
Пречишћен текст 
 
У складу са одредбама чланова 78. и 12. Закона о удружењима (»Службени 

гласник РС«, бр.51/09), одлуком Скупштине удружења одржане 10. јануара 2010. године у 
Сокобањи и одлуком Скупштине удружења од 11. априла 2011. године у Нишу, усвојен је 
следећи  
 
 
 
 
 

С Т А Т У Т 
 

ДРУШТВА ФИЗИЧАРА НИШ 
 
 
 

Члан 1. 
 

Удружење »Друштво физичара Ниш« (у даљем тексту: Удружење) је добровољно, 
невладино и непрофитно струковно удружење физичара, инжењера-физичара и грађана 
који се активно баве физичким наукама, основано на неодређено време ради остваривања 
циљева у области физичких наука. 

 
 

Члан 2. 
 

Циљеви Удружења је окупљање свих физичара и других грађана заинтересованих 
да заједничким радом доприносе развоју и унапређењy физике као науке, образовања у 
физици и примене физике. 

Ове циљеве Удружење остварује тако што обавља следеће послове: 
• иницира и организује научне и стручне састанке (конгреси, саветовања, 

симпозијуми, конференције, семинари), 
• ради на развоју и унапређивању образовног процеса у области физичких наука у 

основним, средњим и вишим школама и на факултетима, 
• учествује у изради и рецензији наставних планова и програма из физике, 
• предлаже стручњаке за комисије, одборе и друга радна тела која се баве 

организацијом и унапређивањем наставе физике, 
• брине о издавачкој делатности, 
• предлаже рецензенте, 
• прати уџбеничку и другу литературу из физике код нас и у свету и анализира и 

даје мишљење о текућој литератури из физике која се користи у школама, 
• организује предавања и семинаре за наставнике физике и учествује y 

ораганизовању перманентног образовања наставника физике, 
• организује-унапређује рад са талентованим ученицима, 
• стара се о часописном и књижевном фонду из области физике, 
• ради на развоју терминологије из физике на српском језику, 
• сарађује са другим институцијама и друштвима у земљи и иностранству која се 

баве питањима из области физичких наука, 
• застyпа професионалне и социјалне интересе физичара и информише чланове 

Удружења о актуелним проблемима. 



 
 

Члан 3. 
 

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито: 
• прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области наставе физике и 

физичких наука, 
• организује, само или у заједници са другим организацијама, научне и стручне 

скупове, конференције, школе, саветовања, семинаре, радионице, изложбе и друге 
облике едукације у области физичких наука, 

• објављује књиге и друге публикације о питањима која се односе на наставу физике 
и физичке науке, у складу са законом, 

• организује просветне и научне раднике и друге стручњаке за рад на едукацији деце 
и омладине у области физичких наука и за спровођење активности популаризацији 
физике и природних наука, 

• сарађује са универзитетима, основним и средњим школама, стручним удружењима 
и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве физичким наукама. 

 
 

Члан 4. 
 

Назив Удружења је: »Друштво физичара Ниш«. 
Назив Удружења на енглеском језику је: »Physical Society Niš«. 
Назив Удружења на француском је: »Societe de Physique Niš«. 
Назив Удружења на руском је: »Физическоe обшествo Ниш«. 
Скраћени назив Удружења је: »ДФН«. 
Седиште Удружења је: Природно-математички факултет, Одсек за физику, ул. 

Вишеградска 33, oпштина Палилула, 18000 Ниш. 
Удружење своју делатност остварује примарно на територији града Ниша и 

Нишавског региона Републике Србије. 
 
 

Члан 5. 
 

Чланови Удружења су индивидуални и колективни.  
Индивидуални члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве 

Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Председништву Удружења. 
Индивидуални чланови Удружења могу бити редовни и почасни.  
Редовни члан Удружења може постати сваки грађанин Републике Србије који 

поседује потврду о завршеним струковним или академским студијама физике или студија 
сродних физици, као и сви остали грађани са високом или вишом стручном спремом који 
се активно баве физичким наукама и граничним областима физике и других научних 
дисциплина. Редован члан се постаје попуњавањем приступнице. 

Редовни чланови Удружења могу постати и страни држављани, ако задовољавају 
услове другог и четвртог става овог члана.  

Почасни чланови Удружења могу бити грађани Републике Србије или страни 
држављани које, на предлог Председништва, изабере Скупштина Удружења. 

