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У складу са одредбама члана 78 у вези са одредбама чланова 11, 12 и 22 Закона о 
удружењима (Сл. гласник РС, 51/09), као и члана 13 Статута Југословенског керамичког 
друштва, Југословенско керамичко друштво на седници Скупштине дана 25.06.2010. године, 
у поступку усклађивања Статута удружења са одредбама Закона, доноси нов 

С Т А Т У Т  

СРПСКОГ КЕРАМИЧКОГ ДРУШТВА 

ЦИЉЕВИ УДРУЖИВАЊА И НАЧИН ЊИХОВОГ 
ОСТВАРИВАЊА 

Члан 1. 

Српско керамичко друштво (у даљем тексту: Друштво) се оснива ради: 

1. Промоције науке и технологије керамике, 

2. Унапређењa истраживања у области керамике и керамичких материјала, 

3. Развијања младих кадрова, 

4. Организације семинара и конференција стручњака у области керамике и 
керамичких материјала, 

5. Планирања, припреме, саопштавања и штампања публикација, издавања 
календара о различитим догађајима у области керамике и керамичких материјала, 

6. Консултација се појединцима и представницима научних и академских 
институција, 

7. Прикупљања и давања информација о чињеницама значајним за остварење 
циљева и сарадње са организацијама које имају сличне циљеве, 

8. Подршке сарадњи керамичке индустрије и научних институција, 

9. Размене информација и ефикасног праћења међународних достигнућа у области 
керамике и керамичких материјала, 

10. Подржавања пројеката и активности развоја технологије керамике у Србији. 

Област деловања Друштва је унапређење, заштита и подизање свести о значају, као и 
промоција науке и технологије керамике и керамичких материјала. 

Циљеви и задаци Српског керамичког друштва су давање научног и стручног 
доприноса истраживањима у области керамичких материјала, залагања за унапређење услова 
рада и истраживања у овој области, залагања за што ефикасније преношење и примену 
научних резултата у пракси, афирмисање и промовисање значаја керамичких материјала и 
залагања за унапређење развоја у области керамике и керамичких материјала. 

Ради реализације утврђених циљева Друштво: 

 прикупља и обрађује научну и стручну грађу у области керамичких материјала и 
других сродних научних дисциплина; 

 доприноси унапређењу и праћењу стања и развоја научно-истраживачког рада у 
области керамичких материјала; 

 популарише науку о керамичким материјалима са акцентом на истицање значаја 
и улоге који ови материјали имају у развоју савременог друштва; 

 размењује научна сазнања и информације; 
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 подстиче научну комуникацију између научних установа и научних истраживача 
у земљи и иностранству; 

 успоставља и развија сарадњу са привредним друштвима и научним 
институцијама; 

 пружа, односно предлаже стручне и научне аргументе за доношење програма 
технолошког и научног програма за развитак Србије, а који се односе на област 
керамичких материјала; 

 предлаже мере и прописе којима се штити животна средина и обезбеђује очување 
природне равнотеже; 

 учествује у организовању и координира заједничке акције научних и стручних 
радника у области керамичких материјала; 

 успоставља и унапређује сарадњу са националним и међународним друштвима, 
удружењима и асоцијацијама везаним за област керамичких материјала;  

 одржава научне састанке, конгресе и симпозијуме националног и међународног 
значаја у области керамичких материјала; 

 успоставља и одржава друге научне и стручне скупове, летње школе, стручне 
колоквијуме и курсеве, јавне трибине и друге манифестације научног и стручног 
карактера за своје чланове и на непрофитној основи; 

 објављује брошуре и друге публикације у вези са утврђеним циљевима. 
Поред наведених активности, а ради реализације циљева, Друштво организује: 

 окупљање својих чланова ради међусобног стручног информисања, усавршавања 
и сталне едукације у овој области; 

 покретање и одржавање презентације Друштва на интернету, као и 
популаризација коришћења интернета као средства за едукацију и комуникацију; 

 размену стручне и научне литературе и научних информација са другим научним 
и стручним друштвима у земљи и иностранству; 

 покретање и подржавање стручне иницијативе у вези са циљевима друштва, 
давање стручне оцене, рад и реализацију студија и пројеката из области 
керамичких материјала; 

 сарадњу са Универзитетима, институтима, удружењима и другим организацијама 
у земљи и иностранству, које се баве керамичким материјалима. 

