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Деловодни број:
Датум:

На основу члана 22. став 4, а у вези са чланом 12. Закона о удружењима (,,Службени гласник
РС“ бр. 51/09, 99/11 - др. Закон, 44/18 - др. закон, у даљем тексту: Закон), Скупштина Српског
хемијског друштва, на својој седници, одржаној дана ________ 2020. године, усвојила је

СТАТУТ
СРПСКОГ ХЕМИЈСКОГ ДРУШТВА
1. Опште одредбе
Област остваривања циљева Друштва
Члан 1
Српско хемијско друштво (у даљем тексту: Друштво) је добровољна, научно-стручна
организација хемичара, хемијских технолога и лица заинтересованих за стручни и научни рад у
области хемије, хемијске технологије и другим сродним областима.
Назив Удружења је Српско хемијско друштво (у даљем тексту: Друштво), које је по свом
организационом облику добровољно, невладино и непрофитно удружење грађана.
Оснивање Друштва
Члан 2
Српско хемијско друштво основано је у Београду 27. новембра 1897. године (15. новембра
1897. године по јулијанском календару) са циљем да прати развој и примењује достигнућа свих
грана хемије у привреди и школству и унапређује положај српских хемичара. Овај датум се
обележава као Дан хемичара Србије.
Подручје остваривања делатности Друштва
Члан 3
Основна делатност Друштва остварује се на територији Републике Србије.
Друштво представља организацију добровољно удружених хемичара и технолога на територији
Републике Србије која своју активност остварује преко својих организационих јединица (Клуба
младих хемичара, подружница, секција и др.), као и преко СХД‒Хемијског друштва Војводине,
са којим Друштво, на основу претходно донесене одлуке Управног одбора, може координисано
деловати.
Седиште Друштва
Члан 4
Седиште Српског хемијског друштва је у Београду, улица Карнегијева бр. 4.
Назив, заступање, одговорност у правном промету и регистрација Друштва
Члан 5
Друштво своју делатност обавља под називом Српско хемијско друштво.
Скраћени назив Удружења представљају почетна слова речи назива и он гласи СХД, а назив на
енглеском језику је Serbian Chemical Society (SCS).
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Друштво има својство правног лица кога представља и заступа председник. По овлашћењу
председника, Друштво могу заступати и остали чланови Руководства.
За своје обавезе у правном промету са трећим лицима, Друштво одговара целокупном својом
имовином. Одговорност чланова и органа Друштва личном имовином за обавезе Друштва у
правном промету у складу је са Законом.
Друштво је регистровано у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 07054947.
У пореском поступку и платном промету Друштву је додељен ПИБ 100251458.
Јавност рада, неутралност и недискриминација
Члан 6
Рад Друштва је јаван.
Јавност рада Друштва остварује се објављивањем одлука и релевантних информација на
огласној табли и интернет презентацији Друштва и, по потреби, у средствима јавног
информисања.
Друштво је неутрално по политичким и религијским питањима.
У деловању и иступању, Друштво
дискриминативно по било ком основу.

поштује

норме

академске

честитости

и

није

Симболи визуелног идентитета и печат Друштва
Члан 7
Друштво има симбол визуелног идентитета (амблем, лого) на коме су у плавом кругу
приказани реторта, конформација молекула етана, скраћени назив Друштва и година оснивања.
Друштво има печат округлог облика, пречника 30 мм са текстом: СРПСКО ХЕМИЈСКО
ДРУШТВО – БЕОГРАД, исписаним у кругу и амблемом у центру.
Савези
Члан 8
Друштво се може удружити са другим друштвима сличне делатности у одговарајуће
асоцијације, о чему одлуку доноси Скупштина Друштва.

2. Циљеви и задаци Друштва
Циљеви ради којих је основано
Члан 9
Циљеви и задаци Друштва састоје се у следећем:
1)

унапређењу чисте и примењене хемије као науке и струке;

2)

унапређењу, праћењу и помагању развоја научноистраживачког рада у области чисте и
примењене хемије;

3)

подстицању и помагању свих видова хемијског образовања;

4)

популаризацији хемијских наука и развитку научног подмлатка;

5)

размени научних сазнања и информација;

6)

подстицању научних комуникација у земљи и иностранству;

7)

залагању за што ефикасније преношење и примену научних резултата у пракси;

8)

пружању стручних и научних аргумената и предлога за доношење програма научног и
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технолошког развитка Републике Србије, као и за доношење прописа којима се уређује
образовни и научноистраживачки рад у областима хемије, хемијске технологије и њима
сродним областима, на захтев релевантних органа или на сопствену иницијативу;
9)

залагању за доношење мера и прописа којима се штити животна средина и обезбеђује
очување равнотеже у природи;

10) координирању и пружању помоћи у остваривању заједничких акција научних и
стручних радника у свим областима хемије;
11) активном учешћу у раду научних фондација;
12) сарадњи са националним хемијским и сличним друштвима других земаља;
13) сарадњи са међународним удружењима и асоцијацијама одговарајућих делатности.
Сви органи и чланови Друштва дужни су да се залажу за остваривање циљева и задатака
Друштва и поштују одлуке надлежних органа Друштва.

3. Делатност Друштва
Делатности Друштва
Члан 10
Делатности Друштва су:
1)

одржавање научних састанака хемичара Србије под називом Саветовање Српског
хемијског друштва;

2)

одржавање научних конгреса и симпозијума националног и међународног значаја;

3)

одржавање других научних и стручних скупова, летњих школа, стручних курсева,
јавних трибина и других манифестација научног и стручног карактера;

4)

одржавање пленарних предавања и предавања по секцијама и подружницама;

5)

одржавање такмичења из хемије ученика основних и средњих школа, у сарадњи са
министарством надлежним за послове образовања и науке Републике Србије (у даљем
тексту: Министарство)

6)

организовање стручног усавршавања наставника хемије основних и средњих школа;

7)

издавање сталног научног часописа Journal оf the Serbian Chemical Society;

8)

издавање сталног стручног и прегледног часописа Хемијски преглед;

9)

издавање других сталних часописа или повремених публикација из области делатности
Друштва (изводи радова и прегледни радови са научних скупова и сл.);

10) размена стручне и научне литературе и научних информација са другим научним и
стручним друштвима у земљи и иностранству;
11) организовање и одржавање стручне библиотеке;
12) одржавање веза са научним и стручним институцијама, академијама и друштвима из
области хемије и других одговарајућих области из земље и иностранства;
13) координирање и обједињавање рада Клуба младих хемичара Србије, подружница и
секција Друштва;
14) предлагање чланова Националног просветног савета у складу са законом којим се
уређују основе система образовања и васпитања;
15) сарадња и учешће у раду Међународне уније за чисту и примењену хемију (IUPAC),
Европског хемијског друштва (EuChemS) и других међународних асоцијација
хемичара;
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16) додељивање годишњих награда научним и стручним радницима и студентима хемије и
хемијске технологије;
17) додељивање јавних признања заслужним члановима Друштва, институцијама и
привредним организацијама;
18) предлагање истакнутих чланова Друштва за јавна признања, награде и одликовања;
19) предлагање истакнутих чланова Друштва за чланство у научним и стручним
институцијама и удружењима.
Друштво може обављати и друге послове из области хемијских наука на основу одлука
надлежних органа Друштва, а у складу са законом.

