
На основу чл. 12, 22 и 78 Закона о удружењима (Службени гласник Републике Србије, бр. 
51/2009), чл. 91 важећег Статута Cрпског геолошког друштва, у поступку усклађивања свог 
Статута са одредбом Закона о удружењима, донетог дана 08. 07. 2009. г., који се примењује 
од 22.  10.  2009. г.,  Скупштина Српског геолошког друштва,  одржана 17.  11.  2010. године 
усвојила је:

СТАТУТ
СРПСКОГ ГЕОЛОШКОГ ДРУШТВА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Српско  геолошко  друштво  (у  даљем  тексту  -  Друштво)  је  удружење  грађана,  невладина, 
добровољна научна организација геолога Србије.

Српско геолошко друштво је  основано 1891.  године,  са  задатком: "да геолошки проучава 
српске  и остале земље Балканског Полуострва и да своје чланове и остале заинтересоване 
обавештава о достигнућима геологије и сродних наука". 

Члан 2.

Поред заједничких циљева и задатака, овим Статутом се утврђују међусобна права, обавезе и 
одговорности  чланова  Друштва,  а  такође  и  питања  која  су  од  интереса  за  успешан  рад 
Друштва.

II НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ПЕЧАТ
Члан 3.

Пун назив Друштва је: Српско геолошко друштво, а скраћени назив Друштва је: СГД.

Назив друштва на француском језику гласи: “Société Serbe de Géologie”, а назив друштва на 
енглеском језику гласи “Serbian Geological Society”. 

Седиште Друштва је: Каменичка 6, 11000 Београд. 

Члан 4.

Своје основне активности Друштво обавља на територији Србије.

Члан 5.

Друштво има свој печат. 

Печат Друштва је  округлог  облика,  пречника 3,2  cm.  У спољашњем ободу пише:  Српско 
геолошко друштво, Београд. У средини печата налази се година оснивања Друштва: 1891., 
горе је геолошки знак (два укрштена чекића), доле крст са четири оцила.

Члан 6.
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Ако у Друштву постоји више печата, они се обележавају редним (римским) бројевима. 

Члан 7.

Печате чува уз потпис задужено лице. 

Задужено лице одговорно је за чување печата односно штамбиља.

Члан 8.

Друштво има свој штамбиљ правоуганог облика, са простором за уписивање датума и броја 
за деловодни протокол. 

Члан 9.

Друштво може имати и своју значку, која симболизује активност Друштва. 

За  поједине активности (конгреси симпозијуми,  конференције,  јубиларне прославе  и др.) 
које организује, Друштво може да изради и посебну значку, која симболизује ту активност.

Члан 10.

Друштво се оснива на неодређено време.

III ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ДРУШТВА

Члан 11.

Друштво се оснива ради остваривања циљева из области геологије.

Основни циљ је  да  подстиче,  помаже и прати развој  основних и  примењених геолошких 
истраживања у Србији и да утиче на њихово унапређивање, уз праћење развоја геологије у 
свету. 

Члан 12.

За остварење својих основних циљева Друштво има следеће задатке: 

• да окупља у своје чланство научне и стручне раднике из свих геолошких дисциплина, 
као научне и стручне раднике из сродних дисциплина који су заинтересовани за општи 
развој и напредак геолошке науке у Србији; 

• да  подстиче,  помаже  и  прати  развој  научно-истраживачког  рада  у  геологији  и  да 
подстиче мултидисциплинарни рад; 

• да ради на стручном уздизању својих чланова и да помаже њихово усавршавање и 
афирмисање у геолошкој струци; 

• да  подстиче  своје  чланство  на  узајамно  информисање  о  успесима  и  резултатима 
геолошких проучавања у Србији и свету и да подстиче међународну научну сарадњу; 

• да  ради  на  популаризацији  геолошких  наука  и  пропагирању  значаја  геолошких 
проучавања,  као  једног  од  предуслова  за  потпунији и  бржи привредни и  културни 
развој Србије; 
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• да прати, подстиче и усмерава доношење геолошке законске регулативе; 

• да заступа интересе  геолога  Србије  и  да  се  бори за  афирмацију  геолошке науке  и 
струке; 

• да  стално  обогаћује  и  унапређује  своју  књижницу  проширивањем  размене 
публикација  Друштва са  публикацијама домаћих и  иностраних геолошких научних 
инсититуција; 

• да  организује  симпозијуме  и  друге  научне  и  стручне  скупове  о  геолошким 
проблемима,  значајним  за  науку,  привреду  и  образовање  из  домена  геологије. 
Друштво, такође, организује конгресе геолога и друге домаће и међународне скупове; 

• да активно ради на проблемима заштите и унапређења животне средине. 

