Статут Друштва физикохемичара Србије
У складу са одредбама члana 12. и 78. Закона о удружењима (Службени лист РС
бр. 51/09), Скупштина Друштва физикохемичера Србије, на својој седници
одржаној 17. 12. 2010. године, усвојила је измењени и допуњени

СТАТУТА
ДРУШТВА ФИЗИКОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ

1.ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Сатутом Друштва физикохемичара Србије (у даљем тексту: Друштво) се
утврђују:
• врста удруживања Друштва;
• назив и седиште Друштва;
• област делатности Друштва;
• циљеви и остваривање циљева Друштва;
• унутрашња организација Друштва;
• органи, њихова овлашћења, састав, начин избора и опозива, трајање
мандата и начин одлучивања Друштва;
• поступак за измене и допуне Статута Друштва и поступак доношења и
измена других општих аката Друштва;
• заступање Друштва;
• остваривање јавности рада Друштва;
• услови и начин учлањивања и престанка чланства Друштва;
• права, обавезе и одговорност чланова Друштва;
• начин стицања средстава и располагање средствима Друштва;
• начин одлучивања о статусним променама и престанку рада Друштва;
• поступање са имовином Друштва у случају престанка рада Друштва;
• поступак усвајања финансијских и других извештаја Друштва;
• изглед и садржина печата Друштва;
• друга питања утврђена законом а од значаја су за рад Друштва.
Члан 2.
Друштво је добровољно, невладино и непрофитно удружење, основано на
неодређено време ради остваривања циљева у области физичке хемије.
Члан 3.
Друштво је научно-стручна организација физикохемичара и других из области
природних и техничких наука који се баве физичком хемијо и прихватају
Статут Друштва и делују у складу с њим.
Члан 4.
Друштво своју делатност обавља под називом Друштво физикохемичара
Србије, скраћено ДФХС.
Назив Друштва на енглеском језику је: Society of Physical Chemists of Serbia,
скраћено SPCS.
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Члан 5.
Седиште Друштва је у Београду, улица Студенски трг бр.12-16 (Блок Ц).
Члан 6.
Основна делатност Друштва остварује се на територији Републике Србије.
Члан 7.
Друштво има својство правног лица кога представља и заступа Председник
Душтва, односно Председник Председништва Друштва (у даљем тексту
Председник), а у његовом одсуству Потпредседник Председништва Друштва, а
у одсуствu оба лице коje овласти Председништво Друштва.
Председник Друштва је Председник Председништва.
За своје обавезе у правном промету с трећим лицима, Друштво одговара свим
својим средствима којима располаже.
Део Друштва (подружнице, секције, комисије, органи, и друго) нема статус
правног лица.
Члан 8.
Друштво има печат кружног облика, пречника 35 mm са исписаним текстом по
ободу круга ДРУШТВО ФИЗИКОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ БЕОГРАД, а у средини
круга налази се лого Друштва.
Лого Друштва је стилизован од слова назива Друштва: Д од речи Друштво, Ф и
Х од речи Физикохемичара и С од речи Србија.
Графички изглед лога Друштва је:

Члан 9.
Друштво се може по одлуци Скупштине Друштва (у даљем тексту: Скупштина)
удруживати у савезе и у друге асоцијације у земљи и иностранству на шта се
примењују одредбе Закона о удружењима кад се седиште савеза налази на
територији Републике Србије.

Члан 10.
Друштво утврђује историјски значајне дане Друштва.
Друштво је основано у Београду 9. јуна 1989. године (уписано у Регистар
друштвених организација – удружења грађана дана 16.08.1989. године под
редним бројем 265) па се зато овај датум уврштава у историјски значајне датуме
Друштва.
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Члан 11.
Рад Друштва је јаван и подложан је оцени и критици чланства.
Јавност рада Друштва се остварује преко сајта и интерне e-mail мреже Друштва
као и путем плакатирања.
Сви органи, посебни делови Друштва и чланови Друштва дужни су да се залажу
за остваривање циљева и задатака Друштва.
Чланови Друштва су дужни да спроводе и поштују одлуке донете на свим
нивоима одлучивања Друштва које су у складу са Статутом Друштва и нису у
супротности са Законом о удруживању.
Чланови Друштва су дужни да поштују и штите углед Друштва.

2. ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА
Члан 12.
Циљеви и задаци Друштва су:
• да прати, развија и унапређује физичко-хемијске науке и њихову
примену;
• да прати, развија и унапређује научно-истраживачки и стучни рад својих
чланова;
• да развија, подстиче и вреднује колективни дух, сарадњу, међусобно
уважавање и афирмацију чланова Друштва;
• да учествује, иницира, сарађује и помаже као невладина организација и
стручни субјекат у доношењу стратешких и других докумената и ставова
шире друштвене заједнице у области природних наука, просвете и
другог, а посебно оних који се односе на физичку хемију;
• да анализира и даје мишљење о развоју науке, просвете и другог у
области природних наука, а посебно у физичкој хемији;
• да подстиче и помаже све видове образовања из физичке хемије;
• да се стара, подстиче и помаже развој научног подмлатка и афирмише
њихове научне, стручне и друге резултате;
• да помаже и спроводи популаризацију физичке хемије кроз све облике
свог делевања;
• да подржава и подстиче примену резултата истраживања у пракси;
• да се стара о размени научних, стручних и других релевантних сазнања и
информација између научника и стручњака и других у земљи и у
иностранству кроз научне, стручне и друге манифестације и облике
комуникације;
• да пружа помоћ, учествује и обједињује акције чланова Друштва у
области физичке хемије;
• да сарађује са сличним друштвима, асоцијацијама, удружењима, и
другим субјектима природних наука у земљи и иностранству;
• да штити сопствени и својих чланова достојанство и научни и стручни
кредибилитет;
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да учествује у активностима које се односе на област физичке хемије и
физикохемичаре, а које доприносе општем привредном, културном и
цивилизацијском развоју, напретку и афирмацији Републике Србије.

Члан 13.
Циљеве и задатке Друштво остварује кроз своје делатности.
Делатности Друштва су:
• одржавање међународних научних конференција из фундаменталне и
примењене физичке хемије крајем септембра сваке парне године под
називом
ФИЗИЧКА
ХЕМИЈА (на
енглеском: PHYSICAL
CHEMISTRY) у који је на крају назива укључена и година одржавања;
• одржавање других научних и стручних скупова националног и
међународног значаја који се односе на физичку хемију или активности
чланова Друштва или истакнутих националних и светских личности у
области физичке хемије;
• одржавање научних, стручних и за ширу јавност популарних предавања
на нивоу Друштва, секција Друштва, подружница Друштва или по
основним и средњим школама и другим школским, привредним,
културним установама и организацијама;
• организовање стручног усавршавања професора средњих школа у
сарадњи с надлежним министарством Републике Србије;
• издавање научних и стручних публикација;
• издавање књига радова са научних и стручних конференција, скупова и
манифестација Друштва;
• размена стручне и научне литературе и научних информација са
одговарајућим друштвима и организацијама у земљи и иностранству;
• одржавање веза с релевантним научним и стручним институцијама,
друштвима, часописима и другима из земље и иностранства;
• координација свих активности и функционисања делова Друштва;
• предлагање чланова и учешће у раду националних научних и просветних
тела Републике Србије;
• додела признања заслужним научницима и стручњацима, свршеним
студентима, институцијама, привредним и другим субјектима;
• предлагање истакнутих чланова Друштва за јавна признања, награде и
одликовања;
• давање подршке предложеним истакнутим члановима Друштва за пријем
у Српску академију наука и уметности и за друге научне и стручне
институције и удружења;
• организовање и спровођење других делатности и активности утврђене
одлуком органа Друштва у складу са Статутом Друштва и Законом.