4. Организација Друштва
Састав Друштва
Члан 11
Српско хемијско друштво формира организационе јединице ради равномерног обављања
делатности и реализације својих циљева на територији Републике Србије и унапређења
стручних и научних знања чланова Друштва.
Организационе јединице Друштва су:
1)

Клуб младих хемичара Србије;

2)

подружнице Друштва;

3)

секције Друштва;

4)

библиотека Друштва (у даљем тексту: Библиотека) и

5)

канцеларија Друштва (у даљем тексту: Канцеларија).

Друштво своје циљеве остварује преко својих организационих јединица (Клуба младих
хемичара, подружница, секција и др.), као и преко СХД‒Хемијског друштва Војводине и свих
других видова организовања и повезивања Друштва.
У складу са развитком науке и струке и општим потребама, могу се формирати нове
организационе јединице, док постојеће могу престати са радом.
Одлуку о оснивању и укидању организационих јединица Друштва доноси Управни одбор на
предлог Руководства, а по потреби и прибављеном мишљењу организационе јединице,
сагледавајући испуњеност услова за успешно извршавање задатака и циљева Друштва.
Чланови Друштва могу учествовати у раду више организационих јединица истовремено.
Српско хемијско друштво - Хемијско друштво Војводине
Члан 12
Сви чланови СХД-ХДВ су чланови Друштва. СХД‒Хемијско друштво Војводине организовано
је на истим принципима као и Српско хемијско друштво.
Клуб младих хемичара Србије
Члан 13
Клуб младих хемичара Србије представља облик организовања и повезивања младих хемичара
до 35 година старости, у циљу размене знања, искустава, сарадње, као и промоције хемијских
наука и развитка научног подмлатка.
Клубу младих хемичара Србије могу припадати млади из академских, образовних или
привредних институција, као и незапослена лица.
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Рад Клуба младих хемичара Србије ближе се уређује Правилником о раду Клуба младих
хемичара Србије.
Правилник из става 3. овог члана, његове измене и допуне усваја Управни одбор Друштва на
предлог Руководства и по потреби, по прибављеном мишљењу Клуба младих хемичара Србије.
Управни одбор Клуба младих хемичара Србије доноси одлуке које доставља Канцеларији
Друштва, која о томе обавештава Управни одбор Друштва.
Одлуке Клуба младих хемичара Србије морају бити у складу са статутом Друштва.
Подружнице Друштва
Члан 14
Подружнице се оснивају у одређеним регионима или градовима Републике Србије, на основу
изражене потребе и интересовања најмањe 10 чланова Друштва тих региона или градова.
Начин оснивања, организација и правила о раду подружница ближе се уређују Правилником о
оснивању и раду подружница Друштва.
Правилник из става 2. овог члана, његове измене и допуне усваја Управни одбор Друштва на
предлог Руководства и по потреби, по прибављеном мишљењу подружнице.
Секције Друштва
Члан 15
Секције су облик тематског организовања чланова Друштва и окупљају чланове
заинтересоване за поједине области хемије, хемијске 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, хемијске технологије и сродних дисциплина за коју је секција и основана.
Чланом секције може постати само члан Друштва.
Начин оснивања и правила о раду секција Друштва ближе се уређују Правилником о оснивању
и раду секција Друштва.
Правилник из става 4. овог члана, његове измене и допуне усваја Управни одбор Друштва на
предлог Руководства, по прибављеном мишљењу секције/секција Друштва.
Библиотека Друштва
Члан 16
Друштво има своју Библиотеку. О Библиотеци се стара библиотекар који је за свој рад
одговоран секретару/секретарима Друштва.
Канцеларија Друштва
Члан 17
За обављање стручних, административних, финансијских, техничких и других послова
Друштво има канцеларију коју сачињавају лица запослена у Друштву ради обављања сталних и
текућих послова.
Друштво може, према потреби, да ангажује појединце, у складу са законом, за послове
претежно техничког карактера - првенствено у вези са издавачком делатношћу, организацијом
скупова, финансијским пословањем и друго.
Одлуку о ангажовању лица наведених у ст. 1. и 2. овог члана доноси Управни одбор Друштва, а
одговарајуће уговоре потписује председник.
Међусобна права, дужности и обавезе лица запослених у канцеларији Друштва остварују се у
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складу са законом којим се уређују радни односи.
Канцеларија се стара о имовини Друштва, заједно са Управним одбором и Руководством.
Приговори и жалбе запослених у Друштву
Члан 18
О приговорима лица ангажованих у Канцеларији и Библиотеци одлучује Управни одбор.
По жалби на решења о правима, обавезама и одговорностима запослених одлучује Управни
одбор. Одлуке Управног одбора су коначне.

5. Чланство у Друштву
Евиденција чланова Друштва
Члан 19
Друштво води евиденцију о редовним, почасним и заслужним члановима.
Услови и начин учлањивања
Члан 20
Редовни члан Српског хемијског друштва може постати свако лице које има интересовања за
стручни и научни рад у области хемије, хемијске технологије и другим сродним областима.
Лице које жели да постане редовни члан Друштва подноси Управном одбору приступну
пријаву. Управни одбор одлучује о пријему сваког члана појединачно.
Висину годишње чланарине одређује Управни одбор, на предлог Руководства. Износ
чланарине не мора бити исти за све чланове Друштва.
Престанак чланства
Члан 21
Чланство у Друштву престаје:
1)

иступањем из чланства, уз писано образложење Управном одбору;

2)

престанком плаћања чланарине најмање две године;

3)

