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У складу са одредбама чл. 12. и 78.  Закона о удружењима („Службени лист Републике 

Србије“ број 51/2009), Скупштина Српског биолошког друштва, на седници одржаној 

26.02.2015. доноси 

 

 

 

С  Т  А  Т  У  Т 

СРПСКОГ БИОЛОШКОГ ДРУШТВА 
 

 

 

 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Српско биолошко друштво  (у даљем тексту: Друштво) је добровољно, невладино и 

непрофитно научно-стручно удружење, основано на неодређено време ради остваривања 

циљева у области наставе, истраживања, примене и популаризације биологије.  

 

 

 II  НАЗИВ И СЕДИШТЕ  

 

Члан 2. 

 

Назив Друштва је СРПСКО БИОЛОШКО ДРУШТВО. 

Назив Друштва на енглеском језику је Serbian Biological Society. 

Скраћени назив Друштва је СБД на српском и SBS на енглеском језику. 

Седиште Друштва је у Београду, Република Србија, Студентски трг 3. 

Друштво своју делатост остварује на територији Републике Србије. 

Друштво има своју web адресу www.serbiosoc.org.rs  

Друштво има 2 печата који служе за потврђивање аутентичности аката Друштва на које 

се ставља. 

Први печат Друштва је округлог облика пречника 3 cm на којем је исписан текст, 

српским језиком, ћириличним писмом следеће садржине: СРПСКО БИОЛОШКО ДРУШТВО, 

БЕОГРАД. Користи се за оверу свих званичних докумената Друштва, који се заводе и 

представљају архиву Друштва. 

Други печат је округлог облика пречника 2cm на којем је исписан текст СРПСКО 

БИОЛОШКО ДРУШТВО, БЕОГРАД. Користи се за оверу чланских карата, интерних 

докумената, књига и списа као доказ аутентичности и власништва Друштва.  

Начин употребе, чување и руковање печатом уређује Управни одбор Друштва, у складу 

са законом. 

Друштво има и штамбиљ правоугаоног облика димензија 5,5 cm x 2 cm који садржи 

назив Друштва, број и датум, и користи се при евиденцији и завођењу, пријему и одашиљању 

поште и других докумената. 

Друштво има лого (облика стилизованог лептира оивиченог ловоровим венцем), као и 

меморандум исписaн стилизованим словима и текстом написаним ћириличним писмом. 

Меморандум може бити и на енглеском језику. 

У правном промету, службеним односима или преписци са трећим лицима, користи се 

меморандум који садржи пун назив и лого Друштва и друге елементе предвиђене законом и 

овим статутом. 



 2

III  ОБЛИК УДРУЖИВАЊА И ПРАВНИ СТАТУС  

    

Члан 3. 

 

Друштво је основано као удружење грађана под називом Српско биолошко друштво. 

 Оснивачка Скупштина Друштва одржана је 25.05.1947. године. 

Друштво има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима утврђеним 

законом и овим статутом. 

Друштво представља и заступа председник Друштва (у даљем тексту: Председник) или 

председник Управног одбора у складу са својим ингеренцијама дефинисаним овим статутом. 

 

Члан 4. 

 

Друштво може бити члан сродног друштва или уније у земљи или иностранству, о чему 

одлуку доноси Управни одбор Друштва. 

 

 

IV   ЦИЉЕВИ ДРУШТВА И НАЧИН ЊИХОВОГ ОСТВАРИВАЊА 

 

Члан 5. 

 

Друштво је основано са циљем организовања, подстицања и коордирања чланова који се 

баве научним, образовним и другим делатностима у свим областима биологије. 

