
На основу Закона о удружењима (Службеном гласнику РС, бр. 51/2009 и 

99/2011 – др. закон) Скупштина Друштва генетичара Србије на седници одржаној дана 

26. јуна 2017. године, усвојила је 

 

СТАТУТ 

ДРУШТВА ГЕНЕТИЧАРА СРБИЈЕ 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Друштво генетичара Србије (у даљем тексту: Друштво) је добровољна, 

невладина и непрофитна организација која окупља научне, просветне и стручне 

раднике који се баве фундаменталним и примењеним генетичким истраживањима. 

Члан 2. 

Назив удружења је: ДРУШТВО ГЕНЕТИЧАРА СРБИЈЕ (на енглеском 

језику: SERBIAN GENETIC SOCIETY). 

Скраћени назив Друштва је ДГС на српском и SGS на енглеском језику. 

Седиште Друштва је у просторијама Института за кукуруз „Земун Поље“ у 

Београду, Улица Слободана Бајића 1, Земун/Београд. 

Друштво своју делатност остварује на територији Републике Србије. 

Друштво има своју интернет адресу www.dgsgenetika.org.rs 

Печат Друштва је округао и садржи текст: Друштво генетичара Србије Београд. 

Текст на печату је на српском језику ћирилицом. Користи се за оверу свих званичних 

докумената Друштва. 

Начин употребе, чување и руковање печатом уређује Председништво Друштва, 

у складу са законом. 

Друштво има лого облика стилизованог штампаног латиничног великог слова G 

плаве боје. У оквиру слова G белом бојом пише текст ДРУШТВО ГЕНЕТИЧАРА 

СРБИЈЕ (у верзији на српском језику), односно SERBIAN GENETIC SOCIETY (у 

верзији на енглеском језику). Слово G уоквирује схематски приказ дела двоструке 

завојнице ДНК, са четири различито обојена нуклеотида везана у четири пара.   

У правном промету, службеним односима или преписци са трећим лицима, 

користи се меморандум који садржи пун назив и лого Друштва и друге елементе 

предвиђене законом. Меморандум може бити и на енглеском језику. 

Члан 3. 

 Друштво има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима 

утврђеним законом и овим Статутом. Друштво представља и заступа председник 

Друштва (у даљем тексту: Председник), секретар Друштва или овлашћени члан 

Председништва. 

Члан 4. 



 Ради остваривања заједничких циљева Друштво може да се удружује са 

домаћим и страним научним друштвима, о чему одлуку доноси Председништво 

Друштва. 

Члан 5. 

Активности и рад Друштва се одвијају у оквиру научних секција (у даљем 

тексту: Секције): 

1. Генетика микроорганизама 

2. Медицинска генетика 

3. Мутагенеза и генотоксикологија 

4. Оплемењивање организама 

5. Популациона и еволуциона генетика 

  

II. ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА РАДА ДРУШТВА 

Члан 6. 

Друштво је основано са циљем организовања, подстицања и координирања 

чланова који се баве научним, образовним и другим делатностима у свим областима 

генетике. 

Циљеви и задаци Друштва су да: 

- развија и унапређује све области генетике; 

- стимулише примену резултата генетичких истраживања у пракси и 

образовном процесу; 

- ради на континуираном стручном усавршавању свих заступљених профила 

како би се стално пратила и примењивала најсавременија сазнања из 

генетике;  

- негује и примењује етичке принципе у научном, академском и стручном 

раду; 

- своју организацију учини оперативном и флексибилном како би се 

омогућило сваком члану да искаже своје креативне способности; 

- доприноси размени научних сазнања и информација; 

- подстиче сарадњу и комуникацију чланова са колегама у земљи и 

иностранству; 

- сарађује са сродним друштвима и асоцијацијама у земљи и иностранству; 

- организује научне и стручне домаће и међународне скупове и трибине; 

- ствара повољне услове за несметан рад професионалних кадрова, а нарочито 

подстиче развој научног подмладка; 

- популарише и подстиче ширење знања у свим областима генетике; 

- буде отворено за све позитивне утицаје и да преко својих представника 

учествује у свим видовима друштвеног живота; 

- предлаже истакнуте чланове Друштва за научна и друштвена признања, као 

и за чланства у научним и стручним институцијама. 