искључењем из чланства.
Искључење из чланства
Члан 22

Члан Друштва који својим радом и поступцима нарушава углед Друштва, омета његову
делатност и извршавање задатака, може бити искључен. Одлуку о искључењу члана доноси
Управни одбор, по претходно прибављеној писменој изјави члана о чијем се искључењу ради.
Искључени члан има право жалбе Скупштини Друштва у року од 30 дана од дана пријема
одлуке Управног одбора о искључењу. Одлука Скупштине након разматрања жалбе је коначна.
Права чланова Друштва
Члан 23
Чланови Друштва имају права:
1)

да учествују на свим научним и стручним скуповима и осталим манифестацијама које
организује Друштво, његове подружнице или секције;

2)

да саопштавају резултате својих научних и стручних истраживања на скуповима
Друштва;
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3)

да објављују своје радове у часопису Journal ој the Serbian Chemical Society, Хемијском
прегледу и другим публикацијама Друштва, под условом да рукописи буду прихваћени
од рецензената и одговарајућих уређивачких одбора;

4)

да бирају и да буду бирани у све органе управљања Друштва;

5)

да користе повлашћену претплатну цену за публикације Друштва, као и котизације за
манифестације које буду одређене за чланове Друштва;

6)

да добијају награде и јавна признања Друштва;

7)

да буду предлагани од органа Друштва за јавна друштвена признања и одликовања;

8)

да упуте Руководству писани захтев/сугестију за унапређење рада Друштва;

9)

и друга права прописана Законом и овим статутом.
Обавезе и одговорности чланова Друштва
Члан 24

Чланови Друштва обавезни су и одговорни да:
1)

раде на извршењу циљева и задатака Друштва;

2)

чувају углед Друштва и извршавају све обавезе прописане Статутом;

3)

учествују у раду Скупштине Друштва и органа у које су изабрани;

4)

учествују у свим облицима стручне и друштвене активности Друштва;

5)

наведу када јавно наступају у име Друштва;

6)

уредно плаћају чланарину;

7)

испуњавају и друге обавезе прописане Законом и овим статутом.
Заслужни и почасни чланови Друштва
Члан 25

Заслужни члан Друштва може постати члан Друштва који је допринео развоју хемијских наука
и струка и њиховим применама и који је својим радом учествовао у унапређењу делатности
Друштва.
Почасни члан Друштва може постати члан Друштва који се бави научним, стручним или
просветним радом, који је дао значајан допринос науци и струци као и остваривању циљева и
задатака Друштва у дужем временском периоду.
Осим тога, за почасног члана Друштва могу бити бирана и лица из земље и иностранства која
нису чланови Друштва, а значајно доприносе остваривању циљева и задатака Друштва.
Заслужне и почасне чланове Друштва бира Управни одбор на предлог Комисије за награде и
јавна признања.
Избор почасних и заслужних чланова Друштва регулисан је Правилником о наградама и јавним
признањима.
Правилник из става 5. овог члана, његове измене и допуне усваја Управни одбор Друштва на
предлог Комисије за јавна признања или Жирија за медаље Друштва.
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6. Органи Друштва
Органи Друштва
Члан 26
Органи Друштва су:
1.

Скупштина;

2.

Управни одбор, чији су подоргани уређивачки одбори часописа. Управни одбор, на
предлог Руководства, именује радна тела: жирије и комисије;

3.

Руководство;

4.

Надзорни одбор.
6.1. Скупштина Друштва
Делокруг рада и састав Скупштине Друштва
Члан 27

Скупштина Друштва је највиши орган управљања Друштва.
Скупштину сачињавају сви чланови Друштва.

Начин избора и опозива и трајање мандата чланова Скупштине Друштва
Члан 28
Чланом Скупштине се постаје учлањењем у Друштво.
Чланство у Скупштини престаје престанком чланства у Друштву.
Мандат у Скупштини траје док траје чланство у Друштву по условима утврђеним овим статутом.
Сазивање седнице и начин рада Скупштине Друштва
Члан 29
Скупштину сазива, у име Управног одбора, председник Друштва.
Седницу Скупштине отвара и њоме председава председник Друштва. У случају да се на
Скупштини бира председник Друштва, председник Друштва у мандату предлаже председника
Скупштине од присутних чланова.
У одсуству председника, седницу може сазвати и њоме руководити лице које за то овласти
Председник.
Записнике о раду Скупштине и његовим одлукама води записничар кога одреди Скупштина.
Динамика заседања Скупштине Друштва
Члан 30
Скупштина по правилу заседа два пута годишње и то у другој половини новембра на Дан
хемичара Србије (Свечана Скупштина) и почетком године, или у току Саветовања или
прославе јубилеја Друштва (Годишња Скупштина). У случају потребе, на предлог Руководства,
или најмање једне трећине чланова Друштва, може се сазвати и ванредна седница, са датумом
одржавања најмање две недеље од сазивања, а најкасније у року од 30 дана од дана подношења
захтева за њено сазивање.
Изузетно, уколико околности спречавају заседање уз физичко присуство, Скупштина се може
организовати електронски, коришћењем видео/аудио комуникације или електронске поште,
тако да сва лица која учествују у раду могу међусобно и истовремено да комуницирају.
8

Свечана седница Скупштине Друштва
Члан 31
На свечаној седници Скупштине:
1.

додељују се годишње награде члановима Друштва;

2.

проглашавају се почасни чланови Друштва;

3.

проглашавају се заслужни чланови Друштва;

4.

додељују се признања институцијама и предузећима;

5.

уручују се награде лицима која су у протеклој години са најбољим успехом завршила
основне и интегрисане студије хемије и хемијске технологије у Србији;

6.

организују се прикладна предавања - беседе.
Надлежност Скупштине Друштва
Члан 32

Скупштина Друштва је надлежна да:
1.

усваја Статут Друштва и његове измене и допуне;

2.

одлучује о удруживању у савезе;

3.

доноси одлуку о статусним променама Друштва;

4.

доноси одлуку о престанку рада Друштва;

5.

бира и разрешава лице овлашћено за заступање Друштва;

6.

даје смернице и усваја план рада Друштва за наредних годину дана;

7.

усваја финансијски план Друштва за наредну годину;

8.

утврђује број чланова Управног одбора;

9.