Члан 14.
Према класификацији, делатност Друштва је:
5811-издавање књига, брошура и слично;
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3.ЧЛАНСТВО, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИ ДРУШТВА
3.1.ЧЛАНСТВО У ДРУШТВУ
Члан 15.
Чланове Друштва физикохемичара чине физикохемичари и других из наука који
се баве физичком хемијом.
Чланом Друштва може постати лице из става 1. које прихвата Статут Друштва
и делују у складу са њим.
Члан Друштва може бити редовни члан, заслужни члан и почасни члан и сви
имају иста права и дужности.
Члан 16.
Лице које жели да постане члан Друштва подноси приступницу Председништву
Друштва по чијем предлогу Скупштина одлучује о пријему сваког члана
појединачно.
Члан 17.
Чланови Друштва дужни су:
• да се придржавају и спроводе Статут и одлуке Друштва и њених органа
и активно доприносе остваривању циљева и задатака Друштва;
• да својим радом и деловањем поштују, чувају и штите углед и тековине
Друштва и њених чланова;
• да уредно плаћају чланарину.
Члан 18.
Чланарина може бити основна и проширена. Сви чланови Друштва плаћају
основну чланарину којом се обезбеђује редовна активност Друштва током
текуће године. Проширену чланарину плаћају они чланови који желе да имају
безплатно учешће на посебним манифестацијама Друштва, као што су
конференције и сличне манифестације у организацији Друштва.
Члан 19.
Чланови Друштва имају права:
• да учествују на свим научним, стручним и другим скуповима,
манифестацијама, акцијама и састанцима Друштва, подружница, секција
и других ентитета Друштва;
• да саопштавају резултате свога научног и стручног рада на скуповима
Друштва под условом да су прихваћени од стране одговарајућих
редакционих одбора или едитора;
• да објављују резултате свога рада у публикацијама Друштва под условом
да су прихваћени од стране одговарајућих редакционих одбора или
едитора;
• да бирају и да буду бирани у органе и тела Друштва;
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•

да буду информисани о раду Друштва;
да органима Друштва дају своје мишљење, предлоге и сугестије и тако
утичу на њихов рад;
• да користе повластице које Друштво даје својим члановима;
• да им се додељују признања и награде Друштва:
• да их Друштво предлаже за јавне друштвене награде, признања и
одликовања;
Члан 20.
Почасни члан Друштва може постати грађанин Србије или страни
држављанин који у дужем временском периоду има посебне заслуге за развој и
примену физичкохемијских наука, у обављању педагошког рада из области
физичке хемије и остваривању циљева и задатака Друштва.
Заслужни члан Друштва може постати сваки грађанин Србије који је видно
допринео развоју физичкохемијских наука и струке и њиховој примени и који се
видно залагао у спровођењу делатности Друштва.
Члан 21.
Чланство у Друштву престаје:
• иступањем по сопственом захтеву;
• брисањем из евиденције;
• искључењем из чланства Друштва.
Одлука о иступању по соственом захтеву писмено се доставља Скупштини која
се о истој изјашњава.
Одлуку о брисању и искључењу из чланства Друштва, по образложеном
писменом предлогу Прдседништва или најмање десет чланова Друштва, доноси
Скупштина за чланове који својим радом и поступцима штете Друштву и
члановима Друштва и њиховом угледу, не извршавају своје обавезе и ометају
делатност и извршавање циљева и задатака Друштва.
Искључени члан има право жалбе Скупштини у року од 30 дана од дана пријема
одлуке Скупштине. Након разматрања жалбе Одлука Скупштине је коначна.

3.1.ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА
Члан 22.
Друштво остварује своје циљеве и задатке кроз облике удруживања својих
чланова одређене овим статутом. Облици удруживања су, осим Друштва,
подружнице Друштва (у даљем тексту: Подружница), секције Друштва (у даљем
тексту: Секција) и других ентитета Друштва (одбора, комисија итд.) одређених
одлукама Скупштине и њених органа.
Скупштина својом одлуком, а на предлог Председништва Друштва или најмање
десет чланова Друштва, оснива Подружницу по регионалној основи, Секцију по
научној и/или стручној основи и друге облике удруживања делова Друштва по
некој другој основи.
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Члан 23.
Подружница непосредно из својих редова бира председника, потпредседника и
секретара Подружнице на предлог чланова Подружнице или Председништва
Друштва.
Мандат председника, потпредседника и секретара Подружнице траје четири
године, осим у случајевима кад је њихово деловање у супротности с циљевима и
задацима Друштва и Сатутом Друштва, кад траје краће, о чему одлуку доносе
чланови Подружнице или Скупштина.
Сваки члан Подружнице може поново бити биран на једну од поменутих
функција онолико пута колико то представља вољу чланова Подружнице.
Подружница Друштва доноси годишњи план рада Подружнице по коме делује и
о чијој реализацији се изјашњавају чланови подружнице. План рада обухвата
циљеве и задатке Друштва које се спроводе у оквиру региона који својом
делатношћу покрива Подружница и синхронизован је с планом рада Друштва.
План рада Подружнице је саставни део плана рада Друштва.
Подружница Друштва је дужна да на захтев Председништва Друштва доставља
извештај о свом раду.
Члан 24.
Секција је облик организовања чланова Друштва по појединим областима
физичке хемије.
Секција непосредно из својих редова бира председника, потпредседника и
секретара Секције на предлог чланова Секције или Председништва Друштва.
Мандат председника, потпредседника и секретара Секције траје четири године,
осим у случајевима кад је њихово деловање у супротности с циљевима и
задацима Друштва и Статутом Друштва о чему одлуку доносе чланови Секције
или Скупштина.
Сваки члан Секције може поново бити биран на једну од поменутих функција
онолико пута колико то представља вољу чланова Секције.
Секција доноси годишњи план рада Секције по којем делује и о чијој
реализацији се изјашњавају чланови Секције. План рада обухвата циљеве и
задатке Друштва који се спроводе у оквиру секције и синхронизован је с планом
рада Друштва. План рада Секције је саставни део плана рада Друштва.
План рада садржи секцијска предавања, семинаре и друге облике саопштавања
научних и стручних резултата рада, других научних и стручних информација из
физичке хемије од интереса за физичку хемију, чланова Друштва или лица из
иностранства.
Секција је дужна да се активно укључи у припреме и реализацију научних и
стручних манифестација које се организују на нивоу Друштва.
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Секција је дужна да на захтев Председништва Друштва доставља извештај о
свом раду.