Члан 7. 

 Научни и стручни рад Друштво остварује: 

- издавањем научних и стручних часописа; 

- организовањем научних и стручних скупова; 

- учешћем чланова Друштва на научним и стручним скуповима у земљи и 

иностранству;  

- јавним иступањима чланова Друштва ради популаризације свих области 

генетике; 

- сарадњом са научним, просветним, привредним и другим организацијама у 

земљи и иностранству. 

Члан 8. 

  Ради остваривања циљева и задатака Друштво може обављати следеће 

делатности: 

- 94.12 - Делатности струковних удружења 

- 58.1 – Издавање књига, часописа и друге издавачке делатности 

- 58.11 - Издавање књига 

- 58.14 - Издавање часописа и периодичних издања 

- 58.19 – Остала издавачка делатност 

Наведене делатности Друштво може обављати у складу са уписом у регистар 

удружења. 

 

III. ЧЛАНСТВО У ДРУШТВУ 

Члан 9. 

 Чланови Друштва могу бити редовни и почасни. 

 Редовни чланови Друштва могу бити научни и стручни радници у области 

генетике и сродних наука, који изјаве жељу за упис у Друштво, прихвате Статут 

Друштва и редовно плаћају чланарину. Чланство у Друштву је добровољно, а 

приступање Друштву врши се потписивањем приступнице или електронском 

регистрацијом и уплатом чланарине. Друштво води евиденцију о својим члановима и 

њиховим основним личним и професионалним подацима. 

Почасни члан Друштва може постати сваки научни, просветни и стручни 

радник из земље и иностранства који је значајно допринео развоју генетике и раду 

Друштва. Почасне чланове бира Скупштина Друштва на основу писаног и 

образложеног предлога Председништва или на основу писаног и образложеног 

предлога најмање пет редовних чланова Друштва. 

Чланови Друштва могу бити и лица ван граница Републике Србије, у складу са 

законом.  



Члан 10. 

Члан Друштва има право да: 

- равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева 

Друштва; 

- непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа 

Друштва; 

- бира и буде биран у органе Друштва; 

- буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Друштва; 

- објављује своје радове у публикацијама Друштва, под условом да рукописи 

буду прихваћени од рецензената и Редакционог одбора; 

- саопштава резултате својих научних и стручних истраживања на скуповима 

Друштва. 

 

Члан је дужан да: 

- учествује, у складу са својим интересовањима, у активностима Друштва; 

- својим делатностима ни на који начин не угрожава интегритет чланова и 

углед Друштва нити крши научну етику у погледу рада и стваралаштва; 

- редовно плаћа чланарину коју одреди Председништво, а најкасније до краја 

првог квартала текуће године; 

- обавља и друге послове које му повере органи Друштва. 

Члан 11. 

Чланство у Друштву престаје: 

- добровољним иступањем из чланства, давањем писане изјаве о 

иступању; 

- због непоштовања одредаба Статута и нарушавања угледа Друштва; 

- неплаћањем чланарине Друштву. 

Члан 12. 

 Висина чланарине се одређује за сваку календарску годину. Одлуку о висини 

чланарине доноси Председништво Друштва за сваку текућу годину.  

 

IV. ОРГНИЗАЦИЈА И ОРГАНИ ДРУШТВА 

Члан 13. 

 Своје циљеве и задатке Друштво остварује у оквиру Секција које окупљају 

чланове Друштва по појединим областима са циљем ефикаснијег рада на пољу 

појединих грана генетике или интердисциплинарних делатности. 

 Секције се оснивају, укидају или спајају на основу Одлуке Скупштине Друштва, 

која се доноси на предлог Председништва или Секције. Делатност Секције организују 

председник и заменик председника Секције. 



 Председника и заменика председника Секције бирају сви чланови Секције, а 

избор верификује Скупштина Друштва. Мандат председника и заменика председника 

Секције је пет година. 

Исто лице може да буде бирано за председника или заменика председника у 

више мандата. 

Чланови Друштва могу бити истовремено чланови више секција. 

Члан 14. 