бира и разрешава чланове Управног одбора;

10. усваја оставку на чланство у Управном одбору;
11. бира и разрешава чланове Руководства Друштва;
12. усваја оставку на чланство у Руководству;
13. бира и разрешава чланове Надзорног одбора;
14. усваја оставку на чланство у Надзорном одбору;
15. разматра и усваја Извештај о годишњем раду Друштва;
16. разматра и усваја Извештај о материјално-финансијском пословању Друштва;
17. разматра и усваја извештај о раду Надзорног одбора;
18. одлучује по жалби на одлуку Управног одбора о искључењу члана друштва;
19. као другостепени орган, предузима мере за отклањање неправилности у материјалнофинансијском пословању Друштва;
20. доноси одлуке и о другим питањима утврђеним Статутом Друштва.
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Начин одлучивања Скупштине Друштва
Члан 33
Рад Скупштине је јаван.
Одлуке се доносе јавним гласањем уколико присутни чланови Скупштине другачије не одлуче.
Изузетно, уколико околности спречавају одлучивање уз физичко присуство, гласање се може
организовати електронски, коришћењем видео/аудио комуникације или електронске поште,
тако да сва лица која учествују у раду могу међусобно и истовремено да комуницирају.
Скупштина пуноважно одлучује ако је присутно више од половине чланова. Ако није присутан
довољан број чланова за пуноважно одлучивање, Скупштина се одлаже за пола сата, после ког
рока Скупштина пуноважно ради са присутним бројем чланова.
Изузетно, у случајевима када се одлучује о престанку рада Друштва и статусним променама,
одлуке Скупштине су пуноважне искључиво ако је присутно више од половине чланова.
Одлуке Скупштине су пуноважне ако се за њих изјасни две трећине од присутних чланова.
6.2. Управни одбор
Делокруг рада и састав Управног одбора Друштва
Члан 34
Управни одбор Друштва је представнички орган управљања Друштвом. Управни одбор
сачињавају:
1.

руководство Друштва;

2.

претходни председник Друштва;

3.

главни уредници часописа Друштва;

4.

председници подружница Друштва;

5.

председници секција Друштва;

6.

представник Клуба младих хемичара Србије;

7.

до 35 изабраних чланова Друштва;

8.

пет представника СХД-ХДВ.

Управни одбор за свој рад одговара Скупштини.
Начин избора и опозива и трајање мандата Управног одбора Друштва
Члан 35
Чланове Управног одбора бира Скупштина.
Број чланова Управног одбора Друштва за наредни мандатни период одређује Скупштина на
Годишњој Скупштини Друштва.
Предлоге за чланове Управног одбора достављају: Клуб младих хемичара Србије, подружнице,
секције, Руководство Друштва и СХД-ХДВ.
Чланство у Управном одбору престаје:
1.

истеком периода на који је члан биран;

2.

разрешењем од стране Скупштине, на образложену иницијативу предлагача члана;

3.

усвајањем писане оставке члана од стране Скупштине;

4.

престанком чланства у Друштву.
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Чланови Управног одбора бирају се за мандатни период од три године, с тим да се мандат може
обновити.
Сазивање седнице Управног одбора Друштва
Члан 36
Рад Управног одбора је отворен за све чланове Друштва.
Седнице Управног одбора сазива и њима руководи председник Друштва. У одсуству
председника, седницу може сазвати и њоме руководити лице које за то овласти председник.
Уколико председник не сазове Управни одбор, исти може бити сазван на предлог групе од
најмање 20 чланова Управног одбора, или најмање три подружнице.
Изузетно, уколико околности спречавају заседање уз физичко присуство, седница Управног
одбора може се организовати електронски, коришћењем видео/аудио комуникације или
електронске поште, тако да сва лица која учествују у раду могу међусобно и истовремено да
комуницирају.
Динамика заседања Управног одбора Друштва
Члан 37
Управни одбор заседа по правилу четири пута годишње, а по потреби и чешће.
Позив за седницу Управног одбора мора се упутити члановима најкасније седам дана пре
заседања Управног одбора.
Записнике о раду Управног одбора и његовим одлукама води записничар кога бира Управни
одбор. Записник се усваја на наредној седници, а потписују га записничар и секретар Друштва.
Надлежност Управног одбора Друштва
Члан 38
Управни одбор је надлежан да:
1.

одлучује о иницијативи за измене и допуне Статута, усваја нацрте Статута Друштва и
његових измена и допуна, упућује их на јавну расправу у складу са Статутом, разматра
резултате јавне расправе, сачињава предлог измена и допуна Статута и упућује
Скупштини на усвајање;

2.

одлучује о оснивању и укидању организационих јединица Друштва, на предлог
Руководства и по потреби, по прибављеном мишљењу организационе јединице у складу
са Статутом;

3.

доноси Правилник о раду Клуба младих хемичара Србије, његове измене и допуне на
предлог Руководства и по потреби, прибављеном мишљењу Клуба младих хемичара
Србије;

4.

доноси Правилник о оснивању и раду подружница Друштва, на предлог Руководства и
по потреби, по прибављеном мишљењу подружнице;

5.

доноси Правилник о оснивању и раду секција Друштва, на предлог Руководства, по
прибављеном мишљењу секције/секција Друштва;

6.

доноси Правилник о наградама и јавним признањима, његове измене и допуне, на
предлог Комисије за награде и јавна признања или Жирија за медаље Друштва;

7.

верификује документ којим се уређује учешће Друштва у организацији такмичења из
хемије за ученике основних и средњих школа која се организују у сарадњи са
Министарством, његове измене и допуне, на предлог Комисија за спровођење
такмичења;

8.

одређује висину годишње чланарине на предлог Руководства;
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9.

одлучује о пријему сваког члана појединачно, по поднетој приступној пријави;

