
У складу са одредбама чланова 11. и 12. Закона о удружењима („Службени лист 

Републике Србије“ број 51/2009) на Оснивачкој скупштини Друштва паразитолога 

Србије одржаној дана 28.06.2012. године у Београду, усвојен је 

 

 

С Т А Т У Т 

Друштва паразитолога Србије 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 

Друштво паразитолога Србије (енглески назив: Society of Serbian Parasitologists, у 

даљем тексту: Друштво) је друштвена организација основана на струковној, 

добровољној и непрофитној основи у циљу обједињавања и унапређивања 

истраживања и дисеминације научних сазнања у области паразитологије и 

сродним биомедицинским наукама.  

Члан 2. 

 

Пун назив Друштва гласи : " Друштво паразитолога Србије". 

Скраћени назив Друштва гласи: "ДПС". Седисте Друштва је у Београду, ул. 

Булевар Ослобођења 18/1 соба 111, Република Србија. Друштво своју активност 

обавља на подручју Републике Србије. 

Друштво има лого овалног облика, по чијем ободу латиничним писмом пише назив 

„Друштво паразитолога Србије”, а у средини је скраћени назив ДПС. У словима која 

чине скраћени назив налазе се стилизовани цртежи паразита.   

Друштво има печат са текстом назива („Друштво паразитолога Србије”) по ободу а 

у средини са текстом „Београд”.  

Члан 3. 

 

Друштво има својство правног лица, са правима, обавезама и одговорностима које 

произилазе из закона и статута. Рад Друштва је јаван. 

  

 



II ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

Члан 4. 

Циљеви Друштва као струковне организације су : 

- допринос развоју јединственог и целовитог научно-истраживачког рада 

заснованог на базичним и примењеним истраживањима у области паразитологије 

и њених комплементарних грана; 

- примена научних сазнања у превенцији, дијагностици, терапији и побољшању 

квалитета живота оболелих; 

- рад на универзитетима и научним институтима као бази, односно у свим другим 

институцијама које својим чланством и условима омогућују рад на унапређењу 

научне и здравствене делатности и едукације кадра из области паразитологије; 

- давање стручних мишљења из базичне и примењене научне проблематике; 

- допринос унапређењу науке и примењене науке и свих добробити које из тога 

проистичу; 

- допринос унапређењу, како друштвеног, тако и сваког другог положаја својих 

чланова; 

- унапређење и развој међусобне и међународне сарадње Друштва са другим 

истим или сличним организацијама и удружењима, универзитетима, научним и 

здравственим установама; и 

- унапређење и развој других активности које доприносе остваривању циљева 

Друштва и друштвеног напретка. 

Друштво подстиче и координира активност својих чланова у остваривању циљева 

наведених у претходном ставу, и штити њихова интелектуална, ауторска и људска 

права у складу са прихваћеним свеукупним а посебно међународним принципима, 

стандардима и конвенцијама. 

Задате циљеве Друштво остварује: 

- организовањем стручних састанака, на којима се разматрају питања у вези са 

најновијим научним достигнућима како из базичне тако и из примењене 

паразитологије, разматрају могућности примене резултата истраживања, као и 

друга питања од значаја за унапређење и развој Друштва и стваралачке климе на 

нашим просторима; 

- окупљањем научних радника који се активно баве научним радом у сродним 

биомедицинским наукама; 

- организовањем научних скупова (курсева, семинара, и сл.); 



- организовањем издавачке делатности (издавањем уџбеника, монографија, 

часописа) у складу са одредбама Статута; и 

- другим облицима активности у складу са Статутом Друштва и шире, а којима се 

унапређује и развија Друштво. 

 

III ОДНОСИ И САРАДЊА 

Члан 5. 

Друштво може организовати сарадњу и друге облике удруживања са сличним 

организацијама на територији Републике Србије и шире. Друштво може 

организовати сарадњу и постати члан међународних организација за 

паразитологију или других сродних биомедицинских грана (регионалних, 

интернационалних, европских, светских). 

 

IV ЧЛАНСТВО - ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ 

Члан 6. 

Члан Друштва се постаје или прекида слободно израженом вољом. Чланство у 

Друштву започиње попуњавањем приступнице. Приступница садржи: име и 

презиме, адресу и занимање члана Друштва. Страна физичка лица такође могу 

постати чланови Друштва у складу са овим актом. Број чланова није ограничен. 

