На основу чл. 11 и 12 Закона о удружењима ("Службени лист РС" бр. 51/09) и
чл. 34 и 68 досадашњег Статута Друштва, на седници Скупштине Математичког
друштва "Архимедес", одржаној 11. маја 2010. године у Београду, усвојен је:

СТАТУТ
МАТЕМАТИЧКОГ ДРУШТВА "АРХИМЕДЕС"
БЕОГРАД
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Статутом утврђују се: статус, назив и седиште Друштва и подручје на
коме обавља своје активности; изглед и садржина печата; област делатности, циљеви и
задаци Друштва, начин њиховог остваривања и садржај одговарајућих активности и
послова; начин остваривања јавности рада; односи и сарадња са другим удружењима,
државним органима, образовним и другим организацијама; учлањивање и престанак
чланства, права и дужности чланова; унутрашња организација; органи управљања и
стручна тела Друштва, њихов делокруг рада, права обавезе и одговорности, начин
избора и мандат; заступање и представљање Друштва; обавештавање чланова; извори
средстава за рад Друштва и начин њиховг стицања, начин коришћења и располагања
тим средствима; усвајање финансијских и других извештаја; доношење измена и допуна
Статута Друштва и доношење и измена других општих аката; начин доношења одлуке о
престанку рада Друштва и располагању имовином у случају престанка рада Друштва,
као и друге одредбе значајне за рад Друштва и његове чланове.
Члан 2.
Математичко друштво "Архимедес" је добровољно невладино и непрофитно
удружење - специјализовано стручно друштво у области образовања и васпитања,
основано на неодређено време ради остваривања ширих друштвених интереса и
заједничких циљева и задатака утврђених овим Статутом и законима.
Основни сектори делатности, односно активности Друштва јесу: образовноваспитни, инструктивни и стручни рад у области математике и рачунарства, као и
популаризација тих наука.
Члан 3.
Назив удружења је: Математичко друштво "Архимедес" (у даљем тексту:
Друштво). Скраћени назив је: МД "Архимедес" или само "Архимедес:
Друштво своју делатност остварује претежно на подручју града Београда, а
своје деловање проширује и на целу територију Републике Србије када за то постоји
потреба и обострани интерес.
Седиште Друштва је у Београду, Дечанска (Моше Пијаде) бр. 6.
Члан 4.
Друштво има својство правног лица са правима, обавезама и
одговорностима које произилазе из Устава, важећих закона и овог Статута.
Друштво представља Управни одбор, као колективно-извршни орган, а
заступају га председник Управног одбора и директор Друштва. У случају спречености,
председника и директора замењује га члан Управног одбора кога одреди Управни
одбор.
Новчана документа потписују лица која овласти Управни одбор.
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Члан 5.
Друштво има печат округлог облика са следећим текстом: МАТЕМАТИЧКО
ДРУШТВО "АРХИМЕДЕС" БЕОГРАД. Штамбиљ Друштва је правоугаоног облика с
натписом: МАТЕМАТИЧКО ДРУШТВО "АРХИМЕДЕС", 11000 Београд, Дечанска 6.
Амблем Друштва представља велико слово А, стилизовано у виду шестара и уписано у
круг с центром у координатном почетку и укомпонованим натписом: МД "АРХИМЕДЕС".
II. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ДРУШТВА
ЧЛАН 6.
Друштво подстиче и координира активности својих чланова на остваривању
заједничких циљева и задатака, првенствено у образовно-васпитној делатности на
подручју математике и рачунарства, а у вези с тим и ширих друштвених интереса - у
складу са Уставом Републике Србије, другим законским прописима и овим Статутом.
У остваривању ових општих циљева и задатака Друштво (као специјализовани математички центар) има низ конкретнијих циљева и задатака, а нарочито да:
- доприноси популаризацији математике и рачунарства у јавности, а посебно
међу младима;
- доприноси унапређивању математичког образовања младих (посебно оних
са склоностима за математику), стручном усавршавању наставника математике (рад на
проширивању и продубљивању њихових знања) и унапређивању наставе математике и
рачунарства уопште и у појединостима;
- доприноси откривању, развоју и напредовању даровитих ученика на
подручју математике и рачунарства;
- помаже, планира, обједињава, координира и организује додатни рад и
слободне активности ученика - љубитеља математике и рачунарства у основним и
средњим школама и другим организацијама (заједничка додатна настава у виду тзв.
школа младих математичара или љубитеља рачунарства, математичке секције, групе,
клубови и сл.);
- подстиче стручни рад својих чланова;
- доприноси стварању и издавању литературе из математике и рачунарства
(за ученике и наставнике);
- помаже рад удружења и актива наставника математике;
- кроз целокупну своју делатност доприноси остваривању државне политике
на подручју образовања и васпитања;
- развија и негује другарство, сарадничке односе међу члановима и
друштвено прокламоване норме понашања.
Члан 7.
