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У складу са одредбама члана 12. Закона о удружењима („Службени лист Републике 
Србије“ број 51/2009), као и члановима 19., 20. и 24. Статута Друштва усвојеног 25. 
јануара 2012., на Скупштини одржаној дана 12. маја 2017. године у Шапцу, усвојен је, и 
на Скупштини одржаној 20. маја 2022. године на Дивчибарама измењен и допуњен  

 
 
 

СТАТУТ ДРУШТВА ФИЗИЧАРА СРБИЈЕ 
 

 
Друштво физичара Србије, основано 25. јануара 2012. године, је настављач 
традиције Друштва физичара Србије основаног 1981. године, као и Друштва 
математичара и физичара Србије основаног 1948. године. Друштво физичара 
Србије негује све позитивне тековине ранијих удружења физичара. 

 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

(1) Друштво физичара Србије (у даљем тексту: Друштво) је добровољно, невладино 
и непрофитно удружење физичара, инжењера-физичара и осталих који се баве 
физичким наукама, основано на неодређено време ради остваривања циљева у 
области наставе, истраживања, примене и популаризације физичких наука. 

(2) Друштво има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима  
које произилазе из важећих закона и овог Статута. 

                
Назив и седиште  удружења 

Члан 2. 
 

(1) Назив удружења је: „ДРУШТВО ФИЗИЧАРА СРБИЈЕ“. 
(2) Назив удружења на енглеском језику јe: „Serbian Physical Society“.  
(3) Назив удружења на француском језику је: „Societe Serbe de Physique“.  
(4) Назив удружења на немачком језику је: „Serbische Physikalische Gesellschaft“.  
(5) Назив удружења на руском језику је: „Сербское физическое общество“.  
(6) Скраћени назив Друштва је: ДФС. 
(7) Седиште Друштва је у Београду, ул. Цара Душана 13.  
(8) Друштво своју делатност остварује на територији Републике Србије. 

 
Обележја Друштва 

Члан 3. 
 

(1) Друштво има печат округлог облика, пречника 35 mm, са ћириличним натписом: 
Друштво физичара Србије, Београд и знаком Друштва - ДФС, исписаног 
стилизованим словима, у средини. 
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(2) Друштво има и штамбиље правоугаоног облика који садрже назив Друштва, број 
и датум, и користе се при евиденцији, пријему и одашиљању поште и других 
докумената. 

(3) Друштво има меморандум ДФС, исписaн стилизованим словима и текстом 
написаном ћириличним писмом.  

(4) Друштво може имати свој знак, логотип и друге симболе визуелног идентитета, у 
складу са законом и Статутом. 

 
 

II ЦИЉЕВИ  
 

Члан 4. 
 

(1) Циљeви Друштва су:  
1) бављење питањима наставе физике у основним и средњим  школама, на високим 

школама и факултетима и допринос унапређењу те наставе; 
2) унапређивање физике окупљањем свих заинтересованих, пре свега физичара, да 

заједничким радом доприносе напретку физичких наука, истраживању, њиховој 
примени и популаризацији; 

3) подстицање научног и стручног рада својих чланова, помоћ у научним и 
стручним истраживања у области физичких наука и њихових примена; 

4) откривање, неговање и развијање обдарених младих физичара; 
5) помоћ у решавањима питања статуса и заштите физике и физичара кроз 

одговарајуће организационе форме; 
6) организовање, унапређење и помоћ у међународној сарадњи у области физике; 
7) брига о заштити животне средине и примена физике у овој области; 
8) бављење питањима везаним за обновљиве изворе енергије. 

 
Члан 5. 

 
(1) Ради остваривања својих циљева Друштво нарочито: 
1) заступа професионалне и социјалне интересе физичара и информише чланове 

Друштва о актуелним проблемима; 
2) организује такмичења из физике на свим нивоима, као и разне видове  

ваннаставних активности за талетоване ученике и младе физичаре (летње и 
зимске школе, циклусе предавања и сл); 

3) иницира и организује стручне и научне састанке, самостално или у сарадњи са 
другим организацијама (конгреси, саветовања, симпозијуми, конференције, 
семинари), са посебним освртом на организацију семинара за наставнике физике 
са циљем њиховог перманентног образовања; 

4) ради на развоју и унапређивању образовног процеса у области физичких наука у 
основним, средњим школама и на факултетима; 