Друштво има више нивоа чланства, и то редовни чланови, придружени чланови и 

почасни чланови. Ниво редовног члана припада стручњацима из области 

биомедицинских наука који активно раде у области паразитологије, на основу 

препоруке два члана уз попуњену приступницу и приложену биографију са списком 

радова. Ниво придруженог члана припада лицима која се активно баве радом у 

сродним биомедицинским наукама, и показују интерес за проблем научне 

дисциплине у оквиру које делује Друштво и желе да помажу у остваривању циљева 

и задатака Друштва. За почасног члана може се изабрати лице које својим радом 

може допринети раду и развоју Друштва, као и лице које има знатне заслуге за 

унапређење делатности Друштва. 

Члан 7. 

Скупштина, на предлог три члана, додељује почасни статус члановима за посебна 

залагања и резултате у раду Друштва.  



Списак нових чланова Друштва објављује се на Скупштини Друштва као и у јавном 

гласилу Друштва. 

Члан 8. 

Друштво води регистар свих чланова Друштва. Чланови Друштва плаћају годишњу 

чланарину, чију висину за сваку годину утврђује Скупштина Друштва. Члан 

Друштва има чланску карту која одређује његов статус у Друштву. Сви чланови 

Друштва имају једнака права, обавезе и одговорност, независно од нивоа 

чланства. 

Члан 9. 

Права чланова Друштва су : 

- да бирају и да буду бирани у органе Друштва; 

- да буду информисани о раду Друштва и његових органа; 

- да користе имовину и средства Друштва у складу са Статутом Друштва и 

законом; 

- да користе стручну и сваку другу помоћ коју врши Друштво у оквиру своје 

делатности; 

- да дају предлоге (писмено или у електронској форми) и мишљења ради 

доношења одговарајућих избора, одлука, закључака, итд; 

- да се стручно информишу путем издања која Друштво користи; 

- да саопштавају своје научне резултате; 

- да остварују остала права која проистичу из овог статута, закона или других аката 

Друштва. 

Члан 10. 

Дужности чланова Друштва су : 

- да се придржавају статута и осталих аката Друштва; 

- да учествују у раду и активностима Друштва; 

- да редовно плаћају чланарину; 

- да чувају и подижу углед Друштва; 

- да чувају и увећавају имовину Друштва; 

- да раде на омасовљењу чланства и побољшању материјалних и других услова 

рада; 

- да дају Друштву податке који су неопходни ради обављања делатности Друштва 

у складу са законом и овим актом. 

Члан 11. 



Одлуку о пријему у чланство и његовом престанку доноси Скупштина Друштва на 

предлог два члана Друштва. 

Члан 12. 

Чланство у Друштву престаје: 

1. добровољним иступањем на основу изјаве у писаном облику; 

2. неуредним измирењем годишње чланарине Друштву; 

3. искључењем из Друштва због теже повреде циљева и угледа Друштва, повреде 

дисциплине, права и обавеза утврђених овим статутом а на основу одлуке 

Скупштине Друштва; 

4. престанком рада Друштва; 

5. у другим случајевима предвиђених законом и овим актом. 

Члан 13. 

Поступак за искључење члана из Друштва покреће се на предлог најмање 7 

чланова Друштва, а одлука о искључењу доноси Скупштине Друштва. 

 

V ОРГАНИ ДРУШТВА 

Члан 14. 

Органи Друштва су : 

- Скупштина; 

- Председништво Друштва 

- Председник Друштва; 

- Секретар Друштва 

 

У Друштву се бира и обавља функције у складу са Статутом Друштва 

потпредседника Друштва.  

Друштво може изабрати почасног председника Друштва.  

  

V/1 Скупштина Друштва 

Члан 15. 

Највиши орган Друштва је Скупштина. Скупштину сачињавају сви чланови Друштва 

који редовно измирују чланарину. 

 

 



Члан 16. 

Скупштина ради на седницама и сазива се по потреби, а најмање једном годишње. 

Скупштином руководи председник Друштва, који се бира на период од 4 године из 

редова цланова Друштва. Скупштину по правилу сазива председник Друштва или у 

његовом одсуству потпредседник Друштва.  

Члан 17. 

