
ПРАВИЛНИК О РАДУ  

КЛУБА МЛАДИХ ХЕМИЧАРА СРБИЈЕ 
 

I Опште одредбе 

Члан 1 

Српско хемијско друштво (у даљем тексту Друштво) је оснивач Клуба младих хемичара 

Србије. 

 

Члан 2 

Клуб младих хемичара Србије (у даљем тексту Клуб) основан је у Београду, 08. маја 2009. 

године. 

 

Члан 3 

Назив Клуба на енглеском језику је SERBIAN YOUNG CHEMISTS’ CLUB. 

 

Члан 4 

Сви чланови Клуба су и чланови Друштва. 

 

Члан 5 

Седиште Клуба је у Београду, Карнегијева 4/III. 

 

Члан 6 

Рад Клуба је јаван и подложан је оцени и критици чланства. 

 

II Циљеви и задаци Клуба 

 

Члан 7 

Клуб има за циљ 

 повезивање младих хемичара из академских институција и индустрије ради 

информисања и унапредјивања компетенција кроз размену знања и искуства и веће 

могућности за професионални и лични развој 

 медјународну сарадњу са сличним друштвима у свету ради добијања информација и 

подршке за остваривање мобилности студената 

 промоцију младих хемичара са изузетним постигнућима у области хемије и 

хемијске технологије 

 подстицање и помагање свих видова хемијског образовања 

 популаризацију хемијских наука и развитак научног подмлатка 

 размену научних сазнања и информација.  

 

III Чланство 
 

Члан 8 

Члан Клуба може постати пунолетно лице до навршених 35 година старости, које има 

интересовања за стручни и научни рад у области хемије, хемијске технологије и другим 

сродним областима.  

Лице које жели да постане члан Клуба, подноси Управном одбору Клуба приступну 

пријаву. Управни одбор Клуба одлучује о пријему сваког члана појединачно.  



Члан 9 

Чланови Клуба имају право 

 да учествују у свим облицима стручне и друштвене активности Клуба 

 да бирају и буду бирани у све органе управљања Клуба 

 да буду предлагани од органа Клуба за јавна друштвена признања и одликовања.  

 

Члан 10 

Чланови Клуба дужни су  

 да плаћају годишњу чланарину 

 да раде на извршењу циљева и задатака Клуба 

 да поштују одлуке органа Клуба и да чувају углед Друштва 

 да чувају углед Клуба и извршавају обавезе прописане Правилником о раду Клуба.  

 

Члан 11 

Чланство у Клубу престаје 

 иступањем из чланства, подношењем писменог захтева Управном одбору Клуба 

 навршавањем 35 година старости 

 брисањем из евиденције 

 неплаћањем годишње чланарине. 

 

Члан 12 

Члан Клуба који својим радом и поступцима квари углед Клуба, омета његову делатност и 

извршавање циљева и задатака, може бити искључен. Одлуку о искључењу члана доноси 

Управни одбор Клуба. Искључени члан има право жалбе Председнику Друштва у року од 

30 дана од дана пријема одлуке Управног одбора о искључењу. Одлука Председника 

Друштва је коначна.  

 

IV Управљање 

 

Члан 13 

Клуб не може имати својство правног лица. 

 

Члан 14 

Управни одбор Клуба је највиши орган управљања.  

 

Члан 15 

Управни одбор Клуба доноси одлуке у складу са овим Правилником о раду Клуба, које 

доставља Канцеларији Друштва (Карнегијева 4, Београд), која о томе обавештава Управни 

одбор Друштва.  

 

Члан 16 

Управни одбор Клуба чини 3 члана Клуба. 

 

Члан 17 

Чланови Управног одбора Клуба бирају се на изборима. Изборна комисија контролише 

регуларност избора и верификује резултат избора. Избори су важећи без обзира на број 

гласача. 

 



Члан 18 

Мандате изабраних чланова Управног одбора Клуба верификује Управни одбор Друштва.  