5) учествује и руководи пројектима везаним за образовање, научно-истраживачки 
рад и популаризацију физике; 

6) предлаже стручњаке за комисије, одборе и друга радна тела која се баве 
организацијом образовања и истраживања у области физике; 
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7) учествује у међународним пројектима усаглашавања и заједничког 
унапређивања програма и планова у настави физике; 

8) издаје часописе, уџбенике и друге публикације од интереса за научни и наставни 
рад у области физичких наука; 

9) прати уџбеничку и другу литературу из физике код нас и у свету и анализира и 
даје мишљење о текућој литератури из физике која се користи у школама; 

10) предлаже рецензенте за уџбенике из физике на захтев издавача; 
11) помаже у очувању књижног фонда и часописа из области физике у библиотекама 

у Србији; 
12) стара се о развоју школских лабораторија и помаже увођење огледа у наставу 

физике; 
13) прати, помаже и унапређује научно-истраживачки рад у области физике и 

примењене физике у земљи и иностранству и учествује у изради предлога 
програма основних и примењених истраживања у области физичких и сродних 
наука и стратешких пројеката Републике Србије; 

14) даје мишљења, сугестије и рецензије надлежним органима приликом усвајања 
програма развоја у земљи и вредновања међународних конвенција и препорука; 

15) самостално или у сарадњи са другим организацијама учествује у пројектима из 
области заштите животне средине и обновљивих извора енергије; 

16) ради у научним секцијама међународних друштава физичара, формира 
одговарајуће националне комитете и помаже у избору наших представника на 
иностраним научним скуповима; 

17) сарађује са другим научним и образовним институцијама и друштвима у земљи 
и иностранству која се баве питањима из области физичких и сродних наука, са 
посебним освртом на Србе физичаре у региону; 

18) активно сарађује са синдикатима, коморама и сличним удружењима   
просветних радника, као и са студентским и ученичким организацијама. 

 
 

III ДЕЛАТНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА 
 

Издавачка делатност 
Члан 6. 

 
(1) Према јединственој класификацији, основна делатност Друштва је остала 

издавачка делатност - шифра 58.19. 
(2) Друштво издаје периодичне и појединачне часописе и публикације из области 

физике и сродних наука. 
(3) Издавачком делатношћу Друштва руководи Извршни одбор.  
(4) Начин пословања у оквиру издавачке делатности регулише се посебним 

Правилником о издавачкој делатности Друштва. 
 

Организација Друштва 
Члан 7. 

 
(1) Друштво има три Одељења: 
1) Одељење за научна истраживања и високо образовање, 
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2) Одељење за средње образовање, и 
3) Одељење за основно образовање. 

(2) Скупштина Друштва бира председнике Одељења. 
 

Члан 8. 
 

(1) У оквиру Друштва могу се формирати Одсеци и Комисије о чему одлуку доноси 
Управни одбор Друштва, на предлог председника Одељења, председника 
Друштва или председника Управног одбора. 

  (2) Друштво, у складу са Законом о удружењима (у даљем тексту: Закон) и овим 
Статутом, доноси општи акт којим ближе уређује питања организације Друштва. 

 
Подружнице Друштва 

Члан 9. 
 

(1) Чланови Друштва су организовани регионално преко подружница Друштва. 
(2) Организација рада и пословање подружница регулише се посебним општим 

актом-правилником који доноси Управни одбор Друштва у складу са овим 
Статутом и Законом. 

 
 

IV ЧЛАНСТВО У ДРУШТВУ 
 

Члан 10. 
 

(1) Свако лице које прихвати циљеве Друштва и овај Статут може под једнаким 
условима утврђеним овим Статутом, да постане члан Друштва. 

(2) Малолетно лице са навршених 14 година живота може постати члан Друштва уз 
прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности. 

(3) Друштво води евиденцију о својим члановима. 
(4) Чланови Друштва су индивидуални и колективни. 

Индивидуални чланови Друштва 
Члан 11. 

 
(1) Индивидуални чланови Друштва су редовни и почасни.  
(2) Редовни члан Друштва може постати сваки грађанин Србије који је дипломирао 

физику на Универзитету, високој или вишој школи, техничку физику на 
Универзитету, као и сви остали грађани са високом или вишом стручном 
спремом који се активно баве физичким наукама и граничним областима физике 
и другим научним дисциплинама.  