Члан 13.

Своје циљеве Друштво остварује кроз различите форме активности Друштва; 

• одржава Годишње Скупштине, а по потреби и ванредне Скупштине; 

• организује  Зборове  Друштва  (пленарне  и  у  секцијама)  на  којима  се  саопштавају 
резултати научних и стручних геолошкх проучавања чланова Друштва и др.,  као и 
саопштења о савременим проблемима геолошких наука код нас и у свету и друго; 

• организује, по потреби, различите скупове (округли сто, симпозијуми конфернеције и 
др.), домаће и иностране и друго; 

• издаје  часопис  "Записници  Српског  геолошког  друштва",  посебне  домаће  и 
међународне публикације (Зборнике радова са конгреса, симпозијума, конференција, 
савeтовања и друго); 

• подстиче  сарадњу  са  другим  геолошким  друштвима,  и  другим  савезима  или 
друштвима инжењера и техничара рударске, геолошке и металуршке струке, а такође и 
са научним геолошким институцијама у земљи (САНУ и др.) и иностранству и друго.

IV ЧЛАНОВИ ДРУШТВА
Члан 14.

Чланови Друштва су: 

а) редовни; 
б) почасни; 
в) помажући.

Члан 15.

Редовни  чланови  Друштва  (у  даљем  тексту  чланови  Друштва)  могу  да  буду  геолози  и 
стручњаци сродних дисциплина, из земље и иностранства.

Члан 16.

За пријем у Друштво, по претходном члану, подноси се Управи Друштва молба за пријем у 
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чланство Друштва, у којој кандидат изјављује да ће поштовати Статут Друштва. 

Молбу за пријем у чланство Друштва разматра Управа на својој седници. Предлог одлуке о 
пријему новог члана у Друштво доносе чланови Управе већином гласова,  а  пријем новог 
члана потврђује се на првој Скупштини Друштва.

Члан 17.

Почасни  чланови  Друштва  могу  да  буду  грађани  Србије,  заслужни  за  развој  и  напредак 
Друштва и геолошке науке, а такође и страни научни радници, заслужни за развој геолошке 
науке. 

Почасне чланове Друштва бира Скупштина Друштва, а на предлог Управе, уз одговарајуће 
писано образложење. 

Почасни чланови Друштва су ослобођени плаћања чланарине.

Члан 18.

Посебним правилником регулисан је пријем помажућих чланова Друштва.

V ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА ДРУШТВА
Члан 19.

Чланови Друштва имају једнака права. Члановима Друштва не могу се ограничити права, 
изузев ако је то законом предвиђено. 

Права и обавезе чланова Друштва су: 

• да бирају и да буду бирани у органе Друштва; 

• да раде на реализацији задатака Друштва и да извршавају одлуке органа Друштва; 

• да буду информисани о раду Друштва и његових органа; 

• да дају  предлоге,  мишљења и примедбе на  рад  органа  Друштва,  као  и  Друштва  у 
целини, и да о заузетом ставу буду информисани; 

• да чувају и подижу углед Друштва; 

• да учествују у раду Скупштине и зборова Друштва; 

• да редовно плаћају чланарину, чију висину одређује Скупштина Друштва.

Члан 20.

За изузетан допринос у раду и развоју Друштва, заслужним члановима Друштва додељују се 
посебна признања: медаље, повеље, захвалнице и друга признања. 

Додељивање признања заслужним члановима Друштва регулисано је посебним правилником.

Члан 21.

Чланство у Друштву престаје: 

• самовољним иступањем; 
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• искључењем; 

• престанком плаћања чланарине; 

• смрћу члана; 

• престанком рада Друштва.

Члан 22.

Сваки члан Друштва може да иступи из Друштва и о томе подноси писмени захтев Управи 
Друштва. 

Чланство у Друштву престаје  по истеку два месеца од подношења захтева,  уз обавезу да 
подносилац испуни све до тада добијене задатке у Друштву. 

Члан 23.

Члан Друштва искључује се из Друштва када својим радом нанесе моралну или материјалну 
штету Друштву, а такође, и ако неоправдано не плаћа чланарину у периоду дужем од две 
године. 

Члану  Друштва који  у  текућој  години из  оправданих  разлога  не  плати  чланарину,  статус 
члана је у мировању.

Члан 24.

Чланство у Друштву престаје престанком рада Друшва. 

VI ОБЛИЦИ ДЕЛОВАЊА ДРУШТВА
Члан 25.