Друштво: 

1. окупља научне и стручне раднике, наставнике, сараднике и студенте ради унапређења 

биологије; 

2. развија и унапређује научно-истраживачки рад у области биологије; 

3. доприноси размени научних сазнања и информација; 

4. подстиче сарадњу и комуникацију чланова са колегама у земљи и иностранству; 

5. примењује резултате биолошких наука у васпитно-образовном процесу и сродним 

областима; 

6. сарађује са сродним друштвима и асоцијацијама у земљи и иностранству; 

7. организује размену научних и стручних публикација  

8. активно учествује на решавању проблема заштите, обнове и унапређења животне 

средине;  

9. промовише концепт одрживог развоја; 

10. организује научне и стручне домаће и међународне скупове и трибине; 

11. подстиче развој научног подмладка; 

12. стимулише истраживања доделама награда за најбољи научни рад и докторат из  

основних и примењених области биологије; 

13. развија и негује научну критику и етичка начела; 

14. резултате истраживања у области биологије као науке и наставног предмета презентује 

креаторима образовних политика и тиме доприноси развоју образовања у целини 

15. реализује праћење и врши евалуацију стања у настави биологије; 

16. даје мишљења, покреће иницијативе и доставља предлоге компетентним и 

заинтересованим актерима у вези са наставом биологије и биолошким образовањем у 

целини 

17. популарише биологију и подстиче ширење знања у биолошким наукама. 

 

Члан 6. 

 

Друштво остварује циљеве у области наставе, науке и популаризације биологије: 
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1. организовањем годишњих и периодичних скупова Друштва; 

2. организовањем научних и стручних симпозијума, конгреса, курсева, семинара и 

посебних предавања; 

3. одржавањем пленарних састанака комисија, секција и подружница на којима се 

приказују резултати научних активности чланова Друштва и разматрају савремени 

проблеми науке и наставе у области биологије; 

4. издавањем и дистрибуцијом часописа и других публикација везаних за делатност и рад  

Друштва; 

5. праћењем уџбеничке и друге литературе из биологије код нас и у свету и анализирањем 

и давањем мишљења о текућој литератури и уџбеницима из биологије који се користе у 

школама;  

6. предлагањем рецензената за уџбенике из биологије на захтев државних органа;  

7. организoвањем такмичења из биологије на свим нивоима образовања, као и разних 

видова ваннаставних активности за талентоване ученике  (летње и зимске школе, 

циклусе предавања и сл);  

8. организовањем научних и стручних екскурзија и експедиција; 

9. сарадњом са другим научним, образовним и стручним установама и организацијама; 

10. сарадњом са другим удружењима, активима и групама. 

  

Члан 7. 

 

У циљу остваривања програмских задатака, обезбеђења информисаности својих чланова 

и јавности рада, као и популаризације укупне делатности, Друштво се бави издавачком 

делатношћу у складу са законом. 

 

Друштво издаје следеће публикације: 

 

1. Archives of Biological Sciences, Belgrade, 

2. научно-стручне часописе, 

3. друга стручна и научно-популарна издања. 

 

Уређивачку политику спроводе чланови редакционих одбора, чији се избори и опозиви 

врше у складу са законом и овим статутом. 

 

Члан 8 

 

Друштво из својих редова бира кандидате/представнике за државне савете, одборе и 

комисије (у даљем тексту државна тела) предвиђене законом.   

Представника Друштва бира Управни одбор Друштва на основу разматрања 

компетенција кандидата за ову функцију. 

Након избора, представник Друштва је дужан да се за сваку седницу државних тела 

припреми у складу са добијеним материјалом за седницу, упутствима и договором са 

члановима Управног одбора, односно са члановима одбора или секције који су компетентни за 

област рада државног тела. 

Након сваке седнице државног тела, представник Друштва подноси писани извештај 

Управном одбору о закључцима седнице и даљим поступцима. 

У случају да представник Друштва не испуњавања задатке из става 3 и 4 овог члана, као 

и у случају да не спроводи активности у складу са интересима Друштва, Управни одбор може 

извршити његов опозив и покренути процедуру за избор новог на начин дефинисан ставом 2 

овог члана. 
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V   ЧЛАНСТВО У ДРУШТВУ 

 

Члан 9. 