(3) Редовни члан Друштва може постати ученик средње школе или студент уз 
писмену подршку најмање два члана Друштва или једног колективног члана. 
Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор на основу писменог захтева. 

(4) Редовним чланом Друштва се постаје учлањењем - подношењем молбе или 
попуњавањем приступнице у чланство неке од подружница Друштва или 
непосредним учлањењем у Друштво.  
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(5) Редовни чланови Друштва могу постати и страни држављани ако задовољавају 
услове дефинисане овим Статутом. 

(6) Почасни чланови Друштва могу бити грађани Србије или страни држављани 
које, на предлог Управног одбора, изабере Скупштина Друштва. 
 

Колективни члан Друштва  
Члан 12. 

 
(1) Колективни члан Друштва могу постати организације, институције и удружења 

које у својој делатности обухватају наставне или научне активности из области 
физике, као и оне организације које се баве применом физике. 

(2) Одлуку о пријему у колективно чланство доноси Управни одбор на основу 
писменог захтева организације, институције и удружења. 

(3) Уколико колективни члан Друштва не плати чланарину три године заредом, 
онда представници тих институција могу присуствовати седницама Управног 
одбора и Скупштине Друштва без права одлучивања.  

 
Права, дужности и обавезе чланова Друштва 

Члан 13. 
 

(1) Чланови Друштва имају једнака права, дужности и обавезе: 
1) да равноправно са другим члановима Друштва учествују у остваривању циљева 

Друштва; 
2) да равноправно са другим члановима Друштва учествују у остваривању 

регистроване делатности Друштва; 
3) непосредно учествују у одлучивању у оквиру органа Друштва; 
4) да бирају и буду бирани у органе Друштва; 
5) да буду благовремено и потпуно  информисани о раду и активностима Друштва, 

његових радних тела и органа управљања преко званичног сајта; 
6) да активно доприносе остваривању циљева Друштва; 
7) да учествују, у складу са интересовањем, у активностима Друштва; 
8) да редовно плаћају чланарину; 
9) да обављају друге послове које им повери Управни одбор или неки други орган 

Друштва. 
(2) Малолетни члан Друштва са навршених 14 година може присуствовати  

седницама Скупштине без права гласа. 
 

Чланарина 
Члан 14. 

 
(1) Висину чланарине за колективне и индивидуалне чланове одређује Управни 

одбор Друштва крајем године за наредну годину и о томе обавештава чланове 
преко званичног сајта. 

(2) Почасни чланови Друштва су ослобођени плаћања чланарине. 
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Престанак чланства у Друштву 
Члан 15. 

 
(1) Чланство у Друштву престаје: 
1) иступањем из чланства по сопственој жељи, давањем  писане  изјаве  о  

иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског 
заступника; 

2) због непоштовања одредаба овог Статута или нарушавања угледа Друштва; 
3) ако се члан огреши о своје чланске дужности или се покаже недостојним да буде 

члан Друштва. 
(2) Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог 

Управног одбора Друштва. 
 
 

V  ОРГАНИ УПРАВЉАЊА ДРУШТВА 
 

Члан 16. 
 

(1) Oргани Друштва су: 
1) Скупштина; 
2) Управни одбор; 
3) Председник Друштва; 
4) Извршни одбор; 
5) Надзорни одбор. 

(2) Сви органи Друштва се бирају са мандатом од четири године.  
(3) Члан Друштва може бити биран на исту функцију у орган Друштва два пута 

узастопно. Изузетно, за трећи и наредне мандате на свим функцијама у Друштву 
кандидат мора да добије двотрећинску подршку укупног броја чланова 
надлежног органа. 

(4) Члан Друштва може бити биран највише у један од органа Друштва из тачака 2) 
до 5) става (1) овог члана. 

                                                                     
                         

СКУПШТИНА ДРУШТВА 
 

Члан 17. 
 