У случају да се Скупштина не сазове на начин предвиђен одредбама из претходног 

члана Скупштина се обавезно сазива на предлог најмање 30% од укупног броја 

чланова Скупштине уз назнаку предмета расправе. 

Члан 18. 

Радом Скупштине руководи председништво Друштва. О току рада скупштине води 

се записник који потписују председник Друштва, два члана председништва и 

записничар. 

Записник садржи: број укупних чланова Друштва, број присутних чланова Друштва, 

утврђивање кворума за рад, дневни ред Скупштине, предлоге, одлуке и резултате 

гласања и изјашњавања чланова, време почетка и завршетка рада Скупштине. 

Сваки члан Скупштине има право да разгледа записник. 

Члан 19. 

Надлежност скупштине: 

1. доноси програм развоја Друштва; 

2. доноси и мења статут Друштва и пословник Скупштине Друштва; 

3. именује и разрешава органе Друштва;  

4. бира и разрешава лице овлашћено за заступање Друштва; 

5. доноси одлуке о располагању непокретностима и основним средствима 

Друштва;  

6. разматра и одлучује о извештајима о раду Председништва Друштва; 

7. доноси финансијски план и усваја завршни рачун Друштва; 

8. доноси одлуке о учлањењу и престанку чланства Друштва у организацијама и 

удружењима; 

9. доноси одлуку о висини годишње чланарине за чланове Друштва; 

10. доноси одлуке о признањима, похвалама и наградама; 

11.бира представнике Друштва у органе других организација, савеза и Друштава; 

12.врши избор одбора, комисија и других тела за потребе Друштва; 

13.врши друге послове у складу са законом, овим статутом и пословником о раду. 



14. одлучује о статусним променама и престанку рада Друштва; 

15. прати спровођење закона, статута и осталих аката Друштва; 

16. врши и друге послове утврђене Статутом Друштва. 

 

О наведеним надлежностима чланови Скупштине одлучују личним изјашњавањем 

на Скупштини Друштва. 

Члан 20. 

Кворум за рад Скупштине чини више од половине свих чланова Друштва.  

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова Скупштине Друштва. 

О питањима која се тичу одлучивања Скупштине под тачкама 2, 4 и 13, члана 22 

Статута, Скупштина одлучује 2/3 већином гласова присутних чланова Друштва. 

Гласање на седницама Скупштине по правилу је јавно, осим ако Скупштина својом 

одлуком не одлучи да гласање буде тајно. 

Члан 21. 

Уколико Скупштина нема кворум за рад седница се одлаже и заказује се нова 

најкасније у року од 30 дана. 

Члан 22. 

За вршење одређених послова Друштва Скупштина може наложити 

Председништву Друштва образовање радних тела, савета, секција, комисија, 

научно-стручних одбора и сл. Предлогом одлуке из претходног става предлажу се 

задаци и друга питања у вези са њиховим избором и радом. 

 

V/2 Председништво Друштва 

Члан 23. 

Председништво Друштва има 7 чланова које бира скупштина из реда редовних 

чланова Друштва. Председник Друштва по функцији је председник Председништва 

Друштва. Потпредседник и Секретар Друштва су по функцији чланови 

Председништва Друштва. Чланови Председништва Друштва именују се на 4 

године. Број мандата чланова Председништва Друштва није ограничен. 

Члан 24. 

Председништво Друштва своје послове и задатке врши на седницама. 

Седницу Председништва Друштва сазива и њоме руководи председник Друштва, а 

у његовој одсутности потпредседник Друштва. Председништво Друштва одлучује 

пуноважно ако седници присуствује више од половине чланова Председништва, а 



своје одлуке доноси већином гласова присутних чланова. Седнице се одржавају 

повремено и према потреби. 

Председништво Друштва за свој рад одговоран је Скупштини Друштва, којој 

подноси годишњи извештај о раду. 

Члан 25. 