 

Члан друштва може бити свако пунолетно физичко лице које прихвата циљеве Друштва, 

Статут Друштва и испуњава услове за чланство.  

Да би физичко лице постало члан Друштва неопходно је да својом делатношћу није 

угрозило интегритет чланова и углед Друштва нити прекршило научну етику у погледу рада и 

стваралаштва. 

Чланови Друштва могу бити и лица ван граница Републике Србије, у складу са 

законским прописима. 

Чланство у Друштву је добровољно, а приступање Друштву врши се потписивањем 

приступнице и електронском регистрацијом. 

Одлуку о пријему у чланство Друштва доноси Управни одбор, након разматрања 

приступнице и испуњености захтева из става 2 овог члана и о томе обавештава све чланове 

Друштва. 

Лицу које постане члан Друштва, секретар Управног одбора издаје потврду о чланству.  

Друштво води евиденцију о својим члановима, њиховим основним личним подацима, 

радним активностима и контакт адресама. 

Чланови Друштва су индивидуални и колективни.  

Сви чланови Друштва имају обавезу да чувају и подижу углед Друштва тако што ће 

своје послове и задатке обављати у складу са законом и циљевима Друштва и деловати у 

правцу програмске оријентације Друштва.    

 

Члан 10. 

 

Индивидуални чланови друштва су редовни и почасни. 

Редовни чланови Друштва могу бити сви грађани који се на територији Републике 

Србије баве радом и научним истраживањима у области биолошких наука или другим 

стручним пословима у области биологије. 

 Чланство проистиче из недвосмислене, слободне и добровољно изражене жеље за 

приступањем Друштву. Чланство у Друштву потврђује се уплатом чланарине и евидентирањем 

у Друштву. 

Почасни чланови Друштва могу постати грађани Републике Србије и признати страни 

научници који имају посебне заслуге за развој биологије у Србији. 

 Почасне чланове бира Скупштина Друштва на основу писаног и образложеног предлога 

Управног одбора или на основу писаног и образложеног предлога најмање пет редовних 

чланова Друштва. 

 

Члан 11. 

 

Редовни чланови Друштва имају право да бирају и буду бирани у органе Друштва.  

Редовни чланови су дужни да учествују у раду Друштва, извршавају одлуке органа 

Друштва, придржавају се Статута Друштва и редовно плаћају чланарину. 

Почасни чланови Друштва не плаћају чланарину. 

 

Члан 12. 

 

Колективни члан Друштва може бити свако удружење, институција или установа са 

седиштем на територији Републике Србије, чије су активности усмерене на основне и 

примењене области биологије и која се придржава постојећих права, обавеза и одговорности 

предвиђених својим статутом.   
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Приступање колективног члана Друштву се врши на основу писаног захтева који се 

доставља Управном одбору Друштва. 

О статусу колективног члана унутар Српског биолошког друштва, висини чланарине и 

броју делегата у Скупштини Друштва одлучује Управни одбор, с тим да број делегата у 

Скупштини не може бити већи од 5 (пет). 

Колективни чланови Друштва могу бити научна и научно стручна друштва и 

организације односно асоцијације из других држава. 

Колективни чланови Друштва сарађују на реализацији утврђених циљева Друштва преко 

својих представника, учествују на годишњим скупштинама као и у свим другим активностима 

које Друштво организује, као и у суфинансирању делатности Друштва. 

 

Члан 13. 

 

Члан Друштва има право да: 

1. равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Друштва; 

2. непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Друштва; 

3. бира и буде биран у органе Друштва; 

4. буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Друштва; 

5. објављује своје радове у публикацијама Друштва, под условом да рукописи буду 

прихваћени од рецензената и Редакционог одбора; 

6. саопштава резултате својих научних и стручних истраживања на скуповима Друштва. 

 

 Члан је дужан да: 

1. учествује, у складу са интересовањима, у активностима Друштва; 

2. својим делатностима ни на који начин не угрожава друге чланове Друштва (у погледу 

рада, стваралаштва); 

3. редовно плаћа чланарину коју одреди Управни одбор, а најкасније до краја првог 

квартала текуће године; 

4. обавља друге послове које му повери Управни одбор. 