(1) Највиши орган управљања у Друштву је Скупштина Друштва.  
(2) Скупштину Друштва чине делегати делегирани у Скупштину Друштва  
(3) У Скупштину Друштва се делегира 46 чланова, и то: 
1) 33 представника Одељења за основно и средње образовање који се делегирају по 

принципу: Београд 4, Нови Сад 2, Ниш 2, Крагујевац 2, Косово и Метохија 2 
(једнак број представника запослених у основним и средњим школама), а остали 
образовни окрузи на нивоу Републике Србије по једног представника 
(представници запослених у основним и средњим школама се ротирају при 
сваком наредном сазиву Скупштине. 
Уколико из неког региона није делегиран делегат за Скупштину, привременог 
представника тог региона, уколико је могуће, може одредити Управни одбор; 
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Уколико Управни одбор ДФС није у могућности да одреди представника неког 
региона, укупан број делегата Скупштине се смањује за број неделигарих 
чланова региона. 

2) 9 представника Одељења за научна истраживања и високо образовање који се 
делегирају од стране матичних институција по принципу: 

- Физички факултет Универзитета у Београду - 1 представник; 
- ПМФ Универзитета у Новом Саду - 1 представник; 
- ПМФ Универзитета у Нишу - 1 представник; 
- ПМФ Универзитета у Крагујевцу - 1 представник; 
- ПМФ Универзитета у Приштини - 1 представник; 
- Електротехнички факултет Универзитета у Београду - 1 представник; 
- Електронски факултет Универзитета у Нишу - 1 представник; 
- Институт за физику - 1 представник; 
- Институт за нуклеарне науке „Винча“ - 1 представник; 
У случају да од 9 представника Одељења за научна истраживања и високо 
образовање који се делегирају од стране матичних институција неки нису 
делегирани, број делегата Скупштине може бити и мањи од 46 и то за број 
неделигираних чланова. 

3) 4 члана које је изабрала претходна Скупштина за функције председника 
Друштва и три председника Одељења. 

(4) Управни одбор Друштва је обавезан да пре сваке Скупштине на основу 
тачне евиденције о чланству донесе Одлуку о структури делегата Скупштине. 

 
Заседања Скупштине 

Члан 18. 
 

(1) Скупштина се одржава према програму рада и потребама Друштва, а најмање 
једанпут годишње.  

(2) Ванредна седница Скупштине се може сазвати на образложени предлог Управног 
или Надзорног одбора, као и на иницијативу најмање трећине чланова 
Скупштине. Иницијатива се подноси у писаном облику и у њој се морају навести 
питања чије се разматрање предлаже. Ванредну седницу Скупштине сазива 
председник Управног одбора, председник Друштва или председник Надзорног 
одбора. 

(3) Ванредна седница Скупштине мора се одржати најкасније у року од 30 дана од 
дана подношења захтева за њено сазивање. 

(4) Начин сазивања Скупштине, као и начин рада и доношење одлука, ближе се 
уређује Пословником о раду Скупштине. 

(5) Седнице Скупштине Друштва сазива и њима председава Председник Друштва. У 
случају његове спречености седнице сазива и њима председава Председник 
Управног одбора или друго лице које Председник Друштва писмено овласти. 

 
Надлежност Скупштине 

Члан 19. 
 

(1) Скупштина врши следеће послове: 
1) доноси план и програм рада; 
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2) усваја Статут, као и  измене и допуне Статута; 
3) усваја Пословник о раду; 
4) усваја опште акте Друштва, уколико овим Статутом није другачије предвиђено; 
5) бира и разрешава председника Друштва; 
6) бира и разрешава три председника Одељења; 
7) бира и разрешава четири члана Управног одбора, и то по два представника 

наставника запослених у основним, односно средњим школама; 
8) бира и разрешава представнике колективних чланова у Управном одбору; 
9) бира и разрешава председника и чланове Надзорног одбора ; 
10) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештаје председника Друштва, 

Управног одбора и Надзорног одбора; 
11) разматра и усваја извештаје органа управљања одељења Друштва; 
12) разматра и усваја финансијски план и извештај; 
13) решава  у другом степену о молбама, приговорима и жалбама чланова Друштва; 
14) бира почасне чланове Друштва; 
15) може да именује или бира представнике Друштва у разним телима; 
16) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству; 
17) доноси одлуку о статусним променама и престанку рада Друштва; 
18) обавља и друге послове који проистичу из Закона и овог Статута. 

  
Одлучивање 

Члан 20. 
 

(1) Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина 
чланова Скупштине. 