Друштво је јединствена организација у којој чланови Друштва учествују у остваривању 
задатака Друштва, избору органа Друштва, а у складу са Статутом према начелима и 

одредбама Устава Републике Србије. 

Активности Друштва остварују се кроз: 

• активно учешће његових чланова на зборовима Друштва; 

• рад Скупштина, Управе, Секција и Подружница Друштва; 

• образовање, по потреби, комисија, комитета, одбора и радних група; 

• организовање симпозијума, конференција, саветовања, семинара и др. 

• организовање стручних екскурзија и др.

Члан 26.

Зборови Друштва одржавају се, по правилу, 10. и 25. у месецу. 

Да би се збор одржао треба да је присутно најмање пет чланова Друштва.

Члан 27.

У Друштву се, по потреби, образују комисије за доделу посебних признања - медаља, повеља, 
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захвалница и др., заслужним поједницима и институцијама. 

Члан 28.

По потреби, Друштво организује домаће и међународне научне и стручне скупове.

Члан 29.

Теме научних и стручних скупова, на предлог Управе, усваја Скупштина Друштва. 

Припремама за одржавање скупова,  као и њиховим радом руководи Организациони одбор 
кога, на предлог Управе, именује Скупштина Друштва.

Члан 30.

Геолошке екскурзије се организују према потреби.  О организацији и програму екскурзија 
одлучује  Управа  Друштва.  Организовање  геолошких  екскурзија  регулисано  је  посебним 
правилником. 

Члан 31.

Чланови  Друштва  (најмање  10  редовних  чланова),  ради  остваривања  циљева  и  задатака 
Друштва, могу да образују своје подружнице у регионима, градским центрима, геолошким 
организацијама, на геолошким факултетима, као и у другим организацијама и институцијама.

Члан 32.

Подружнице раде по принципима који су у складу са Статутом Друштва.

Члан 33.

У циљу унапређивања научног и стручног рада и развоја појединих геолошких дисциплина, у 
Друштву  се  могу  образовати  Секције  које  окупљају  чланове  Друштва-специјалисте  из 
појединих геолошких дисциплина: 

• Секција за стратиграфију, палеонтологију и тектонику; 

• Секција за минералогију, петрологију, геохемију и седиментологију;

• Секција за хидрогеологију; 

• Секција за инжењерску геологију; 

• Секција за нафтну геологију и геофизику; 

• Секција за економску геологију и рудна лежишта; 

• Секција за историју геологије и друге.

Члан 34.

Одлуку о формирању Секције доноси Скупштина Друштва, а на предлог најмање 10 чланова 
Друштва. 

Члан 35.

Секције немају својство правних лица, па су им органи Друштва заједнички.

Члан 36.
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Секције раде према пословницима секција, у складу са Статутом Друштва, а у координацији 
са Управом. 

Члан 37.

Рад Секције воде Председник и Секретар секције. Председника и Секретара секције бирају 
чланови секције на Годишњем збору секције, са мандатом који  је временски усаглашен са 
мандатом Управе Друштва.

Члан 38.

Секција настоји да у своје чланство окупи што већи број стручњака ради бољег извршавања 
циљева  и  задатака  Друштва  (чл.  11  и  12);  организује  своје  зборове,  прикупља,  преко 
повереника подружница, од својих чланова чланарину коју затим уплаћује на жиро рачун 
Друштва.

Члан 39.

За све обавезе својих чланова  Секција одговара Друштву у целини. Без одобрења Управе 
Друштва  Секције  не  могу  ступати  ни  у  какве  уговорне  обавезе,  материјалне  или  друге 
природе. 

VII УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 40.

Друштво се организује као јединствена организација. 

VIII ОРГАНИ ДРУШТВА
Члан 41.

Органи Друштва су: Скуштина, Управа, Надзорни одбор, Суд части и Председник Друштва.

Члан 42.

Скупштина је највиши орган управљања Друштвом. 

Скупштину чине чланови Друштва. 

Члан 43.

Скупштина се одржава једанпут годишње; према потреби сазива се и ванредна Скупштина. 

Изборна скупштина се сазива сваке друге године.

Скупштину сазива председник Друштва на основу одлуке Управе. 

Председник  Друштва  је  дужан  да  сазове  Скупштину  у  року  од  30  дана  или  на  захтев 
Надзорног  одбора  или  на  писано  образложен  захтев  најмање  30  чланова  Друштва.  Ако 
Председник  Друштва  тада  не  сазове  Скупштину,  онда  седницу  Скупшине  може  сазвати 
Потпредседник Друштва или једно лице од наведених предлагача.