 

Члан 14. 
 

Чланство у Друштву престаје:  

1. добровољним иступањем из чланства, давањем писане изјаве о иступању;  

2. због непоштовања одредаба Статута и нарушавања угледа Друштва;  

3. неплаћањем чланарине Друштву; 

4. искључењем из Друштва; 

 

Одлуку о престанку чланства или искључењу члана из Друштва доноси Управни одбор. 

Уколико члан не плати чланарину за текућу годину до заседања редовне Скупштине 

Друштва, губи својство члана и право гласа у Скупштини или у органима Друштва за ту 

годину, с тим да може поново постати члан Друштва плаћањем чланарине. 

 

 

VI  ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ДРУШТВА 

 

Члан 15. 

 

Ради извршавања специфичних задатака, Друштво се може организовати формирањем 

подружница Друштва према принципу организације школских управа.  

Подружнице формира Управни одбор на образложени предлог чланова Друштва, а у 

складу са Статутом Друштва. 
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Одлуку о формирању, организацију рада и пословање подружница регулише посебни 

општи акт-правилник који доноси Управни одбор Друштва у складу са овим статутом и 

Законом о удружењима.  

Подружнице могу имати своје активе, секције, клубове и друге организоване облике 

активности о чему одлуку доноси Управни одбор Друштва. 

Подружнице су у обавези да учествују у суфинансирању делатности Друштва сходно 

бројности својих чланова. 

Радом подружнице, односно актива, секције руководи председник подружнице, односно 

председник секције, који за свој рад одговарају Управном одбору Друштва. 

Председника подружнице бира Управни одбор, на предлог чланова подружнице. 

У случају неиспуњења обавеза из става 5 и 6 овог члана, Управни одбор може извршити 

опозив председника подружнице и започети процедуру избора новог у складу са ставом 7 овог 

члана.  

 

 

VII ОРГАНИ УПРАВЉАЊА ДРУШТВА 

 

Члан 16. 

 

Друштво своје активности организује и извршава преко својих управних и извршних 

органа.  

 

Управни и извршни органи Друштва су: 

 

1. Скупштина;  

2. Председник Друштва;  

3. Управни одбор;  

4. Надзорни одбор.  

 

Члан Друштва може бити биран највише у један од управних и извршних органа 

Друштва.  

Члан Друштва може бити биран на исту функцију у органу Друштва највише два пута 

узастопно, осим чланства у Скупштини, које нема ограничење трајања. 

 

1. Скупштина Друштва 

Члан 17. 

 

Скупштина Друштва је највиши орган  Друштва који чине сви чланови Друштва. 

Скупштина се може организовати по делегатском принципу, у складу са Пословником о 

раду Скупштине.  

Послове из свог делокруга Скупштина обавља на седницама које се одржавају према 

плану и програму Друштва, а најмање једном годишње. 

 

Члан 18. 

 

Редовне седнице Скупштине сазива председник Друштва. У случају спречености 

Председника, редовну седницу Скупштине може сазивати и председник Управног одбора или 

председник Надзорног одбора. 

Ванредна седница Скупштине се може сазвати на образложени предлог Управног или 

Надзорног одбора, као и на иницијативу најмање 30 редовних чланова Друштва. Иницијатива 

се подноси у писаном облику председнику Друштва или председнику Управног одбора, и у њој 

се морају навести питања чије се разматрање предлаже.  



 7

Ванредну седницу Скупштине сазива председник Друштва у року од 30 дана од 

подношења захтева за ванредну седницу Скупштине или председник Управног одбора или 

Надзорног одбора, уколико то не учини председник Друштва у предвиђеном року.  

 

Члан 19. 