10. усваја писане оставке на чланство у Друштву;
11. доноси првостепену одлуку о искључењу члана, по претходно прибављеној писменој
изјави члана о чијем се искључењу ради;
12. бира почасне и заслужне чланове Друштва на предлог Комисије за јавна признања;
13. доноси одлуку о додељивању награда лицима која су завршила основне или
интегрисане студије са најбољим успехом, на предлог Комисије за јавна признања;
14. именује стална радна тела: жирије и комисије, на предлог Руководства, а по потреби
формира и повремене комисије;
15. опозива чланове жирија и комисија на образложену иницијативу Руководства;
16. усваја писане оставке чланства у жиријима и комисијама;
17. бира чланове уређивачког одбора за сваки часопис, на предлог Руководства;
18. бира главног и одговорног уредника часописа Journal оf the Serbian Chemical Society и
Хемијски преглед, на предлог Руководства, по расписаном интерном позиву;
19. бира главне и одговорне уреднике осталих издања Друштва, на предлог Руководства,
без расписивања интерног позива;
20. по потреби бира заменика/заменике главног и одговорног уредника било ког издања
Друштва, на предлог Руководства, без расписивања интерног позива;
21. опозива чланство у уређивачком одбору и функцију уредника часописа, на образложену
иницијативу Руководства;
22. усваја писане оставке чланства у уређивачком одбору и уредника часописа;
23. одређује мандатни период уредника и чланова уређивачког одбора повремених издања
Друштва, на предлог Руководства, а сходно врсти публикације;
24. посебно се стара о уредном и законитом издавању научног часописа Journal of the
Serbian Chemial Society, Хемијског прегледа и других публикација Друштва;
25. разматра извештај о раду Руководства;
26. предлаже Скупштини кандидате за чланове Руководства у складу са Статутом;
27. одређује висину претплате за Journal оf the Serbian Chemical Society и Хемијски преглед
на предлог Руководства;
28. даје образложени предлог Скупштини за разрешење Руководства;
29. даје образложени предлог Скупштини за разрешење Надзорног одбора;
30. стара се о имовини Друштва, заједно са Руководством и Канцеларијом Друштва;
31. стара се о убирању прихода, расходима и рационалном трошењу материјалних
средстава;
32. одлучује о прибављању и отуђивању имовине;
33. одлучује о ангажовању лица у Канцеларији;
34. одлучује по жалби на решења о правима, обавезама и одговорностима запослених;
35. одлучује о писаним захтевима и сугестијама чланства, на предлог Руководства, у складу
са Статутом
36. одлучује и о свим другим питањима од значаја за остваривање циљева и задатака
Друштва, у складу са Статутом;
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Начин одлучивања Управног одбора Друштва
Члан 39
Управни одбор пуноважно одлучује ако је на седници присутно више од половине чланова.
Одлуке Управног одбора су пуноважне када се за њих изјасни најмање две трећине присутних
чланова Одбора.
Одлуке Управног одбора доносе се јавним гласањем.
Изузетно, уколико околности спречавају одлучивање уз физичко присуство, гласање се може
организовати електронски, коришћењем видео/аудио комуникације или електронске поште,
тако да сва лица која учествују у раду могу међусобно и истовремено да комуницирају.
Органи и радна тела Управног одбора Друштва
Члан 40
Ради ефикаснијег остваривања циљева и задатака Друштва, Управни одбор формира
уређивачке одборе часописа као своје подоргане. Осим тога, Управни одбор именује радна
тела: жирије и комисије.
Подоргани и радна тела Управног одбора за свој рад одговарају Управном одбору.
Делокруг рада и састав уређивачких одбора часописа Друштва
Члан 41
Уређивачки одбори часописа су посебни стручни органи Управног одбора који се старају о
издавању часописа и других публикација Друштва.
Уређивачки одбор часописа Journal of the Serbian Chemical Society чине:
1.

главни и одговорни уредник;

2.

заменик/заменици главног и одговорног уредника, по потреби;

3.

подручни уредници;

4.

уредници за енглески језик;

5.

технички уредници.

Лица из тач. 1-3 става 2. овог члана морају бити чланови Друштва, док лица из тач. 4. и 5. истог
става и члана не морају.
Уређивачки одбор Хемијског прегледа чине:
1.

главни и одговорни уредник;

2.

заменик/заменици главног и одговорног уредника, по потреби;

3.

до 10 чланова;

4.

до 5 чланова техничке редакције.

Лица из тач. 1-3 става 4. овог члана морају бити чланови Друштва, док лица из тачке 4. истог
става и члана не морају.
Радом уређивачког одбора руководи главни и одговорни уредник, а у томе му по потреби,
помаже заменик.
Делокруг рада и састав уређивачких одбора повремених публикација утврђује се према
потреби, аналогно делокругу рада и саставу уређивачких одбора часописа Journal оf the Serbian
Chemical Society и Хемијски преглед.
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Начин избора и опозива и трајање мандата уређивачких одбора часописа Друштва
Члан 42
Чланове уређивачког одбора за сваки часопис понаособ бира Управни одбор на предлог
Руководства Друштва.
Главне и одговорне уреднике часописа Journal of the Serbian Chemical Society и Хемијски
преглед, и осталих издања Друштва бира Управни одбор, на предлог Руководства Друштва.
Уколико је потребно, Управни одбор бира заменика/заменике главног и одговорног уредника
било ког издања Друштва, на предлог Руководства.
Чланство у уређивачком одбору, као и функција уредника часописа престају:
1.

истеком мандатног периода;

2.

опозивом од стране Управног одбора, на образложену иницијативу Руководства;

3.

усвајањем писане оставке од стране Управног одбора;

4.

престанком чланства у Друштву.

Чланови сваког од уређивачких одбора, као и уредници часописа Journal of the Serbian
Chemical Society и Хемијски преглед, бирају се за мандатни период од три године, без
ограничења у обнављању мандата.
Мандатни период уредника и чланова уређивачког одбора повремених издања Друштва
одређује Управни одбор, на предлог Руководства, а сходно врсти публикације.
Надлежности и задаци уређивачких одбора часописа Друштва
Члан 43
Уређивачки одбори часописа:
1.

одређују тематске области и њихову дистрибуцију у публикацијама, водећи рачуна о
циљевима Друштва и савременим научним и стручним трендовима и достигнућима;

2.

одлучују о објављивању одговарајућег садржаја у повременим издањима, сходно врсти
публикације;

3.

старају се да се одобрени материјал објави у складу са принципима отворене науке и
добре издавачке праксе;

4.

поштујући принципе академске честитости, задржавају потпуну слободу у процени
квалитета материјала за публиковање и при томе не смеју бити изложени утицају, нити
притиску било ког члана, нити органа Друштва.

Главни и одговорни уредник часописа Journal of the Serbian Chemical Society:
1.

координира рад уређивачког одбора;

2.

посебно се стара о обезбеђивању једнаких услова процене квалитета приспелог
материјала;

3.

одлучује о прихватању, ревизији и одбијању научних радова за објављивање у часопису
Journal of the Serbian Chemical Society, на основу мишљења подручних уредника;

4.

уколико је потребно, преноси одлучивање о прихватању, ревизији и одбијању научних
радова за објављивање у часопису Journal of the Serbian Chemical Society на Заменика
главног и одговорног уредника.

Главни и одговорни уредник часописа Хемијски преглед:
1.

координира рад уређивачког одбора;

2.

посебно се стара о обезбеђивању једнаких услова процене квалитета приспелог
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материјала;
3.

одлучује о прихватању, ревизији и одбијању стручних радова за објављивање у
Хемијском прегледу на основу самосталне критичке процене.

4.