(2) Одлуке на Скупштини се доносе већином гласова присутних чланова. 
(3) За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку 

рада Друштва, неопходна је већина гласова чланова Скупштине. 
(4) Гласање на Скупштини је јавно, ако се Скупштина не изјасни другачије.  
(5) Избор Председника Друштва се обавља тајним гласањем, ако се Скупштина не 

изјасни другачије. 
(6) Уколико Скупштини не присуствује већина чланова, 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.   

 
Члан 21. 

 
(1) За решење одређених питања из своје надлежности Скупштина може да образује 

радна тела, комисије и савете.  
(2) 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. 

 
 

УПРАВНИ ОДБОР 
 

Састав и мандат 
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Члан 22. 
 

(1) Управни одбор је орган управљања Друштва, који између две Скупштине 
руководи радом Друштва и стара се о спровођењу циљева Друштва утврђених 
Законом и овим Статутом.  

(2) По правилу, Управни одбор чини 17 чланова. 
(3) Чланови Управног одбора које бира Скупштина су председник Друштва, три 

председника Одељења, по два представника наставника запослених у основним и 
средњим школама и представници колективних чланова. 

(4) Чланове Управног одбора представнике колективних чланова бира Скупштина 
Друштва на предлог колективних чланова по принципу: 

- Физички факултет Универзитета у Београду - 1 представник; 
- ПМФ Универзитета у Новом Саду - 1 представник; 
- ПМФ Универзитета у Нишу - 1 представник; 
- ПМФ Универзитета у Крагујевцу - 1 представник; 
- ПМФ Универзитета у Приштини - 1 представник; 
- Електротехнички факултет Универзитета у Београду - 1 представник; 
- Електронски факултет Универзитета у Нишу - 1 представник; 
- Институт за физику - 1 представник; 
- Институт за нуклеарне науке „Винча“ - 1 представник. 
Уколико представници колективних чланова нису предложени за чланове 
Управног одбора, број чланова Управног одбора може имати и мање чланова од 
17, са ограничењем да Управни одбор мора чинити најмање 12 чланова. 

(5) У раду Управног одбора могу учествовати и представници подружница Друштва 
(на основу свог захтева председнику Управног одбора или на позив председника 
Управног одбора) али без права одлучивања.  
 

Предеседник Управног одбора 
Члан 23. 

 
(1) Управни одбор из свог састава бира председника и заменика председника 

Управног одбора, који руководе радом Управног одбора. 
(2) Председник Управног одбора се бира за мандатни период од четири године.  
(3) Председник Управног одбора замењује председника Друштва у случају његове 

спречености да обавља своју функцију не дуже од шест месеци. 
 

Надлежност Управног одбора 
Члан 24. 

 
(1) Управни одбор врши следеће послове: 
1)  руководи радом Друштва између две седнице Скупштине и доноси одлуке 

ради остваривања циљева Друштва; 
2) стара се о спровођењу одлука, закључака и препорука Скупштине; 
3) доноси финансијске одлуке, доноси и усваја финансијски план и завршни рачун 

Друштва; 
4) одлучује о висини чланарине за наредну годину; 
5)  организује редовно обављање делатности Друштва; 



 10 

6)  поверава посебне послове појединим члановима; 
7) може да именује или бира представнике Друштва у разним телима; 
8) одлучује  о  покретању  поступка  за  измене  и  допуне  Статута,  сопственом 

иницијативом или на предлог Извршног одбора, односно најмање трећине 
чланова Скупштине, и припрема образложени предлог измена и допуна, 
који подноси Скупштини на усвајање; 

9) усваја предлог извештаја о раду и програм рада Друштва; 
10) бира председника и заменика председника Управног одбора; 
11) бира и разрешава секретара и 5 осталих чланова Извршног одбора на предлог 

председника Друштва; 
12) оснива Одсеке и Комисије и бира и разрешава њихове председнике у сарадњи 

са Одељењима Друштва; 
13) на предлог председника Одељења, односно Одсека и Комисија, доноси 

Правилнике о њиховом раду и Правилнике о активностима које су у њиховој 
надлежности; 

14) прати рад других органа управљања и радних тела Друштва и даје предлоге 
за унапређивање њиховог рада; 

15) прати, помаже и координира рад регионалних удружења физичара; 
16) остварује  сарадњу  са  сродним  организацијама  у  земљи  и  иностранству  и 

предлаже Скупштини одлуку о ступању у чланство таквих организација; 
17) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. 