Радом Скупштине руководи Радно председништво које  се бира на Скупштини,  а  чине га 
Председник радног председништва и два члана.  О раду се води записник, коју потписује 
Председник радног председништва и записничар.
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Члан 44.

Скупштина Друштва је надлежна да: 

• усваја Статут, његове измене и допуне; 
• бира и разрешава лице овлашћено за заступање Друштва; 
• одлучује о удруживању у савезе или сродне, домаће и међународне асоцијације; 
• усваја годишњи финансијски извештај Друштва; 
• одлучује о статусним променама Друштва; 
• потврђује пријем новог члана Друштва; 
• доноси Пословник о раду Скупштине; 
• бира органе Друштва из редова својих чланова; 
• разматра и усваја извештаје о раду својих органа; 
• доноси план и програм рада Друштва; 
• доноси финансијски план Друштва; 
• именује Организациони одбор  научних и стручних  скупова на предлог Управе;
• врши  избор  својих  представника  у  различите  савезе  и  асоцијације  у  земљи  и 

иностранству;
• врши избор својих представника у Друштво геолошких инжењера и техничара Србије. 
• доноси одлуке о висини чланарине; 
• одлучује о молбама, приговорима и жалбама; 
• врши и друге послове утврђене Законом и Статутом Друштва; 
• бира почасне чланове Друштва; 
• одлучује о престанку рада Друштва;

Члан 45.

Скупштина може да се одржи ако је присутно више од половине од укупног броја чланова 
Друштва. 

Одлуке Скупштине се доносе већином гласова чланова Друштва присутних на Скупштини. 
Изузетак  чини када  се  гласа  о  престанку постојања Друштва,  о  располагању имовине,  о 
усвајању  Статута  или  у  измени  Статута,  када  је  потребна  двотрећинска  већина  гласова 
чланова Друштва присутних на Скупштини. 

Гласање  је  јавно дизањем руку,  осим ако  Скупштина  одлучи  да  је  гласање  тајно  (путем 
гласачких листића).

Ако није присутан довољан број чланова за пуноважно одлучивање, Скупштина се одлаже за 
један сат. После тог рока Скупштина пуноважно ради са присутним бројем чланова, а одлуке 
Скупштине постају пуноважне ако се за њих изјасни већина присутних чланова Друштва. 

Члан 46.

Скупштина Друштва ради по пословнику који се усваја на Скупштини.

Члан 47.

Одржавање Скупштине најављује се најмање седам дана раније, оглашавањем у средствима 
јавног информисања или на други адекватан начин.

Члан 48.
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Управа је колективни извршни орган Скупштине Друштва који управља радом Друштва. 

Управа се састоји од девет чланова које бира Скупштина Друштва из реда чланова Друштва. 

Управа се конституише одмах по избору и на првој својој седници из својих редова се бирају: 
Председник, Потпредседник, Секретар, Технички секретар и Благајник. 

Чланови Управе бирају се за мандатни период од две године с тим да се њихов мандат може 
једанпут поновити. 

Члан 49.

Надлежност Управе Друштва: 

• стара се о спровођењу одлука, закључака и препорука Скупштине Друштва; 

• стара се о извршењу програма рада који Скупштина утврди; 

• утврђује  предлог  Статута  Друштва  и  других  општих  аката  који  се  усвајају  на 
Скупштини; 

• координира и стимулише рад Секција и Подружница; 

• прати  рад  других  органа  и  радних  група  Друштва  и  даје  предлоге  за  унапређење 
њиховог рада; 

• сарађује и одржава контакте са другим геолошким друштвима, Друштвом геолошких 
инжењера  и  техничара  Србије  и  другим  сродним  организацијама  у  земљи  и  у 
иностранству; 

• управља имовином Друштва; 

• решава  и  друга  питања  која  су  Статутом  и  другим  општим  актима  Скупштине 
Друштва стављена у делокруг рада Управе; 

• Против  одлука  Управе   приговори  се  улажу  Скупштини  или  Надзорном  одбору 
Друштва.

Члан 50.

Дужности чланова Управе: 

Председник представља и заступа Друштво у свим приликама када је  то потребно,  како 
према  трећим  лицима,  тако  и  према  савезима  и  асоцијацијама,  у  складу  са  Статутом. 
Руководи  свим  састанцима  и  скуповима  Друштва,  сазива  седнице  Управе  и  Скупштину, 
отвара  седнице  Скупштине   и  руководи  њеним  радом  до  избора  радног  председништва 
Скупштине и својим потписом одобрава финансијско - материјалне издатке Друштва. 

Потпредседник замењује председника у његовом одсуству. 

