У складу са одредбама чланова 10, 11. и 12. Закона о удружењима
(»Службени лист РС«, бр.51/09), на оснивачкој скупштини одржаној 16.01.2010.
год, усвојен је следећи

СТАТУТ
ДРУШТВА МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Друштво математичара Србије (у даљем тексту: Друштво) је добровољно,
невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради
остваривања циљева у области математичких и рачунарских наука, њихових
примена и у настави и популаризацији ових наука.
Члан 2.
Назив удружења је: «Друштво математичара Србије».
Назив удружења на енглеском језику је: «Mathematical Society of Serbia».
Друштво има седиште у Београду, Кнеза Михаила 35.
Друштво своју делатност остварује на територији Републике Србије.
Члан 3.
Друштво има печат округлог облика на којем је у кругу исписано: «Друштво
математичара Србије», а у средини «Београд», као и штамбиље са натписом:
Друштво математичара Србије - Београд, бр. .
II. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
Члан 4.

•
•
•
•
•

Циљеви Друштва су:
доприноси напретку математичких и рачунарских наука и њихових примена,
као и настави и популаризацији ових наука;
подстиче на научни и стручни рад своје чланове, помаже научна и стручна
истраживања у области математике, рачунарства и њихових примена;
бави се питањима наставе математике и рачунарства у основним школама, у
средњим школама, на високим школама и на факултетима и доприноси унапређењу те наставе;
бави се откривањем, неговањем и развијањем обдарених младих математичара
и програмера;
бави се питањима статуса и заштите математике и математичара кроз одговарајуће организационе форме.
Члан 5.
Ради остваривања својих циљева Друштво нарочито:

•
•
•
•
•
•
•

организује периодичне скупове и састанке на којима се приказују научни,
стручни и педагошки радови и реферати о разним проблемима математичких и
рачунарских наука и њихових примена;
издаје за своје чланове часописе и друге публикације у области математичких и
рачунарских наука;
организује разне видове ваннаставних активности за младе математичаре и
програмере (такмичења, летње и зимске школе, циклусе предавања и сл);
сарађује са научним и образовним институцијама за математику и рачунарство,
одговарајућим просветно-педагошким институцијама и другим радним и
друштвеним организацијама;
сарађује са сродним друштвима на територији Србије и са сродним друштвима
у другим земљама;
активно сарађује са синдикатима, коморама и сличним организацијама
просветних радника;
прикупља литературу из математике и рачунарства и њихових примена.
III. ЧЛАНСТВО У ДРУШТВУ

Члан 6.
Чланови Друштва су редовни, почасни и чланови подмлатка.
Редовни члан Друштва може постати сваки држављанин Србије који је
дипломирао математику или информатику на вишој или високој школи или се бави
математичким или рачунарским наукама, професионално, у оквиру секције или на
неки други начин. Редовним чланом Друштва постаје се учлањењем у чланство
неке од подружница Друштва или непосредним учлањењем у Друштво.
Почасни чланови Друштва могу бити држављани Србије које, на предлог
Управног одбора, изабере Скупштина Друштва.
Чланови подмлатка Друштва су ученици основне или средње школе или
студенти који су платили чланарину за текућу годину.
Члан 7.
Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању.
Чланство у Друштву може престати због дуже неактивности члана, непоштовања
одредаба овог статута или нарушавања угледа Друштва.
Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог
Управног одбора.
Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет
предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Друштву.

•
•
•
•

Члан 8.
Редовни члан Друштва има право да:
равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Друштва;
непосредно учествује у одлучивању на Скупштини своје подружнице, а преко
делегата на Скупштини Друштва и другим органима Друштва;
бира и буде биран у органе Друштва;
буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Друштва;

•
•
•
•
•

има чланску карту Друштва.
Члан Друштва је дужан да:
активно доприноси остваривању циљева Друштва;
учествује, у складу са интересовањем, у активностима Друштва;
редовно плаћа чланарину;
обавља друге послове које му повери Подружница или неки орган Друштва.