став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника 
Друштва за тај поступак; 

18) решава у првом степену о молбама, примедбама и жалбама чланова Друштва; 
19) врши и друге послове који проистичу из Закона и овог Статута. 

 
Седнице Управног одбора 

Члан 25. 
 

(1) Седнице Управног одбора сазива председник Управног одбора, који уједно 
председава и руководи седницом. 

(2) У случају спречености председника, седницу Управног одбора сазива и њоме 
руководи заменик председника Управног одбора. 

(3) Седница Управног одбора се мора одржати у року од 30 дана од дана одржавања 
Скупштине. 

(4) Седнице се одржавају најмање два пута годишње, према плану рада Управног 
одбора, а могу бити сазване и на захтев председника Друштва, Извршног, 
односно Надзорног одбора Друштва. 

(5) Председник је дужан да сазове седницу Управног одбора на захтев једне трећине 
чланова Управног одбора или председника Одељења. 

 
Одлучивање 

Члан 26. 
 

(1) Управни одбор пуноважно одлучује ако седници присуствује више од половине 
његових чланова, а одлуке се доносе већином гласова присутних чланова 
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Управног одбора. Седнице Управног одбора могу бити организоване користећи и 
on-line платформе. Поред тога се изјашњавање може обавити и електронским 
путем посредством e-mail-а у року од 48 сати. 

(2) У случају да се о неком предлогу подједнак број чланова Управног одбора изјасни за и 
против, одлуком Управног одбора се сматра став за који се изјаснио председник 
Управног одбора.. 

 
Члан 27. 

 
(1) Ако из било којих разлога Управни одбор напусти до три његова члана, 

кооптирање нових чланова ће по потреби извршити Управни одбор Друштва, до 
сазива прве следеће Скупштине на којој ће бити извршен избор нових чланова 
Управног одбора.  

 
 

ПРЕДСЕДНИК ДРУШТВА 
 

Члан 28. 
 

(1) Председник  Друштва  непосредно  руководи  радом  Друштва, заступа Друштво 
у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.  

(2) Бира га Скупштина Друштва и мандат му траје четири године. 
 

Избор председника Друштва 
Члан 29.  

 
(1) Изборе за председника Друштва организује Управни одбор. 
(2) Кандидати за председника Друштва су обавезни да изложе своје програме у 

писменој и усменој форми. 
(3) Избор председника се врши на Скупштини тајним гласањем, осим ако се 

Скупштина другачије не изјасни. 
(4) Кандидат за председника Друштва је изабран ако је за њега гласало више од 

половине чланова Скупштине. 
(5) У случају да има више од два кандидата и ако ниједан кандидат у првом кругу 

гласања не добије потребну већину, у други круг гласања улазе два кандидата са 
највише освојених гласова. 

(6) Уколико и у другом кругу ниједан од кандидата не добије потребну већину, 
поступак гласања се понавља за кандидата који је у другом кругу добио већи 
број гласова. 

(7) Ако и тада председник не буде изабран, поступак се понавља на новој седници 
Скупштине, која се припрема по истој процедури и мора се одржати у року који 
није краћи од 3, нити дужи од 6 месеци. 

(8) У периоду до избора председника Друштва његову функцију врши председник 
Управног одбора Друштва. 

 
Надлежност председника 

Члан 30. 
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(1) Председник Друштва врши следеће послове: 
1) одговара за законитост рада и материјално-финансијско пословање Друштва; 
2) заступа Друшво у правном промету са трећим лицима; 
3) непосредно  спроводи  одлуке,  закључке  и  препоруке  Скупштине,  Управног 

и Извршног одбора Друштва; 
4) координира рад свих органа управљања Друштва и службе за обављање 

стручних и административних послова Друштва; 
5) представља и заступа Друштво пред трећим лицима; 
6) предлаже  Управном  одбору  састав  Извршног  одбора  Друштва  и  руководи 

радом Извршног одбора; 
7) има право и обавезу да обустави од извршења све одлуке органа управљања 

Друштва за које оцени да су у супротности са Законом, Статутом и другим 
нормативним актима Друштва и покрене поступак за њихово преиспитивање; 

8) врши и друге послове који проистичу из Закона и овог Статута. 
 

Престанак мандата председника Друштва  
пре истека рока на који је изабран 

 
Члан 31. 