Ради остваривања својих циљева и задатака Друштво нарочито::
- организује разне стручне скупова љубитеља математике или рачунарства
сталног или повременог карактера, као што су: предавања, семинари, трибине,
саветовања, симпозијуми, конференције, кружоци, практикуми, округли столови,
математичка посела, стручне екскурзије и слично;
- организује заједничку додатну наставу из математике и друге облике
непосредног образовно-васпитног рада са даровитим младим љубитељима математике
- кроз тзв. школе младих математичара: сталне школе (курсеви током целе школске
године), летње и зимске школе (математичка летовања и зимовања за младе
математичаре), математичке секције, дописне школе за љубитеље математике;
- организује рачунарске школе (курсева) и друге манифестација за
љубитеље рачунарства;
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- организује разне смотре и такмичења из математике (математичке турнире
-првенства основних и средњих школа у математици, математичко такмичење
"Мислиша" дописне математичке олимпијаде, квизове и др.), самостално или у сарадњи
са другим институцијама и друштвима;
- издаје стручне часописе, билтене, математичку литературу за ученике и
наставнике, као и друге публикација, нарочито са подручја савремене и популарне
математике и рачунарства, у складу са Законом и одредбама овог Статута;
- набавља и врши промет популарне и друге литературе из математике и
рачунарства која је у функцији делатности Друштва;
- организује сопствену специјализовану библиотеку и читаоницу;
- организује изложбе и расписује конкурса за радове на одређене математичке теме и теме о популаризацији математике и науке уопште;
- одржава своје сајтове на Интернету;
- сарађује са основним и средњим школама, факултетима и другим
образовно-васпитним организацијама и научним институцијама, државним органима,
Министарством просвете, стручним и другим удружењима и организацијама;
- сарађује са сродним стручним асоцијацијама у земљи и иностранству;
- води одговарајућу педагошку, стручну и другу документацију.
Члан 8.
Ради ефикаснијег остваривања циљева и задатака Друштва, односно ради
задовољавања заједничких потреба и интереса чланова и сарадника, као и
обезбеђивања јавности рада, доносе се планови и програми рада, нарочито за
дугорочне активности Друштва.
За образовно-васпитни рад са ученицима, стручни рад са наставницима,
сарадњу са другим организацијама и за издавачку делатност Друштва доносе се
годишњи програми рада.
Планови Друштва усклађују се са плановима Министарства просвете,
васпитно-образовних и других организација с којима Друштво сарађује - ради
остваривања постављених циљева и задатака и општих друштвених интереса.
Члан 9.
Друштво има издавачку делатност у складу са Законом, тј. обавља
привредну делатност 22110 - издавање књига, брошура и других публикација (шифра у
класификацији делатности по Закону о класификацији делатности и регистру јединица
разврставања) – у оквиру и ради остваривања циљева и задатака Друштва.
Друштво издаје: периодичне стручне публикације - математичке часописе
"Математички забавник" и "Архимедес" (одобрене од стране Министарства за
информације РС и уписане у Регистар новина и часописа који се води код тог
министарства) и билтене, материјале за младе математичаре, збирке задатака и друге
публикације за ученике и наставнике и своје чланове.
За ове публикацаије Управни одбор именује одговарајућу Редакцију, која је
самостална у свом раду, а извештај подноси Управном одбору. При томе Редакција
непосредно остварује утврђену програмску концепцију и уређивачку политику.
Ради остваривања посебног друштвеног интереса и утицаја на издавање
часописа и других публикација Друштва, образује се Издавачки савет.
Број чланова, састав и начин образовања, трајање мандата, делокруг и
начин рада Издавачког савета ближе се утврђује посебним правилником.
Члан 10.
Ради што потпунијег остваривања циљева и задатака Друштва, као и
непосреднијег остваривања својих права и обавеза, чланови Друштва могу да се
3 / 17

организују у подружнице, активе, секције, клубове и друге облике унутрашње
организације.
Подружнице, секције и други облици унутрашње оргаанизације могу да буду:
на територијалном принципу (школске, општинске, међуопштинске и друге), према
тематици рада (за рачунарство, историју математике, забавну математику и сл.), према
стручним квалификацијама и узрасту чланова (секција наставника, секција ученика и
др.) или у другим комбинацијама.
Одлука о организовању поменутих делова Друштва доноси се уз сагласност
Управног одбора Друштва.
Ови делови Друштва, по правилу, немају својство правног лица.
Рад и организација подружница и секција из става 1 и 2 овог члана
детаљније се регулише посебним Упутством које доноси Управни одбор Друштва.
III. ОДНОСИ И САРАДЊА ДРУШТВА СА ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Члан 11.
Друштво сарађује са органима управе, образовно-васпитним организацијама,
удружењима, научним и стручним организацијама, средствима јавног информисања и
другим организацијама - у циљу остваривања својих и заједничких циљева и задатака,
као и општег друштвеног интереса.
Члан 12
У циљу што боље сарадње са појединим организацијама и заједницама,
Друштво их информише о свом раду тако што им по потреби доставља своје планове,
акционе програме, извештаје и друге информације, а на седнице Скупштине Друштва
позива и њихове представнике.
Члан 13.
Ради остваривања заједничких циљева, Друштво може приступити, као
колективни члан, другим друштвима, савезима или организацијама у земљи или
иностранству, уколико га те организације приме у чланство.
Одлуку о томе доноси Скупштина Друштва.
Члан 14.
Друштво иницира, подстиче и помаже окупљање и организовање младих
љубитеља математике и рачунарства у школске, територијалне и друге математичке
секције (дружине, клубове, групе) - ради што успешније сарадње и спровођења разних
активности у домену рада са младим математичарима и љубитељима рачунарства.
IV. ЧЛАНСТВО У ДРУШТВУ
Члан 15.
Чланови Друштва су редовни и почасни.
Редовни чланови Друштва могу бити: ученици свих школа (ако немају слабих
оцена), наставници математике, научни радници у области математике и остали
грађани - љубитељи математике и рачунарства, уколико прихватају Статут, програмске
циљеве и смернице за рад Друштва.