Колективни члан Удружења могу постати организације и институције које у својој 
делатности обухватају научне или наставне активности из области физике, као и 
организације које се баве применом физике. 

Малолетна лица не могу бити чланови Удружења. 
 
 



Члан 6. 
 

Одлуку о пријему грађана Републике Србије у чланство доноси Скупштина и о 
томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.   

Одлуку о пријему страних држављана у чланство Удружења доноси 
Председништво Удружења и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве. 

Одлуку о пријему у колективно чланство доноси Председништво Удружења и о 
томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве. 

Висину чланарине за колективне и индивидуалне чланове одређује 
Председништво Удружења крајем године за наредну годину и о томе обавештава чланове. 

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. 
Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања 

одредаба овог Статута или нарушавања угледа Удружења. 
Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог 

Председништва. 
Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за 

доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу. 
 
 

Члан 7. 
 

Чланови Удружења имају једнака права, дужности и обавезе: 
• да равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења, 
• да непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа 

Удружења, 
• да бира и буде биран у органе Удружења и других струковно блиских 

организација, 
• да буду информисани о раду Удружења, њених радних тела и органа управљања, 
• да буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења. 
• да активно доприноси остваривању циљева Удружења, 
• да учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења, 
• да буду информисани о материјално-финансијском стању Удружења, 
• да уредно плаћа чланарину; 
• да обавља друге послове које му повери Председништво. 

 
 

Члан 8. 
 

Органи Удружења су Скупштина и Председништво.  
 
 

Члан 9. 
 

Скупштина је највиши орган управљања Удружења. 
Скупштину чине сви чланови Удружења. 
Скупштина се по правилу састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине 

може се заказати на образложени предлог Председништва, као и на иницијативу најмање 
једне трећине чланова скупштине. Иницијатива се подноси Председништву у писаном 
облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже. 

Седницу Скупштине сазива председник Председништва, писаним обавештењем о 
месту и времену одржавања Скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава 
лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице. 



Уколико председник Председништва не сазове Скупштину у року од 30 дана, 
сазваће је Председништво. 

Скупштина: 
• доноси план и програм рада, 
• усваја Статут, као и измене и допуне Статута, 
• усваја друге опште акте Удружења, 
• бира и разрешава чланове Председништва, 
• разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Председништва, 
• разматра и усваја финансијски план и извештај, 
• одлучује о висини чланарине за следећу годину, 
• одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења, 
• одлучује о молбама, приговорима и жалбама, 
• бира почасне чланове, 
• именује или бира представнике Удружења у разним телима самог Удружења и 

струковно сличних удружења са којима Удружење сарађује, 
• одлучује о којим питањима ће се чланови лично изјашњавати и о начину 

изјашњавања. 
Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова 

са правом гласа. Уколико Скупштини не присуствује довољно чланова, како је то овим 
Статутом предвиђено, она се одлаже и заказује нова у року од 30 дана. 

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова. Гласање на Скупштини 
је јавно, уколико се на Скупштини не одлучи другачије. 

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада 
Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова. 

За решавање одрећених послова Скупштина може да формира радна тела, 
комисије и савете. 

Одлуком о формирању тела из претходног става утврћују се задаци, начин рада и 
друга питања у вези избора и рада ових тела. 
 
 

Члан 10. 
 

Председништво је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева 
удружења који су утврђени овим Статутом.  

Председништво има пет чланова, које бира и опозива Скупштина: председника, 
заменика председника, два потпредседника и секретара.  

Мандат чланова Председништва траје три године и могу се поново бирати на исту 
функцију. 

Посебно, одлуком Скупштине Председништво се може проширити додатним 
члановима, за које се утврђују права и обавевезе и који се кооптирају до наредног 
редовног заседања Скупштине. 

 
 

Члан 11. 
 

Председник Председништва заступа Удружење у правном промету и има права и 
дужности финансијског налогодавца. 

Заменик председника је овлашћен да, у отсуству председника Председништво, 
заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења. 

Потпредседници су задужени за послове Удружења који су директно везани за 
активну сарадњу са основним и средњим школама. 



Секретар Председништва Удружења руководи административно-правним 
пословањем Удуржења, учествује у припремању и раду седница Скупштине и 
Председништво, брине о финансијском пословању Удружења. 

За свој рад секретар одговара Председништву и Скупштини Удружења. 
Састанке Председништва сазива и њоме руководи председник, а у случају 

спречености заменик председника. 
Председник је дужан да сазове састанак Председништва на захтев најмање два 

члана Председништва. 
 