 
(1) Председнику Друштва мандат може престати пре истека времена на које је 

биран у случају оставке или опозива. 
(2) Одлуку о прихватању оставке усваја Управни одбор, и у таквом случају Управни 

одбор бира вршиоца дужности председника Друштва. Мандат вршиоца 
дужности председника траје до прве наредне седнице Скупштине Друштва, на 
којој се врши избор новог председника Друштва. 

(3) Иницијативу за опозив може покренути Управни или  Надзорни одбор или 
најмање трећина чланова Скупштине у писменој форми. 

(4) Одлуку о опозиву доноси Скупштина Друштва. 
 
 

ИЗВРШНИ ОДБОР 
 

Састав Извршног одбора 
Члан 32. 

 
(1) Извршни одбор је извршни орган Друштва. 
(2) Извршни одбор Друштва чини 7 чланова и то: председник Друштва, секретар 

Друштва и 5 чланова Друштва. 
(3) Састав Извршног одбора предлаже председник Друштва, а бира га Управни 

одбор. 
(4) Мандат Извршног одбора траје четири године, а за свој рад Извршни одбор 

одговара Управном одбору. 
 

Надлежности Извршног одбора 
Члан 33. 
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(1) Извршни одбор обавља следеће послове: 
1) спроводи  одлуке,  закључке  и  препоруке  Скупштине  и  Управног  одбора 

Друштва; 
2) управља имовином Друштва; 
3) предлаже Управном одбору пословнике и правилнике којима се регулише 

рад Друштва и службе за стручно и административно пословање; 
4) непосредно  руководи  радом  свих  облика  деловања  Друштва  и  службом  за 

стручно и административно пословање; 
5) предлаже мере и подноси предлоге материјала за чије су доношење надлежни 

Скупштина и Управни одбор; 
6) врши  избор  радника  за  обављање  стручних  и  административних  послова  и 

доноси одлуке о престанку ангажовања ових радника; 
7) врши и друге послове који проистичу из Закона и овог Статута; 
8) остварује комуникацију са средствима јавног информисања са циљем 

благовременог информисања јавности о активностима Друштва. 
 

Одлучивање 
Члан 34. 

 
(1) Извршни одбор ради у седницама. 
(2) Састанке Извршног одбора сазива и њима председава председник Друштва или 

лице које он писмено овласти. 
(3) За пуноважност одлучивања неопходно је да седници присуствује већина 

чланова.  
(4) Одлуке Извршног одбора се доносе већином гласова присутних чланова. 

 
Секретар Друштва 

Члан 35. 
 

(1) Секретар Друштва је уједно и секретар Извршног одбора Друштва.  
(2) Права и обавезе секретара Друштва су: 
1) да руководи административно-правним пословањем Друштва; 
2) да обавља економско-финансијске послове Друштва под руководством 

председника Друштва; 
3) да активно учествује у припремању и раду седница Извршног одбора Друштва. 

(3) За свој рад секретар Друштва одговара председнику Друштва. 
 
 

НАДЗОРНИ        ОДБОР 
 

Састав 
Члан 36. 

 
(1) Надзорни одбор контролише финансијско пословање Друштва и о уоченим 

неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор. 
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(2) Надзорни одбор има право да сазове Скупштину Друштва уколико је уочио 
неправилности у раду Друштва. 

(3) Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина.  
(4) Радом Надзорног одбора руководи председник, којег бира Скупштина 

Друштва. 
(5) Надзорни одбор подноси извештај о раду на свакој седници Скупштине. 
(6) Чланови Надзорног одбора могу присуствовати седницама Управног одбора. 
(7) Надзорни одбор има право да сазива седнице одговарајућих тела уколико седница 

није сазвана у статутом предвиђеном року. 
 
 

Надлежност 
Члан 37. 

 
(1) Надзорни одбор Друштва врши следеће послове: 

1) контролише примену одредаба Статута и других нормативних аката Друштва; 
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. 

 
 

VI ЈАВНОСТ РАДА 
 

Члан 38. 
 

(1) Рад Друштва је јаван. 
(2) Извршни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и 

активностима друштава, непосредно или путем интерних публикација, сајта 
Друштва www.dfs.rs, односно путем саопштења за јавност или на други 
примерени начин. За садржај сајта одговоран је председник Друштва. 

