У складу са одредбама чл. 12. и 78. Закона о удружењима („Службени лист
Републике Србије“ број 51/2009), скупштина Антрополошког друштва Србије, на
седници одржаној ____2017. године доноси
СТАТУТ
АНТРОПОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ

1.

Уводне одредбе
Члан 1.

АНТРОПОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ (у даљем тексту: Друштво), је
добровољно, невладино и непрофитно научно-стручно удружење, основано на
неодређено време ради остваривања циљева у области наставе, истраживања, примене
и популаризације антропологије.
Друштво наставља континуитет рада и делатности Антрополошког друштва
Југославије, које је било основано у Београду 1959. године, као ванстраначка,
сталешка, стручна научна организација.
Друштво остварује активност на подручју Републике Србије.
.
Члан 2.
Назив је АНТРОПОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ.
Назив Друштва на енглеском језику је Anthropological Society of Serbia.
Скраћени назив Друштва је АДС на српском и ASS на енглеском језику.
Друштво има седиште на адреси: Ниш, Медицински факултет, Булевар Зорана
Ђинђића 81- III/170.
Члан 3.
Друштво има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима које
произилазе из Закона и овог Статута.
Друштво представљају и заступају, и финансијским средствима располажу,
председник и секретар Друштва, а у случају њихове спречености члан Управног
одбора Друштва писмено овлашћен од стране Управног одбора Друштва.
Члан 4.
Друштво има печат и штамбиљ.
Удружење има печат округлог облика са натписом у кругу „АНТРОПОЛОШКО
ДРУШТВО СРБИЈЕ", а у пречнику круга Ниш и испод 1959.
Штамбиљ Друштва је правоугаоног облика, димензије 5 х 2,5, са текстом:
„АНТРОПОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ", а испод: Ниш, бр.----------------20----- год.
Друштво може имати амблем, с тим да графички облик и садржину амблема
утврђује Скупштина Друштва на предлог Управног одбора Друштва.

Члан 5.
Друштво може бити члан сродног друштва или уније у земљи или иностранству,
о чему одлуку доноси Управни одбор Друштва.
2. Циљеви Антрополошког друштва Србије
Члан 5.
Друштво подстиче, организује и координира. активност својих чланова на
остваривању заједничких циљева и задатака из области антропологије, у складу са
Уставом, законима, овим Статутом и другим прописима.
У остваривању циљева из става 1. овог члана, задаци Антрополошког друштва
Србије су:
1. Да окупља антропологе и све стручњаке који се баве антропологијом у циљу
унапређења и ширења антропологије као модерне научне дисциплине о човеку и
људском друштву;
2. Да прати развој антрополошке стручне и научне мисли у области антропологије
као науке у нашој земљи и свету; и доприноси трајном одрживом развоју истих;
3. Да помаже научна истраживања у области антропологије и да их повеже са
потребама нашег друштвеног, привредног и културног живота;
4. Да подстиче на рад млађе научне и стручне раднике;
5. Да шири знање из антропологије и сродних наука;
6. Да утиче и доприноси унапређењу наставе антропологије;
7. Да сарађује са сродним друштвима у нашој земљи, као и сродним друштвима у
страним земљама;
8. Да прикупља литературу из антропологије и организује стручну библиотеку у
оквиру Друштва;
9. Популаризује антропологију.
Друштво може организовати стручно научне секције по ужим научним и стручним
антрополошким областима.
Члан 6.
Ради остваривања заједничких потреба и интереса Друштво ће свој циљ
постизати:
1. Научно-стручним скуповима,
2. Периодичним пленарним скуповима на којима ће се приказивати научни рад
чланова Друштва и подносити саопштења о савременим проблемима из
антропологије,
3. Издавањем Гласника Антрополошког друштва Србије и посебних издања
Антрополошког друштва Србије,
4. Предавањима, семинарима, радионицама,
5. Сарадњом са сродним научним и културним установама,
6. Учешћем у раду државних институција ради помоћи у решавању стручно научних
проблема из области антропологије,
7. Сарадњом са државним организацијама и полазницима у организацијама средњег,
вишег и високог школства,