Секретар води целокупну администрацију Друштва, ради на припремама седница Управе и 
Скупштине у сагласности са председником; води записнике са седнице Управе и са Зборова; 
стара се о одржавању зборова, заказује их, и др. 

Управа има и Техничког секретара који помаже Секретару у раду. 

Благајник води  материјално-финансијско  пословање  Друштва,  организује  прикупљање 
чланарине и са Председником саставља годишњи финансијски извештај Друштва.

Члан 51.
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Управа се састаје по потреби. 

Седнице  Управе  сазива  и  њима  руководи  председник  Друштва,  а  у  случају  његове 
спречености, Потпредседник или члан Управе кога она одреди.

Члан 52.

Председник Друштва дужан је да закаже седницу Управе и на захтев:

• Надзорног одбора, 

• 1/3 чланова Управе, 

• чланова једне Секције. 

Уколико Председник не сазове седницу Управе, седницу ће сазвати предлагач из става 1 овог 
члана. 

Члан 53.

Управа Друштва пуноважно одлучује ако је на седници присутна већина њених чланова. 

Одлуке  Управе  доносе  се  већином  гласова  присутних  чланова  Управе,  јавним  гласањем 
-дизањем руку.

Члан 54.

За свој рад Управа је одговорна Скупштини Друштва. 

Уколико поједини чланови Управе не обављају савесно своју дужност или раде супротно 
одлукама Скупштине, интересима Друштва или одредбама Статута Друштва, могу да буду 
опозвани и пре истека времена на које су изабрани. 

Одлуку о опозиву доноси Скупштина Друштва.

Члан 55.

У случају опозива целе Управе,  Скупштина је  дужна да у року од 60 дана изабере нову 
Управу. 

До избора нове Управе, Управа којој је ускраћено поверење дужна је да обавља све послове 
из надлежности Управе. 

Члан 56.

Ради боље везе са члановима Друштва, а у циљу ангажованијег рада чланова на зборовима 
Друштва,  на  сакупљању чланарине  и  другим  активностима,  Управа  одређује  поверенике 
Друштва у радним организацијама и институцијама. 

Члан 57.

Надзорни одбор врши контролу законитости рада Друштва.

Члан 58.

Надзорни одбор контролише: 

• примену одредаба Статута и других општих аката; 

• извршење рада и обавеза свих органа Друштва; 

• материјално  и  финансијско  пословање,  као  и  исправност  коришћења  материјално-
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финансијских средстава; 

• штити имовину Друштва.

• њен задатак је и разматрање жалби, које са својим предлогом доставља Скупштини на 
одлучивање.

Члан 59.

Надзорни  одбор  има  права  и  дужност  да  о  уоченим  незаконитим  појавама  и 
неправилностима  обавештава  Скупштину,  Управу  и  друге  органе  Друштва  и  предлаже 
предузимање одређених мера у оквиру њихове надлежности. 

Њен задатак је и разматрање жалби.

Члан 60.

Надзорни одбор има три члана - председника и два члана, које бира Скупштина. 

Пуноважно ради, ако су на збору присутни сви чланови.

Одлуке доноси већином гласова, најмање једном годишње заседа, по потреби и чешће. О 
свом раду води записник, коју сви – председник и два члана Надзорног одбора потписују.

Надзорни одбор се бира за мандатни период од две године, са могућношћу поновног избора. 

Функција чланова надзорног одбора је неспојива са функцијама председника или члана било 
ког органа Друштва. 

Члан 61.

Суд части има три члана који између себе бирају председника. 

Суд  части  решава  спорове  између  чланова  Друштва,  било  на  захтев  заинтересованих 
чланова, било на захтев органа Друштва. 

IX ПРЕДСЕДНИК
Члан 62.

Председник може бити лице које има пребивалиште или боравиште на територији Р. Србије.

Председник представља и заступа Друштво у свим приликама када је  то потребно,  како 
према трећим лицима, тако и према савезима и асоцијацијама, у складу са овим Статутом.

Председник  заступа  Друштво  неограничено и  дужан  је  да  се  придржава  овлашћења 
одређених Статутом и одлукама надлежних органа.

Подаци председника Друштва се уписују у одговарајући Регистар прописан законом.

Руководи  свим  састанцима  и  скуповима  Друштва,  сазива  седнице  Управе  и  Скупштину, 
отвара  седнице  Скупштине   и  руководи  њеним  радом  до  избора  радног  председништва 
Скупштине и својим потписом одобрава финансијско - материјалне издатке Друштва. 

Председник и други чланови Управе врше припреме за Скупштину. 

