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Управни Одбор Друштва физичара Србије, на седници одржаној 22. 
априла 2017. године у Београду, доноси следеће одлуке: 
 
1. Након разматрања реализације одлука које су донете на седници УО 
од 3. марта 2017. године у Алексинцу, и упућене председнику Друштва 
и Извршном одбору, УО ДФС је усвојио закључак и констатује: да ни 
једна од поменутих одлука није спроведена, осим у случају одлуке о 
арбитражи УО у случају спора око садржине текстова на сајту, коју је 
председник Друштва ставио ван снаге. 
 
2.  Покретање процеса за избор руководства Одељења за средње 
образовање и објављивање на сајту ДФС такве информације је кршење 
Статута.  Управни одбор се због тога не слаже са поступцима 
председника ДФС, и томе обавештава све одговарајуће органе 
Друштва. 
 
3.  Одлука о објављивању Јавног конкурса за измену Правилника о 
такмичењима ученика средњих школа супротна је одлуци УО од 26. 
јануара 2016. године. УО остаје при својој одлуци (о формирању 
петочлане Комисије за разматрање измена и допуна поменутог 
Правилника).  УО захтева од председника Комисију за такмичење 
ученика средњих школа да именује преостала два члана Комисије за 
измене и допуне Правилника. 
 
4.  УО је  разматрао захтев Комисије за семинаре да се према колеги др 
Мирку Наглу предузму мере у оквиру Статута због мејлова 
непримерене садржине које је упућивао Комисији за семинаре као и на 
бројне друге адресе, и због низа паралелних активности које колега 
Нагл спроводи а које ометају рад овогодишњег Републичког семинара 
о настави физике. Закључак Управног одбора је активности колеге 
Нагла заслужују опомену. Имајући у виду процедуру предвиђену 
Статутом за разматрање искључивање из чланства у ДФС, од 
председника Комисије за семинаре и Комисије захтева се да Управном 
одбору достави образложени предлог који ће након размотрања бити 
упућен Скупштини ДФС на даље одлучивање. 



 
5. На основу разматрања материјала, УО констатује да нису испуњени 
услови за заказивање редовне седнице Скупштине Друштва физичара 
Србије. 
 
6. УО је усвојио предлог измена и допуна Правилника о финансијском 
пословању Друштва физичара Србије. Усвојени текст Правилника 
налази се у прилогу. 
 
7. Управни одбор се обраћа Надзорном одбору Друштва физичара 
Србије са захтевом да на основу својих статутарних овлашћења утврди 
стање у Друштву, имајући у виду и: одлуке Управног одбора и њихову 
реализацију, финансијско пословање, завршни рачун и друга питања, и 
да предложи мере у циљу сазивања ванредне седнице Скупштине 
Друштва.  
Управни одбор сматра да је након утврђивања чињеничног стања од 
стране Надзорног одбора неоходно да Управни одбор и Надзорни 
одбор одрже заједничку седницу са руководиоцима колективних 
чланова – оснивача Друштва, на коју ће бити позвани председник и 
секретар Друштва, ради утврђивања детаља и сазивања ванредне 
седнице Скупштине Друштва. 
 
 
                                                      Председник Управног одбора ДФС 

Проф. др Горан Ђорђевић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Прилог 
 
 У складу са Статутом Друштва физичара Србије, на седници Управног одбора 
одржаној дана 22. априла 2017. године у Београду, усвојен је  
 

ПРАВИЛНИК О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ  
ДРУШТВА ФИЗИЧАРА СРБИЈЕ  

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1.  
(1) Друштво физичара Србије (у даљем тексту: Друштво) прибавља средства од 
чланарине, реализације пројеката, добровољних прилога, донација и поклона, 
финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.  
(2) Друштво може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге 
облике образовања из области физике, продајом својих публикација, издавања 
часописа као и других облика сродних привредних делатности које удружење 
обавља.  
(3) Добит остварена обављањем привредне и друге делатности може се користити 
искључиво за остваривање циљева Друштва, укључујући и трошкове редовног рада 
Друштва и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.  
 

Члан 2.  
(1) Средства Друштва утврђују се и распоређују финансијским планом.  
(2) Средства се у финансијском плану утврђују по врстама, а распоређују по 
наменама у складу са циљевима и задацима, програмом рада и финансијским 
планом.  
(3) Финансијски план и завршни рачун Друштва доноси и усваја Управни одбор 
Друштва сваке календарске године.  
(4) Финансијско пословање и коришћење средстава Друштва врши се у складу са 
позитивним прописима.  
(5) За закониту употребу средстава по финансијском плану Друштва одговоран је 
председник Друштва.  
 

II НАДЛЕЖНОСТИ  
Члан 3.  

(1) Председник Друштва одговара за законитост рада и материјално-финансијско 
пословање Друштва.  
(2) Секретар Друштва и Извршни одбор обављају економско-финансијске послове 
Друштва.  
(3) Управни одбор доноси и усваја финансијски план и завршни рачун Друштва.  
(4) Надзорни одбор Друштва контролише материјално-финансијско пословање 
Друштва.  
 