8. Перманентном сарадњом са сродним невладиним и неполитичним организацијама
у циљу синергије заједничких циљева и активности,
9. Сталним праћењем свих аспеката социјалних догађања који могу бити
предмет интересовања антрополошког погледа на савремени развој и
цивилизацију.
3. Сарадња са другим организацијама,органима и институцијама
Члан 7.
Друштво може имати своје огранке у Новом Саду, Београду и другим местима на
територији Србије.
Огранци су у овом раду самостални под условом да остварују циљеве Друштва.
Друштво прати рад огранака и помаже их.
Члан 8.
Друштво сарађује са:
1. Државним органима,
2. Установама науке, културе и просвете у Републици Србији и АП Војводини,
3. Одговарајућим установама и удружењима у земљи и иностранству које негују
сличне циљеве и вредности.
4. Чланство
Члан 9.
Чланство у Друштву је добровољно.
Члан 10.
Чланови Друштва могу бити редовни и почасни.
Члан 11.
Редовним чланом Друштва постаје се на основу слободно изражене воље
потписивањем приступнице и одлуком Управног одбора о пријему у Друштво.
Члан 12.
Пријавом у Друштво члан прихвата Статут и друга општа акта Друштва.
Члан 13.
Редовни чланови Друштва имају право да бирају и буду бирани у органе
Друштва.

Редовни чланови су дужни да учествују у раду Друштва, извршавају одлуке
органа Друштва, придржавају се Статута Друштва и редовно плаћају чланарину.
Члан 14.
Почасни чланови Друштва могу бити грађани Србије, као и страни држављанинаучни и стручни радници које утврђује Скупштина Друштва на предлог Управног
одбора за допринос антропологији Србије или допринос општој Антропологији.
Почасни чланови Друштва не плаћају чланарину.
Почасни статус потврђује се повељом.
Члан 15.
Избрани чланови Друштва уписују се у одговарајући Регистар чланова Друштва
који је доступан на интернет страни Друштва.
Члан 16.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

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 интересовањима, у активностима Друштва;
својим делатностима ни на који начин не угрожава друге чланове Друштва (у
погледу рада, стваралаштва);
редовно плаћа чланарину коју одреди Управни одбор, а најкасније до краја
првог квартала текуће године;
обавља друге послове које му повери Управни одбор.
Члан 17.

1.
2.
3.
4.

Чланство у Друштву престаје:
иступањем;
искључењем које се изриче пресудом Суда Части;
неплаћањем редовне годишње чланарине
смрћу

Одлуку о престанку чланства или искључењу члана из Друштва доноси
Управни одбор.
Уколико члан не плати чланарину за текућу годину до заседања редовне
Скупштине Друштва, губи својство члана и право гласа у Скупштини или у органима

Друштва за ту годину, с тим да може поново постати члан Друштва плаћањем
чланарине.
5. Јавност рада
Члан 18.
Рад Друштва је јаван.
Јавност се остварује преко научно стручних скупова, извештаја, својих гласила,
конференција за штампу, саопштења члановима и сарадњом са средствима јавног
информисања.
Члан 19.
Органи Друштва дужни су да размотре иницијативе, предлоге и примедбе које
покрећу чланови појединачно или групно, као и организације, заједнице и друга лица
заинтересована за антрополошку тематику.
Органи који разматрају иницијативе, предлоге и примедбе из става 1., предлагача
обавештавају о поступку и ставу Друштва.
6. Органи Друштва
Члан 20.
Друштво своје активности организује и извршава преко својих управних и
извршних органа.
Управни и извршни органи Друштва су:
1.
2.
3.
4.
5.

Скупштина;
Председник Друштва;
Управни одбор;
Надзорни одбор.
Суд части.

Скупштина
Члан 21.
Скупштина је највиши орган Друштва.
Скупштину чине сви чланови Друштва.
Скупштина се одржава по потреби, а најмање једанпут годишње.
Сазив Скупштине оглашава се најкасније осам дана пре одржавања, јавним
позивом или писмом свим члановима.
Скупштину сазива председник Друштва на предлог Управног или Надзорног
одбора.
Изборна Скупштина одржава се сваке четврте године.
Ванредна Скупштина мора се сазвати ако то захтева више од половине чланства.