3.3.ОРГАНИ ДРУШТВА
Члан 25.
Органи Друштва су Скупштина, Председништво Друштва, Надзорни одбор
Друштва (у даљем тексту: Надзорни одбор) и комисије Друштва.
Сви органи Друштва, осим Скупштине, се бирају јавним гласањем.
Члан 26.
Скупштина је највиши орган управљања Друштва.
Органи Скупштине су:
• Председништво Друштва
• Надзорни одбор
• Комисије Друштва
Скупштина Друштва
Члан 27.
Скупштину чине сви чланови Друштва.
Рад Скупштине је јаван. О седницама Скупштине с предлогом дневног реда
чланови се обавештавају на сајту Друштва физикохемичара и/или преко
електронске поште.
На поменути начин остваривања јавноси рада чланови Друштва се могу
упознати и са одлукама које је Скупштина донела, планираним активностима и
слично.
Члан 28.
Скупштина ради у седницама. Седница Скупштине може бити редовна,
ванредна и свечана.
Редовна Скупштина се по правилу одржава једанпут годишње.
У случају потребе, ванредна седница Скупштине се може сазвати на предлог
Председништва Друштва или две трећине чланова Скупштине, у не краћем
периоду од две недеље од сазивања.
Свечана седница Скупштине се сазива поводом неког јубилеја или догађаја који
се жели посебно обележити.
Члан 29.
Скупштина може да ради ако је у заказано време пре почетка заседања присутна
већина чланова Скупштине.
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Ако за пуноважно заседање није присутан довољан број чланова, Скупштина се
одлаже за петнест минута и након тог рока Скупштина пуноважно ради с
присутним бројем чланова.
Скупштине одлучује већином гласова присутних чланова.
Члан 30.
Председник Друштва је и Председник Скупштине. Скупштину сазива, отвара и
води Председник Друштва.
Члан 31.
Скупштина је надлежна да:
• усваја Статут Друштва и његове измене и допуне;
• усваја друга општа акта Друштва;
• утврђује број чланова својих органа;
• бира и разрешава лице овлашћено за заступање
• бира и разрешава чланове својих органа;
• доноси Одлуку о именовању лица овлашћеног за заступање Друштва;
• даје смернице и усваја план рада Друштва за наредну годину дана;
• разматра и усваја Извештај о годишњем раду Друштва;
• разматра и усваја извештаје о раду својих органа;
• разматра и усваја Извештај о финансијско-материјалном пословању
Друштва за протеклу годину;
• усваја финансијски план Друштва за наредну годину;
• одлучује о научним и стручним манифестацијама Друштва уколико исте
нису утвђене Сатутом Друштва;
• одлучује о удруживању Друштва у савезе;
• одлучује о издавању научних и других публикација Друштва;
• проглашава и додељује признања Друштва;
• бира нове чланове Друштва и одлучује о престанку њиховог чланстава у
Друштву;
• одлучује о статусним променама и престанку друштва;
• разматра и одлучује о свим другим питањима од значаја за рад Друштва
и њених чланова.
Надзорни одбор Друштва
Члан 32.
Надзорни одбор бира Скупштина.
Надзорни одбор има пет чланова и бира се на мандатни период од четири
године, с тим да се мандат може обновити.
Надзорни одбор се конституише на својој првој седници избором председника
Надзорног одбора за период од четири године.
Члан 33.
Надзорни одбор врши контролу законитости рада Друштва, поштовање Статута
и других правилника Друштва и њихову усаглашеност са Статутом; врши
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контролу финансијско-материјалног пословања и друге задатке у складу са
Законом и овим Статутом.
Надзорни одбор је дужан да, ако установи неправилности у материјалнофинансијском пословању, о томе обавести Председништво Друштва и затражи
отклањање неправилности.
У случају да Председништво Друштва не отклони неправилности, Надзорни
одбор о томе обавештава Скупштину.
Надзорни одбор је дужан да најмање једном годишње врши преглед
материјално-финансијског пословања Друштва и о томе обавести Скупштину.

