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ПРАВИЛНИК О ОСНИВАЊУ И РАДУ ПОДРУЖНИЦA СХД 
 

Члан 1. 

  Подружнице се оснивају у одређеним регионима или градовима Републике Србије на 

основу изражене потребе и интересовања најмање 10 чланова Српског хемијског друштва (у 

даљем тексту: Друштва) тих региона или градова. 

  Подружнице на територијама покрајина могу се удруживати  у хемијска друштва 

покрајина ради решавања проблема и задатака од посебног значаја за покрајине. 

 

Оснивање подружница 

Члан 2. 

  Подружнице се оснивају на Оснивачкој скупштини подружнице. Записник о оснивању 

подружнице (са приступницама свих чланова који су учествовали у оснивачкој скупштини и 

предлозима за органе подружнице) доставља се Канцеларији Друштва (Карнегијева  4, 

Београд), која о томе обавештава Управни одбор Друштва.  

Одлуку о испуњености услова за оснивање подружнице доноси Управни одбор Друштва, 

пошто установи да постоје услови за успешно извршавање задатака и циљева Друштва. 

Управни одбор потврђује одлуку о оснивању подружнице најкасније шест месеци по 

оснивању подружнице и о томе обавештава Председништво подружнице. Као датум 

оснивања подружнице рачуна се први (оснивачки) састанак подружнице. 

Подружница се региструје у месту оснивања подружнице. Сви чланови  подружница 

аутоматски су и чланови Друштва. 

 

Организација подружница 

Члан 3. 

 Подружнице не могу имати својство правног лица.  

Члан 4. 

Подружнице на територији Војводине удружене су у хемијско друштво Покрајине, које 

остварује задатке и циљеве Друштва под називом СХД-Хемијско друштво Војводине, са 

седиштем у Новом Саду.  СХД-Хемијско друштво Војводине  доноси свој Статут у 

сагласности са важећим Статутом СХД. 

Члан 5. 

Највиши орган управљања подружницом јесте Скупштина подружнице, коју чине сви 

чланови подружнице. Скупштина подружнице састаје се једанпут годишње. Скупштина 

подружнице бира Председништво и Надзорни одбор подружнице. Уколико подружница има 

30 и више чланова Председништво подружнице има најмање пет чланова. Ако је број чланова 

подружнице мањи од 30, Председништво подружнице чине председник подружнице, секретар 

подружнице и председник наставне секције (НС) подружнице. 

 Надзорни одбор има најмање три члана. Председништво и чланови Надзорног одбора 

бирају се за период од две године, с тим да се мандат може продужити и обновити 

неограничен број пута.   

Скупштина подружнице има исте надлежности као и Скупштина Друштва, али у оквиру 

своје подружнице. Скупштина подружнице, сем свог Председништва и Надзорног одбора, 

бира и своје представнике у Управни одбор Друштва. Избор се обавља јавним гласањем, а за 

период од две године.   

Подружница може донети правилник о своме раду који је у складу са Статутом Друштва. 

Правилник о раду доноси Скупштина подружнице уз накнадну сагласност Управног одбора 

Друштва. Ако нема свој правилник о раду, подружница своју делатност обавља у складу са 

статутом Друштва. 
 

Правила о раду подружница 

Члан 6. 

Подружница своје сталне активности организује у виду предавања, повремених састанака 

и осталих активности за које је заинтересовано чланство подружнице, а који су у складу са 

Статутом СХД. Канцеларија помаже подружницама да остваре активности. Податке о 

члановима подружнице, намераваним активностима Председништво подружнице обавештава 

Канцеларију СХД, како би се редовно ажурирали подаци о подружницама на Интернету. 
 

Члан 7. 

Подружница задржава једну трећину средстава прикупљених на име чланарине, а две 

трећине средстава предаје Канцеларији Друштва. Остали приходи које подружница обезбеди 

за остваривање властитих програма припадају подружници. 
 

Члан 8. 

Подружница је дужна да достави предлоге својих кандидата за Управни одбор Друштва 

30 дана пре одржавања годишње изборне Скупштине (односно до краја текуће године). 

Подружница која има до 30 чланова предлаже једног члана у Управни одбор СХД, а веће 

подружнице предлажу по једног кандидата на сваких 30 чланова. 
 

Члан 9. 

Подружница је дужна да Председништву Друштва достави извештај о свом целокупном 

раду у протеклој години (са свим подацима: о броју чланова у подружници у тој години, о 

одржаним активностима и финансијски извештај) најкасније 30 дана пре одржавања годишње 

Скупштине Друштва, односно до краја текуће године. У случају да две године узастопно 

подружница не поднесе извештај о раду, уколико број чланова подружнице у години буде 

мањи од 10, као и у случају да се годишња Скупштина подружнице не одржи у року (а 

највише 15 месеци после одржавање претходне Скупштине), суспендује се рад 

Председништва подружнице и саме подружнице, а на иницијативу Управног одбора Друштва 

бира се ново Председништво подружнице. Сваки овакав случај поверава се на разрешавање, 

одлуком Председника СХД, једном од чланова Председништва Друштва. 

 

Члан 10. 

 Надзорни одбор Друштва може да обави, ако се за тим укаже потреба,  контролу 

финансијско-материјалног пословања подружнице, и, ако се укажу неправилности, Надзорни 

одбор о томе обавештава Управни одбор Друштва, који предузима законске мере заштите 

имовине и интереса Друштва. 
  

Члан 11. 

Управни одбор Друштва одлучује о престанку рада подружнице када утврди да више не 

постоје услови за њен успешан рад или када подружница не остварује циљеве и задатке 

Друштва. 

Члан 12. 

Престанком рада подружнице целокупна имовина подружнице припада Друштву. 
 

 

Београд, фебруар 2002. 