уколико је потребно, преноси одлучивање о прихватању, ревизији и одбијању научних
радова за објављивање у Хемијском прегледу на Заменика главног и одговорног
уредника.
Начин одлучивања уређивачких одбора часописа Друштва
Члан 44

По питањима из делокруга сопственог рада, уређивачки одбори одлучују сходно својим
надлежностима.
По питањима из делокруга рада органа и тела у чији састав улазе, чланови уређивачких одбора
одлучују сходно начину одлучивања тих тела и органа.
По осталим питањима имају једнака права и начин одлучивања као остали чланови Друштва.
Делокруг рада и састав комисија Друштва
Члан 45
Ради остваривања својих задатака, Управни одбор формира сталне комисије, и то:
1.

Комисију за награде и јавна признања;

2.

Комисију за такмичења;

3.

Комисију за хемијску номенклатуру и терминологију;

4.

Комисију за материјално-финансијска питања.

Број чланова комисија одређује Управни одбор.
Начин избора и опозива и трајање мандата комисија Друштва
Члан 46
Чланове комисија бира Управни одбор, на предлог Руководства.
Сталне комисије бирају се за период од три године, без ограничења у могућности обнављања
мандата.
По потреби, Управни одбор може да формира и повремене комисије. Одлуком о образовању
таквих комисија утврђује се њихов састав и делокруг рада.
Чланство у комисијама престаје:
1.

истеком мандатног периода;

2.

опозивом од стране Управног одбора, на образложену иницијативу Руководства;

3.

усвајањем писане оставке од стране Управног одбора;

4.

престанком чланства у Друштву.
Надлежности комисија Друштва
Члан 47

Комисија за награде и јавна признања разматра предлоге за доделу годишњих награда и
признања и предлог кандидата упућује Управном одбору на одлучивање.
Комисија за награде и јавна признања предлаже Управном одбору Друштва доношење
Правилника о наградама и јавним признањима, и његове измене и допуне.
Рад Комисије за награде и јавна признања и Комисије за такмичења уређује се правилником из
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става 2 овог члана.
Комисија за такмичења учествује у организацији и раду такмичења из хемије за ученике
основних и средњих школа која се организују у сарадњи са Министарством, организацији
и раду Српске хемијске олимпијаде, доставља Управном одбору на верификацију
документ којим се уређује део такмичења који је у надлежности Друштва и предлаже
Управном одбору, након одржаног такмичења, учеснике такмичења за награде Друштва.
Комисија за хемијску номенклатуру и терминологију представља везу Друштва са
одговарајућом међународном комисијом IUPAC-а.
Комисија из става 5. овог члана прати стандардизацију хемијске номенклатуре и
терминологије, предлаже адекватан превод на српски језик и стара се о његовој употреби.
Комисија за материјално-финансијска питања помаже Управном одбору у изради нацрта
финансијског плана за наредну годину, прати извршење усвојеног финансијског плана, помаже
у идентификацији извора финансирања Друштва и сарађује са привредним и другим
организацијама.
Сталне комисије подносе писани извештај о свом раду Управном одбору, осим Комисије за
материјално-финансијска питања, која писани извештај о свом раду подноси Скупштини
Друштва.
Начин одлучивања комисија Друштва
Члан 48
Одлуке комисија су пуноважне ако се за њих изјаснило више од половине чланова комисије.
Начин избора и опозива и трајање мандата жирија Друштва
Члан 49
Чланове жирија бира Управни одбор Друштва, на предлог Руководства.
Жири за медаље бира се за период од три године, без ограничења у могућности обнављања
мандата.
По потреби, Управни одбор може да формира и друге жирије. Одлуком о образовању таквих
тела утврђује се њихов састав и делокруг рада.
Чланство у жиријима престаје:
1.

истеком мандатног периода;

2.

опозивом од стране Управног одбора, на образложену иницијативу Руководства;

3.

усвајањем писане оставке од стране Управног одбора;

4.

престанком чланства у Друштву.
Начин одлучивања и надлежности жирија Друштва
Члан 50

О добитницима медаља прописаних овим статутом одлучује Жири за медаље.
Одлуке жирија су пуноважне ако се за њих изјаснило више од половине чланова жирија.
Жири за медаље Друштва предлаже Управном одбору доношење Правилника о наградама и
јавним признањима, и његове измене и допуне.
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6.3. Руководство Друштва
Састав Руководства Друштва
Члан 51
Руководство Друштва
секретар/секретари.

сачињавају:

председник,

потпредседник/потпредседници

и

Друштво има до три потпредседника и до два секретара. Председник СХД-ХДВ је
потпредседник Друштва.
Начин избора и опозива и трајање мандата Руководства Друштва
Члан 52
Руководство Друштва бира Скупштина на предлог Управног одбора.
Мандат чланова Руководства престаје:
1.

престанком функције;

2.

разрешењем од стране Скупштине, на образложени предлог Управног одбора;

3.

писаном оставком, по усвајању од стране Скупштине;

4.

престанком чланства у Друштву.

Мандат чланова руководства траје три године с могућношћу једног обнављања, при чему се
једне године бира председник, а следеће потпреседник/потпредседници и секретар/секретари.
Надлежност Руководства Друштва
Члан 53
Председник заступа и представља Друштво.
По овлашћењу председника, ову функцију могу обављати и остали чланови Руководства.
Председник је одговоран за законит рад Друштва и обезбеђивање јавности рада. Председник
Друштва сазива седнице Управног одбора и Скупштине и њима руководи, осим заседања
Скупштине на којој се бира сам председник. У одсуству председника, седнице Скупштине и
Управног одбора може сазвати и њима руководити потпредседник кога за то овласти
председник Друштва.
За свој рад председник одговара Скупштини Друштва.
Потпредседници Друштва помажу председнику у раду, замењују га у одсуству и обављају
друге послове које им повери председник, у складу са Статутом. За свој рад одговорни су
председнику и Скупштини Друштва.
Секретари Друштва старају се о организацији рада Скупштине и Управног одбора, организују
административно-техничке послове у Друштву, врше и друге послове које им повери
председник, у складу са усвојеним годишњим планом рада. За свој рад секретари су одговорни
председнику и Скупштини Друштва.
Осим тога, Руководство је надлежно да:
1.

предлаже ванредну седницу Скупштине Друштва, по потреби и у складу са Статутом;

2.

предлаже чланове Управног одбора, у складу са Статутом;

3.

се стара о извршењу одлука Управног одбора;

4.

отклања неправилности у материјално-финансијском
обавештењу Надзорног одбора

5.