Под истим условима, уколико то није у супротности са интересима Републике
Србије чланови Друштва могу бити и страни држављани.
Учлањење у Друштво врши се на основу поднетог захтева (писана пријава).
За ученика млађег од 14 година пријаву подноси његов законски заступник, а за ученика
старијег од 14 година уз пријаву се прилаже оверена изјава о сагласности његовог
законског заступника.
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Активи наставника, школске и друге математичке секције могу упутити
заједнички захтев са списком лица која се пријављују за учлањење у Друштво.
Одлуку о поднетом захтеву за пријем у чланство доноси Управни одбор.
Чланови Друштва млађи од 18 година чине Подмладак Друштва.
Члан 16.
Почасни чланови Друштва могу бити заслужни наши и страни држављани,
првенствено они који су доста допринели развитку математичке науке или
унапређивању наставе математике, ако они на то пристану.
Предлог за почасне чланове подноси Управни одбор, а усваја Скупштина
Друштва.
Члан 17.
Сви чланови - редовни и почасни - имају једнака права.
Члановима Друштва не могу се ограничавати права, изузев у случају када је
то законом предвиђено.
Члан 18.
Чланови Друштва су дужни да:
- раде на остваривању циљева и задатака Друштва;
- учествују у актувностима друштва (у складу са интересовањем);;
- извршавају одлуке које доносе органи Друштва;
- редовно плаћају чланарину;
- чувају и подижу углед Друштва;
- испуњавају и друге обавезе према Друштву, које проистичу из Статута и
других општих аката Друштва.
Члан 19.
Чланови Друштва имају права:
- да равноправно са другим члановима учествују остваривању циљева
Друштва (учешће у акцијама и на скуповима које организује Друштво);
- да непосредно учествује у одлучивању у органима Друштва;
- да бирају и буду бирани у органе управљања и стручна тела Друштва (ако
за то испуњавају услове);
- да органима Друштва упућују примедбе, мишљења и предлоге и да о
заузетом ставу буду обавештени;
- да буду благовремено и потпуно информисани о раду и активностима
Друштва и његових органа;
- да користе све повластице Друштва;
- да остварују и друга права у оквиру Статута и других општих аката
Друштва.
Члан 20.
Висину годишње чланарине одређује Скупштина на предлог Управног
одбора Друштва.
Чланарину прикупља благајник, односнолице које одреди Управни одбор,
или је чланови уплаћују на текући рачун Друштва.
Почасни чланови не плаћају чланарину.
Друштво води евиденцију о члановима.
Сваки члан добија чланску карту.
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Члан 21.
Чланство у Друштву престаје:
- својевољним иступањем уз давање писане изјаве о иступању,
- смрћу члана,
- искључењем.
Против чланова који се не придржавају Статута Друштва (који су недисциплиновани, не плаћају чланарину, не испуњавају преузета задужења, нарушавају углед
Дтруштва или утврђене друштвене норме и сл.), предузимају се дисциплинске мере:
опомена, опомена пред искључење и искључење из чланства Друштва. Мера
искључења примениће се и према члановима чије је деловање у супротности са
важећим законима.
Мере из претходног става предлаже Управни одбор, а одллуку доноси
Скупштина.
Члан који је искључен има право жалбе Скупштини Друштва, која о жалби
доноси одговарајућу одлуку.
Члан 22.
За изузетан допринос чланова и сарадника остваривању циљева и задатака
Друштва, те широј афирмацији Друштва, као и за постигнуте резултате ученика и других
учесника у појединим активностима Друштва (конкурсима, математичким такмичењима
и др.), Друштво може давати повеље и захвалнице, похвале, дипломе и прикладне
награде, првенствено у материјалним добрима (књиге, учила, учешће у летњим
школама младих математичара и сл.) и то у складу са пропозицијама за њихову доделу
у свакој од тих активности. Заслужни чланови и сарадници, као и најуспешнији ученици
у активностима Друштва, могу бити предложени да добију признања од државних
органа и других институција. Предлог подноси Управни одбор Друштва или комисија
која се у ту сврху формира.

V. ЈАВНОСТ РАДА
Члан 23.
Рад Друштва и његових органа је јаван.
Друштво предузима потребне мере у циљу обезбеђивања јавности свог рада
и информисања чланова о раду Друштва и одлукама које доносе његови органи.
Чланови Друштва и друштвена јавност обавештавају се о раду Друштва
путем средстава јавног информисања, саопштења, извештаја и сопствених публикација
(часописа, билтена и др.), на скуповима које Друштво организује, преко сајта на
Интернету и на друге погодне начине.
Годишњи извештаји о раду и финансијском пословању Друштва подносе на
седницама Скупштине Друштва.
Члан 24
Органи Друштва дужни су да представницима средстава јавног
информисања пруже податке и обавештења о раду Друштва.
Представници средстава јавног информисања могу присуствовати
седницама Скупштине и других органа Друштва, као и разним манифестацијама у
оквиру делатности Друштва.
Изјаве и обавештења за средства јавног информисања могу давати само они
чланови које овласти Управни одбор Друштва.

6 / 17

Члан 25.
У оквиру Друштва организују се и спроводе јавне дискусије о нацртима и
предлозима општих аката Друштва (Статута, правилника, програма рада), као и о
нацртима докумената које доносе органи других организација или заједница, уколико је
то од интереса за делатност Друштва, или се то од њега тражи (наставни планови и
програми васпитно-образовног рада које доноси Министарство просвете, разна упутства
и правилници и др.).
Члан 26.
