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I.ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Чл.1.

Српски национални комитет Карпатско-балканске геолошке асоцијације (у 
даљем тексту: Комитет) је радно, научно-стручно тело Српског геолошког друштва 
и,  у  исто  време,  део  Карпатско-балканске  геолошке  асоцијације,  која  делује  у 
склопу Интернационалне уније геолошких наука (ИУГС) као придружени члан.

Чл.2.

Делатност Комитета се одвија у складу са Статутом Карпатско-балканске 
геолошке  асоцијације  (у  даљем  тексту:  КБГА),  Статутом  Српског  геолошког 
друштва (удаљем тексту: СГД) и овим Правилником.

II. НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ПОДРУЧЈЕ ДЕЛОВАЊА КОМИТЕТА

Чл.3.

Назив  Комитета  је  „Српски  национални  комитет  Карпатско-балканске 
геолошке асоцијације“

Седиште Комитета је у Београду, Каменичка 6, п.фах 227.

Чл.4.

Подручје деловања комитета је територија Републике Србије.

Чл.5.

Комитет има своја два штамбиља правоугаоног облика са текстовима: СГД, Српски 
национални комитет КБГА, на  првом и  Serbian  Geological  Society,  Committee  of 
CBGA of Serbia, на другом.



III. ПРАВНИ ПРОМЕТ, ЗАСТУПАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ

Чл. 6.

Комитет нема статус правног лица.
Комитет делује преко СГД.
У правном промету с трећим лицима, Комитет заступа председник СГД или 

лица које он овласти за то.
Комитет  представља  председник  Комитета  пред  СГД,  КБГА  и 

међународном унијом геолошких наука (IUGS).

Чл.7.

Комитет потписује председник Комитета или лице које он овласти за то.

IV. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ КОМИТЕТА

Чл.8.

Циљеви  Комитета  су  да:  подстиче,  координира,  помаже  и  организује 
активности  на  геолошким  проучавањима  Карпатско-балканских  и  суседних 
региона Србије, затим да са осталим чланицама КБГА учествује у координираним 
геолошким истраживањима Карпатско-балканских и суседних територија и све то 
да ради у циљу научног проучавања и решавања практичних стручних проблема у 
Карпатима, Балканидима и суседним регионима.

Чл.9.

Да би остварио своје циљеве, Комитет има следеће задатке:
- да обједињује и окупља све геологе и геофизичаре који се баве проучавањем 

Карпатско-балканског лука и суседних региона;
- да организује сарадњу у истраживањима Карпатско-Балканида и суседних 

територија  између  домаћих  и  иностраних  геолога  и  између  других 
националних комитета;

- да репрезентује геолошку науку и струку у КБГА;
- да  организовано,  путем  делегација  или  појединачних  представника, 

учествује на свим међународним скуповима КБГА;
- да и сам организује разне међународне скупове КБГА када то прихвати као 

обавезу;
- да покреће и утиче на решавање и свих других питања која се односе на 

геолошка проучавања и њихову организацију у оквиру КБГА;



V. ЧЛАНСТВО У КОМИТЕТУ

Чл.10.

Комитет се састоји од пет (5) чланова.
Чланови Комитета су геолози и геофизичари појединци.
Чланови Комитета на предлог Управе СГД бира Скупштина СГД.

Чл.11.

Чланство у Комитету траје пет (5) година и може да буде продужено за још 
пет година.

Чл.12.

Чланови  Комитета  између  себе  бирају  Председника  и  Секретара  са 
мандатом од пет година.

VI. ОБЛИЦИ ДЕЛОВАЊА КОМИТЕТА

Чл.13.

Делатност  Комитета  се  одвија  на  седницама  Комитета,  затим  у  радним 
телима СГД и КБГА, на међународним скуповима КБГА, преко чланова радних 
група КБГА а у складу са статутима КБГА и СГД.

Чл.14.

Седнице  Комитета  се  одржавају  према  потреби  и  са  актуелним  дневним 
редом.