Члан 22.
Скупштина Друштва:
1. Доноси Статут Друштва и његове измене и допуне,
2. Одлучује и решава о свим основним питањима Друштва посебно о стручнонаучној делатности Друштва,
3. Утврђује пословну и стручну политику рада Друштва,
4. Доноси општа акта Друштва и по потреби посланик о свом раду
5. Бира и опозива органе и тела Друштва: председника, чланове Управног и
Надзорног одбора и Суда части, као и чланове Редакције Гласника Друштва и
посебних издања Друштва,
6. Усваја извештај о раду Управног одбора,
7. Доноси годишњи програм рада и усваја извештај о раду Друштва,
8. Усваја финансијски план, извештај Надзорног одбора о финансијском раду и
завршни рачун,
9. Доноси одлуку о пријему почасних чланова Друштва,
10. Утврђује висину чланарине,
11. Одлучује о приступању Друштва другим организацијама у Србији и
иностранству, као и иступању и бира представнике у исто,
12. Доноси одлуку о оснивању подружница Друштва,
13. Додељује статус и повељу почасног члана Друштва,
14. Одлучује о молбама, приговорима и жалбама,
15. Доноси одлуку о престанку рада Друштва.
Члан 23.
Скупштину чине чланови Друштва присутни на заседању Скупштине.
Скупштина одлучује простом већином присутних чланова.
Скупштину отвара председник Друштва или у његовом одсуству секретар
Друштва.
Радом Скупштине руководи председник и радно представништво које се бира на
почетку заседања.
О раду Скупштине води се записник.
Председник Друштва
Члан 25.
Председника Друштва бира Скупштина Друштва између чланова који су својим
радом у Друштву, укупним доприносом антропологији и својим људским и етичким
врлинама достојни репрезенти Друштва.
Мандат председника траје четири године и може се обнављати.
Председник представља и заступа Друштво.
На изборној Скупштини прво се бира Председник, затим секретар, чланови
Управног одбора и чланови Надзорних одбора.
Председник Друштва бира се јавним гласањем.
Изабрани кандидат који добије највећи број гласова присутних на заседању
Скупштине (проста већина).
У случају спречености председника да обавља функцију или његове дуже

одсутности, замењује га секретар Друштва, а у случају његове спречености члан
Управног одбора Друштва писмено овлашћен од стране Управног одбора Друштва.
Секретар се бира из састава Управног одбора Друштва на предлог председника.
Мандат секретара траје четири године.
Секретар Друштва обавља послове у складу са Статутом Друштва.
Управни одбор
Члан 26.
Управни одбор има осам чланова и председника Друштва који је члан по функцији.
Чланове Управног одбора бира Скупштина.
Председник друштва је уједно и председник Управног одбора.
Управни одбор се састаје по потреби а најмања једанпут у три месеца.
Седницу сазива председник Управног одбора а у његовом одсуству најстарији члан
Управног одбора.
Управни одбор одлучује пуноважно када је седници присутно најмање пет
чланова.
Одлуке се доносе простом већином присутних чланова.
Члан 27.
Управни одбор Друштва:
1. спроводи одлуке, закључке и препоруке Скупштине Друштва,
2. доноси одлуке у оквиру годишњег програма рада,
3. образује сталне или повремене комисије и одборе за поједина питања,
4. предлаже Скупштини програм рада и подноси извештај о раду и извештај о
финансијском пословању Друштва,
5. предлаже Скупштини измене и допуне Статута и других општих аката,
6. доноси одлуку о пријему редовних и почасних чланова,
7. прати и усмерава рад комисије и одбора,
8. разматра жалбе и приговоре чланова.
Члан 28.
Председник и Управни одбор за свој рад одговарају Скупштини.
Надзорни одбор
Члан 29.
Надзорни одбор има председника и два члана.
Мандат председника и чланова одбора траје четири године.
Председника и чланове Надзорног одбора непосредно бира Скупштина.

