ДРУШТВО АСТРОНОМА СРБИЈЕ

СТАТУТ

БЕОГРАД, 2020. ГОДИНЕ

У складу са одредбама чл. 12 и чл. 78 Закона о удружењима (Службени
лист РС бр. 51/09), Скупштина ДРУШТВА АСТРОНОМА СРБИЈЕ на
седници одржаној 27.12.2018. године усвојила је

СТАТУТ
ДРУШТВА АСТРОНОМА СРБИЈЕ
I.ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Удружење грађана ДРУШТВО АСТРОНОМА СРБИЈЕ је добровољно,
невладино и непрофитно удружење основано на неодређено време ради
остваривања заједничких циљева и задатака утврђених овим Статутом и
Законом о удружењима.
Члан 2
Назив удружења је ДРУШТВО АСТРОНОМА СРБИЈЕ (у даљем тексту
Друштво).
Назив Друштва на енглеском језику је SОCIETY OF ASTRONOMERS
OF SERBIA.
Седиште Друштва је у Београду, Волгина бр. 7.
Друштво своју делатност обавља на територији Републике Србије.
Члан 3
Друштво има својство правног лица.
Друштво представља и заступа председник Друштва, а у случају
његове спречености замењује га члан Управног одбора кога именује
Управни одбор.
Члан 4
Друштво има печат округлог облика, са ћириличним натписом:
Друштво астронома Србије и заводни штамбиљ.

II. ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И ДЕЛАТНОСТ
Члан 5
Друштво подстиче и координира активност својих чланова на
остваривању заједничких циљева и задатака, у складу са Уставом, Законом
о удружењима и другим законским прописима. Област остваривања циљева
Удружења је рад на напретку астрономске науке и њених примена и
популаризацији ове науке.
У остваривању циљева и задатака из става 1 овог члана Друштво
нарочито:
• доприноси напретку астрономске науке и њених примена и
популаризацији ове науке;
• подстиче на научни и стручни рад своје чланове, помаже научна и
стручна истраживања у области астрономије и њене примене;
• бави се питањима наставе астрономије у основним школама, у
средњим школама, на вишим школама и на факултетима и доприноси
унапређењу те наставе;
• бави се питањима неговања и развијања обдарених младих
астронома;
• бави се питањима статуса и заштите астрономије и астронома.
Члан 6

•
•
•
•
•
•
•

Своје циљеве Друштво постиже:
периодичним скуповима и састанцима на којима се приказују научни,
стручни и педагошки радови и реферати о разним проблемима
астрономске науке и њене примене;
издавањем, за своје чланове, часописа и других публикација у
области астрономске науке;
организовањем разних видова ваннаставних активности за младе
астрономе;
сарађивањем са научним и образовним институцијама за
астрономију, одговарајућим просветно-педагошким институцијама и
другим радним и друштвеним организацијама;
сарађивањем са сродним друштвима на територији Србије и са
сродним друштвима у иностранству;
прикупљањем литературе из астрономије и њене примене;
организовањем архиве Друштва.

У циљу остваривања заједничких потреба и интереса у Друштву се
доносе програми и планови рада, помаже и подстиче стваралаштво.

III. ЧЛАНСТВО У ДРУШТВУ
Члан 7
Чланови Друштва су текући, редовни, заслужни и почасни.
Текућим чланом постаје се учлањењем у Друштво.
Редовни члан Друштва може постати лице које се професионално
или активно аматерски бави астрономским наукама (на институтима, на
факултетима, у оквиру астрономских друштава или на неки други начин).
Редовним чланом постаје текући члан одлуком Управног одбора
Друштва уколико испуњава услове из става 3. (да је професионални
астроном или истакнути астроном-аматер). Редовни члан може поднети
захтев Управном одбору да буде враћен у статус текућег члана.
Текући члан може поднети лично захтев Скупштини са захтевом за
избор у статус редовног члана, уколико је пре тога одбијен од стране
Управног одбора.
Заслужни чланови друштва могу постати лица која су у пензији, а
претходно су била редовни чланови Друштва. Заслужним чланом постаје се
одлуком Управног одбора Друштва. Заслужни члан може на свој захтев да
буде враћен у статус редовног члана.
Почасни чланови Друштва могу бити лица која изабере Скупштина
друштва.
Члан 8