Органи Друштва дужни су да размотре примедбе, предлоге и иницијативе
које дају чланови Друштва, органи управе или заинтересована лица, с тим да их о
заузетом ставу обавезно обавесте.
Члан 27.
Сматрају се тајном и не могу се јавно објављивати или саопштавати
неовлашћеним лицима подаци који се сматрају пословном тајном у смислу закона и
општих аката Друштва.
Пословну тајну дужни су да чувају сви чланови Друштва, с тим што та
обавеза не престаје престанком чланства у Друштву.
Посебним општим актом, односно одлуком Управног одбора, ближе се
одређује начин руковања исправама и подацима који се сматрају пословном тајном.
VI. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА
Члан 28.
Чланови управљају Друштвом непосредно или преко својих изабраних
представника у органима Друштва.
Органи Друштва су: Скупштина Друштва, Управни одбор, Надзорни одбор,
директор, комисије и друга радна тела.
а) Скупштина Друштва
Члан 29.
Скупштина Друштва је највиши орган управљања у Друштву.
Скупштину чине сви чланови Друштва.
Члан 30
Начин представљања чланова на седници Скупштине Друштва (због
њиховог великог броја) утврђује се тако да Скупштину чине: чланови Управног одбора,
чланови Надзорног одбора и делегати из редова чланова Друштва у основним,
средњим, вишим и високим школама и другим организацијама. Избор делегата врши се
у подружницама, секцијама и клубовима Друштва, стручним активима наставника
математике, као и самом Друштву.
Број делегата је 50 и то: из основних школа 25, из средњих школа 15, из
виших школа и факултета 7, из осталих организација 3. Број делегата пропорционалан
је и територијалној заступљености по броју чланова и учешћу у активностима Друштва.
У случају да Друштво има укупно мање од 100 чланова, на седницу
Скупштине позивају се сви чланови Друштва.
Одлуку о структури делегата Скупштине доноси Управни одбор.
Члан 31
Редовна Скупштина Друштва одржава се сваке године (по правилу, у току
зимског школског распуста), изборна Скупштина - сваке четврте године, а ванредна –
по потреби.
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Скупштину сазива председник Друштва или члан кога одреди Управни
одбор, писаним обавештењем (које садржи место и време одржавања Скупштине, као и
предлог дневног реда). Он је дужан да сазове скупштину на предлог Управног одбора,
Надзорног одбора, најмање 30% делегата Скупштине. У писаној иницијативи-предлогу
за одржавање ванредне седнице Скупштине обавезно се наводе питања чије
разматрање се предлаже.
Уколико у одређеном року, који не може бити дужи од 30 дана, овлашћено
лице не сазове Скупштину, учиниће то предлагачи.
Члан 32.
Скупштину отвара председник Друштва. Радом Скупштине руководи Радно
председништво које се бира одмах по отварању седнице Скупштине.
Скупштина ради по пословнику који сама доноси.
Седнице Скупштине Друштва су јавне.
О сазиву Скупштине и предлогу дневног реда делегати и чланови Друштва
обавештавају се 10-15 дана унапред.
Скупштина може радити и доносити одлуке ако је седници присутно више од
50% укупног броја делегата, а одлуке се доносе већином гласова присутних делегата.
Одлуке о изменама и допунама Статута, статусним променама и о престанку рада
Друштва доносе се ако за њих гласа више од две трећине присутних делегата.
Гласање на седници је јавно, ако Скупштина не одлучи другачије.
Уколико седници Скупштине не присуствује већина делегата, она се одлаже и
заказује нова у року од 30 дана.
Управни одбор и Надзорни одбор подносе Скупштини извештај о раду
Друштва у протеклом периоду између две редовне седнице.
О раду Скупштине води се записник. Записник потписују записничар и
председавајући Скупштине.
Члан 33.
Делокруг рада Скупштине Друштва:
- усваја Статут Друштва, односно одлуку о изменама и допунама Статута;
- утврђује смернице за рад и доноси план и програм рада Друштва;
- усваја финансијски план и завршни рачун Друштва;
- разматра и усваја извештаје Управног одбора и других органа и оцењује
целокупан рад Друштва између две редовне седнице Скупштине;
- усваја друга општа акта за рад Друштва и пословник о свом раду;
- бира Управни одбор, Надзорни одбор, почасне чланове Друштва и делегате у
представничка тела, органе и организације (када се то од Друштва тражи и прописима
је предвиђено); бира и разрешава заступнике Друштва;
- одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству
ради остваривања заједничких циљева и задатака;
- решава о поднетим предлозима, молбама, приговорима и жалбама на рад
органа Друштва и доноси одговарајуће одлуке;
- одлучује о статусним променама и евентуалном престанку рада Друштва:
- одлучује о висини годишње чланарине;
- одлучује о којим питањима ће се чланови Друштва лично изјашњавати и о
начину тог изјашњавања;
- врши и друге послове предвиђене Статутом Друштва или законом.
Члан 34.
Скупштина на редовној седници може решавати и о питањима која нису
садржана у објављеном дневном реду, ако се иста доставе Управном одбору најмање 4
дана пре седнице Скупштине.
Члан 35.
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Ванредна скупштина сазива се и ради по истом поступку као и редовна
скупштина, с тим што решава само по питањима ради којих је сазвана.
Члан 36
Скупштина бира (именује) заступнике Друштва - лица која су овлашћена за
заступање Друштва – у складу са чл. 4 ст. 2 овог Статута.
б) Органи Скупштине Друштва
Члан 37.