 

Скупштина Друштва има следеће функције : 

 

1. Доноси Статут Друштва и одлучује о изменама и допунама Статута Друштва, 

2. доноси друга општа акта Друштва у складу са законом, 

3. утврђује унутрашњу организацију Друштва, 

4. доноси програм и план рада Друштва, 

5. разматра сва питања из делатности Друштва дефинисана чланом 5 Статута, и бира, 

разрешава и опозива председника Друштва, чланове Управног одбора, чланове и 

председника Надзорног одбора, чланове Комитета за науку и Кимитета за образовање, 

6. бира, разрешава и опозива Главног  и одговорног уредника и чланове Редакционог 

одбора Archives of Biological Sciences, Belgrade (на предлог Управног одбора), 

7. бира почасне чланове Друштва, 

8. разматра и усваја годишњи извештај о раду Друштва, сталних комисија, секција, 

подружница и других тела, 

9. разматра и усваја годишњи извештај о раду Управног и Надзорног одбора, 

10. доноси одлуку о удруживању Друштва у савез (унију) организација, 

11. доноси одлуку о удруживању Друштва у међународне организације, 

12. одлучује о управљању и коришћењу покретне и непокретне имовине Друштва, 

13. доноси одлуке о статусним променама Друштва, 

14. доноси одлуку о престанку чланства у Друштву,  

15. доноси одлуку о престанку рада Друштва, 

16. одлучује о осталим питањима од значаја за рад Друштва. 

 

Члан 20. 

 

Начин сазивања Скупштине, као и начин рада и доношење одлука, ближе се уређује 

Пословником о раду Скупштине. Пословник о раду Скупштине доноси Скупштина Друштва, на 

предлог Управног одбора. 

Седницу Скупштине отвара и води председник Друштва. 

Позиви и материјали за седнице Скупштине достављају се благовремено електронским 

путем свим члановима Друштва, а најкасније 10 дана пре заседања. 

 

Члан 21. 

 

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутнo више од половинe чланова Скупштине.  

Одлуке на Скупштини се доносе већином гласова присутних чланова.  

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада 

Друштва, неопходно је најмање две трећине гласова свих чланова Скупштине.  

Гласање на Скупштини је јавно, ако се Скупштина не изјасни другачије.  

Уколико Скупштини не присуствује довољан број чланова Скупштине за постојање 

кворума, како је то предвиђено овим статутом, Скупштина се одлаже и заказује нова са истим 

дневним редом. Она се одржава у року не краћем од 30 и не дужем од 60 дана.  
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Члан 22. 

 

За решење одређених питања из своје надлежности Скупштина може да образује радна 

тела, комисије и савете.  

Одлуком о формирању тела из претходног става утврђују се састав, мандат, задаци, 

начин рада и одлучивања, као и друга питања у вези избора и рада ових тела.  

 

2. Председник Друштва 

 

Члан 23. 

 

Председник Друштва врши следеће функције: 

 

1. непосредно руководи радом Друштва, заступа Друштво у правном промету и има права 

 и дужности финансијског налогодавца, у складу са одлукама Управног одбора, 

2. одговара за законитост рада и материјално-финансијско пословање Друштва, 

3. непосредно спроводи одлуке, закључке и препоруке Скупштине, Управног и Надзорног 

 одбора Друштва, 

4. предлаже програм и план рада Друштва Управном одбору друштва, 

5. координира рад свих органа Друштва, 

6. представља и заступа Друштво пред трећим лицима, 

7. припрема и заказује седнице Скупштине Друштва, 

8. врши и друге послове који проистичу из Закона и овог статута. 

 

Председника Друштва бира Скупштина на период од 4 године, са могућношћу поновног 

избора. 

 

3. Управни одбор Друштва 

 

Члан 24. 

 

Управни одбор је извршни орган Скупштине који се између два скупштинска заседања 

стара о извршавању одлука Скупштине. 

Управни одбор Друштва бира Скупштина на период од 4 године. 

Управни одбор Друштва састоји се од 15 чланова.  

Седницама Управног одбора присуствују и Председник Друштваи и главни и одговорни 

уредник научног часописа Archives of Biological Sciences, Belgrade, без права одлучивања.  