 Органи Друштва су: Скупштина, Председништво, Надзорни одбор, Научни 

савет и Суд части. 

 Мандат чланова органа Друштва је пет година. 

Исто лице може бити бирано највише у два мандата. 

Члан 15. 

 Скупштина је највиши орган Друштва. Скупштину чине сви чланови Друштва. 

Скупштина пуноважно одлучује ако је присутно више од половине укупног броја 

чланова, а доноси одлуке већином гласова присутних. 

Члан 16. 

Скупштина пуноправно ради ако је обавештење свим члановима послато 

најмање 2 недеље пре одржавања Скупштине. 

Члан 17. 

Скупштина обавља следеће послове: 

- доноси Статут Друштва и измене и допуне Статута као и друга општа акта 

Друштва на предлог Председништва; 

- бира и разрешава лице овлашћено за заступање Друштва; 

- утврђује унутрашњу организацију Друштва; 

- утврђује делокруг рада, политику развоја и видове активности Друштва; 

- утврђује пословну политику Друштва на предлог Председништва; 

- бира, разрешава и опозива чланове органа Друштва;  

- доноси одлуку о удруживању Друштва у савез (унију) сродних организација; 

- доноси одлуку о ступању Друштва у међународне организације; 

- бира почасне чланове Друштва; 

- одлучује о управљању и коришћењу покретне и непокретне имовине 

Друштва; 

- доноси о одлуку о престанку рада Друштва; 

- одлучује о осталим питањима од значаја за рад Друштва. 

Члан 18. 

 Скупштина заседа према потреби, а обавезно током Конгреса Друштва. 

 Скупштину сазива Председник Друштва по сопственој иницијативи, на захтев 

Председништва или на захтев најмање једне четвртине чланова Друштва. Иницијатива 



се подноси у писаном облику Председнику Друштва или председнику Надзорног 

одбора, и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже. У случају 

спречености Председника, седницу Скупштине може сазвати и председник Надзорног 

одбора. 

 Ванредну седницу Скупштине сазива Председник Друштва, под истим 

условима као и редовну седницу. Ванредна седница Скупштине се одржава ако се јави 

потреба за усклађивањем Статута са законским прописима, променом састава органа 

Друштва, реорганизацијом Друштва или променом седишта Друштва. 

 Материјали за седнице Скупштине достављају се благовремено електронским 

путем свим члановима Друштва, а најкасније 7 дана пре заседања. 

Седницу Скупштине отвара Председник Друштва и предлаже избор радног 

председништва, записничара и оверивача записника. Након избора радног 

председништва, јавним гласањем, седницом руководи радно председништво. Радно 

председништво се бира за свако заседање Скупштине посебно. 

Гласање на Скупштини је јавно, ако се Скупштина не изјасни другачије. 

Члан 19. 

 Рад Скупштине је јаван. Јавност рада Скупштине обезбеђује се објављивањем 

извештаја, информација и других материјала о раду Друштва и Скупштине преко 

интернет странице Друштва. 

Члан 20. 

 Председништво има 7 чланова: Председника Друштва и шест чланова. 

Секретар Друштва и главни и одговорни уредник часописа Генетика су придружени 

чланови Председништва без права гласа.  

 Председника Друштва и чланове Председништва бира Скупштина из реда 

чланова Друштва. 

 О свом раду Председништво подноси извештај Скупштини Друштва. 

Члан 21. 

 Председништво врши следеће послове: 

- стара се о спровођењу одлука, закључака и препорука Скупштине; 

- доноси план рада; 

- усваја финансијски план Друштва и годишње финансијске извештаје; 

- одређује висину чланарине и о томе обавештава чланове Друштва; 

- организује и уређује интернет презентацију и електронску регистрацију 

чланова Друштва; 

- даје предлог за измену и допуну Статута и других аката које доноси 

Скупштина; 

- бира Редакцију и главног и одговорног уредника часописа Генетика; 

- именује секретара Друштва који је уједно и благајник Друштва; 

- предлаже Скупштини почасне чланове Друштва; 



- сарађује и одржава контакте са научним, стручним, државним, друштвеним 

и другим организацијама; 

- бира уредништво и главног и одговорног уредника научних и стручних 

публикација које Друштво издаје; 

- доноси одлуке о организовању научних и других скупова (конгреса, 

симпозијума, саветовања и других радних састанака); 

- управља имовином Друштва;  

- доноси одлуку о прихватању доброчинства и о томе обавештава Скупштину; 

- издаје захвалницу добротворима Друштва који су Друштву поклонили своју 

покретну или непокретну имовину или финансијска средства; 

- доноси одлуке и о другим питањима која су овим Статутом и другим актима 

стављена у његову надлежност. 