Председник Друштва је уједно и Председник Управе.
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X ПРЕСТАНАК ФУНКЦИЈЕ
Члан 63.

Мандат свих чланова управљања као и Председника и његовог заменика може да престане 
престанком функције, опозивом од стране Скупштине, оставком или смрћу.

XI ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ
Члан 64.

Друштво за своје обавезе одговара целокупном својом имовином. Чланови и органи Друштва 
не одговарају за обавезу Друштва у правном промету са својом имовином. Изузетно наведена 
лица  могу  одговарати  лично  за  обавезу  Друштва  са  својом  имовином  ако  поступају  са 
имовином Друштва као да је у питању њихова имовина или злоупотребе Друштво као форму 
за незаконите и преварне сврхе. Осим тога чланови органа друштва одговарају солидарну за 
штету  коју  су  својом  одлуком  проузроковали  Друштву,  ако  је  та  одлука  донета  групм 
непажљом или са намером да се штета проузрокује осим ако су у поступку доношења одлуке 
издојили своје мишљење на записник.

Поступак  за  накнаду  штете  покреће  се  на  основу  одлуке  органа  управљања  одређеног 
Статутом  Друштва  или  Статутом  одређеног  дела  Друштва.  Одлуком  се  може  одредити 
посебни заступник Друштва за поступак накнаде штете.

Одредбе овог члана сходно се примељује и на радње заступника Друштва.

XII ОБАВЕЗЕ ДРУШТВА У ОБЛАСТИ 
ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА

Члан 65.

Друштво  води  пословне  књиге. Сачињава  финансијске  извештаје  и подлеже вршењу 
ревизије  финансијских  извештаја, у  складу са  прописима  о  рачуноводству и  ревизији. 
Годишњи обрачуни и извештаји о активностима Друштва се подносе члановима Друштва на 
начин утврђен Статутом.

XIII ПРАВНИ ПРОМЕТ, ЗАСТУПАЊЕ
И ПРЕДСТАВЉАЊЕ

Члан 66.

У правном промету са трећим лицима Друштво иступа у своје име и за свој рачун. 

За своје обавезе Друштво одговара свим својим средствима са којима располаже. 

Друштво има свој жиро рачун, који се води код Службе за платни промет, а може да има и 
свој девизни рачун. 

Члан 67.

Друштво представља и заступа Председник Друштва.
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Члан 68.

Председник  Друштва  овлашћен  је,  да  у  име  Друштва,  а  у  оквиру  делатности  Друштва, 
закључује  уговоре  и  предузима  друге  правне  радње  са  трећим  лицима  уз  претходну 
сагласност Управе.

Члан 69.

Сва материјална и финансијска пословања (исплате - уплате) Друштва потписује Председник 
Друштва који у ту сврху депонује свој потпис код надлежне службе; према одлуци Управе 
може још један њен члан у исту сврху да депонује свој потпис.

Члан 70.

Председника Друштва, у случају његове одсутности, замењује Потпредседник Друштва или 
један од чланова Управе, кога иста именује.

XIV ЈАВНОСТ РАДА
Члан 71.

Рад Друштва и свих његових органа је јаван.

Члан 72.

У циљу обавештавања шире јавности о свом раду Друштво издаје публикацију "Записници 
Српског геолошког друштва".

Члан 73.

Питање тајне геолошких података регулише се према важећим законским прописима. 

 

XV ОДНОСИ И САРАДЊА ДРУШТВА СА ДРУГИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА И АСОЦИЈАЦИЈАМА

Члан 74.

Друштво  се  може  удруживати  у  асоцијације  као  што  су  савези  и  др.  ради  остваривања 
заједничких циљева. 

Члан 75.

Друштво своје активности усаглашава са акцијама Савеза инжењера и техничара рударске, 
геолошке и металуршке струке Србије.

Члан 76.

Друштво је члан Асоцијација европских геолошких друштава (AEGS), Европске федерације 
геолога  (EFG)  и  Међународног  савеза  геолошких  наука  (IUGS)  и  преко  њих  остварује 
сарадњу са свим другим међународним друштвима, асоцијацијама, комитетима и др. 

Члан 77.

Ради  остваривања  својих  задатака  Друштво  сарађује  са  геолошким  организацијама  и  са 
геолошким научним и образовним установама у Србији,  као и са носиоцима средстава за 
финансирање геолошких истраживања (Министарства, фондови и др.).
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Члан 78.

Друштво може сарађивати и бити члан међународних геолошких организација и асоцијација, 
уколико ова сарадња није у супротности са законском регулативом Србије.