 

Члан 25. 

 

Управни одбор из свог састава бира председника, заменика председника и секретара 

Управног одбора.  

Радом Управног одбора руководи председник Управног одбора.  

Председник Управног одбора се бира за мандатни период од 4 године и заступа 

Друштво у складу са функцијама Управног одбора дефинисаним статутом.  

Председник Управног одбора замењује председника Друштва у случају његове 

спречености да обавља своју функцију, али не дуже од шест месеци.  

 

Члан 26. 

 

Управни одбор Друштва има следеће функције: 
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1. управља радом Друштва између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради 

остваривања циљева Друштва, 

2. реализује одлуке, закључке и препоруке Скупштине, 

3. доноси финансијске одлуке, разматра и усваја финансијски план и завршни рачун 

Друштва, 

4. утврђује предлог Статута и других аката које доноси Скупштина Друштва, 

5. разматра иницијативу за измену и допуну Статута, 

6. разматра Програм и план рада Друштва предложен од стране председника Друштва и 

упућује га Скупштини на усвајање, 

7. прати и анализира извршење програма и плана рада Друштва,  

8. формира и расправља о активностима одбора, подружница, и осталих радних тела 

Друштва у складу са Статутом, 

9. предлаже Скупштини Главног и одговорног уредника и чланове Редакционог одбора 

Archives of Biological Sciences, Belgrade,  

10. доноси одлуку о организовању административно-финансијских послова Друштва, 

11. организује научне и стручне скупове, 

12. предлаже почасне чланове Друштва Скупштини Друштва, 

13. предлаже искључење чланова из Друштва Скупштини Друштва, 

14. одлучује о покретању периодичних научних и других публикација Друштва, 

15. одлучује о условима под којима се остварује колективно чланство, 

16. именује и разрешава уреднике и чланове редакционих одбора научно-популарних 

часописа и других публикација Друштва, 

17. одобрава издавање непериодичних публикација Друштва,  

18. одређује висину чланарине и о томе обавештава чланове преко званичног сајта Друштва, 

19. одређује висину претплате на публикације Друштва, 

20. организује и уређује интернет презентацију и on line регистрацију чланова Друштва, 

21. решава о молбама, примедбама и жалбама чланова Друштва, 

22. бира благајника Друштва, 

23. обавља и друге послове који проистичу из Закона и овог статута. 

 

Члан 27. 

 

Конститутивна Седница Управног одбора се мора одржати у року од 30 дана од дана 

одржавања Скупштине.  

Седнице Управног одбора се одржавај по потреби, а на основу Пословника о раду 

Управног одбора. Седнице Управног одбора заказује председник Управног одбора, који уједно 

председава и руководи седницом. У случају спречености председника, седницу Управног 

одбора сазива и њоме руководи заменик председника Управног одбора. 

Седница Управног одбора може бити одржана и на предлог најмање три члана Управног 

одбора, на захтев председника Друштва или Надзорног одбора Друштва. 

На седницама Управног одбора се ради и одлучује ако је присутно више од половине 

укупног броја чланова. 

Одлука Управног одбора је пуноважно донета ако се за њу изјасни већина од укупног 

броја чланова. 

Гласање на седници је јавно осим ако се чланови друкчије не договоре.  

 

4. Надзорни одбор Друштва 

 

Члан 28. 

 

Надзорни одбор Друштва:  

1. контролише примену одредаба Статута и других нормативних аката Друштва;  
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2. контролише материјално-финансијско пословање Друштва;  

3. стара се о заштити имовине Друштва;  

4. стара се о заштити права чланова Друштва;  

5. предузима неопходне мере у циљу заштите пословања Друштва и спречавања свих врста 

злоупотреба функција и других штетних појава у раду Друштва;  

6. врши и друге послове који проистичу из Закона и овог статута.  

 

Члан 29. 

 

Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина.  