 

Члан 12. 
 

Председништво пуноправно одлучује ако је на седници присутна већина његових 
чланова. Одлуке се доносе већином гласова присутног броја чланова Председништва. 

Ако из било којих разлога Председништво напусте до три његова члана, 
кооптирање нових чланова ће по потреби извршити Председништво Удружења, до сазива 
прве следеће Скупштине. 

Удружење по правилу формира следеће комисије: 
• Комисија за рад са талентима, 
• Комисија за уџбенике и публикације, 
• Комисија за такмичења, 
• Комисија за школске лабораторије, 
• Комисија за популаризацију физике и специјалистичке семинаре и школе. 

У Удружењу се могу оснивати и нове комисије, о чему одлуку доноси 
Председништво, а потврђује прва наредна Скупштина Удружења. 

Председништво Удружења координира радом свих комисија. 
 
 

Члан 13. 
 

Председништво: 
• руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради 

остваривања циљева Удружења, 
• организује редовно обављање делатности Удружења, 
• поверава посебне послове појединим члановима, 
• доноси финансијске одлуке, 
• одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом 

иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог 
измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање, 

• одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. 
Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за 
тај поступак, 

• одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени 
други органи Удружења, 

• стара се о спровоћењу одлука, закључака и препорука Скупштине, 
• прати и координира рад радних тела, 
• у случају потребе бира руководиоце радних тела који врше дужности за које су 

изабрани до наредне Скупштине, 
• подноси Скупштини годишње и друге извештаје, 
• именује чланове радних тела, 
• обавља остале послове које му повери Скупштина Удружења. 

 



Члан 14. 
 

Рад Удружења је јаван. 
Председништво се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и 

активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем 
саопштења за јавност, или на други примерени начин.  

Годишњи обрачуни и извештаји о активности Удружења подносе се члановима на 
седници Скупштине Удружења. 
 
 

Члан 15. 
 

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са 
Друштвом физичара Србије и другим удружењима, стручним и научним организацијама у 
земљи и иностранству. 

Удружење може приступити међународним удружењима, о чему одлуку доноси 
Председништво, а потврђује је Скупштина на првој наредној седници. 

Удружење додељује јавна признања својим члановима, што се регулише 
Правилником о јавним признањима и наградама. 
 
 

Члан 16. 
 

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и 
поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин. 

Поред основне делатности (94.12 - делатност струковних удружења) Удружење 
»Друштво физичара Ниш« може своје циљеве реализовати преко привредне делатности 
85.59 - остало образовање. 
 
 

Члан 17. 
 

Удружење може прибављати средства продајом својих публикација. Удружење 
може почети са непосредним обављањем ове делатности тек након извршеног уписа у 
Регистар привредних субјеката.  

 
 

Члан 18. 
 

Удружење може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге 
научно-образовне скупове из области физичких наука, као и популаризације физике и 
сродних наука. Удружење може прибављати средстава и из других облика сродних 
привредних делатности које Удружење обавља.  

Добит остварена обављањем привредне и друге делатности може се користити 
искључиво за остваривање циљева Удружења, укључујући и трошкове редовног рада 
Удружења и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.  
 
 

Члан 19. 
 

Удружење се може трансформисати у неки други облик организовања физичара на 
територији деловања Удружења, ако такву одлуку донесе Скупштина Удружења. 



У случају промене облика организовања Удружења, Председник Председништва и 
секретар Удружења, у року од 15 дана од дана одлуке о промени облика организовања, 
обавештавају надлежни орган ради уписа новонасталих промена у судски регистар. 

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за 
остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом. 
 
 

Члан 20. 
 

У случају престанка рада Удружења, одлуку о имовини донеће Скупштина, а у 
складу са чланом 42. Став 1. Закона о удружењима. 
 
 

Члан 21. 
 

Удружење има печат. Печат је округлог облика, пречника 35 mm, са ћириличним 
натписом, на српском језику: »Друштво физичара Ниш« и знаком Удружења у средини.  
 
 

Члан 21.а 
 

Скупштина овлашћује Председништво да може вршити измене Статута у делу 
усклађивања делатности и у вези усклађивања Статута са Законом и позитивним 
прописима Републике Србије. 
 
 

Члан 22. 
 

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати 
одредбе Закона о удружењима. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Председавајући Скупштине 
Удружења 

 
 
 
 

проф. др Љубиша Нешић 
 

    