•
•
•
•
•

Права и обавезе текућег члана Друштва су:
да учествује у остваривању делатности Друштва;
да буде обавештен о раду Друштва, његових радних тела и органа
управљања;
да извршава одлуке органа управљања Друштва;
да редовно плаћа чланарину;
да присуствује седницама Скупштине Друштва.
Висину чланарине одређује Управни одбор.
Члан 9

•
•

Права и обавезе редовног члана Друштва су:
да учествује у остваривању делатности Друштва;
да буде обавештен о раду Друштва, његових радних тела и органа
управљања;

•
•
•
•
•
•

да извршава одлуке органа управљања Друштва;
да редовно плаћа чланарину;
да присуствује седницама Скупштине Друштва;
да бира и да буде биран у органе управљања и других тела;
да буде обавештен о материјално-финансијском пословању;
да присуствује седницама органа Друштва за које је биран(а).
Висину чланарине одређује Управни одбор.
Члан 10

•
•
•
•

Права заслужног члана Друштва су:
да учествује у остваривању делатности Друштва;
да буде обавештен о раду Друштва, његових радних тела и органа
управљања;
да буде обавештен о материјално-финансијском пословању;
да присуствује седницама Скупштине Друштва.
Заслужни чланови су ослобођени плаћања чланарине.
Члан 11

•

Права почасног члана Друштва су:
да буде обавештен о раду Друштва, његових радних тела и органа
управљања.
Почасни чланови су ослобођени плаћања чланарине.
Члан 12

•
•

Чланство у Друштву престаје:
иступањем из чланства по сопственој жељи;
искључењем из чланства.

До искључења из чланства може доћи због непоштовања Статута
Друштва. Одлуку о искључењу доноси Управни одбор.
Жалба се подноси Скупштини у року од осам дана од дана пријема
информације, чија је одлука коначна.
Члану ће се омогућити да се изјасни о разлозима због којих је донет
предлог одлуке о престанку чланства у Удружењу.
Уколико члан није платио чланарину за 3 године, биће искључен из
чланства. Одлуку о искључењу доноси Управни одбор.

Члан 13

•
•
•
•
•

Замрзавање чланства у Друштву наступа:
на лични захтев члана Друштва;
одлуком Управног одбора;
неплаћањем чланарине за текућу годину;
неучествовањем на минимум три узастопне Скупштине друштва;
услед немогућности да се члан изјасни о одлукама органа Друштва
(на пример, због медицинских разлога).

Заслужним и почасним члановима друштва није могуће замрзнути
чланство.
Чланови друштва са замрзнутим чланством не учествују у редовном
раду Скупштине (не рачунају се у редовне чланове приликом остваривања
кворума за Седницу Скупштине).
Замрзнуће услед овог става престаје на првој следећој Скупштини на
којој члан присуствује или одлуком Управног одбора, уколико је измирио
текуће обавезе за чланарину.

IV. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА
Члан 14
Органи Друштва су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор. У
оквиру Друштва функционишу Национални комитет за Астрономију и
Национални астрономски олимпијски комитет.
Управни одбор Друштва може донети одлуку о образовању посебних
комисија које би радиле на остваривању прокламованих циљева Друштва,
у сладу са члановима 5 и 6.
Члан 15
Скупштину чине сви редовни чланови Друштва и она је највиши орган
управљања Друштвом.
Скупштина Друштва се одржава по потреби а најмање једном
годишње. Сваке треће године, по правилу у време Националне
конференције, одржава се изборна Скупштина која бира Управни одбор,
Надзорни одбор и председника Друштва који је заступник Друштва и
председник Управног одбора.
Скупштину сазива председник Друштва. Председник Друштва
председава седницом Скупштине, осим седницом изборне Скупштине којом