Органи Скупштине су: Управни одбор, Надзорни одбор и други органи (сталне
комисије и редакција публикација које издаје Друштво).
1. Управни одбор
Члан 38.
Управни одбор је извршни орган Скупштине Друштва који руководи радом
Друштва између седница Скупштине..
Управни одбор за свој рад одговара Скупштини Друштва.
Управни одбор има 11 чланова које бира Скупштина из редова делегата
(истакнутих активиста Друштва), на предлог председника Друштва, при чему треба да
буду заступљени делегати из основног, средњег, вишег и високог образовања и
васпитања.
Сви чланови Управног одбора имају једнака права и одговорности за целокупан
рад Друштва.
Члан 39,
Мандат Управног одбора траје 4 године, с могућношћу поновног избора.
Управни одбор из редова својих чланова бира председника, који је истовремено
и председник Друштва. Председник Друштва, односно Управног одбора, може се
изабрати и на Скупштини Друштва (из редова чланова предложених за Управни одбор).
Мандат председника траје колико и мандат Управног одбора.
Управни одбор из свог састава бира заменика председника Управног одбора.
Мандат члана Управног одбора престаје ако поднесе оставку, због неуредног
присуствовања седницама одбора или због лошег рада. Уместо њега Управни одбор
може кооптирати новог члана.
Члан 40.
Управни одбор обавља следеће послове:
- руководи целокупним радом Друштва између седница Скупштине и доноси
одлуке ради остваривања циљева и задатака Друштва;
- усмерава рад Друштва, стара се о извршавању програма, одлука, закључака
и препорука које је донела Скупштина Друштва;
- припрема предлоге Статута или измена и допуна Статута, као и предлоге
других општих аката које доноси Скупштина Друштва;
- утврђује унутрашњу организацију Друштва;
- предлаже Скупштини Друштва годишњи програм рада и финансијски план и
ради на њиховој реализацији;
- разматра и оцењује сопствени рад, рад других органа и тела, подноси
извештај о раду Друштва и предузима мере за унапређивање рада;
- управља целокупном имовином Друштва и предузима мере за њено обезбеђивање од пожара, провала и др.;
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- именује директора;
- именује чланове сталних и повремених комисија, редакцију часописа, разна
друга стручна тела и одлучује о ангажовању стручних радника за обављање одређених
послова;
- одређује који се подаци и документа сматрају службеном и другом тајном и
стара се о њиховом чувању;
- прати и усмерава рад подружница, секција и клубова Друштва;
- остварује и развија сарадњу са органима управе, васпитно-образовним,
стручним и другим организацијама;
- одлучује о закључивању и раскидању уговора са другим организацијама;
- одређује висину накнада које Друштво наплаћује за услуге и цене својих
публикација;
- одређује изглед чланске карте и предлаже висину чланарине;
- утврђује предлоге за доделу награда и других признања Друштва;
- одлучује о накнади штете коју проузрокују чланови Друштва
- решава и о другим питањима из делокруга рада Друштва која су му стављена
у надлежност Статутом и другим актима или одлукама Скупштине Друштва.
Члан 41.
Управни одбор ради на седницама које сазива и води председник, а у случају
његове спречености - заменик или члан Управног одбора кога одреди Управни одбор.
Седнице Управног одбора одржавају се према Годишњем програму рада или
по потреби, а најмање два пута годишње. Седница Управног одбора обавезно се сазива
на захтев Надзорног одбора, директора или најмање три члана Управног одбора.
Управни одбор пуноважно одлучује ако је на седници присутна већина
његових чланова. Одлуке се доносе већином гласова укупног броја чланова Управног
одбора.
На седници Управног одбора води се записник.
Члан 42.
Управни одбор из редова својих чланова бира секретара Друштва, уколико
Друштво нема сталног радника на пословима техничког секретара.
Секретар помаже председнику Управног одбора и директору Друштва да
организују и координирају активности у Друштву, брине о припремању седница и
извршавању одлука и закључака органа Друштва, организује вођење административнотехничких и материјално-финансијских послова, а обавља и друге послове које му у
надлежност стави Управни одбор.
Управни одбор бира благајника, уколико Друштво нема сталног радника на
пословима благајне.
Благајник ради на прикупљању чланарине и вођењу потребне финансијске
документације (у сарадњи са секретаром).
Секретар и благајник раде у складу са одлукама Скупштине и Управног
одбора, општим актима Друштва, важећим законима и другим прописима.
Члан 43.
Председник Управног одбора, односно Друштва, руководи радом Друштва.
Председник врши следеће послове:
- руководи радом Скупштине Друштва;
- координира рад органа управљања и спроводи њихове одлуке и закључке;

- представља и заступа Друштво;
- налогодавац је за извршење финансијског плана Друштва;
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- организује, координира и усмерава сарадњу Друштва са државним органима
и другим организацијама;
- врши и друге послове које проистичу из закона и овог Статута.
Одређена овлашћења из свог делокруга рада председник Друштва може
пренети на заменика, неког другог члана Управног одбора или директора.
2. Надзорни одбор
Члан 44.
У циљу вршења контроле рада органа и тела у Друштву, а посебно ради
контроле материјално-финансијског пословања и заштите права чланова Друштва, бира
се Надзорни одбор.
Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина Друштва на 4 године, с
могућношћу поновног избора. За члана овог одбора не може бити биран члан Управног
одбора или друго лице које је наредбодавац или руковалац имовином Друштва, као ни
лице које је судски кажњавано.
Надзорни одбор из редова својих чланова бира председника, који сазива
седнице Одбора и њима руководи.