утврђује испуњеност услова, у складу са Статутом, за доношење одлуке о оснивању и

пословању

Друштва,

по
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укидању организационих јединица Друштва и доставља предлог Управном одбору на
одлучивање, а по потреби и прибављеном мишљењу организационе јединице;
6.

даје Управном одбору предлог Правилника о оснивању и раду подружница Друштва, а
по потреби по прибављеном мишљењу подружнице;

7.

даје Управном одбору предлог Правилника о оснивању и раду секција Друштва, по
прибављеном мишљењу секције/секција;

8.

даје Управном одбору предлог Правилника о раду Клуба младих хемичара Србије, а по
потреби по прибављеном мишљењу Клуба младих хемичара Србије.

9.

предлаже Управном одбору висину годишње чланарине;

10. предлаже Управном одбору износ претплате за часописе;
11. предлаже Управном одбору чланове уређивачког одбора за сваки часопис;
12. расписује интерни позив, разматра пристигле пријаве и утврђује предлог Управном
одбору за главног и одговорног уредника часописа Journal of the Serbian Chemical
Society и Хемијски преглед, по расписаном интерном позиву;
13. предлаже Управном одбору главне и одговорне уреднике осталих издања Друштва, без
расписивања интерног позива;
14. предлаже Управном одбору, по потреби, заменика/заменике главног и одговорног
уредника било ког издања, без расписивања позива;
15. даје образложену иницијативу Управном одбору на опозив чланства у уређивачком
одбору и функцију уредника часописа;
16. предлаже Управном одбору уреднике и чланове уређивачког одбора повремених
издања Друштва и њихов мандатни период;
17. предлаже Управном одбору састав комисија и жирија;
18. даје образложену иницијативу Управном одбору на опозив чланства у комисијама и
жиријима Друштва;
19. разматра писане захтеве и сугестије чланства и предлог одлуке упућује Управном
одбору;
20. стара се о имовини Друштва, заједно са Управним одбором и Канцеларијом Друштва;
21. обавља и друге послове у складу са Статутом.
Руководство подноси писани извештај о свом раду Управном одбору.
Одлучивање Руководства Друштва
Члан 54
Чланови Руководства Друштва доносе одлуке јавним гласањем већином од укупног броја
чланова.
Изузетно, уколико околности спречавају одлучивање уз физичко присуство, гласање се може
организовати електронски, коришћењем видео/аудио комуникације или електронске поште,
тако да сва лица која учествују у раду могу међусобно и истовремено да комуницирају.
6.4. Надзорни одбор Друштва
Састав и начин рада Надзорног одбора Друштва
Члан 55
Одбор има пет чланова. Члан Надзорног одбора не може бити члан Управног одбора, нити
Руководства.
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Надзорни одбор се конституише на првој седници избором председника Одбора за период од
три године.
Начин избора, опозива и трајање мандата чланова Надзорног одбора Друштва
Члан 56
Чланове Надзорног одбора бира Скупштина Друштва на мандатни период од три године, с тим
да се мандат може обновити.
Чланство у Надзорном одбору престаје:
1.

престанком функције;

2.

разрешењем од стране Скупштине, на образложени предлог Управног одбора;

3.

образложеном писаном оставком, по усвајању од стране Скупштине;

4.

престанком чланства у Друштву.
Надлежности и начин одлучивања Надзорног одбора Друштва
Члан 57

Надзорни одбор контролише законитост рада Друштва, поштовање Статута и других
правилника Друштва и њихову усаглашеност са Статутом; контролише материјалнофинансијско пословање и обавља друге задатке у складу са законом и Статутом Друштва.
Уколико установи неправилности у материјално-финансијском пословању, Надзорни одбор је
дужан да о томе обавести Руководство Друштва и затражи отклањање неправилности. У
случају да Руководство не отклони неправилности, Надзорни одбор о томе обавештава
Скупштину Друштва ради предузимања мера.
Надзорни одбор је дужан да најмање једном годишње изврши преглед материјалнофинансијског пословања Друштва и о томе поднесе извештај на Годишњој Скупштини
Друштва. Прегледе пословања може извршити и чешће ако установи да је то потребно.
Одлуке Надзорног одбора су пуноважне уколико се за њих изјасни више од половине његових
чланова.

7. Награде, признања и такмичења
Медаље Друштва
Члан 58
У циљу подстицања научноистраживачког и стручног рада и интересовања за остваривање
циљева и задатака Друштва, као израз признања за постигнуте резултате у науци и струци,
Друштво додељује својим члановима годишња признања:
1.

Медаљу за трајан и изванредан допринос науци;

2.

Медаљу за изванредне резултате у настави;

3.

Медаљу за прегалаштво и успех у науци;

4.

Медаљу за изузетан допринос примени науке у индустрији.

Медаље се уручују на Свечаној Скупштини на Дан хемичара Србије. Додељивање Медаља
Друштва регулисано је Правилником о наградама и јавним признањима. О добитницима
Медаља одлучује Жири за медаље.
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Задужбине, фондови и фондације намењене развоју талената
Члан 59
Друштво може да оснива, руководи, учествује у оснивању и руковођењу задужбина, фондација
и фондова намењеним усавршавању талентованих истраживача и развоју научноистраживачког
рада.
Јавна признања Друштва
Члан 60
Као израз захвалности за рад и постигнуте резултате на остваривању циљева и задатака
Друштва, својим члановима Друштво додељује следећа јавна признања:
1.

Заслужни члан СХД;

2.

Почасни члан СХД;

3.

Почасни члан СХД из иностранства.

Одлуку о додељивању јавних признања доноси Управни одбор на предлог Комисије за јавна
признања у складу са одредбама Правилника о наградама и јавним признањима.
Награђивање лица која су у протеклој години са најбољим успехом завршила основне и
интегрисане студије хемије и хемијске технологије
Члан 61
У циљу подстицања развоја научног подмлатка, Друштво додељује годишње награде лицима
која су са најбољим успехом завршила основне или интегрисане студије из области хемијских
и хемијско-технолошких наука. Одлуку о додељивању награда доноси Управни одбор на
предлог Комисије за награде и јавна признања у складу са одредбама Правилника о наградама
и јавним признањима.
Такмичења
Члан 62
У сарадњи са Министарством, Друштво организује такмичења из хемије за ученике основних и
средњих школа.
У циљу развоја и подстицања посебно талентованог подмлатка и његове презентације на
међународном нивоу, Друштво организује Српску хемијску олимпијаду.

