
ПРАВИЛНИК О РАДУ СЕКЦИЈА  

СРПСКОГ ХЕМИЈСКОГ ДРУШТВА   

 

Члан 1. 

 Секције су облик организовања чланова Српског хемијског друштва (у даљем тексту: Друштво) које 

окупљају чланове заинтересоване за поједине области хемије, технологије и сродних дисциплина. 

 Задатак секције је остваривање задатака и циљева Друштва, првенствено кроз организовање предавања, 

семинара, дискусија и других облика информисања чланова о достигнућима из уже области хемије, технологије 

и сродних дисциплина за коју је секција и основана. 

 

Члан 2. 

 Секција се оснива на основу изражене потребе или интересовања најмање 20 чланова Друштва. 

 Секција се оснива на Оснивачком састанку секције. Записник о оснивању секције (са потписима свих 

чланова Друштва који су присуствовали састанку и именима изабраних председника и секретара секције) се 

доставља Председништву Друштва.  

 Председништво Друштва разматра испуњеност услова за оснивање секције и пошто установи да постоје 

услови за успешно извршавање задатака и циљева секције потврђује одлуку о оснивању секције најкасније три 

месеца након оснивања секције и о томе обавештава председника секције. 

 

Члан 3. 

 Радом секције руководе Председник и Секретар секције. 

 Председник и Секретар секције се бирају на састанку секције којем мора присуствовати више од 

половине чланова секције а избор се врши јавним гласањем ако присутни чланови секције другачије не одлуче.  

 Избор Председника и Секретара секције се врши пре изборне годишње Скупштине Друштва а за период 

од две године с тим да се мандат може продужавати и обнављати још једном (укупни период четири године). 

 Уколико Председник и Секретар секције из било којих разлога не могу даље да обављају своје дужности 

пре истека мандата врши се поновни избор према ставу 2. овог члана. Овом састанку, уколико то не може 

претходни председник Секције, председава председник СХД (или овлашћени члан Председништва). 

 Председник секције председава састанцима секције и стара се о испуњавању задатака због којих је 

основана секција. 

 Секретар секције води евиденцију чланова и помаже председнику у обављању послова првенствено кроз 

обављање административно-техничких послова. 

 

Члан 4. 

 Секција је дужна да Председништву Друштва достави извештај о свом целокупном раду у протеклој 

години најкасније 30 дана пре одржавања Годишње скупштине Друштва. 

 У случају непостојања активности Секције током две године, тј. уколико две године узастопно секција 

не подноси извештај о раду, суспендује се рад Председника и Секретара секције, и сматра се да је Секција 

престала са радом.. О престанку-замрзавању рада секције одлучује Председништво Друштва када утврди да више 

не постоје услови за њен успешан рад или када секција не остварује циљеве и задатке Друштва.  

На иницијативу Председништва Друштва заказује се састанак свих чланова секције ради избора новог 

Председника и Секретара секције. Овом "оснивачком" састанку председава председник СХД (или овлашћени 

члан Председништва). 

 

Члан 5. 

 Правилник о раду секција доноси (и мења) Управни одбор Друштва. 

 

 

Прелазне и завршне одредбе 

 

Члан 6. 

 Правилник ступа на снагу даном доношења. Поступак избора председника и секретара према овом 

правилнику све секције Друштва ће спровести у року од пола године од дана ступања правилника на снагу.  

 

 

Београд,  19. мај 2005.                                                   

 