О  учлањивању  Друштва  у  друге  геолошке  организације  и  асоцијације  у  земљи  и 
иностранству, одлуку доноси Скупштина Друштва, а на предлог Управе Друштва. 

 

XVI ПОМОЋНИ И ПРИДРУЖЕНИ ОРГАНИ ДРУШТВА
Члан 79.

У  границама  својих  права  и  дужности  органи  Друштва  могу  да  образују  стална  или 
повремена радна тела, комитете или комисије за поједине проблеме које треба да решавају 
органи Друштва. 

Састав, права и дужности поменутих радних тела, односно комитета или комисија утврђује 
орган Друштва који их је оформио. 

Члан 80.

У Друштву делује Национални комитет Карпатско-балканске геолошке асоцијације (CBGA) 
као придружени орган. Њихов рад се одвија према утврђеном пословнику.

У  оквиру  Друштву  делују  и  друге  Комисије.  Њихов  рад  се  одвија  према  утврђеном 
пословнику.

XVII ЗБОРОВИ ДРУШТВА
Члан 81.

На зборовима Друштва чланови Друштва и позвани стручњаци саопштавају резултате својих 
научних  и  стручних  истраживања  из  домена  геологије  и  сродних  научних  дисциплина; 
износе се проблеми у вези са радом Друштва и његовим задацима. На зборовима Друштва 
приказује се и живот и рад преминулих чланова Друштва и друго. 

XVIII ПУБЛИКАЦИЈЕ ДРУШТВА
Члан 82.

Друштво  издаје  публикацију  "Записници  Српског  геолошког  друштва"  (у  даљем  тексту 
Записници). Записници излазе по правилу једанпут годишње. У Записницима се објављују 
научни  и  стручни  резултати  геолошких  истраживања,  које  су  чланови  Друштва  и  други 
стручњаци, по правилу, саопштили на зборовима Друштва. Објављују се и други пригодни 
текстови ("Ин мемориам", саопштења са међународних скупова и др.). 

Аутори  су  дужни да  рукописе  саопштења,  односно  предавања  (припремљене  за  штампу) 
предају секретару Управе пре почетка рада Збора Друштва. 

У  Записницима  ће  бити  штампана  саопштења  која  буду  прихваћена  на  Збору  Друштва. 
Дефинитивну одлуку о штампању саопштења доноси Управа. 

О припремању рукописа за штампање у Записницима постоји "Упутство ауторима"
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Члан 83.

Поред часописа "Записници Српског геолошког друштва", Друштво издаје, према потреби, и 
посебне публикације, које се односе првенствено на научне скупове (конгресе, симпозијуме, 
конференције) и др. 

Записнике уређује Уређивачки одбор, који чине: Председник Друштва (главни и одговорни 
уредник),  Потпредседник,  Секретар,  Научни  одбор  и  Организациони  одбор  чији  састав 
именује Управа Друштва на годишњем нивоу и по правилу га чине: председници секција 
Друштва,  чланови  Друштва  и  еминентни стучњаци  геолошких  и  сродних  дисциплина  из 
земље и иностранства.

За сваку годину Управа одређује техничког уредника Записника.

За  посебне  публикације  Друштва  образује  се  посебан  Уређивачки  одбор  (и  по  потреби 
Научни одбор) који именује Управа Друштва, а чине га стручњаци из одговарајуће области.

XIХ КЊИЖНИЦА
Члан 84.

Друштво има књижницу чији се фонд повећава разменом публикација са другим Друштвима 
и институцијама (геолошким и другим) из земље и иностранства.

XХ МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ 
ДРУШТВА

Члан 85.

За остваривање циљева и задатака потребна материјално -  финансијска средства Друштво 
остварује и користи на начин како је то Законом прописано и одређено овим Статутом.Члан 
86.

Друштво остварује своје приходе из следећих извора: 

• прикупљањем годишње чланарине; 

• дотацијом из републичких фондова; 

• од помажућих чланова Друштва (институција и појединаца); 

• од камата на уложена средства:

• учествовањем на разним конкурсима.

Члан 87.

Материјално-финансијска средства Друштва чине. 

• основна средства; 

• опрема; 

• наменска средства; 

• обртна средства. 
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Члан 88.

Основна средства су средства трајног карактера. 

Опрему чине: научне, стручне и друге публикације које се налазе у књижници Друштва. 

Наменска средства чине: фонд за издавање публикација, фонд "Милош и Никола Павловић", 
као и друга средства добијена наменски - за одржавање конгреса, симпозијума, конференција, 
саветовања и др. 

Обртна средства чине: приходи од чланарине, донације, приходи од продаје публикација и 
други приходи.