Надлежност Председништва Друштва: 

1. припрема и утврђује предлог програма развоја Друштва и оперативне планове 

за њихово извршавање; 

2. извршава програм рада, закључке и одлуке скупштине и подноси скупштини 

извештај о раду; 

3. управља имовином Друштва без права располагања; 

4. предлаже акте и одлуке које доноси Скупштина Друштва; 

5. доноси и мења акте из своје надлежности; 

6. успоставља и развија сарадњу са другим организацијама и удружењима; 

7. предлаже одлуке о учлањењу и престанку чланства Друштва у организацијама и 

удружењима; 

8. предлаже одлуку о висини годишње чланарине за чланове Друштва; 

9. предлаже одлуке о признањима, похвалама и наградама; 

10. предлаже представнике Друштва у органе других организација, савеза и 

Друштава; 

11. доноси одлуку о ангажовању стручних лица за потребе Друштва; 

12. предлаже формирање одбора, комисија и других тела за потребе Друштва; 

13. доноси одлуку о ангажовању административно-техничког особља за потребе 

Друштва; 

14. извршава финансијски план Друштва; 

15. одлучује о преносу послова из своје надлежности на секретара Друштва;  

16. врши друге послове у складу са законом и овим статутом. 

 

V/3 Председник Друштва 

Члан 26. 

Председник Друштва може бити лице које је постигло значајне резултате из 

области паразитологије, односно из области деловања Друштва. Председник 

Друштва се бира из реда редовних чланова Друштва на период од 4 године. Исто 

лице може обављати функцију председника више пута. Председника бира и 



опозива Скупштина Друштва. За свој рад председник Друштва одговара 

Скупштини Друштва. 

Председник Друштва обавља следеће послове: 

1. заступа и представља Друштво као овлашћено лице са правом потписа Друштва 

без ограничења; 

2. по функцији је председник Председништва Друштва; 

3. координира рад комисија, одбора и других тела у Друштву; 

4. потписује акта која доноси Скупштина и Председништво Друштва; 

5. врши и друге послове за Друштво, у складу са статутом Друштва; 

Председнику Друштва престаје мандат на лични захтев, истеком мандата или 

разрешењем од стране Скупштине Друштва уколико нанесе штету Друштву или 

немарно врши своју функцију. 

По посебном овлашћењу председника, Друштво заступа и потписује и обавља 

остале послове из надлежности председника Друштва потпредседник Друштва. 

 

V/4 Секретар Друштва 

Члан 27. 

Скупштина именује секретара Друштва на време од 4 године. Исто лице може бити 

бирано за секретара више пута. Секретар, као оперативни орган Друштва, 

организује и води целокупно текуће пословање Друштва, стара се о припреми 

материјала за рад органа Друштва, одговоран је за административно-техничке 

послове секретар за свој рад одговара скупштини Друштва. Секретар Друштва 

може да обавља и делатности из надлежности председника Друштва које су на 

њега пренете писменим овлашћењем. 

 

VI СТИЦАЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СРЕДСТВИМА 

Члан 28. 

Материјално-финансијска средства Друштва могу се прибављати и употребљавати 

на начин како је то регулисано статутом и законом. 

Члан 29. 

Средства Друштва чине: новац, ствари и права.  

Друштво стиче средства на један од следећих начина: 

- чланарином; 

- прилозима и дотацијама; 



- спонзорствима и донаторствима; 

- поклонима и легатима; 

- хуманитарним и здравственим акцијама, доплатним поштанским маркама и сл., у 

складу са законом; 

- издавачком делатности за потребе и циљеве Друштва (билтени, часописи, књиге 

и др.), под условима утврђеним законом и уз обавезно регистровање ове 

делатности код надлежног органа; 

- организовањем хуманитарних приредби, аукција, семинара и сл.; 

- интелектуалном својином стеченом на научно-истраживачким пројектима 

Друштва, у складу са законом; 

- организовањем предавања, конгреса, симпозијума и сл.;  

- као и осталим приходима оствареним у складу са важећим законским прописима. 

Средства Друштва утврђују се и распоређују финансијским планом. Финансијски 

план и завршни рачун предлазе Председништво Друштва сваке календарске 

године, а усваја Скупштина Друштва. 

Члан 30. 

Материјално-финансијско пословање Друштва обавља се преко динарског рачуна 

регистрованог код надлежне банке, девизног рачуна и благајне у складу са 

законским прописима. 

Члан 31. 

Лице овлашћено за потписивање материјално-финансијских докумената Друштва 

је председник Друштва, а по писменом овлашћењу-одлуци и потпредседник 

Друштва и секретар Друштва. 

Члан 32. 