Члан 4.  
(1) За потписивање уговора чија вредност прелази 300.000 дин. председник 
Друштва мора добити сагласност Управног одбора.  
(2) За предфинансирање пројектних активности (такмичења ученика из физике и 
сл.) које прелази 300.000 дин. председник Друштва мора добити сагласност 
Управног одбора.  



(3) Одлуку о расподели средстава преосталих по реализацији пројекта (такмичења 
ученика из физике и сл.) која прелазе 200.000 дин. доноси Управни одбор.  
 

III ЧЛАНАРИНА  
Колективни чланови Друштва  

Члан 5.  
(1) Институције које су колективни чланови Друштва имају право да делегирају 
своје представнике у Управни одбор и Скупштину Друштва.  
(2) Средства од чланарина се користе за финансирање активности Друштва, 
Одељења за научна истраживања и високо образовање, путних трошкова 
представника институција, Друштва (седнице Скупштине, Управног одбора, 
Извршног одбора, Савета Одељења, Комисија Друштва и сл.).  
(3) Путни трошкови који се признају су: аутобуска или возна карта, дневнице у 
износу који не прелази максимални неопорезиви износ, трошкови коришћења 
сопственог возила у службене сврхе, који се обрачунавају у висини 15%, цене 
литра горива које троши коришћени аутомобил по пређеном километру у износу 
који не прелази максимални неопорезиви износ, као и трошкови путарина. 
Сопстевно возило се у поменуте сврхе може користити највише три пута годишње. 
Исплата путних трошкова и хонорара реализоваће се уплатом на банковни рачун 
корисника, најкасније 30 дана од доставе оригиналних докумената.  
(4) Институције стичу сва права конкурисања за средства Европског физичког 
друштва (ЕПС), учешћа његових представника у научним комитетима 
конференција чији је покровитељ ЕПС, учешћа у уређивању часописа Еур. Ј. Пхyс. 
и Eur. Phys. Lett., учешћа у активностима Балканске уније физичара (БПУ).  
(5) Сви запослени на факултетима и институтима могу добити потврду да су 
чланови Друштва уколико желе да постану индивидуални чланови ЕПС или 
учествују у некој од активности ЕПС.  
(6) Друштво је у обавези да колективним члановима преда одређени број издања са 
којима располаже (Europhysics News, Млади физицар и сл.).  
 

Индивидуални чланови Друштва  
Члан 6.  

(1) Сваки појединац може бити и индивидуални члан Друштва, чиме стиче право да 
активно учествује у Комисијама, секцијама Одељења, итд.  
(2) Само индивидуалним члановима Друштва могу бити исплаћивани путни 
трошкови, дневнице, хонорари и други видови надокнаде.  
(3) Списак свих индивидуалних чланова Друштва биће истакнут на званичном 
сајту Друштва, сем оних који изричито траже да се њихово име не објављује.  
(4) Свако од индивидуалних чланова ће добити чланску карту Друштва  
 

IV ДОНАЦИЈЕ И СПОНЗОРСТВА  
Члан 7.  

(1) Уколико чланови комисије самостално обезбеде донацију или спонзорство, 
самостално располажу са максимално 90 % ових средстава.  
(2) Уколико је обезбеђивање донације или спонзорства обављено преко органа 
Друштва, онда је за утрошак средстава одговоран председник Друштва, који за 
утрошак износа преко 200.000 дин. мора добити сагласност Управног одбора.  
 
 
 



V ФИНАНСИРАЊЕ РАДА ПОДРУЖНИЦА ДРУШТВА  
Члан 8.  

(3) Подружница Друштва прибавља средства од чланарине, реализације пројеката, 
добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други 
законом дозвољен начин.  
(4)Подружница Друштва може прибављати средства и од котизације за регионалне 
семинаре и друге облике образовања из области физике, издавања часописа као и 
других облика сродних привредних делатности које подружница обавља.  
 

Члан 9.  
(1) Уколико подружница Друштва нема својство правног лица, средства наведена у 
Члану 8. се уплаћују на жиро рачун Друштва. Подружница има право самосталног 
располагања са максимално 90 % ових средстава.  
(2) Уколико подружница Друштва има својство правног лица, па самим тим и свој 
жиро рачун, средствима наведеним у Члану 6. самостално располаже у складу са 
Законом. Средства од чланарине у висини 50 % уплаћују се на жиро рачун 
Друштва.  
 

VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
Члан 10.  

(1) На сва питања која нису регулисана овим Правилником непосредно ће се 
примењивати одредбе Статута Друштва и Закона о удружењима („Службени лист 
Републике Србије“ број 51/2009), као и Закон о јавним набавкама.  
 
Београд, 22. април 2017. године  

 
Председник Управног одбора  
   Друштва физичара Србије  

 
                Проф. др Горан Ђорђевић 