Члан 89.

Друштво може, према потреби, да ангажује појединце, уз одговарајући уговор, за послове 
претежно  техничког  карактера  -  првенствено  у  вези  са  издавачком  делатношћу, 
организацијом скупова, финансијским пословањем и друго. Одлуку о ангажовању одређеног 
лица доноси Управа Друштва.

Члан 90.

Чланови  Друштва  информишу  се  о  годишњем  материјално  -  финансијском  пословању 
Друштва на Годишњој скупштини (Извештаји благајника и Надзорног одбора). 

Члан 91.

Средства Друштва утврђују се и распоређују финансијским планом Друштва. 

Средства се у финансијском плану утврђују по врстама прихода, а распоређују по наменама, 
у складу са циљевима, задацима и програмом рада и финансијском плану Друштва.

Члан 92.

Финансијски план и завршни рачун доноси Скупштина Друштва сваке године.Члан 93.

Финансијско пословање и коришћење средстава врши се у складу са важећим прописима, а у 
циљу остваривања задатака Друштва.

Члан 94.

За закониту употребу средстава по финансијском плану Друштва одговоран је председник 
Надзорног  одбора  као  наредбодавац  или  лице  које  посебном  одлуком  овласти  Надзорни 
одбор Друштва.

XХI ПРЕСТАНАК РАДА ДРУШТВА
Члан 95.

О сталном престанку рада Друштва одлучује Скупштина Друштва на предлог неког од својих 
органа или најмање једне трећине редовних чланова Друштва. 

Када Скупштина Друштва донесе одлуку о сталном престанку рада Друштва, сва средства и 
имовина Друштва, која остану после подмиривања обавеза Друштва према трећим лицима, 
преносе се на Рударско-геолошки факултет, Универзитета у Београду. 

У случају сталног престанка рада Друштва, председник Управе је дужан да у року од 10 дана 
од дана престанка рада Друштва обавести о томе  Регистар удружења, ради брисања Друштва 
из регистра.
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XXII НАЧИН ДОНОШЕЊА ИЗМЕНА И ДОПУНА 
СТАТУТА ДРУШТВА

Члан 96.

Иницијативу за измену и допуну Статута могу дати: 

• Скупштина Друштва; 

• Управа Друштва; 

• Надзорни одбор; 

• секције или подружнице; 

• чланови Друштва као појединци. 

Иницијатива за измену и допуну Статута доставља се Управи Друштва. 

Ако  Управа  прихвати  иницијативу  за  измену  и  допуну  Статута,  покренуће  поступак  за 
промену  Статута  Друштва,  а  уколико  утврди  да  не  постоје  разлози  за  то,  одбациће 
иницијативу и о томе обавестити покретача-даваоца иницијативе.

Члан 97.

Нацрт  измена  и/или  допуна  Статута,  Управа  доставља на  претходну расправу  члановима 
Друштва, ради давања предлога и мишљења. 

Након датих предлога,  мишљења и примедби,  Управа сачињава предлог измена и допуна 
Статута Друштва и доставља га Скупштини на усвајање. Измене и допуне Статута усвајају се 
на Скупштини већином гласова присутних чланова. 

XXIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 98.

Овим Статутом се врши усклађивање ранијег Статута са Законом о удружењима (Сл. Гласник 
РС бр. 51/09.

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи ранији Статут Српског геолошког друштва 
усвојем на Скупштини  Друштва 10. марта 1992. г. на основу којег је донето решење о упису 
МУП-а, Секретаријат у Београду, под бројем 212-1-120/94 од 21.06.1994.

Овај  Статут ступа на  снагу његовим усвајањем на  Скупштини Друштва и осмог дана  од 
објављивања тако усвојеног Статуа на огласној табли РГФ, Каменичка 6, 11000 Београд.. 

Ступањем на снагу овог Статута престају да важе сва акта која су у супротности са овим 
Статутом. 

Сва донета акта треба да се ускладе са одредбама овог Статута у року од 3 месеца од дана 
овере надлежног органа Управе. 

До усклађивања, остали  акти се примењују у погледу оних одредаба које нису у супротности 
са овим Статутом.

Уколико нека одредба осталих општих аката неприменљива из разлога према претходном 
ставу, Управа својом одлуком усклађује контрадикторност.
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Члан 99.

Овлашћује се Управа Друштва да донесе прећишћен текст Статута Друштва. 

Члан 100.

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од објављивања на огласној табли РГФ, Каменичка 6, 
11000 Београд.

Председавајући Скупштине

Српског геолошког друштва

Ненад Бањац
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