Члан 9.
Висину чланарине одређује Скупштина Друштва једном годишње. Остале
одлуке у вези са чланством и чланарином доноси Управни одбор Друштва.
Почасни чланови Друштва су ослобођени плаћања чланарине.
Образац чланске карте Друштва прописује Извршни одбор Друштва.
О члановима Друштва се води евиденција у складу са одговарајућом одлуком
Извршног одбора Друштва.
IV. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
Члан 10.
Друштво за своје чланове издаје периодичне и појединачне часописе и
публикације из области математике и рачунарства.
Друштво издаје следеће часописе и публикације:
• ''Математички весник''- научни часопис за објављивање нових научних
резултата из математике и рачунарства;
• ''Настава математике'' - стручно-педагошки часопис за наставнике и професоре
математике и рачунарства, у којем се публикују прилози у вези са научним
заснивањем, осавремењивањем и питањима методике у настави математике и
рачунарства на свим нивоима;
• ''The Teaching of Mathematics'' – часопис који објављује истраживачке радове из
области наставе математике и рачунарства;
• ''Тангента'' - часопис за ученике средњих школа, намењен подстицању ученика
за продубљеније савлађивање математике и рачунарства и откривање и
неговање обдарених младих математичара и програмера;
• ''Математички лист'' - часопис за ученике основних школа, намењен
подстицању ученика за продубљеније савлађивање математике и откривање и
неговање обдарених младих математичара и програмера у основним школама;
• поједине стручне и научне публикације из математике и рачунарства, у виду
посебних издања или едиција, у оквиру радних циљева и задатака Друштва.
Издавачком делатношћу Друштва руководи Издавачки савет.
Издавачки савет формира Управни одбор Друштва, а начин деловања
Издавачког савета и целокупног пословања у оквиру издавачке делатности
регулише се посебним Правилником о издавачкој делатности Друштва.

V. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА

одбор.

Члан 11.
Органи Друштва су Скупштина, Управни одбор, Извршни одбор и Надзорни
СКУПШТИНА ДРУШТВА

Члан 12.
Највиши орган управљања у Друштву је Скупштина Друштва.
Скупштину Друштва чине:
• делегати регистрованих подружница које бирају редовни чланови Друштва и
то по један делегат на сваких започетих 30 редовних чланова Друштва;
• чланови Управног одбора;
• чланови Надзорног одбора;
• почасни чланови Друштва.
Управни одбор Друштва је обавезан да најксаниј месец дана пре сваке
Скупштине на основу тачне евиденције о чланству донесе Одлуку о структури
делегата Скупштине.
Члан 13.
Редовна Скупштина Друштва одржава се сваке године, с тим што је сваке
друге године Скупштина изборна. Одлуку о одржавању Скупштине доноси
Управни одбор Друштва. Редовна Скупштина се, по правилу, одржава у току
зимског школског распуста.
Рад Скупштине регулише се Пословником о раду Скупштине Друштва.
Председник, Управни одбор и Надзорни одбор подносе Скупштини писмене
извештаје о раду Друштва у протеклом периоду. Скупштина доноси одлуке о
извештајима и даје разрешницу председнику, Управном и Надзорном одбору на
заседањима приликом којих им истиче мандат.
Управни одбор је дужан да најмање две недеље пре одржавања Скупштине
обавести чланове Друштва о њеном одржавању и предложи дневни ред.
Скупштина је пуноважна ако јој присуствује више од половине делегата
одређених Одлуком Управног одбора из члана 12. став 3. овог Статута. Одлуке
Скупштине су пуноважне ако је за њих гласало више од половине присутних
чланова Скупштине. За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним
променама и престанку рада Друштва неопходна је двотрећинска већина гласова
присутних чланова.
Своје одлуке Скупштина доноси јавним гласањем. Избор председника
Друштва се обавља тајним гласањем, ако се Скупштина не изјасни другачије.
Члан 14.
Скупштина:
1. усваја Статут Друштва, као и измене и допуне Статута;
2. усваја Пословник о свом раду;
3. усваја друге опште акте Друштва;