 

Члан 19 

Мандат чланова Управног одбора Клуба је 1 година, с тим да мандат може да се обнови. У 

случају подношења оставке неког од чланова Управног одбора Клуба Управни одбор 

Друштва бира новог члана, на предлог чланова подружнице Клуба.  

 

Члан 20 

Управни одбор Клуба је надлежан за 

 организовање рада Клуба у складу са дефинисаним циљевима и активностима 

 усвајање нацрта Правилника о раду Клуба и нацрта измена и допуна Правилника о 

раду Клуба 

 одлучивање о оснивању и укидању подружница Клуба 

 одлучивање о приступању и искључењу чланова Клуба 

 одлучивање о свим другим питањима од значаја за остваривање циљева и задатака 

Клуба 

 расписује изборе за Управни одбор Клуба и бира чланове Изборне комисије. 

 

Члан 21 

Рад Управног одбора Клуба је јаван и отворен за све чланове Клуба. 

 

Члан 22 

Управни одбор Клуба се сазива на предлог више од половине чланова Управног одбора 

Клуба, Председништва Друштва или најмање две трећине подружница Клуба. 

 

Члан 23 

Управни одбор Клуба пуноважно одлучује када је на седници присутно више од половине 

његових чланова. Одлуке Управног одбора Клуба су поноважне када се за њих изјасни 

већина присутних чланова Одбора.  

 

Члан 24 

Управни одбор Клуба је дужан да Председништву Друштва достави извештај о свом 

целокупном раду у протеклој години најкасније 30 дана пре одржавања годишње 

Скупштине Друштва, односно до краја текуће године. 

 

V Подружнице 

 

Члан 25 

Подружнице Клуба се оснивају у одређеним регионима или градовима Републике Србије, 

на основу изражене потребе или интересовања најмање 10 чланова Клуба тих региона или 

градова.  

 

Члан 26 

Одлуку о испуњености услова за оснивање подружница Клуба доноси Управни одбор 

Клуба када установи да постоје услови за успешно извршавање задатака и циљева Клуба.  

 



Члан 27 

Подружнице Клуба се оснивају на Оснивачкој скупштини подружнице. Записник о 

оснивању подружнице (са приступницама свих чланова који су учествовали на Оснивачкој 

скупштини) доставља се Клубу (Карнегијева 4/III, Београд, са назнаком „За Клуб младих 

хемичара Србије“). Одлуку о испуњености услова за оснивање подружнице доноси 

Управни одбор Клуба, када установи да постоје услови за успешно извршавање задатака и 

циљева Клуба. Управни одбор Клуба прослеђује предлог за оснивање подружнице 

Управном одбору Друштва на разматрање. Као датум оснивања подружнице Клуба рачуна 

се први (оснивачки) састанак подружнице. Сви чланови подружница Клуба су аутоматски 

и чланови Клуба.  

 

Члан 28 

Подружница Клуба своју делатност обавља у складу са Правилником о раду Клуба.  

 

Члан 29 

Управни одбор Клуба одлучује о престанку рада подружнице Клуба када утврди да више 

не постоје услови за њен успешан рад или када подружница Клуба не остварује циљеве и 

задатке Клуба.  

 

VI Измене и допуне Правилника о раду Клуба 

 

Члан 30 

Измене и допуне Правилника о раду Клуба могу се вршити на иницијативу Председника 

Друштва, Управног одбора Клуба.  

 

Члан 31 

Нацрт Правилника о раду Клуба и предлоге о изменама и допунама Правилника о раду 

Клуба припрема Управни одбор Клуба који захтева измену или допуну Правилника о раду 

Клуба и даје их на разматрање Управном одбору Клуба. Уколико нацрти и предлози 

измена и допуна Правилника о раду Клуба буду прихваћени од стране Управног одбора 

Клуба, они се достављају Управном одбору Друштва на разматрање.  

 

Члан 32 

Управни одбор Друштва усваја Правилник о раду Клуба и његове измене и допуне.  

 

Београд, 3. април 2013.  


