседањима Скупштине и Председништва. 

      Председник Председништва је, по правилу, представник Удружења на 

заседањима Интернационалне уније за кристалографију. У случају привремене 

спречености или одсутности у овој функцији његовог заменика одредиће 

Председништво. 

      Секретар Удружења стара се о извршавању одлука Председништва и води 

административне и финансијске послове и кореспонденцију Председништва. 

 

      

НАДЗОРНИ ОДБОР 
 

                                                               Члан 29. 

 

      Надзорни одбор  контролише финансијске, административне и друге послова 

Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава 

Председништво и предузима законске мере, ради заштите имовине и интереса 

Удружења.  

      Надзорни одбор има 3 члана. 

      Чланове Надзорног одбора бира Скупштина на период од три године. 

      Исто лице може бити изабрано за члана Надзорног одбора највише два мандата 

узастопно. 

      Надзорни одбор о свом раду и налазима најмање једном годишње подноси 

извештај Скупштини Удружења. 

      Сви органи Удружења дужни су да ставе на увид Надзорном одбору све податке 

и документацију којима располажу а који су неопходни за вршење њихове 

функције. 

 

 

КОМИСИЈЕ 

   

                                                                Члан 30. 
 

      Председништво образује Комисије ради обављања одређених задатака и 

решавање одређених питања из области рада Удружења. 

      Комисија има најмање 3 члана.  

      Председништво именује чланове Комисије, тако што је председник Комисије 

члан Председништва а остали чланови Комисије бирају се из реда чланова 

Удружења.                                                                      

      Председник Комисије, по правилу, предузима административне послове и 

кореспонденцију у вези са задатком који је поверен Комисији. 

      Председник Комисије подноси Председништву извештај о раду Комисије, у 

року предвиђеном за подношење извештаја Председништву Удружења. 



          

 

 

V  НАГРАДЕ 

 

 

НАГРАДА „ДР ДУБРАВКО РОДИЋ“ 

 

                                                                Члан 31. 

 

      У циљу трајног обележавања научног дела и чување успомена на др Дубравка 

Родића, СКД додељује награду „Др Дубравко Родић“ 

      Награда се додељује превасходно младим истраживачима за изузетне резултате 

у кристалографији. 

      Начин објављивања конкурса и избор добитника ближе се одређује 

Правилником о додели награде „Др Дубравко Родић“, који доноси Председништво 

Удружења. 

 

 

 

VI  ЈАВНОСТ РАДА 

 

                                                                Члан 32. 

 

      Рад Удружења и његових органа је јаван. 

      Јавност рада Удружења обезбеђује се: 

- редовним обавештавањем  чланства и јавности о раду и активностима 

непосредно или путем интерних публикација;         

- стварањем услова да средства јавног информисања могу пратити рад 

Удружења; 

- саопштењима за јавност о значајним информацијама из области 

кристалографије; 

- организовањем и спровођењем трибина о важним питањима за рад 

Удружења; 

- објављивањем општих аката и одлука органа на огласној табли Удружења 

или интернет страници Удружења;        

- на други начин који одреди Скупштина Удружења. 

 

      Годишњи обрачуни и извештаји о активности Удружења подносе се члановима 

на седници Скупштине Удружења. 

 

                                                                Члан 33. 

    
      Обавештавање јавности о одржавању седница органа Удружења врши се 

истицањем на огласну таблу или интернет страницу Удружења . 

                                                                   



          

 

 

 

VII   ОПШТИ АКТИ 

 

                                                                Члан 34. 

 

      Општим актом уређују се у складу са Законом и овим  Статутом , права и 

обавезе  Удружења, његових чланова и органа, као и друга питања која се 

самостално уређују. 

 

                                                                Члан 35. 

 

      Општи акти су: статут, правилници, пословници, програми,планови, одлуке, и 

други акти које одреди Скупштина Удружења. 

 

                                                                Члан 36. 

 

      Скупштина Удружења доноси Статут Удружења и друга општа акта који су јој 

у надлежности стављени Законом и  овим Статутом. 

                                                                   

                                                                Члан 37. 