О  седницама  Комитета  води  се  записник  који  се  прихвата  на  следећој 
седници Комитета.

Чл.15.

На  Интернационалним  конгресима  КБГА,  Комитет  учествује  путем своје 
делегације коју чине званични делегати изабрани од стране Комитета а потврђени 
од стране Управе СГД. Делегација се састоји од председника, секретара и чланова.

Председник делегације је члан Савета КБГА и обавезно учествује у раду тог 
тела.  У том телу, председник делегације заступа интересе Комитета,  и преузима 
обавезе за организовање свих међународних скупова КБГА у Србији а на основу 
претходно донетих одлука у Комитету и СГД.

По  завршетку  међународног  скупа,  председник  и  секретар  делегације, 
подносе  писмени  извештај  о  раду  делегације  на  скупу  и  то  на  првој  наредној 
седници Комитета.



Чл.16.

На  осталим  међународним  скуповима,  Комитет  учествује  само  путем 
појединаца или група које имају интерес за њихов рад.

Чл.17.

Комитет сам или као суорганизатор може да организује и научно-стручне 
скупове  са  учешћем  само  домаћих  геолога  и  геофизичара  о  различитим 
проблемима из геологије  Карпато-балканида и суседних рејона.  У овом случају, 
Комитет  одређује  Организационји  одбор  скупа  и  доноси  посебне  одлуке  о 
припреми и раду таквог скупа.Те одлуке одобрава Управа СГД.

Чл.18.

Комитет  сам  или  у  сарадњи  са  другим  националним  комитетима  КБГА, 
покреће процес оснивања нових радних група као основних оперативних радних 
тела КБГА и подржава рад постојећих.

Комитет  доноси  одлуку  о  престанку  рада  наших  представника  у  радним 
групама за које више не постоји интерес.

VII. ЈАВНОСТ У РАДУ

Чл.19.

Рад Комитета је јаван.

Чл.20.

О свом раду  Комитет,  крајем  године,  подноси  писмени  извештај  Управи 
СГД о раду у протеклој години.

VIII. ФИНАНСИРАЊЕ РАДА КОМИТЕТА

Чл.21.

Комитет  се  финансира  преко  СГД  и  преко  жиро  рачуна  СГД.  Средства 
Комитета се воде издвојено као средства за посебне намене.

Чл.22.

Извори  финансирања  рада  Комитета  су:  средства  прибављена  по  основу 
конкурса  код  ресорних  министарстава  и  других  субјеката,  донације,  и  средства 
СГД издвојена за рад Комитета.



IX. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

Чл.23.

Комитет  може  да  објављује  повремена  издања,  односно  материјале  са 
конгреса,  симпозијума и других научних и стручних скупова КБГА и резултате 
рада радних група.

Чл.24.

Повремена  издања  Комитета  из  претходног  члана,  уређује  Редакциони 
одбор и главни одговорни уредник. За сваку публикацију Комитет бира посебан 
редакциони одбор и главног одговорног уредника и то на једној од својих седница. 
Број чланова редакционог одбора се одређује за сваки поједини случај посебно.

X. ПРЕСТАНАК РАДА КОМИТЕТА

Чл.25.

Комитет може да престане са радом:
- када Скупштина СГД донесе одлуку о престанку рада Комитета;
- ако престане да ради и постоји СГД;
- ако престане да ради и постоји КБГА;
- када чланови Комитета донесу одлуку да`Комитет престане са радом.

XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Чл.26.

Измене и допуне овог Правилника врше се на исти начин и по поступку по 
коме је и донет.

Чл.27.

Овај Правилник ступа на снагу оног дана када буде прихваћен од стране 
Управе СГД а на предлог актуелног Комитета КБГА.

Скупштина  СГД  потврђује  овај  Правилник  на  основу  одлуке  о  његовом 
прихватању од стране Управе СГД.

У Београду, 29.06.2007. Председник СГД

Проф. Др Љупко Рундић