Члан 22. 

 Седнице Председништва сазива Председник Друштва, а у случају његове 

одсутности или спречености члан Председништва који врши функцију заменика 

Председника Друштва. 

 Седнице Председништва одржавају се према потреби. Председништво може да 

ради и доноси одлуке ако седници присуствује већина чланова Председништва. 

 Одлуке се доносе већином гласова укупног броја чланова Председништва 

(четири гласа). 

Члан  23.  

Председник Друштва: 

- заступа и представља Друштво; 

- стара се о извршавању одлука Председништва и Скупштине; 

- овлашћен је финансијски налогодавац; 

- координира рад свих органа Друштва; 

- представља и заступа Друштво пред трећим лицима; 

- у изузетно хитним случајевима решава и питања из надлежности 

Председништва, уз обавезу да о томе обавести Председништво на првој 

следећој седници; 

- извршава и друге послове одређене Законом и овим Статутом. 

Члан 24. 

 Надзорни одбор сачињавају три члана које бира Скупштина. Радом Надзорног 

одбора руководи председник, кога бирају чланови одбора на првој седници одбора. 

 Надзорни одбор: 

- контролише примену одредаба Статута и других нормативних аката Друштва; 

- контролише материјално-финансијско пословање Друштва; 

- 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; 

- врши и друге послове који проистичу из Закона и овог Статута. 

Надзорни одбор подноси извештај о раду Скупштини Друштва. 

Члан 25. 

Научни савет Друштва је саветодавни орган Председништва Друштва. Има 7 

сталних чланова које бира Скупштина Друштва. По функцији чланови Научног савета 

су Председник Друштва и уредник часописа Генетика. Научни савет предлоге које 

припрема доноси концезусом. Научни савет учествује у предлагању чланова 

уредништва часописа Друштва и осталих публикација, одлучивању о чланству 

Друштва у међународним организацијама. Седнице Научног савета се одржавају по 

потреби или на захтев Председника и уредника. 

Члан 26. 

 Суд части је орган који решава жалбе чланова Друштва. 

 Суд части чине председник, два члана и исти број заменика. 

 Суд части одлучује у првом степену и његове одлуке су коначне. 

 Чланове Суда части бира Скупштина. Чланови и заменици чланова Суда части 

не могу бити чланови Председништва Друштва и Надзорног одбора. 

Члан 27. 

 Суд части доноси одлуке по слободном уверењу, након свестраног испитивања 

сваког појединачног случаја. 

 Суд части своје одлуке јавно објављује. 

 

V. НАУЧНИ И СТРУЧНИ РАД ДРУШТВА 

Члан 28. 

 Научни и стручни рад Друштва се одвија путем организације конгреса, 

симпозијума, трибина, предавања, састанака Секција, као и кроз издавачку делатност 

Друштва.  

Члан 29. 

 Друштво организује Конгрес генетичара Србије који се одржава сваке пете 

године. 

 Симпозијуми, стручна саветовања и други облици активности организују се на 

предлог Секција, Научног савета или Председништва. Чланови Друштва на сопствену 

иницијативу могу поднети образложени предлог за организацију скупа Председништву 

које ће донети одлуку након консултација са Научним саветом. 

Носиоци организације ових активности су Председништво Друштва и Секције 

Друштва.  



 

VI. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

Члан 30. 

 Приходе Друштва чине: чланарина, средства суиздавача научног часописа,  

средства из буџета Републике Србије, прилози, легати, наследства, донације, приходи 

од предавања, курсева и других активности које организује Друштво, приходи од 

публикација Друштва и камате на финансијска средства уложена у банку, као и остали 

приходи у складу са законом. 