 

      Иницијативу за доношење Статута односно његове измене и допуне или других 

општих аката, може поднети председник Удружења или најмање три члана 

Удружења.  

                                                               Члан 38. 

 

      Овлашћени иницијатор, подноси Председништву, нацрт Статута или другог 

општег акта у облику у коме се Статут  или други општи акт доноси, са 

образложењем. 

      Председништво  примљени нацрт Статута или другог општег акта,  доставља 

члановима Скупштине Удружења, ради разматрања и давања мишљења, примедби 

и предлога.  

      Мишљења, примедбе и предлоге,  чланови Скупштине могу писмено доставити 

Председништву, у року не краћем од 5 дана и не дужем од 10 дана, од дана када су 

примили нацрт. 

 

                                                                Члан 39. 

 

      Председништво утврђује предлог Статута и других општих аката у року од 30 

дана од дана пријема иницијативе за њихово доношење. 

      Председништво је дужно да приликом утврђивања предлога из става 1. овог 

члана размотри примљена  мишљења, примедбе и предлоге. 

      О предлогу Статута и других општих аката доноси се одлука на седници 

Скупштине,  на начин предвиђен овим Статутом. 

 



          

 

                                                                Члан 40. 

 

      Статут и други општи акти објављују се на огласној табли или интернет 

странициУдружења.  

 

                                                       Члан 41. 

 

      Измене и допуне Статута и других општих аката врше се на исти начин на који 

се и доносе. 

      Аутентично тумачење овог Статута даје Скупштина Удружења, а стручно 

тумачење Председништво. 

   

 

VIII СРЕДСТВА И ИМОВИНА УДРУЖЕЊА 

 

                                                                Члан 42. 

 

      За извршавање постављених циљева Удружење прибавља средства од  

чланарине, добровољних прилога, донација и поклона и на други законом 

дозвољен начин. 

      Евиденцију о имовини и материјално-финансијским средствима Удружења 

води Секретар Удружења. 

 

                                                               Члан 43. 

 

      Удружење води пословне књиге, сачињава финансијске извештаје и подлеже 

вршењу ревизије финансијских извештаја, у складу са прописима о рачуноводству 

и ревизији.  

      Годишњи обрачуни и финансијски извештаји о пословању Удружења, подносе 

се органима Удружења на начин предвиђен овим Статутом. 

                                                                     

IX СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ И ПРЕСТАНАК УДРУЖЕЊА 

 

                                                                Члан 44. 

                     
      Удружење може извршити статусне промене, на начин предвиђен овим 

Статутом и Законом о удружењима. 

      Одлуку о статусним променама доноси Скупштина, на предлог најмање једне 

трећине од укупног броја чланова Скупштине. 

 

                                                                Члан 45. 

 

      Удружење престаје са радом : 

- одлуком Скупштине; 

- престанком услова за остваривање циљева Удружења; 



          

 

- у свим другим случајевима и под условима које предвиђа Закон. 

                                                                    

      Средства и имовина Удружења у случају престанка рада,  пренеће се Рударско-

геолошком факултету у Београду. 

      Предају имовине и подношење пријаве надлежном органу ради брисања из 

Регистра, врши  Председник Удружења. 

 

                                                               Члан 46. 

 

      На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се 

примењивати одредбе Закона о удружењима. 

 

X   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

                                                                Члан 47. 

 

      Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Српског 

кристалографског друштва из Београда  од 07.05.1992.г.    

      Овај Статут ступа на снагу осмог дана  од дана објављивања на огласној табли 

Удружења. 

      Усаглашавање општих и других аката Удружења са Статутом, извршиће се у 

року од шест месеци од ступања на снагу овог Статута.  

      Чланови органа Удружења продужавају своје мандате до истека, сагласно 

општим актима по којима су и изабрани.   

       

 

 

 

      СКУПШТИНА СРПСКОГ КРИСТАЛОГРАФСКОГ ДРУШТВА БЕОГРАД 

                                                     25.фебруар 2011.године 

                                                                                                    

 

  

 

                                                                                          ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА  

                                                                                                    „СКД“ Београд 

 

                                                                             _________________________________ 

                                                   Срећко Трифуновић          

 

 

                                                                                        

 