8. Имовина Друштва
Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима
Члан 63
Имовина Друштва састоји се од покретне имовине.
О имовини Друштва стара се Управни одбор, Руководство и канцеларија Друштва.
Материјално-финансијска средства потичу од редовних и ванредних прихода Друштва.
Редовни приходи Друштва су:
1.

члански улози (чланарина);

2.

претплате на Journal оf the Serbian Chemical Society и Хемијски преглед, чију висину
одређује Управни одбор на предлог Руководства Друштва;

3.

дотације Министарства;

4.

котизације за учествовање на саветовањима, конгресима, симпозијумима и другим
стручним састанцима.
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Ванредни приходи Друштва су:
1.

помоћ факултета и института;

2.

помоћ привредних и других организација;

3.

приходи од уговора о сарадњи са привредним организацијама;

4.

рекламе у часописима и другим издањима;

5.

завештања, поклони и добровољни прилози својих чланова и организација;

6.

други ванредни приходи.

О приходима и расходима Друштва стара се Управни одбор Друштва.
Евиденција о имовини и материјално-финансијским средствима Друштва
Члан 64
Евиденција о имовини и материјално-финансијским средствима Друштва води се у складу са
законом.
Наредбодавац извршења финансијског плана Друштва
Члан 65
За извршење финансијског плана, прихода и расхода Друштва, наредбодавац је председник,
или потпредседник кога председник за то овласти.
Расподела средстава од чланарине Друштва
Члан 66
Средства прикупљена од чланарине у подружницама ван Београда, деле се на два дела: 3/4
задржава Друштво за покриће својих трошкова, а 1/4 остаје подружницама.
Средства прикупљена од чланарине у СХД-ХДВ деле се у истом односу као у претходном
ставу. Финансијске обавезе СХД‒Хемијског друштва Војводине према Друштву регулишу се
одлуком који усваја Управни одбор Друштва на предлог Извршног одбора СХД‒Хемијског
друштва Војводине.
Поступак усвајања финансијских и других извештаја Друштва
Члан 67
Руководство, Комисија за награде и јавна признања, Жири за медаље, подружнице, секције,
Клуб младих хемичара Србије и уређивачки одбори часописа достављају Управном одбору
Друштва писани извештај о целокупном раду у протеклој години најкасније 30 дана пре
одржавања годишње скупштине Друштва, односно до краја текуће године.
Извештај материјално-финансијског пословања Друштва за претходну годину припрема
Комисија за материјално-финансијска питања и подноси на Годишњој Скупштини Друштва.
Годишњи извештај о раду Друштва садржи извештаје о раду Руководства, Комисије за награде
и јавна признања, Жирија за медаље, подружница, секција, Клуба младих хемичара Србије и
уређивачких одбора часописа. Секретар Друштва припрема Годишњи извештај о раду Друштва
и подноси на Годишњој Скупштини Друштва.
Надзорни одбор припрема извештај о законитости рада Друштва, материјално-финансијског
пословања Друштва, поштовању Статута и других правилника Друштва и њихову
усаглашеност са Статутом и законом. Извештај о раду Надзорног одбора се подноси на
Годишњој Скупштини Друштва.
Годишњи извештај о раду Друштва, Извештај о материјално-финансијском пословању и
Извештај о раду Надзорног одбора усваја Скупштина на Годишњој Скупштини Друштва.
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9. Статусне промене и престанак рада Друштва
Статусне промене Друштва
Члан 68
У случају оправдане потребе и другим случајевима које закон одређује, Друштво може
извршити статусне промене.
Начин одлучивања о статусним променама Друштва
Члан 69
Одлуку о статусним променама Друштва доноси Скупштина Друштва, на предлог најмање две
трећине чланова Друштва. Одлука се доноси у складу са чланом 33. Статута.
Одлука Скупштине је коначна.
Престанак рада Друштва
Члан 70
Друштво престаје са радом у складу са Законом.
Начин одлучивања о престанку рада Друштва
Члан 71
Одлуку о престанку рада Друштва доноси Скупштина Друштва, на предлог најмање две
трећине чланова Друштва. Одлука се доноси у складу са чланом 33. Статута.
Одлука Скупштине је коначна.

10. Поступак за измене и допуне статута и поступак доношења и измена других
општих аката Друштва
Поступак за измене и допуне Статута Друштва
Члан 72
Измене и допуне Статута могу се вршити на иницијативу било ког члана или групе чланова
Друштва.
Образложена иницијатива за измену и допуну Статута доставља се у писаној форми Управном
одбору Друштва које разматра њену основаност. Ако Управни одбор прихвати иницијативу,
покренуће поступак за промену Статута, а уколико утврди да не постоје разлози за то,
одбациће је и о томе обавестити покретача иницијативе писаним путем у року од 30 дана од
примања иницијативе.
Члан 73
У складу са позитивним прописима и интересима Друштва, Управни одбор припрема нацрт
измена и допуна Статута, односно нацрт Статута и упућује га на јавну расправу свим
члановима објављивањем на интернет страници Друштва. Јавна расправа траје 30 дана.
Након спроведене јавне расправе, Управни одбор разматра приспеле сугестије и у року од
највише 30 дана утврђује предлог измена и допуна Статута, односно предлог Статута и упућује
га Скупштини на усвајање.
Члан 74
Скупштина Друштва усваја нов Статут, или измене и допуне Статута, непосредно личним
изјашњавањем. Усвајање је пуноважно ако се за њега изјасни две трећине од присутних
чланова.
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Пречишћен текст Статута Председник Друштва доставља надлежном органу код кога је
Друштво регистровано у складу са законом.
Општа акта Друштва
Члан 75
Друштво доноси и мења општа акта у складу са законом и Статутом.

11. Прелазне и завршне одредбе
Члан 76
Ступањем на снагу овог статута престаје да важи Статут Српског хемијског друштва усвојен на
Скупштини 3. априла 2013. године и уписан у регистар Агенције за привредне регистре 24. јуна
2013. године.
Општа акта Друштва ускладиће се са овим статутом у року од 3 месеца од дана његовог
доношења.
Општа акта Друштва, донета до ступања на снагу овог статута примењују се ако нису у
супротности са овим статутом до доношења нових општих аката на основу овог статута.
Члан 77
На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе
Закона о удружењима.
Члан 78
Овај статут усвојен је на Скупштини Друштва, која је одржана ________ 2020.године, а
примењиваће се осмог дана од дана његовог усвајања.

Председавајућа Скупштине
Српског хемијског друштва

Проф. др Весна Мишковић Станковић
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