Надзорни одбор заузима ставове и доноси закључке већином гласова свих
чланова Надзорног одбора.
Назорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.
Чланови Надзорног одбора могу присуствовати седницама Управног одбора.
Члан 45
Надзорни одбор врши контролу (надзор) над на целокупним пословањем
Друштва и радом његових органа, а нарочито разматра и контролише:
- материјално-финансијско пословање;
- примену закона, Статута и других општих аката Друштва;
- правилност рада органа и других тела у Друштву;
- остваривање одлука и закључака органа Друштва;
- врши и друге послове који му се ставе у надлежност.
Члан 46
Надзорни одбор има право и дужност да о свом раду, налазима и ставовима
обавештава Скупштину Друштва и друге органе, предлажући предузимање
одговарајућих мера.
Надзорни одбор може затражити на увид документацију и друге податке ради
утврђивања чињеничног стања приликом обављања својих задатака.
Надзорни одбор сарађује са Министарством финансија-Пореском управом,
инспекцијским и другим органима у оквиру њихове надлежности и предлаже им
предузимање одговарајућих мера.
3. Директор
Члан 47.
Директор обавља следеће послове и радне задатке:
- заступа Друштво у имовинским, правним и уже-стручним пословима;
- организује и контролише обављање стручних послова у Друштву и предузима
мере за њихово унапређивање;
- израђује и предлаже Управном одбору на усвајање планове и програме
стручних активности Друштва и стара се о њиховом извршењу;
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- пружа и обезбеђује стручну помоћ члановима и сарадницима Друштва;
- закључује и потписује појединачне уговоре у складу са законом;
- по овлашћењу Управног одбора, потписује новчана докуманта;
- има права, овлашћења и одговорности пословодног органа организације у
складу са законом и другим прописима којима се уређују та питања;
- учествује у раду Скупштине, Управног и Надзорног одбора Друштва, без права
одлучивања;
- одговара за законитост рада Друштва и обуставља од извршења одлуке
органа Друштва за које оцени да су у супротности са законима, Статутом и другим
актима Друштва;
- непосредно спроводи одлуке, закључке и препоруке Скупштине, Управног
одбора и Надзорног одбора и координира рад стручних органа Друштва и радника на
административно-техничким пословима;
- учествује у реализацији стручне сарадње са другим организацијама;
- обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима
Друштва.
Директор може одређене послове из свог делокруга пренети на друга
руководећа лица (председника Управног одбора, његовог заменике или секретара).
Члан 48.
Директора Друштва именује Управни одбор (на предлог председника) из реда
истакнутих стручњака на пољу математичког образовања.
За директора Друштва може бити именовано лице које: има високу стручну
спрему, најмање пет година радног искуства на пословима којима се Друштво бави,
поседује активно или пасивно знање бар једног страног језика, има стручне и
организационе способности, познаје текуће проблеме у области математичког
образовања.
Директор Друштва се именује на четири године и може поново бити именован
на исту функцију.
О накнади за вршење послова директора одлучује Управни одбор (на предлог
председника УО).
Члан 49.
Директор Друштва за свој рад одговара Скупштини и Управном одбору, којима
подноси извештаје о раду.
У вршењу надзора над законитошћу рада у Друштву, директор има овлашћења
која по закону има директор предузећа.
Управни одбор не може разрешити директора његове функције због
предузимања мера усмерених на обезбеђивање законитости у раду Друштва.
4. Други органи и тела
Члан 50,
Ради обављања стручних и других послова из свог делокруга, по одлуци
Скупштине Друштва, Управни одбор формира (именује) сталне или повремене
комисије, радне групе и друга стручна тела од најмање три члана, при чему бар један
мора бити члан Управног одбора.
Сталне комисије у Друштву су:
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- Комисија за рад са младим математичарима у основним и средњим школама и математичка такмичења ученика,
- Комисија за стручно усавршавање наставника,
- Комисија за издавачку делатност.
Члан 51.
Сви наставници који учествују у реализацији програма образовно-васпитног,,
инструктивног и другог стручног рада у Друштву чине Наставничко веће или Стручни
актив Друштва.
Члан 52.
По потреби може се сазвати-организовати пленарни састанак Друштва
(Пленум) на који се позивају: чланови Управног одбора и Надзорног одбора, директор,
чланови сталних комисија, чланови Наставничког већа, уредници публикација које
Друштво издаје, председници актива математичара (школских и општинских) и стручни
руководиоци територијалних огранака Друштва.
Овакви састанци организују се ради:
- разматрања и решавања неких важних питања из рада Друштва, углавном
стручног карактера, као што су: општа акта, планови и програми, извештаји;
- вођења јавних дискусија о нацртима општих аката, програмима и другим
документима које доносе органи управе или других организација, уколико је то од
интереса за делатност Друштва или се то од њега тражи.
Пленум се сазива по одлуци Управног одбора Друштва.
Пленуму председава председник Управног одбора или лице које он одреди.
Пленум усваја закључке и препоруке већином гласова присутних чланова,
Члан 53.
Члан Управног одбора или неког другог органа или тела Друштва може бити
опозван пре истека мандата, уколико је неактиван или не делује у складу са одредбама
Статута и закона.
Ако члан неког органа или тела у Друштву изгуби то својство, по одлуци
Управног одбора, уместо њега се може у тај орган или тело кооптирати нови члан, чији
ће мандат трајати онолико времена колико би трајао мандат члана на чије је место
кооптиран.
VII. СРЕДСТВА ДРУШТВА
Члан 54.