ОБЛИК УДРУЖИВАЊA И УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА 

Члан 2. 

Друштво је удружење основано као добровољна и невладина, недобитна организација. 

Члан 3. 

Унутрашња организација Друштва условљена је областима деловања и остварује се 
кроз активност секција. Број и називе секција утврђује Извршни одбор. 

НАЗИВ И СЕДИШТЕ 

Члан 4. 

Назив удружења је Српско керамичко друштво. Седиште је у Београду. 

Назив удружења на енглеском језику гласи: Serbian ceramic society. 
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УСЛОВИ И НАЧИН УЧЛАЊИВАЊА И ПРЕСТАНАК 
ЧЛАНСТВА И ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНОВА 

Члан 5. 

Чланови Друштва могу бити стручњаци у области науке и технологије керамика 
(индивидуални чланови). 

Чланови Друштва могу бити и организације које се баве науком, развојем и 
производњом у области керамике (колективни чланови). 

Члан 6. 

Индивидуални чланови могу бити редовни и почасни. 

Редовни чланови су они чланови који су оснивачи Друштва или касније примљени 
према поступку предвиђеним Статутом. 

Почасни чланови су стручњаци који су постигли изванредне резултате у науци и 
технологији керамике, као и особе које су допринеле афирмацији науке о керамици, односно 
афирмацији Друштва. Почасни чланови су ослобођени било каквих материјалних обавеза 
према Друштву. 

Члан 7. 

Поред наведених чланова, Друштво може имати и почасног председника. Почасни 
председник може постати у свету признати научник у области технологије керамике који је 
изузетно допринео развоју науке о керамичким материјалима. 

Члан 8. 

Редовним чланом Друштва се постаје на основу одлуке коју доноси Извршни одбор, 
по поднетој пријави и предлогу два редовна члана. 

Колективним чланом Друштва постаје се на основу одлуке Извршног одбора по 
поднетој пријави управног органа организације. 

Одлуку о почасном члану Друштва доноси такође Извршни одбор, али на предлог 
најмање три члана Друштва. 

Одлуку о почасном председнику доноси Скупштина друштва.  

Члан 9. 

Сваки члан Друштва има право да учествује у свим активностима Друштва, да бира и 
буде биран у органе Друштва. 

Чланови су дужни да штите интересе Друштва, поштују Статут и одлуке Друштва као 
и да благовремено испуњавају преузете радне и материјалне обавезе. 

Члан 10. 

Чланство у Друштву престаје иступањем, одлуком о престанку чланства и 
престанком Друштва. 

Индивидуални члан може иступити из Друштва у свако доба, на основу писаног 
обавештења Извршном одбору, с тим што је дужан платити чланарину за годину у којој 
иступи. 

Колективни члан иступа из Друштва на основу одлуке надлежног управног органа и у 
овом случају постоји дужност плаћања чланарине. 

Одлуку о престанку чланства доноси Извршни одбор Друштва ако утврди да члан не 
испуњава обавезе плаћања чланарине и учествовања у раду Друштва. На ову одлуку члан се 
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може жалити скупштини Друштва, која ћe о томе одлучивати на првој наредној седници. 
Одлука Скупштине је коначна. 

ОРГАНИ ДРУШТВА И ЊИXOBA ПРАВА И ОДГОВОРНОСТИ 

Члан 11. 

Управљање Друштвом врше органи Друштва, и то: 

 Скупштина Друштва 
 Председник Друштва 
 Извршни одбор 
 Надзорни одбор 

1. Скупштина друштва 

Члан 12. 

Скупштину Друштва чине сви чланови Друштва. 

Колективне чланове у Друштву заступају представници које одређују колективни 
чланови. Сваки колективни члан делегира по једног представника у Скупштини. 

Члан 13. 

Скупштина Друштва: 

- Усваја и мења Статут, 
- Доноси Програм рада, 
- Бира органе Друштва у складу са Статутом, 
- Именује радна тела, 
- Доноси одлуку о статусним променама, 
- Доноси одлуку о именовању ликвидационог управника, 
- Усваја годишњи финансијски извештај и 
- Врши друге послове предвиђене Статутом. 

Члан 14. 

Скупштина Друштва одржава се једанпут годишње, с тим што се, по потреби може 
сазивати и чешће. 

Скупштину сазива председник Скупштине по сопственој или на иницијативу 
Извршног одбора или најмање једне трећине чланства. 