Радом Надзорног одбора руководи председник, којег бира Скупштина Друштва.  

Надзорни одбор подноси извештај о раду на свакој седници Скупштине.  

Надзорни одбор Друштва о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава 

Управни одбор.  

Надзорни одбор има право да сазове Скупштину Друштва уколико је уочио 

неправилности у раду Друштва.  

Надзорни одбор има право да сазива седнице одговарајућих тела уколико седница није 

сазвана у статутом предвиђеном року. 

 

 

VIII ОСТАЛИ ОРГАНИ ДРУШТВA 

 

Члан 30. 

 

Комитет за науку, Комитет за образовање, одбори 

 

У циљу успешнијег обављања својих задатака, Скупштина Друштва формира Комитет за 

науку и Комитет за образовање, сваки састављен од 7 чланова на период од 4 године. 

Чланове Комитета предлаже Управни одбор, на основу увида у компетенције кандидата.  

Радом комитета руководе председници комитета које бирају чланови комитета из свог 

састава на конститутивној седници, за мандатни период 4 године. 

Комитет за науку разматра стање биолошких наука у Србији, предлаже Управном 

одбору Уредника и чланове редакционог одбора Архива биолошких наука, других научно-

популарних издања, као и формирање посебних радних тела из редова чланова Друштва. 

Комитет за образовање разматра образовну политику у области биологије у Србији, 

реализује активности у циљу њеног побољшања и предлаже Управном одбору формирање 

посебних радних тела из редова чланова Друштва.  

Чланове радних тела предлажу Комитет за науку, односно Комитет за образовање, на 

основу увида у компетенције кандидата, а именује их Управни одбор Друштва. 

 

                                                                        Члан 31. 

 

Радна тела Друштва 

 

Посебна радна тела Друштва су Редакциони одбор часописа Archives of Biological 

Sciences, као и редакциони одбори других научно-популарних издања, те друга радна тела 

Друштва.  

Делатност и опсег рада појединачних радних тела Друштва одређује Управни одбор у 

складу са Статутом. 

Редакциони одбор часописа Archives of Biological Sciences чине Главни и одговорни 

уредник, који је уједно и председавајући Редакционог одбора, и истакнути научни радници из 
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свих наставно-научних области биологије. Чланови Редакционог одбора могу бити и истакнути 

научни радници из иностранства. 

 

Редакциони одбори издања Друштва: 

 

1. утврђују програмску концепцију издања за који су одговорни и одлучују о спровођењу 

основних задатака у остваривању програмске концепције, 

2. одлучују о основним питањима уређивачке политике, 

3. покрећу иницијативу, разматрају и дају предлоге за унапређење и побољшање квалитета 

часописа и издања Друштва, 

4. разматрају предлоге у вези тиража,  

5. дају мишљење о плану и програму развоја публикација, 

6. разматрају предлоге и примедбе читалаца и сарадника, 

 

 

IX  ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ ДРУШТВА 

 

Члан 32. 

 

Друштво заступа и представља председник Друштва. 

У случају одсутности или спречености председника Друштва замењује га председник 

или заменик председника Управног одбора.  

 

Члан 33. 

 

Председник Друштва може, генералним или специјалним пуномоћјем, овластити и 

другога да заступа Друштво у одређеним правним или финансијским пословима, уз сагласност 

Управног одбора Друштва.  

 

 

X  СТИЦАЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СРЕДСТВИМА 

  

Члан 34. 

 

Друштво стиче средства за остварење своје делатности: 

 

1. прикупљањем годишње чланарине редовних и колективних чланова, 

2. добровољним новчаним прилозима, 

3. поклонима и завештањима правних и физичких лица, 

4. средствима суиздавача научног часописа, 

5. средствима из буџета Републике Србије, 

6. делатностима Друштва, 

7. из осталих извора у складу са законом. 

 

Друшво има сопственене рачуне и располаже средствима из предходног става у складу 

са законским прописима. 

 

Члан 35. 