Друшво има сопствене рачуне и располаже средствима из предходног става у 

складу са законом. 

Члан 31. 

 Финансијска средства Друштва распоређују се финансијским планом за сваку 

годину. Финансијска средства се распоређују по врсти прихода и расхода. 

Члан 32. 

 Финансијски план и завршни рачун доноси Председништво Друштва. 

 Наредбодавац за реализацију средстава по финансијском плану је Председник 

Друштва. 

Члан 33. 

 Обављање стручних финансијских и административно-техничких послова 

Председништво може поверити другој радној организацији или сарадницима са којима 

склапа уговор за обављање оваквих послова. 

  

VII. ЈАВНОСТ У РАДУ И ИНФОРМИСАЊЕ 

Члан 34. 

 Јавност рада обезбеђује се објављивањем извештаја о раду свих органа Друштва 

који се подноси Скупштини, оглашавањем и објављивањем на пригодан начин свих 

акција које предузимају органи Друштва, издавањем периодичних информација о 

текућем раду Друштва и у електронском облику на интернет страници Друштва. 

Члан 35. 

 Рад Друштва је јаван и подлеже оцени и критици чланства. 

 Јавност рада може се искључити или ограничити када то налаже општи интерес 

или када се разматрају материјали који се у складу са законом и другим прописима 

сматрају пословном тајном. 

 Одлуку о искључењу или ограничењу јавности рада доноси Председништво 

Друштва. 

 



VIII. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 

Члан 36. 

 Ради обезбеђивања успешног одвијања научног и стручног рада његових 

чланова, Друштво се бави издавачком делатношћу. 

 Друштво самостално издаје часопис ГЕНЕТИКА.  

 Издавачка делатност Друштва се може остваривати издавањем и других 

научних и стручних публикација, као и промотивног материјала за популаризацију 

генетике. 

Члан 37. 

 За издања Друштва из чл. 36 овог Статута бирају се уређивачки одбори и главни 

и одговорни уредници. 

 Програмску концепцију и план издавачке делатности Друштва утврђује 

Председништво Друштва на предлог уређивачких одбора појединих публикација. 

 

IX. ЧЛАНСТВО У ДОМАЋИМ И МЕЂУНАРОДНИМ ДРУШТВИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

Члан 38. 

 Друштво остварује чланство у међународним научним друштвима и 

асоцијацијама према пропозицијама тих друштава и асоцијација. 

Одлуке о удруживању или иступању Друштва из организација наведених у 

предходном ставу овог члана, доноси Скупштина Друштва на начин и по поступку 

прописаном законом и овим Статутом. 

 

X. ПРЕСТАНАК РАДА ДРУШТВА  

Члан 39. 

 Друштво може престати с радом ако не постоје материјални услови за нормалан 

рад Друштва.  

Друштво може престати с радом на предлог неког органа Друштва или на 

иницијативу више од половине редовних чланова Друштва.  

 Одлуку о престанку рада Друштва доноси Скупштина двотрећинском већином.  

Председник Друштва је у обавези да о престанку рада Друштва обавести 

надлежни државни орган који води регистар удружења, у року од 15 дана од дана 

престанка рада Друштва, ради брисања из регистра. 

 

 



Члан 40. 

У случају престанка рада Друштва имовина којом оно располаже прелази на 

правне следбенике које одреди Скупштина Друштва, према закону и акту о оснивању 

Друштва. 

XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 41. 

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Друштва донет на 

Скупштини дана 1. октобра 2014. године.  

Члан 42. 

Измене и допуне овог Статута врше се по поступку и на начин прописан за 

његово доношење.  

Иницијативу за измену и допуну Статута могу дати органи Друштва или 

чланови као појединци.  

Иницијатива за измену и допуну Статута доставља се Председништву. Ако 

Председништво прихвати иницијативу, покренуће поступак за измену и допуну 

Статута, а ако нађе да не постоје разлози за то, одбациће иницијативу и о томе 

обавестити предлагача иницијативе. 

Члан 43. 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од објављивања на званичној интернет 

страници Друштва. 

 

 

       Председавајући Скупштине 

Друштва генетичара Србије 

    

  