Позиви за седницу се достављају најмање 15 дана пре одржавања Скупштине. 

За пуноважно одлучивање потребно је присуство више од половине чланова 
Друштва. 

Све одлуке се доносе јавним гласањем. Одлука је донета ако је за њу гласало више од 
половине присутних чланова. 

Изузетно, за доношење и промену Статута и избор свих органа Друштва, потребно је 
да се изјасни више од половине укупног броја чланова Скупштине. 

Члан 15. 

Седницама Скупштине председава председник Скупштине Друштва, који има два 
потпредседника, уз помоћ радног председништва. 

Председника и потпредседника Скупштине бира Скупштина за период од две године, 
а радно председништво за сваку седницу. 
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2. Председник Друштва 

Члан 16. 

Друштво заступа председник Друштва. Друштво има и две потпредседника, који 
замењују председника и врше послове које им овај повери. 

У случају одсуства или спречености председника, Друштво заступа секретар Друштва 
на основу писаног овлашћења председника. 

Председника и потпредседника бира Скупштина, за период од две године. 

3. Извршни одбор 

Члан 17. 

Извршни одбор је извршни орган Скупштине Друштва. 

Извршни одбор припрема предлоге за Скупштину Друштва, спроводи одлуке 
Скупштине и доноси одлуке и закључке из своје надлежности. 

Члан 18. 

Извршни одбор сачињавају чланови по функцији и кооптирани чланови тако да је 
укупан број највише 18. 

Чланови по функцији су: председник и два потпредседника Друштва, секретар 
Друштва и финансијски секретар, као и председници секција које именује Извршни одбор. 

Кооптирани чланови су они, које без обзира на функцију, Извршни одбор укључи у 
свој састав. 

Секретара Друштва и финансијског секретара бира Скупштина Друштва на предлог 
председника Друштва, а остале чланове Извршног одбора, Скупштина Друштва потврђује на 
првој наредној седници. 

Председник Друштва је уједно и председник Извршног одбора; потпредседници 
Друштва су потпредседници Извршног одбора. 

Мандат члановима Извршног одбора траје две године. 

За пуноважно одлучивање потребно је да седницама Извршног одборе присуствује 
већина чланова, а одлуке се доносе већином гласова присутних. 

Члан 19. 

Кандидата за председника и потпредседнике Друштва, председника и потпредседнике 
Скупштине и Надзорни одбор, предлаже Извршни одбор.  

Члан 20. 

Извршни одбор одлучује пре свега о текућим проблемима Друштва, и то: 

- Програмским активностима Друштва, 
- Пријему нових чланова, 
- Старању о међународном угледу Друштва укључујући сарадњу са међународним 

асоцијацијама и 
- Финансијском пословању Друштва.  
У вези са наведеним, Извршни одбор посебно: 

1. Утврђује време, место и теме сваке конференције о керамици, керамичким 
материјалима и технологијама у Србији, 

2. Штампа позиве члановима Друштва и решава сва техничка питања везана за 
организовање српске конференције о керамици, керамичким материјалима и 
технологијама, 
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3. Одређује колективног члана Друштва који ће да организује конференцију о 
керамици („члан домаћин“), 

4. Одређује облик и садржај радова који ћe бити саопштавани на конференцији и 
публиковани након саопштавања, укључујући и одговарајућа признања додељена 
од стране Друштва, 

5. Прихвата или одбија пријаве за чланство и престанак чланства, 
6. Утврђује висину чланарине, као и накнаде за послове који се обављају за 

Друштво. 

Секретар Друштва 

Члан 21. 

За организацију седница органа Друштва, вођење записника, сређивање 
документације и друге организационе послове задужен је секретар Друштва. 

Секретар Друштва је члан Извршног одбора.  

Финансијски секретар 

Члан 22. 

За вoђeњe финансијских послова (наплата чланарине, исплата накнаде за послове који 
се обављају за Друштво и др.) задужен је финансијски секретар. 

Финансијски секретар је члан Извршног одбора. 

4. Надзорни одбор 

Члан 23. 

Надзорни одбор је орган који прати и контролише рад других органа Друштва, а 
посебно финансијску делатност и о томе подноси извештај Скупштини друштва на усвајање. 

Надзорни одбор броји три члана, које бира Скупштина. Сваки члан се бира посебно 
на предлог Извршног одбора, за период од две године. 