 

Средства прикупљена на начине наведене у члану 36. распоређују се у складу са 

годишњим финансијским планом, односно у складу са планом рада и планираним 

активностима Друштва, а на основу одлука које доноси Управни одобор Друштва. 
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Из средстава Друштва обезбеђују се средства за рад и материјалне трошкове Друштва 

као и за друге расходе у складу са законом и општим актима Друштва. 

 

 

XI  ЈАВНА ПРИЗНАЊА 

 

Члан 36. 

 

Као израз захвалности за рад и резултате на остваривању циљева Друштва, Друштво 

додељује  јавна признања. 

Друштво такође може предлагати своје чланове за доделу општинских и републичких 

јавних признања, награда и одликовања. 

Као посебан вид јавних признања Друштво може додељивати повеље, захвалнице, 

дипломе и плакете појединцима и предузећима, институцијама  и друштвима у земљи и 

иностранству. 

 

 

XII   НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА О УДРУЖИВАЊУ У САВЕЗЕ ОРГАНИЗАЦИЈА,  

ДРУГЕ ОБЛИКЕ УДРУЖИВАЊА И УЧЛАЊИВАЊА У МЕЂУНАРОДНЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 

Члан 37. 

 

Друштво своје активности остварује сарадњом и координираним акцијама са другим 

научно-стручним друштвима у Републици Србији. 

Друштво се може удруживати у друге савезе, удружења и међународне организације 

чија је делатност усмерена на област биолошких наука на принципима добровољности. 

Одлуке о удруживању и иступању Друштва из савеза, удружења односно организација 

наведених у предходном ставу овог члана, доноси Скупштина Друштва на начин и по поступку 

прописаном законом и овим статутом. 

 

 

XIII  ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ И АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСЛОВА  

 

Члан 38. 

 

Ради обављања стручних, административно-техничких, финансијских и других сталних 

послова Друштво може ангажовати сараднике или трећа лица на одређено време или за 

одређене послове.  

Избор ових сарадника или трећих лица врши Управни одбор.  

Одлуку о престанку њиховог рада доноси Управни одбор.  

XIV  НАЧИН ДОНОШЕЊА  ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ ДРУШТВА И 

РАСПОЛАГАЊЕ ИМОВИНОМ У СЛУЧАЈУ ПРЕСТАНКА РАДА ДРУШТВА 

 

Члан 39. 

 

Друштво престаје да ради из разлога наведених у члану 49. Закона о удружењима. 

Одлуку о престанку рада Друштва доноси Скупштина Друштва двотрећинском већином. 

Председник Друштва је у обавези да о престанку рада Друштва обавести надлежни 

државни орган који води регистар удружења, у року од 15 дана од дана престанка рада 

Друштва, ради брисања из регистра.    
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Члан 40. 

 

У случају престанка рада Друштва имовина којом оно располаже прелази на правне 

следбенике које одреди Скупштина Друштва, према закону и акту о оснивању Друштва. 

 

 

XV   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 41. 

 

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Српског биолошког друштва 

донет на Скупштини Српског биолошког друштва дана 16.12.2010. 

 

                                                                           Члан 42.  

 

Измене и допуне овог Статута  врше се по поступку и на начин прописан за његово 

доношење. 

Иницијативу за измену и допуну Статута могу дати органи Друштва и чланови као 

појединци. Иницијатива за измену и допуну Статута доставља се Управном одбору. Ако 

Управни одбор прихвати иницијативу, покренуће поступак за измену и допуну Статута, а ако 

нађе да не постоје разлози за то, одбациће иницијативу и о томе обавестити даваоца 

иницијативе. 

 

Члан 43. 

 

По усвајању на седници Скупштине, Статут ступа на снагу осмог дана од дана уписа у 

регистар надлежног државног органа (и објављивања на сајту Агенције за привредне регистре) 

и објаве на званичном сајту Друштва. 

 

 

 

 

Председавајући Скупштине  

          Српског билошког друштва 

 

  

  Др Павле Павловић с.р. 