За остваривање својих циљева и задатака Друштво може стицати одређена
материјално-финансијска средства и њима располагати у складу са законом, Статутом
и другим општим актима Друштва.
Члан 55.
Друштво стиче средства од: чланарине, добровољних прилога, донација и
поклона (у новцу или материјалним добрима), финансијских субвенција, накнада за
извршене стручне услуге, оставина, камата и на друге законом дозвољене начине.
Друштво може прибављати средства и од котизација за семинаре и друге
облике стручног усавршавања наставника из области математике и рачунарства.
Друштво може прибављати средства од претплате и продаје књига, брошура и
других публикација за ученике и наставнике (у оквиру обављања привредне делатности
22110 - издавање књига, брошура и др.).
Делатност из претходног става уписује се у Регистар привредних субјеката и
обавља у складу са одговарајућим прописима у тој области.
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Друштво може конкурисати за средства из буџета Републике Србије која се
додељују за финансирање програма од јавног интереса, а које реализује Друштво.
Члан 56.
Средства Друштва могу се користити само наменски - за реализацију циљева и
задатака Друштва, укључујући и трошкове редовног рада Друштва и сопствено учешће
у финансирању одређених пројекаата - у складу са законским прописима и одредбама
Статута Друштва.
Средства Друштва утврђују се и распоређују финансијским планом - у складу са
програмом рада Друштва.
Финансијски план и завршни рачун, на предлог Управног одбора, утврђује и
усваја Скупштина Друштва за сваку календарску годину.
У управљању средствима чланови и органи Друштва воде рачуна о друштвеноекономски целисходном коришћењу средстава и предузимају мере за спречавање и
отклањање незаконитости и других неправилности у коришћењу и располагању
средствима Друштва.
Имовина Друштва не може се делити његовим члановима, члановима органа,
сарадницима или са њима повезаним лицима, с тим што се то не односи на давање
прикладних награда, накнаду стварних трошкова насталих остваривањем статутарних
циљева и задатака Друштва (дневнице, путни трошкови, трошкови преночишта и сл.) и
уговорене теретне обавезе и исплату зарада за обављене послове.
Члан 57.
Управни одбор разматра материјално и финансијско пословање за сваку
годину, током првог тромесечја наредне године и обавештава чланство Друштва о
оствареним приходима и утрошку средстава - подношењем одговарајућег извештаја.
Члан 58.
Финансијско пословање Друштва обавља се преко текућег рачуна код пословних банака (КБ, ХВБ).
Материјално-финансијско пословање воде лица која одреди односно ангажује
директор, уз сагласност Управног одбора. За књиговодствене послове и израду
завршног рачуна Друштво може ангажовати овлашћене агенције и стручна лица ван
Друштва.
Наредбодавац за извршавање финансијског плана Друштва је председник
Друштва, а финансијска документа потписују директор или лица које овласти Управни
одбор.
Члан 59.
О материјално-финансијском пословању Друштва води се одговарајућа
документација прописана од надлежних органа.
Друштво води књиговодство у складу са прописима и надлежним органима
подноси завршни рачун о финансијском пословању.
Члан 60.
Друштво може свом члану дати на коришћење поједине ствари, ако је то
неопходно за остваривање циљева и задатака Друштва, о чему Управни одбор доноси
одговарајућу одлуку.

Члан 61.
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Ствар коју не користи, Друштво може продати правном лицу или грађанину
путем јавног надметања или непосредном погодбом. Одлуку о томе доноси Управни
одбор.
Члан 62.
За изузетан допринос чланова и сарадника остваривању циљева и задатака
Друштва, као и за постигнути успех ученика и других учесника у појединим
активностима Друштва (конкурсима, математичким такмичењима и др.), Друштво може
давати повеље и захвалнице, дипломе, похвале и прикладне награде, првенствено у
материјалним добрима (књиге, учила, учешће у летњим школама младих математичара
и сл.) и то у складу са пропозицијама сваке од тих активности.
Члан 63.
У циљу унапређивања појединих активности са младим математичарима, подстицања и помагања рада младих даровитих људи у области математике, у
оквиру Друштва може се основати посебан Фонд младих математичара (ФММ) чија се
средства формирају од добровољних прилога и поклона правних и физичких лица.
Одлуку о оснивању Фонда доноси Скупштина Друштва. Ближе одредбе о раду
Фонда, пословању, управљању и располагању средствима Фонда регулишу се
посебним Правилником Фонда, који припрема Управни одбор а усваја Скупштина
Друштва.
VIII. СТРУЧНИ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ
Члан 64.
По одлуци Управног одбора, за обављање повремених послова (држање
предавања и друге наставне активности, писање стручних материјала, израда завршног
рачуна, одржавање хигијене и др.) могу се ангажовати одговарајућа лица по уговору.
За обављање стручних, административно-техничких и других послова, ако
материјално-финансијске могућности дозвољавају, Друштво може примити у радни
однос одговарајуће стручне раднике на неодређено време или одређено време, што се
регулише одлуком Управног одбора и одговарајућим уговором.
Организатор-координатор у обављању административно-техничких послова за
Друштво је директор Друштва или лице које он одреди.
Члан 65.
Управни одбор доноси Правилник или Одлуку о накнадама за обављање
стручних и других послова за Друштво.
Послове у оквиру рада Друштва (организационо-техничке и друге повремене
послове) чланови и сарадници Друштва, по правилу, обављају волонтерски (без
накнаде).