Председника Надзорног одбора одређују чланови Надзорног одбора. Надзорни одбор 
одлучује већином гласова свих чланова. 

Члан 24. 

У случају да члан неког органа Друштва пре истека мандата престане да обавља 
функцију, на његово место се бира други члан, по поступку предвиђеном за избор, који 
наставља да обавља функцију до редовних избора. 

3ACTУПAЊE И ПРЕДСТАВЉAЊE 

Члан 25. 

Друштво заступа председник Друштва, којег у томе замењују потпредседници. 

Председник Друштва може овластити писаним овлашћењем и друго лице да заступа 
Друштво по појединим пословима. 
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СТИЦАЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СРЕДСТВИМА  

Члан 26. 

За остварење својих циљева и задатака Друштво прибавља средства од чланарине, 
добровољних прилога, донација, спонзорства и поклона (у новцу или натури), финансијских 
субвенција, оставина, камата на улоге, закупнине, дивиденди и на други законом дозвољени 
начин. 

Члан 27. 

О висини чланарине за индивидуалне и колективне чланове, начину и роковима 
уплате одлучује Извршни одбор. 

Извршни одбор доноси годишњи план коришћења средстава и располаже средствима. 

Члан 28. 

Ради остваривања циљева удружења, Друштво може да обавља у мањем обиму 
следећу привредну делатност: 

Помоћне образовне делатности – 85.60 
Обухвата: 

- ненаставне активности које дају подршку образовним процесима или системима: 

o образовни консалтинг, 

o саветодавне активности за усмеравање у образовању, 

o активности тестирања и осењивања тестова, 

o организовање програма студентске размене. 

Поред тога, Друштво може као споредне обављати и следеће делатности: 

Организовање састанака и сајмова – 82.30 
Обухвата организацију, промоцију и/или вођење послова приликом одржавања 

сајмова, конгреса, конференција и састанака, без обзира на то да ли су обезбеђене услуге 
особља за организовање догађаја и опремање простора у којима се они одржавају; 

Комбиноване канцеларијско-административне услуге – 82.11 
Обухвата свакодневне канцеларијско-административне услуге као што су примање 

поште, финансијско планирање, фактурисање и чување докумената, достављање и логистика 
за друге, за накнаду; 

Лизинг интелектуалне својине и сличних производа, ауторских дела и предмета 
сродних права – 77.40 

Обухвата:  

- лизинг производа заштићених правима интелектуалне својине (изузев ауторских 
дела као што су књиге или софтвери)  

- примање накнаде или лиценцне исплате за коришћење:  

o патената, 

o жигова,  

o права за експлоатацију и истраживање рудних налазишта,  

o франшизних уговора.  

Остале стручне, научне и техничке делатности – 74.90 
Обухвата велики број услуга које се пружају клијентима на комерцијалној основи. 

Укључене су активности за које је потребан виши степен стручности и научних и техничких 
знања, али се не обухватају текући, рутински послови који обично кратко трају. 
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Обухвата: 

- посредовање при куповини и продаји економских субјеката, нпр. организовање 
куповине и продаје малих и средњих предузећа, укључујући лекарску праксу, али 
не и посредовање приликом продаје некретнина, 

- посредовање приликом правног промета права на патент, 

- процењивање вредности, осим вредности некретнина и вредности предмета у 
сврхе осигурања (антиквитета, драгоцености и др.), 

- рачуноводствену ревизију и информације о тарифама превоза робе, 

- прогнозу времена, 

- давање савета у вези са безбедношћу, 

- давање агрономских савета, 

- давање еколошких савета, 

- давање осталих савета, 

- давање осталих савета, осим савета у вези са архитектуром, инжењерством и 
управљањем, 

- активности квантитативних проценитеља, 

- активности које обављају агенти и агенције у интересу појединаца, и то у вези са 
добијањем ангажмана на снимању филмова, позоришних представа или у оквиру 
других забавних и спортских приредби, пласирања књига, драмских представа, 
уметничких дела, фотографија и сл. 

Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења – 73.20 
Обухвата: 

- истраживање потенцијала тржишта, обавештености, прихватања и познавања 
производа и куповних навика потрошача у циљу промоције, продаје и развоја 
нових производа и услуга, укључујући и статистичку анализу резултата, 

- испитивање јавног мњења о политичким, економским и социјалним питањима и 
њихову статистичку анализу. 