4. бира председника Друштва;
5. бира чланове Управног одбора Друштва – представнике делатности
Друштва;
6. на предлог подружница именује чланове Управног одбора Друштва –
представнике подружница;
7. бира Надзорни одбор Друштва;
8. разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај председника,
Управног одбора и Надзорног одбора;
9. разматра и усваја финансијски план и извештај;
10. одлучује о висини чланарине за следећу годину;
11. решава у другом степену о молбама, примедбама и жалбама чланова
Друштва;
12. доноси одлуку о ступању Друштва у чланство сродних међународних
организација;
13. именује или бира представнике Друштва у разним телима или својом
одлуком за то овлашћује друге органе и тела Друштва;
14. одлучује о статусним променама и престанку рада Друштва;
15. врши и друге послове који проистичу из закона и овог Статута.
Члан 15.
Уколико редовној седници Скупштине не присуствује већина њених чланова,
седница Скупштине се одлаже и заказује се нова која се одржава у року не краћем
од 30 дана и не дужем од 60 дана са истим дневним редом.
Члан 16.
Ванредна Скупштина Друштва одржава се на захтев Управног одбора,
Извршног одбора, најмање пет подружница или најмање 50 потписаних чланова
Друштва.
Предлагач ванредне Скупштине Друштва је дужан да упути предлог
Управном одбору који садржи предлог дневног реда Скупштине и достави
материјал за предложене тачке дневног реда.
Процедура сазивања и одржавања ванредне Скупштине идентична је
процедури сазивања и одржавања редовне Скупштине Друштва.
УПРАВНИ ОДБОР

Члан 17.
Управни одбор је орган управљања Друштвом који руководи радом Друштва
између две Скупштине.
Управни одбор чине:
• делегати подружница, и то по један представник на сваких започетих 100
редовних чланова Друштва, с тим да свака подружница која има више од 30
чланова у Управном одбору има најмање једног представника;
• по један представник сваког од облика активности Друштва (научни рад,
наставни рад, стручни рад, ваннаставне активности, математичка такмичења,
рачунарска такмичења и издавачка делатност) – укупно 7 чланова које бира
Скупштина Друштва.

Мандат свих чланова Управног одбора траје четири године и могу бити
поново бирани.
Управни одбор из свог састава бира председника Управног одбора. Његов
мандат траје две године и истиче избором новог председника Управног одбора.
Председник Управног одбора руководи радом Управног одбора.
Управни одбор бира заменика председника Управног одбора и секретара
Управног одбора. Њихов мандат траје колико и мандат Управног одбора.
Члан 18.
Управни одбор врши следеће послове:
• руководи радом Друштва између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради
остваривања циљева Друштва;
• организује редовно обављање делатности Друштва;
• поверава посебне послове појединим члановима;
• стара се о спровођењу одлука, закључака и препорука Скупштине Друштва;
• одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом
иницијативом или на предлог Извршног одбора, најмање пет подружница или
50 потписаних чланова Друштва и припрема предлог измена и допуна, који
подноси Скупштини на усвајање;
• усваја предлог извештаја о раду и програм рада Друштва;
• прати рад других органа управљања и радних тела Друштва и даје предлоге за
унапређивање њиховог рада;
• прати и усмерава рад подружница Друштва;
• остварује сарадњу са сродним организацијама у земљи и иностранству и
предлаже Скупштини одлуку о ступању у чланство таквих организација;
• одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25.
став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника
Друштва за тај поступак;
• решава у првом степену о молбама, примедбама и жалбама чланова Друштва;
• врши и друге послове који проистичу из закона и овог Статута.
Седнице Управног одбора сазива председник Управног одбора. Оне се
одржавају најмање два пута годишње, према плану рада Управног одбора, а могу
бити сазване и на захтев председника Друштва или Извршног одбора Друштва или
Надзорног одбора Друштва.
Управни одбор пуноважно одлучује ако седници присуствује већина његових
чланова, а одлуке се доносе већином гласова присутних чланова Управног одбора.
НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 19.
Надзорни одбор контролише финансијско пословање Друштва и о уоченим
неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.
Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Мандат чланова
надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани. Радом
Надзорног одбора руководи председник, којег из свог састава бира Надзорни
одбор.

Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.
Чланови Надзорног одбора могу присуствовати седницама Управног одбора.

•
•
•
•
•
•

Члан 20.
Надзорни одбор Друштва врши следеће послове:
контролише примену одредаба овог 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.
ПРЕДСЕДНИК ДРУШТВА

Члан 21.
Председник Друштва непосредно руководи радом Друштва, заступа
Друштво у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.
Бира га Скупштина Друштва и мандат му траје две године, с тим да исто лице не
може имати више од два узастопна мандата.
Изборе за председника Друштва расписује Управни одбор.
Кандидати за председника Друштва евидентирају се на састанку Управног
одбора најкасније месец дана пре изборне Скупштине Друштва.
Кандидати за председника Друштва су обавезни да изложе своје програме.
Избор председника се врши на Скупштини тајним гласањем. Избор
председника Друштва може се обавити и јавним гласањем уколико се за то
Скупштина изјасни.
Кандидат за председника Друштва је изабран ако је за њега гласало више од
половине присутних чланова Скупштине.
У случају да има више од два кандидата и ако ниједан кандидат у првом
кругу гласања не добије потребну већину, у други круг гласања улазе кандидати са
рангом гласова 1. и 2.
Уколико и у другом кругу ниједан од кандидата не добије потребну већину,
поступак гласања се понавља за кандидата који је у другом кругу добио већи број
гласова.
Ако и тада председник не буде изабран, поступак се понавља на новој
седници Скупштине, која се припрема по истој процедури и мора се одржати у
року који није краћи од 3 нити дужи од 6 месеци.
У периоду до избора председника Друштва његову функцију врши
председник Управног одбора Друштва.

•

Члан 22.
Председник Друштва врши следеће послове:
одговара за законитост рада и материјално-финансијско пословање Друштва;

•
•
•
•
•

•

непосредно спроводи одлуке, закључке и препоруке Скупштине, Управног
одбора и Извршног одбора Друштва;
координира рад свих органа управљања Друштва и службе за обављање
стручних и административних послова Друштва;
представља и заступа Друштво пред трећим лицима;
предлаже Управном одбору састав Извршног одбора Друштва и руководи
радом Извршног одбора;
има право и обавезу да обустави од извршења све одлуке органа управљања
Друштва за које оцени да су у супротности са законским прописима, Статутом и
другим нормативним акттима Друштва 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 вршиоца дужности председника Друштва. Мандат вршиоца
дужности председника траје до прве седнице Скупштине Друштва.
Иницијативу за опозив може покренути Управни или Извршни одбор или
најмање пет подружница Друштва.
Одлуку о опозиву доноси Скупштина Друштва.
У случају опозива председника Друштва примењује се члан 21. став 8. и 9.
овог Статута.
ИЗВРШНИ ОДБОР
Члан 24.
Извршни одбор је орган непосредног руковођења радом Друштва.
Извршни одбор Друштва чине председник Друштва и 6 чланова (укупно 7
чланова).
Састав Извршног одбора предлаже председник Друштва, а бира га Управни
одбор.
Мандат Извршног одбора траје две године, а за свој рад Извршни одбор
одговара Управном одбору.

•
•
•
•

Члан 25.
Извршни одбор врши следеће послове:
спроводи одлуке, закључке и препоруке Скупштине и Управног одбора
Друштва;
управља имовином Друштва;
доноси пословнике и правилнике којима се регулише рад појединих облика
активности Друштва и службе за стручно и административно пословање;
непосредно руководи радом свих облика деловања Друштва и службом за
стручно и административно пословање;