За обављање административно-техничких и материјално-финансијских послова 

Друштва, а у циљу унапређења његовог рада, ови послови се могу поверити и 

другим организацијама. У том случају, међусобна права и обавезе уређују се 

посебним уговором. 

Члан 33. 

Одлуком Скупштине Друштва може се формирати фондација или легат Друштва у 

складу са законом. Из средстава фондације или легата могу се финансирати 

научно-истраживачки пројекти, стипендирати млади таленти, материјално 

помагати чланови Друштва и остваривати друге активности у складу са одлуком 

Скупштине Друштва. 



Члан 34. 

Друштво је носилац имовинско-правних обавеза. За обавезе које преузима у 

правном промету са трећим лицима Друштво одговара свим својим средствима. 

 

VII ЈАВНОСТ РАДА ДРУШТВА 

Члан 35. 

Рад Друштва је јаван. 

Члан 36. 

Друштво је дужно да предузме потребне мере како би обезбедило јавност свога 

рада и да чланови Друштва буду благовремено информисани о раду и 

проблемима Друштва, о одлукама и другим актима донетим у Друштву, као и да се 

члановима Друштва благовремено омогући увид у остваривање циљева и 

задатака Друштва, активности Друштва и коришћење средстава Друштва. У сврху 

информисања у Друштву могу се користити средства јавног информисања, гласила 

Друштва, извештаји и слично. 

Члан 37. 

Ради обавештавања јавности и потпунијег информисања својих чланова Друштво 

успоставља интернет презентацију Друштва. 

Члан 38. 

О раду Друштва, приходима и расходима, чланство се обавештава путем 

подношења извештаја на Скупштини Друштва, којој могу присуствовати 

представници средстава јавног информисања, заинтересовани грађани и друга 

лица по одобрењу Скупштине. О одржавању Скупштине јавност се обавештава 

путем интернет презентације Друштва. 

Члан 39. 

Органи Друштва дужни су да размотре иницијативу, предлог и примедбе које 

покрећу чланови Друштва као и друга заинтересована лица. Орган који је 

разматрао предложену иницијативу предлоге и примедбе из става 1. дужан је да 

предлагаче обавести и о заузетом ставу. 

Члан 40. 

Друштво обезбеђује услове за остваривање права, обавеза и одговорности својих 

чланова. 

 



 

VIII ОПШТИ АКТИ ДРУШТВА 

Члан 41. 

Општи акти Друштва су: статут, пословници, правилници, препоруке, етички кодекс 

и закључци о раду органа Друштва. Највиши општи акт Друштва је Статут.  

Сви остали акти Друштва морају бити у складу са Статутом Друштва. 

Члан 42. 

Иницијативу за доношење Статута, односно његове измене и допуне може дати 

Председништво и најмање 5 чланова скупштине Друштва. 

 Иницијативу из претходног става разматра Скупштини Друштва на првој наредној 

седници. 

Члан 43. 

О доношењу Статута Друштва као и о његовим изменама и допунама чланови 

Друштва изјашњавају се у складу са Статутом Друштва. 

 

IX ПРЕСТАНАК РАДА ДРУШТВА 

Члан 44. 

Друштво престаје са радом: 

- одлуком Скупштине Друштва у складу са овим актом; 

- ако се број чланова Друштва смањи испод законског броја одређеног за 

оснивање; 

- у случају забране рада у складу са законом; 

- других разлога утврђених законом. 

У случају престанка рада Друштва, у складу са одлуком Скупштине Друштва, 

новчана средства и стечена имовина Друштва, која преостане после подмирења 

обавеза Друштва, преносе се на коришћење и управљање Влади Републике 

Србије. У случају да се Друштво у року од једне године поново формира има се 

поднети захтев наведеном органу за повраћај уступљених средстава. 

Члан 45. 

Ако Друштво престане са радом, у складу са одредбама овог акта председник 

Друштва овлашћен је и дужан да о томе обавести орган код кога је Друштво 

регистровано. 

 



 

X ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 46. 

Тумачење одредаба овог Статута даје Скупштина Друштва. Овај Статут ступа на 

снагу осмог дана од дана доношења чиме се као датум ступања на снагу Статута 

одређује 06.07.2012.године. 

 

Председавајући Оснивачке скупштине  Друштва 

 

      

     -------------------------------------------------------------------- 

      Др Олгица Ђурковић-Ђаковић 
 
 
 
 
 
 
 