Издавање књига – 58.11 
Обухвата издавање: 

- књига у штампаном или електронском облику, у аудио-запису или на интернету, 

- брошура, проспеката, летака и сличних публикација, укључујући издавање 
речника и енциклопедија, 

- атласа, мапа и карата, 

- енциклопедија на компакт-дисковима (CD-ROM). 

Неспецијализована трговина на велико – 46.90 
Обухвата: 

- трговину на велико различитом робом, без посебне специјализације. 

ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О РАДУ, СТИЦАЊУ И 
РАСПОЛАГАЊУ СРЕДСТВИМА 

Члан 29. 

Рад Друштва и његових органа је јаван. Сваки члан Друштва има право увида у рад и 
деловање сваког органа Друштва. 
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Записници са седнице органа јавни су и достављају се сваком члану, уз позив за 
следећу седницу. 

УДРУЖИВАЊЕ У САВЕЗЕ ОРГАНИЗАЦИЈА И ДРУГЕ 
ОБЛИКЕ УДРУЖИВАЊА И УЧЛAЊИBAЊE У 

МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

Члан 30. 

Друштво се може удруживати у савезе организација и учлањивати у међународне 
организације. 

О удруживању у савезе организација, као и о учлањењу у међународне организације, 
одлучује Скупштина Друштва. 

НАЧИН УНОШЕЊА ИЗМЕНА И ДОПУНЕ СТАТУТА 

Члан 31. 

Иницијативу за доношење новог Статута или промену Статута може покренути 
Извршни одбор или најмање 10 чланова Друштва. 

На основу покренуте иницијативе, Извршни одбор је дужан да у року од 3 месеца 
формира радну групу која ћe сачинити текст новог статута или његове измене и допуне и 
ставити на дневни ред на првој наредној Скупштини друштва. 

Статут, као и његове измене и допуне, доноси Скупштина Друштва јавним гласањем, 
већином укупног броја чланова. 

ПРЕСТАНАК ДРУШТВА 

Члан 32. 

Друштво престаје да постоји: 

1. Одлуком о престанку, 
2. Ако се број чланова Друштва смањи испод 3, 
3. Ако је Друштву забрањен рад из разлога утврђених законом, 
4. Ако се утврди да је Друштво престало са радом дуже од годину дана. 
Одлуку из става 1 овог члана доноси Скупштина Друштва већином гласова свих 

чланова, ако се утврди да се не остварују циљеви Друштва у дужем периоду и да не постоје 
могућности да се они остваре. 

НАЧИН РАСПОЛАГАЊА ИМОВИНОМ У СЛУЧАЈУ 
ПРЕСТАНКА РАДА ДРУШТВА 

Члан 33. 

У случају престанка рада Друштва сваки члан је дужан испунити материјалне обавезе 
према Друштву. 
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ЈАВНЕ ОЗНАКЕ ДРУШТВА  

Члан 34. 

Пун назив Друштва је: Српско керамичко друштво, исписан ћириличним писмом 
свим великим словима. 

Скраћени назив Друштва је СКД. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 35. 

Прву седницу Скупштине Друштва на којој се бирају органи Друштва, сазива и води 
председавајући скупштине. 

Председавајући води седницу до избора председника Скупштине, који наставља 
вођење седнице. 

Члан 36. 

Овај Статут ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од дана уписа у 
регистар код надлежног органа. 

 Председавајући Скупштине 

 
 
 



 

 
У складу са Законом о удружењима (Службени гласник РС, бр 51/09) Скупштина 

Српског керамичког друштва, која је одржана 25.06.2010.године у Београду, донела је: 

О Д Л У К У  
 
о избору Војислава Митића, из Београда, Улица дрварска број 15, за лице овлашћено за 
заступање Српског керамичког друштва, 

 
Скупштина је донела одлуку једногласно. 

У Београду, 25.06.2010. године Председавајући Скупштине 

 
 
 



 

У складу са Законом о удружењима (Службени гласник РС, бр 51/09) Скупштина Српског 
керамичког друштва, која је одржана 10.11.2021. године у Београду, донела је: 

О Д Л У К У  
 

о избору Нине Обрадовић, из Београда, Улица Гајева број 9, за лице овлашћено за заступање 
Српског керамичког друштва. 

 
Скупштина је донела одлуку једногласно. 

У Београду, 10.11.2021. године Председавајући Скупштине 

 
 
 
 