предлаже мере и подноси предлоге материјала за чије су доношење надлежни
Скупштина и Управни одбор;
• врши избор радника за обављање стручних и административних послова и
доноси одлуке о престанку радног односа ових радника;
• врши и друге послове који проистичу из закона и овог Статута.
Председник Друштва је по функцији председник Извршног одбора. Он
руководи радом Извршног одбора. Извршни одбор ради у седницама. Седнице
Извршног одбора сазива председник, а за пуноважност одлучивања неопходно је да
седници присуствује већина чланова. Одлуке Извршног одбора се доносе већином
гласова присутних чланова.
•

VI. ПОДРУЖНИЦЕ
Члан 26.
Основна организациона јединица Друштва је подружница. Статус
подружнице могу имати и сва на законит начин регистрована удружења чланова
Друштва.
Подружнице своје постојање и активност региструју код надлежног
територијалног органа.
Друштво математичара Србије води регистар подружница.
Члан 27.
Организација рада и пословање подружница и удружења чланова Друштва
која имају статус подружнице усклађено је са организацијом рада и пословањем
Друштва. Ова питања се регулишу посебним правилником који доноси Управни
одбор Друштва.
VII. ЈАВНОСТ РАДА
Члан 28.

Рад Друштва је јаван.
Извршни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о
раду и активностима Друштва, непосредно или путем интерних публикација, сајта
Друштва, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.
Обавештења представницима штампе, радија и телевизије може давати
председник Друштва, или неки други члан Друштва који буде за то овлашћен од
стране Извршног одбора Друштва.
Годишњи обрачуни и извештаји о активности Друштва подносе се
члановима на седници скупштине Друштва.
Члан 29.
Ради остварења својих циљева Друштво успоставља контакте и сарађује са
другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.
Друштво може приступити међународним удружењима из области
математике и рачунарства, о чему одлуку доноси Скупштина.

VIII. СРЕДСТВА ДРУШТВА
Члан 30.
Друштво прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација
и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.
Друштво прибавља средства продајом својих публикација односно обавља
привредну делатност: 22110 – издавање књига, брошура и других публикација.
Друштво може почети са непосредним обављањем ове делатности тек након
извршеног уписа у Регистар привредних субјеката.
Друштво може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге
облике образовања из области математике и рачунарства, издавањa часописа као и
других облика сродних привредних делатности које удружење обавља.
Добит остварена обављањем привредне и друге делатности може се
користити искључиво за остваривање циљева Друштва, укључујући и трошкове
редовног рада Друштва и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.
IX. ЈАВНА ПРИЗНАЊА
Члан 31.
Друштво даје јавна признања на више начина:
• избором за почасног члана Друштва;
• додељивањем повеља Друштва приликом јубилеја Друштва;
• предлагањем чланова за признања која додељују Република Србија, градови или
региони у Србији и разне организације и институције у Србији.
Почасном члану Друштва додељујe се одговарајућa повељa. Одлуку о
додељивању ових признања доноси, на предлог Извршног одбора, Управни одбор
Друштва. Одлуку о додељивању повеље Друштва истакнутим активистима доноси
надлежни орган управљања подружнице.
X. ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ И АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСЛОВА
Члан 32.
Ради обављања стручних, административно-техничких, финансијских и
других сталних послова Друштво може имати раднике запослене на неодређено и
одређено време. Избор ових радника врши Извршни одбор. Одлуку о престанку
рада ових радника доноси Извршни одбор.
Систематизацију и опис радних места доноси Извршни одбор и она су
саставни део Правилника о пословању стручне и административне службе
Друштва.
XI. ПРЕСТАНАК РАДА ДРУШТВА
Члан 33.
Друштво престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за
остваривање циљева Друштва, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Члан 34.
У случају престанка рада, изузев у случају статусних промена предвиђених
Законом, имовина Друштва пренеће се Црвеном крсту Србије.

XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 35.
Усвајањем овог Статута престају да важе одредбе Статута Друштва
математичара Србије од 14.01.2006. године.
Члан 36.
Овај Статут ступа на снагу и примењује се од тренутка његовог доношења на
Скупштини Друштва математичара Србије.
Члан 37.
На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се
примењивати одредбе Закона о удружењима.

Београд, 16.01.2010.