Председништво Друштва
Члан 34.
Председништво Друштва је орган Друштва који бира Скупштине на мандат од 4
(четири) године.
Сви чланови Председништва Друштва имају једнака права, обавезе и
одговорности за целокупан рад у свим областима делатности Друштва и
непосредно су ангажовани у остваривању циљева и задатака Друштва у складу
са овим Статутом и ставовима и одлукама које утврђује Скупштина.
Председништво Друштва обезбеђује услове за равноправно договарање и
споразумевање свих субјеката Друштва и њихов рад координира.
Члан 35.
Председништво Друштва (Председништво):
• сачињава до 11 сталних чланова које бира Скупштина из својих редова;
• на конститутивној седници из својих редова бира председника;
потпредседника и секретара Друштва на мандат од 4 (четири) године.
Потпредседник и секретар Председништва уједно су потпредседник и секретар
Друштва.
Председништво Друштва заседа на седницима које по потреби могу бити у
проширеном саставу. Проширени састав чине чланови Друштва или органи
Друштва за које Предедништво процени да могу допринети његовом раду.
На седницама Друштва по правилу могу одлучивати само његови стални
чланови.
Кад Председништво Друштва ради у проширеном
председници Друштва имају право одлучивања.

саставу,

почасни

Члан 36.
Седнице Председништва се одржавају по потреби. Седнице Председништва
сазива и њима руководи председник.
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Седнице Председништва могу се одржавати ако је присутно више од половине
од укупног броја чланова.
Одлуке Председништва су пуноважне ако се за њих на седници Председништва
сагласи већина присутних чланова Председништва.
За свој рад Председништво одговара Скупштини.

Члан 37.
Председништво Друштва:
• утврђује нацрт Статута Друштва и нацрт одлука о изменама и допунама
Статута Друштва;
• утврђује предлог о оснивању и укидању Подружница и Секција и других
ентитета Друштва;
• води бригу о обезбеђивању и прибављању средстава за рад Друштва и
његових манифестација;
• одређује висину годишње основне и проширене чланарине;
• стара се да се средства Друштва рационално и правилно троше;
• одлучује о прибављању и отуђивању имовине;
• стара се и прати организовање и реализацију научних и стручних
скупова;
• извршава и спроводи сопствене одлуке и одлуке, закључке и препоруке
Скупштине;
• разматра и усваја завршни рачун Друштва;
• организује и руководи активностима Друштва у складу са Статутом,
овлашћењима и препорукама и одлукама Скупштине;
• усваја предлоге Правилника о наградама и јавним признањима Друштва,
Правилника о оснивању и раду подружница Друштва, Правилника о раду
Секција друштва, и предлоге других аката Друштва за којим се укаже
потреба;
• именију Комисију за јавна признања;
• предлаже кандидате за јавна друштвена признања и одликовања;
• бира почасног председника Друштва и бира почасне и заслужне чланове
Друштва;
• одлучује о додељивању награда најбољим дипломираним студентима из
области физичке хемије;
• разматра и одлучује о жалбама, примедбама и приговорима чланова
Друштва;
• стара се о извршавању и других задатака Друштва који су му стављени у
надлежност Статутом или одлуком Скупштине.
Члан 38.
Председник заступа и представља Друштво пред државним и другим органима
и организацијама у држави и иностранству. Председник за свој рад одговара
Председништву и Скупштини.
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Председник је одговоран за законити рад Друштва и обезбеђивање јавности
рада.
Председник Друштва сазива и руководи седницима Председништвом и
Скупштине.
Секретар Друштва стара се о организацији рада Скупштине и Председништва;
организује административно-техничке послове у Друштву и врши и друге
послове које му повери председник, у складу са усвојеним годишњим планом
рада. За свој рад секретар је одговоран председнику Председништва Друштва.
Председник, потпредседник и секретар Друштва су у одлучивању једнаки са
осталим члановима Председништва. Они се старају о извршавању одлука
Председништва Друштво и заступају његове интересе.