IX. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ДРУШТВА
Члан 66,
Иницијативу за измену и допуну Статута Друштва могу дати: органи Друштва,
поједини чланови или група чланова Друштва.
Иницијатива за измену и допуну Статута доставља се Управном одбору.
Ако Управни одбор прихвати иницијативу за измену и допуну Статута.
покренуће се поступак за промену Статута, а ако нађе да не постоје разлози за то,
одбациће иницијативу и о томе обавестити даваоца иницијативе.

Члан 67.
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Нацрт промене Статута Управни одбор доставља на претходну расправу
чланству - ради давања примедби, мишљења и предлога.
После анализе приспелих примедби, мишљења и предлога, Управни одбор
припрема предлог измене Статута и подноси га Скупштини Друштва на усвајање.
Одлука о промени Статута доноси се личним изјашњавањем члановаделегата на седници Скупштине Друштва.
X. ПРЕСТАНАК РАДА ДРУШТВА
Члан 68.
Друштво престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за
остваривање циљева Друштва, као и у другим случајевима предвиђеним законом.
Скупштина Друштва одлучује о престанку рада Друштва на предлог неког од
својих органа или најмање једне трећине чланства.
Одлуком о престанку рада Друштва одређује се и поступак са средствима
односно имовином Друштва.
Члан 69.
У случају престанка рада Друштва, имовина Друштва предаће се Народној
библиотеци Србије и Заводу за унапређивање образовања и васпитања.
Члан 70.
Ако Друштво престане са радом на начин како је напред наведено,
председник Друштва (или други члан који је заступао Друштво) дужан је да у року од 15
дана од дана престанка рада Друштва о томе извести Регистратора у Агенцији за
привредне регистре - ради брисања Друштва из Регистра удружења.
XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 71.
Овај Статут донела је Скупштина Друштва личним изјашњавањем члановаделегата на седници одржаној 11.05.2010. године у Београду (једногласно).
Статут ће се примењивати од дана када га овери надлежни орган, тј. од дана
уписа у Регистар удружења који води Агенција за привредне регистре (преко
Регистратора удружења). Сваку промену података који се уписују у Регистар Друштво је
дужно да пријави Регистратору у року од 15 дана од дана настанка промене.
Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Клуба младих
математичара "Архимедес" који је донела Скупштина Клуба 15.02.2001. године, са
изменама и допунама које је усвојила Скупштина Математичког друштва "Архимедес"
06.02.2007. године.
Члан 72.
На сва питања која нису регулисана овим статутом примењиваће се
непосредно одредбе Закона о удружењима.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ:
Др Владимир Јанковић, проф. унив.
............................................................................................

Видети белешку на следећој страни!
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Адреса Друштва: МД "АРХИМЕДЕС"
Дечанска (Моше Пијаде) 6
11000 БЕОГРАД
E-mail: arhimed1@eunet.rs
Internet: www.arhimedes.rs
ПИБ: 100067193
Матични број: 07071337
Шифра делатности: 91120

БЕЛЕШКА О ДОСАДАШЊИМ ИЗМЕНАМА СТАТУТА
Клуб младих математичара "Архимедес" је основан на оснивачкој скупштини, 01.10.1973. године,
када је донет и први Статут Клуба. Регистрован је у Градском секретаријату за унутрашње
послове града Београда дана 08.10.1973. године под бројем 10-212-566/73.
 Дана 11.11.1980. године Скупштина Клуба донела је измене и допуне Статута и нови Статут је
оверен 04.12.1980. године у Градском секретаријату за унутршње послове града Београда под
бројем 10-212-566/80.
 Скупштина Клуба, на седници одржаној 18.02.1986. године у Београду, донела је нови Статут,
који је представљао пречишћени текст измењеног и допуњеног Статута из 1980. године. Статут
је оверен у Градском секретаријату за унутршње послове града Београда под бројем 212-1-77
дана 02.04.1986. године и у Регистар друштвених организација под редним бројем 1331 унета је
забелешка о овери новог Статута.
 Скупштина Клуба, на седницама одржаним 25.02.1993. и 20.12.1994. године у Београду,
усвојила је неке небитне измене и допуне претходног Статута (чишћење текста од неких
превазиђених политичких обележја и назива).
 Скупштина Клуба, на седници од 15.02.2001. године, осим тих, усвојила је и неке нове измене и
допуне Статута и дала пречишћени текст Статута после свих измена.
 На седници од 06.02.2007. године Скупштина "Архимедеса" је донела одлуку да се назив
Клуб младих математичара "Архимедес" промени у Математичко друштво "Архимедес" и да
се с тим у вези изврше одговарајуће измене у тексту до тада важећег Статута, па је усвојен
пречишћени текст Статута после тих измена. Решењем МУП Републике Србије (Полицијска
управа за град Београд – Управа за управне послове) под 06/1 бр.212-1-71/07 од 13.06.2008.
године унета је забелешка о упису Одлуке о изменама и допунама Статута (чл. 2, 3, 5, 13, 30, 45,
58 и 59) у Регистар друштвених организација под ред. бр.1331 под којим је раније извршен упис.
 На седници Скупштина Математичког друштва "Архимедес", одржане 11.05.2010. године,
Статут је усклађен са одредбама Закона о удружењима ("Службени лист РС" бр..51/09). Овде је
дат пречишћени текст Статута после тих измена.
 Решењем Агенције за привредне регистре (Регистратор удружења) бр. БУ 5783/2010 "Архимедес" је уписан у Регистар удружења у складу са Законом о удружењима ("Службени гласник
РС" бр. 51/09).
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