председава лице које буде изабрано на почетку седнице јавним гласањем.
Тајно гласање је могуће само на седницама уживо, а није могуће на
електронским седницама. Правилник о електронским седницама доноси
Управни одбор.
Скупштина се може сазвати и на предлог трећине чланова, Надзорни
одбор или Управног одбора.
•
•
•
•
•
•
•
•

Скупштина:
усваја Статут, као и допуне и измене Статута;
разматра извештаје Управног и Надзорног одбора;
бира и разрешава председника Друштва и чланове Управног и
Надзорног одбора;
одлучује о молбама, приговорима и жалбама чланова Друштва;
доноси нормативна акта;
именује или бира представнике Друштва у разним телима;
одлучује о статусним променама и престанку рада Друштва;
врши и друге послове који проистичу из Закона и овог Статута.

Скупштина може да ради ако седници присуствује више од половине
укупног броја редовних чланова (не рачунајући чланове чије је чланство
замрзнуто), а пуноправно одлучује већином гласова присутних редовних
чланова.
Седница Скупштине Друштва се по потреби може одржати и
електронским путем. Електронска седница Скупштине, као и гласање и било
које доношење одлуке на истој морају бити јавни. Гласања на електронској
седници ће се вршити путем сајта Друштва астронома Србије или
електронских сервиса које одобри Управни одбор према правилнику о
електронским седницама.
Члан 16
Управни одбор је извршни орган Друштва, који се стара о спровођењу
циљева и задатака утврђених овим Статутом и руководи радом Друштва
између Скупштина.
Управни одбор има најмање седам чланова које бира Скупштина
Друштва.
Препоручује се да Управни одбор чине: по један представник
Астрономске опсерваторије у Београду, Катедре за астрономију
Математичког факултета Универзитета у Београду, Народне опсерваторије
и планетаријума Астрономског друштва „Руђер Бошковић“, један
представник из редова средњошколских наставника астрономије,
председник
Националног
комитета
за
астрономију,
председник
Националног астрономског олимпијског комитета и један из других установа
или друштава.

Мандат чланова Управног одбора траје три године.
Ако у току трајања мандата неком од изабраних чланова Управног
одбора из било ког разлога престане својство члана, Управни одбор може
да кооптира у свој састав новог члана. На овај начин се састав Управног
одбора може мењати у току мандата за највише два члана. Мандат
кооптираним члановима траје онолико времена колико би трајао мандат
члановима на чије су место кооптирани.
По потреби Управни одбор бира благајника и секретара Управног
одбора.
Члан 17

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Управни одбор врши следеће послове:
усмерава рад Друштва;
стара се о спровођењу одлука, закључака и препорука Скупштине
Друштва;
даје иницијативу за промене и допуне Статута;
бира чланове друштва у редовне, заслужне и почасне и замрзава
чланство на основу члана 13. овог Статута;
управља имовином Друштва;
брине се о архиви Друштва;
усваја завршни рачун и финансијски план Друштва;
прати рад других органа управљања и радних тела Друштва и даје
предлоге за унапређивање њиховог рада;
остварује сарадњу са сродним организацијама у земљи и
иностранству и доноси одлуке о ступању у чланство таквих
организација;
врши и друге послове који проистичу из закона и овог Статута. У
случају потребе може именовати комисије за обављање тих послова.