Одбори и комисије Скупштине и органа Друштва
Члан 39.
Одборе и комисије у Друштву могу оснивати и распуштати Скупштина и њени
органи ради реализације одређених послова и задатака.
Чланове, рад, одговорност, време постојања и друго одбора и комисија одређује
оснивач својом одлуком о оснивању.
Члан 40.
За издавање публикација Друштва Председништво Друштва одређује уреднике
и уређивачке одборе.
За организовање и реализацију научних и других скупова Председништво
Друштва одређује организационе, научне, извршне и друге одборе и тела и
њихове председнике, потпреседнике и секретаре.
Председништво може својом одлуком задужити поједине чланове Друштва за
специфичне послове и задатке и видове сарадње са релевантним институцијама.

Комисије Председништва
Члан 41.
Ради разматрања појединих питања и припремања предлога Председништву,
Председништво одређује следеће комисије и њихове председнике:
• Комисију за популаризацију физичке хемије;
• Комисију за web site Друштва;
• Комисију за јавна признања и награде;
• Комисију за материјално - финансијска питања;
• Комисију за сарадњу с другим организацијама, удружењима и субјектима
значајним и корисним за рад Друштва;
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•
•

Комисија за рад с младима;
Привремене комисије по датим питањима.

Комисије имају председника и два члана.
Комисије о свом раду подносе извештај Председништву.

4. ОДЛИЧЈА, НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА
Члан 42.
У циљу подстицања научно-истраживачког и стручног рада и интересовања за
остваривање циљева и задатака Друштва, успеха у образовању и школовању,
као израз признања за постигнуте резултате у науци и струци, Друштво
додељује: одличја, признања и награде.
Додељивање одличја, награде и признања је регулисано Правилником о
одличјима, наградама и признањима које доноси Скупштина на предлог
Председништва.
Члан 43.
Одличја су:
• Одличје за дугогодишњи и изванредан допринос физичкохемијским
наукама;
• Одличје за изванредне резултате и заслуге у настави;
• Одличје за развој Друштва физикохемичара Србије;
• Одличје за практичну примену резултата фундаменталних истраживања
из области физичке хемије;
• Одличје за изванредне успехе у популаризацији физичке хемије.
Члан 44.
Као израз захвалности за рад и постигнуте резултате на остваривању циљева и
задатака Друштва, Друштво својим члановима додељује следећа јавна
признања:
 Почасни председник Друштва;
 Почасни члан Друштва;
 Заслужни члан Друштва.
За почасног члана Друштва може бити изабран и страни држаљанин.
Одлуку о избору и додели јавних признања Друштва доноси Председништво на
предлог Комисије за јавна признања и Председништва.
Члан 45.
Као видови признања које се додељује члановима Друштва и другим лицима и
субјектима ван Друштва (организацијама, друштвима, институцијама и
другима) су:
• Признање за допринос физичкохемијским наукама;
• Признање за резултате и заслуге у настави;
• Признање за развој Друштва физикохемичара Србије;
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•
•

Признање за практичну примену резултата фундаменталних
истраживања из области физичке хемије;
Признање за афирмацију и популаризацији физичке хемије.