(3) Обавештења представницима медија - штампе, радија и телевизије, може давати 
председник Друштва, председник Управног одбора или члан Друштва уколико је 
претходно за то овлашћен од стране председника Друштва. 

(4) Извештај о финансијском пословању и извештаји о активности Друштва подносе 
се члановима на седници Скупштине Друштва у писаној форми, уз прибављено 
мишљење Управног одбора. Уколико Управни одбор не достави мишљење у 
року од 15 дана, сматраће се да је Управни одбор сагласан са поднетим 
извештајима. 
 

Члан 39. 
 

(1) Ради остварења својих циљева Друштво успоставља контакте и сарађује са 
другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству. 

(2) Друштво може приступити међународним удружењима из области физике, о 



 15 

чему одлуку доноси Скупштина. 
(3) Друштво је колективни члан Европског физичког друштва (EPS) и Балканске 

уније физичара (BPU). 
(4) У оквиру Друштва делује Радна група за жене у физици, која је део IUPAP 

Working Group for Women in Physics. 
 

Члан 40. 
 

(1) У циљу обавештавања јавности и потпунијег информисања чланства, у Друштву 
се може издавати неко од гласила: информатор, билтен, новине, часописи и 
слично. 

Пословна тајна 
Члан 41. 

 
(1) Сматрају се тајном и не могу се објављивати подаци чија је тајност загарантована 

законом.  
(2) Друштво ће посебним актом одређивати своје чланове  који могу имати приступ 

актима означеним као тајна (одн. поверљиви). 
 
                                                 VII СРЕДСТВА ДРУШТВА 
 

Члан 42. 
 

(1) Друштво прибавља средства од чланарине, реализације пројеката, добровољних 
прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом 
дозвољен начин. 

(2) Друштво прибавља средства продајом својих публикација, односно обавља 
привредну делатност остала издавачка делатност - шифра 58.19, након 
извршеног уписа делатности у Регистар привредних субјеката. 

(3) Друштво може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге 
облике образовања из области физике, издавањa часописа као и других облика 
сродних привредних делатности које удружење обавља. 

(4) 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 43. 

 
(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. 
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(5) За закониту употребу средстава по финансијском плану Друштва одговоран је 
председник Друштва. 

 
VIII  ЈАВНА ПРИЗНАЊА  

 
Члан 44. 

 
(1) Друштво даје јавна признања на више начина: 
1) избором за почасног члана Друштва; 
2) додељивањем повеља Друштва поводом јубилеја Друштва; 
3) предлагањем чланова за признања која додељују Република Србија, градови или 

региони у Србији и разне организације и институције у Србији. 
(2) Одлуку о додељивању ових признања доноси Управни одбор Друштва на 

предлог Извршног одбора.  
 

IX ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ И АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСЛОВА  
 

Члан 45. 
 

(1) Ради   обављања   стручних,   административно-техничких,  финансијских   и 
других сталних послова Друштво може имати раднике запослене на неодређено и 
одређено време. 

(2) Избор ових радника врши Извршни одбор. 
(3) Одлуку о престанку рада ових радника доноси Извршни одбор. 
(4) Правилник о систематизацији и организацији радних места доноси Управни 

одбор на предлог Извршног одбора, и он мора бити у сагласности са 
Правилником о пословању стручне и административне службе Друштва и овим 
Статутом. 

 
X  ПРЕСТАНАК РАДА ДРУШТВА 

 
Члан 46. 

 
(1) Друштво престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за 

остваривање циљева Друштва, као и у другим случајевима предвиђеним Законом. 
(2) У случају престанка рада имовина Друштва биће распоређена у складу са 

Законом. 
 

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 47. 
 

(1) Овај Статут ступа на снагу и примењује се од тренутка његовог доношења на             
Скупштини Друштва физичара Србије. 

(2) На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се 
примењивати одредбе Закона о удружењима („Службени лист Републике 
Србије“ број 51/2009). 
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Члан 48. 

 
(1) Статут Друштва физичара Србије у овом облику ДОНЕТ ЈЕ НА СКУПШТИНИ 

ДРУШТВА одржаној 12. маја 2017. године и ступа на снагу даном доношења. 
 
  Шабац, 12. мај 2017. године     

              
                                                                                     Председавајући Скупштине Друштва  
                   
                                                     __________________________ 
                                                                                              Проф. др Иван Дојчиновић 