Седнице Управног одбора сазива председник Друштва. Оне се
одржавају најмање два пута годишње. Управни одбор пуноважно одлучује
ако седници присуствује већина његових чланова, а одлуке се доносе ако је
за њих гласало најмање две трећине присутних чланова Управног одбора.
Приликом предаје дужности новоизабраном Управном одбору
предаје се печат и штамбиљ Друштва као и одговарајућа документација.
Архива Друштва се чува у седишту Друштва.
Председник Националног комитета за астрономију и председник
Олимпијског комитета за астрономију редовно подносе Управном одбору
извештаје о раду. Бирају се јавним гласањем на изборној Скупштини.
О раду Националног комитета за астрономију и Националног
олимпијског комитета за астрономију доносе се посебни правилници.

Члан 18
Надзорни одбор има три члана. Бира га Скупштина Друштва, којој за
свој рад непосредно одговара. Мандат Надзорног одбора Друштва је три
године. Радом Надзорног одбора руководи председник, којег из свог
састава бира Надзорни одбор.
Ако у току трајања мандата неком од изабраних чланова Надзорног
одбора из било ког разлога престане својство члана, Надзорни одбор може
да кооптира у свој састав новог члана. На овај начин се састав Надзорног
одбора може мењати у току мандата за највише једног члана. Мандат
кооптираним члановима траје онолико времена колико би трајао мандат
члановима на чије су место кооптирани.
Члан 19

•
•
•
•
•

Надзорни одбор Друштва врши следеће послове:
стара се о заштити имовине Друштва;
стара се о заштити права чланова Друштва;
предузима неопходне мере у циљу заштите пословања Друштва и
спречавања свих врста злоупотреба функција и других штетних
појава у раду Друштва;
контролише примену одредаба овог Статута;
врши и друге послове који проистичу из закона и овог Статута.
Члан 20

Чланови Надзорног одбора могу присуствовати седницама Управног
одбора. Одбор је дужан да о утврђеним повредама Статута и других
нормативних аката обавести Управни одбор или Скупштину Друштва.
Одбор има право да остварује увид у финансијску и другу документацију и
друге податке у циљу утврђивања чињеничног стања о пословању
Друштва. Назорни одбор одлучује већином гласова.
Члан 21
Председник Друштва непосредно руководи радом Друштва. Бира га
Скупштина Друштва и мандат му траје три године.

Члан 22

•
•
•
•
•
•

•

Председник Друштва врши следеће послове:
председава Управним одбором;
сазива седнице Скупштине и Управног одбора;
непосредно спроводи одлуке, закључке и препоруке Скупштине и
Управног одбора;
координира рад свих органа управљања Друштва и обављања
стручних и административних послова Друштва;
представља и заступа Друштво;
има право и обавезу да обустави од извршења све одлуке органа
управљања Друштва за које оцени да су у супротности са законским
прописима, Статутом Друштва и другим актима и покрене поступак за
њихово преиспитивање;
врши и друге послове који проистичу из закона и овог Статута.
Члан 23

Председнику Друштва мандат може престати пре истека времена на
које је биран у случају оставке или опозива.
Одлуку о прихватању оставке усваја Управни одбор и у таквом
случају Управни одбор бира заменика председника Друштва. Мандат
заменика председника траје до прве седнице Скупштине Друштва.
Одлуку о опозиву могу донети Управни Одбор или Скупштина
Друштва. У случају да опозив донесе Скупштина Друштва, она на истој
седници бира новог председника Друштва. У случају да опозив донесе
Управни Одбор примењује процедура из става 2. овог члана.
V . ОДНОСИ И САРАДЊА СА ДРУГИМ ДРУШТВЕНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Члан 24
Друштво остварује сарадњу са стручним и научним организацијама у
циљу успешнијег и потпунијег остваривања постављених циљева.
Члан 25
Друштво се може удруживати у друге облике удруживања, савеза и
сл. ради остваривања заједничких циљева.

Члан 26
Друштво се може учланити у сродне међународне организације. За
остваривање међународне сарадње Друштво може формирати посебну
комисију.
Члан 27
О приступању Друштва у чланство неке друге организације у земљи
или иностранству одлучује Управни одбор Друштва.