Као посебни видови признања су Захвалнице и друга признања које утврђује и
додељује Председништво у поводу јубилеја или других догађаја.
Члан 46.
Ради подстицања развоја научног подмлатка, Друштво додељује годишњу
Диплому Павле Савић најуспешније дипломираним студентима на основним
академским студијама на матичном Факултету за физичку хемију.
Ради подстицања развоја научног подмлатка на територији Републике Србије,
Друштво додељује годишњу Диплому Милоје Стоиљковић најуспешније
дипломираним студентима на основним академским студијама природних
наука, а који су уз то имали запажене завршне радове из области физичке
хемије.
Одлуку о додељивању признања студентима из првог и другог става доноси
Председништво на предлог Комисије за јавна признања и награде.
Члан 47.
Друштво може да оснива, да учествује у оснивању и да руководи задужбинама,
фондацијама и фондовима намењеним усавршавању талентованих истраживача,
развоју научно-истраживачког рада, подржавању значајних научних и стручних
манифестација и другог.
Активности задужбина, фондација и фондова регулисано је посебним
правилницима које усваја Председништво.
Члан 48.
Додељивање јавних одличја, признања и награда, проглашавање почасног
председника, почасног члана, заслужног члана Друштва и Захвалница је на
редовним или свечаним или пригодним седницама Друштва.

5. ИМОВИНА И МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИЈСКА
СРЕДСТВА
Члан 49.
Имовина Друштва састоји се од покретне и непокретне имовине.
О имовини Друштва стара се Председништво и Канцеларија Друштва.
Члан 50.
Материјална и финансијска средства Друштво прибавља од чланарине,
добровољних прилога и помоћи датих министарстава Владе Републике Србије,
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донација и поклона, котизација са научних и стручних манифестација, семинара
и на други законом дозвољени начин.
Добит и средства остварени сходно првом ставу овог члана могу се користити
искључиво за остваривање циљева Друштва, укључујући и трошкове редовног
рада Друштва и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката,
активности и другог.
О убирању прихода и расходима Друштва стара се Председништво Друштва.
Члан 51.
Евиденцију о имовини и финансијско-материјалним средствима Друштва води
Канцеларија Друштва у складу са законом и Статутом Друштва.
Члан 52.
За извршење финансијског плана, прихода и расхода Друштва, наредбодавац је
Председник, или потпредседник и секретар Друштва и члан/чланови
Председништва по овлашћењу Председништва. Они одлучују о употреби
средстава.

6. КАНЦЕЛАРИЈА ДРУШТВА
Члан 53.
За обављање стручних, административних, финансијских, техничких и других
послова Друштво има Канцеларију која може да има лица запослена или
повремено ангажована или волонтере Друштва ради обављања текућих послова.
Друштво за поједине стручне, административне, финансијске, техничке и друге
послове може ангажовати релевантна физичка или правна лица - извршиоце.
Међусобна права, дужности и обавезе ангажованих лица у Канцеларији и
других извршилаца остварују се у складу са Статутом Друштва и законом.
О функционисању Канцеларије Друштва стара се Председништво.

7. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА
Члан 54.
Израда новог Статута Друштва и његове измене и допуне могу се вршити на
иницијативу Председништва и Скупштине.
Члан 55.
Нацрт новог Статута Друштва, измене и допуне Статута Душтва припрема
Председништво Друштва и даје их на Скупштини које Скупштина усваја
непосредно личним изјашњавањем, односно јавним гласањем.
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Члан 56.
Два примерка текста Статута Друштва председник Друштва доставља
надлежном органу, код кога је Друштво регистровано.
.

8. ПРЕСТАНАК РАДА ДРУШТВА
Члан 57.
Одлуку о престанку рада Друштва доноси Скупштина.
Скупштина после доношења одлуке о престанку рада Друштва дужна је да
имовину Друштва и документацију о раду Друштва уступи Скупштини града на
чијој територији Друштво има седиште.
Предају имовине и документације Друштва извршиће последњи председник
Друштва.
У случају да се Скупштина не може одржати, а Друштво престане са радом,
председник Друштва је обавезан да о томе поднесе пријаву надлежном органу
ради брисања из регистра.
Члан 58.
На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се
примењивати одредбе Закона о удружењима.

9. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 59.
Све одлуке донете по предходном Статуту а које нису у супротности са овим
Статутом сматрају се и даље валидним и важећим.
Члан 60.
Сви органи и тела Друштва устројених пре доношења овог Статута су
легитимни до избора нових у складу са овим Статутом, а не касније до 60. дана
од уписа Друштва у регистар друштвених организацвија и удружења грађана.
Београд, 17.12.2010. године
Председник Скупштине Друштва

Др Слободан Анић
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