Члан 30.
Надзорни одбор:
1. прати примену закона, других прописа и општих аката у раду Друштва,
2. контролише законитост и целисходност утрошка средстава,
3. прати рационалност употребе имовине Друштва,
4. покреће иницијативе и даје предлоге надлежним органима ради отклањања
повреде статутарних права, неправилности у раду и располагању средствима
Друштва,
5. подноси годишњи извештај Скупштини Друштва, и
6. у складу са законом може подносити пријаве надлежним правосудним и
другим органима против починилаца привредних преступа, кривичних дела и
прекршаја.
Члан 31.
Надзорни одбор је самосталан у свом раду.
Надзорни одбор ради у складу са законом, Статутом и другим општим актима
Друштва.
Члан 32.
Органи и чланови Друштва дужни су да Надзорном одбору, на његов захтев,
омогуће увид у сва акта, документа и материјале и пруже му све тражене податке и
обавештења.
Члан 33.
Седнице Надзорног одбора сазива и њима председава председник Одбора.
Седницама морају присуствовати сви чланови.
Одлуке се доносе већином гласова.
Суд части
Члан 34.
Суд части чине председник и два члана Друштва које именује Скупштина
Друштва, из редова чланства, који својим ауторитетом и високим стручним и људским
угледом дају снагу одлукама суда.
Суд части решава евентуалне спорове и своје одлуке доноси писмено о чему
обавештава органе Друштва.
Редакција
Члан 35.
У циљу остваривања програмских задатака, обезбеђења информисаности својих
чланова и јавности рада, као и популаризације укупне делатности, Друштво се бави
издавачком делатношћу у складу са законом.

Друштво издаје следеће публикације:
1. Гласник Антрополошког друштва Србије (Journal of Anthropological Society of
Serbia)
2. научно-стручне часописе,
3. друга стручна и научно-популарна издања.
Уређивачку политику спроводе чланови редакционих одбора, чији се избори и
опозиви врше у складу са законом и овим статутом.
Члан 36.
Редакцију Гласника Друштва и посебних издања Антрополошког друштва Србије
чине угледни стручни и научни чланови Друштва које именује Скупштина.
Главног и одговорног уредника публикација именује Скупштина из састава
Редакције на предлог Управног одбора.
У случају потребе Управни одбор може именовати вршиоца дужности Главног и
одговорног уредника до наредне Скупштине из састава Редакције.
Редакциони одбор часописа Гласника антрополошког друштва Србије чине Главни
и одговорни уредник, који је уједно и председавајући Редакционог одбора, и истакнути
научни радници из свих области антропологије. Чланови Редакционог одбора могу
бити и истакнути научни радници из иностранства.
Редакциони одбори издања Друштва:
1. утврђују програмску концепцију издања за који су одговорни и одлучују о
спровођењу основних задатака у остваривању програмске концепције,
2. одлучују о основним питањима уређивачке политике,
3. покрећу иницијативу, разматрају и дају предлоге за унапређење и побољшање
квалитета часописа и издања Друштва,
4. разматрају предлоге у вези тиража,
5. дају мишљење о плану и програму развоја публикација,
разматрају предлоге и примедбе читалаца и сарадника,
Члан 37.
Мандат чланова Суда части, Редакције и уредника нису ограничени.
7. Средства Друштва
Члан 38.
•
•
•

Друштво може стицати новчана средства, ствари и материјална права:
из чланарине и доприноса својих чланова,
од поклона и донација појединаца, организација и институција, и
из других извора, у складу са законом.

Члан 39.
Средства Друштва се планирају и распоређују финансијским планом.
Средства се у финансијском плану распоређују по наменама у складу са циљевима,
програмом рада и обавезама Друштва.
Члан 40.
Финансијско пословање и коришћење средстава врши се према важећим
прописима, општим актима Друштва, донетим одлукама, у складу са циљевима
Друштва.
Члан 41.
Средства Друштва воде се у књиговодству Друштва а новчана средства су у
рачуну Друштва.
Председник Друштва одговоран је за законито коришћење средстава Друштва.
8. Измене и допуне Статута
Члан 42.
Предлог за измену и допуну Статута могу дати:
 органи Друштва,
 чланови Друштва, најмање десет чланова, уз писмено образложење.
Предлог се доставља Управном одбору, а ако Управни одбор прихвати
иницијативу и предлог за измену и допуну Статута, покреће се одговарајући поступак.
Члан 43.
Одлуку о изменама и допунама Статута доноси Скупштина у складу са законом.

9.

Престанак рада Друштва
Члан 44.

Друштво престаје да ради из разлога наведених у члану 49. Закона о
удружењима. Одлуку о престанку рада Друштва доноси Скупштина Друштва
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 45.
У случају престанка рада Друштва имовина Друштва припада Српској академији
наука и уметности или Архиву Србије.

X Прелазне и завршне одредбе
Члан 46.
Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Антрополошког
друштва Србије донет на Скупштини Атнтрополошког друштва Србије дана
30.
маја 2007. године године.
Члан 47.
По усвајању на седници Скупштине, Статут ступа на снагу осмог дана од дана
усвајања.
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине Антрополошког друштва Србије