VI. ЈАВНОСТ РАДА
Члан 28
Рад Друштва је јаван.
Информисање чланова Друштва вршиће се преко веб сајта Друштва
и листе адреса електронске поште чланова Друштва.
Обавештење о активностима Друштва медијима даје председник
Друштва или члан Друштва који је за то овлашћен.

VII. СРЕДСТВА ДРУШТВА
Члан 29
За остваривање циљева и задатака Друштва обезбеђују се
материјално-финансијска средства до којих се долази и која се троше само
на начин прописан законом, овим Статутом и другим пратећим актима.
Члан 30

•
•
•
•
•
•

Друштво стиче средства и материјална добра од:
чланарине;
реализације пројеката;
добровољних прилога;
дотација фондова, разних предузећа и других организација;
поклона и легата;
издавањем публикација у оквиру Друштва;

•
•

пројеката и на основу јавних конкурса и позива Министарстава;
и на други законом дозвољен начин.

За чланове Друштва из астрономских институција чланарина се може
плаћати колективно у висини коју одређује Управни одбор.
Члан 31
Финансијски план и завршни рачун доноси Управни одбор Друштва
сваке календарске године.
Расположива финансијска средства распоређују се финансијским
планом по наменама у складу са циљевима, задацима и програмом рада за
наредну календарску годину.
На подесан начин се, у току сваке календарске године, чланови
Друштва обавештавају од стране Председника Друштва најмање два пута о
начину прибављања и коришћења расположивих средстава.
Члан 32
Средства које Друштво реализује користе се за остваривање његових
циљева и задатака.
Члан 33
Финансијско пословање и коришћење средстава Друштва обавља се
у сагласности са важећим прописима.
Висина исплаћеног путног трошка може бити до износа законом
прописане неопорезиве накнаде.
Контролу финансијског пословања и коришћења средстава врши
Надзорни одбор.

VIII. ЈАВНА ПРИЗНАЊА
Члан 34

•

Друштво одаје јавна признања на више начина:
избором за заслужног члана Друштва;

•
•
•

избором за почасног члана Друштва;
додељивањем повеља Друштва приликом јубилеја Друштва;
предлагањем чланова за признања која додељују република Србија,
градови или региони у Србији, разне организације и институције у
Србији.

Одлуку о додељивању ових признања доноси
Друштва.

Управни одбор

IX. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА
Члан 35

•
•
•

Иницијативу за промену и допуну Статута могу покренути:
Управни одбор Друштва;
Надзорни одбор Друштва;
група од најмање 5 чланова Друштва.

Иницијатива се доставља Управном одбору. Ако се иницијатива
прихвати, приступа се поступку за одговарајућу промену. Ако се
иницијатива не прихвати, о томе се доставља образложени одговор
подносиоцу предлога.
Члан 36
Одлуку о промени Статута доноси Скупштина Друштва, на основу
оформљеног предлога промене Статута након јавне расправе.

X. ПРЕСТАНАК РАДА ДРУШТВА
Члан 37
Поред законом утврђених околности, Друштво може престати са
радом и на основу одлуке Скупштине, када престану услови за остваривање
његових циљева.
Члан 38
У случају престанка рада Друштва, ван његове трансформације у
неки други облик, који је уједно и правноимовински следбеник, имовина
Друштва ће припасти Астрономској опсерваторији у Београду.

XI . ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 39
Статут ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине.
Члан 40
Ступањем на снагу овог Статута, престаје да важи претходни статут
који је Скупштина Друштва астронома Србије усвојила на седници од
19.04.2011.
Члан 41
Ступањем на снагу овога Статута, у року од 7 дана ће се заказати
изборна Скупштина Друштва астронома Србије за избор чланова радних
тела и органа управљања по овом Статуту.

У Београду, 19.10.2020. године

Председник Друштва
__________________________
Владимир Ђошовић

