У складу са оредбама члана 22. Закона о удружењима грађана (Службени гласник РС бр.
51/09) и члана 16. Статута, Скупштина Друштва грађевинских конструктера Србије,
Београд, на седници одржаној 16.09.2016. године, на Златибору, хотел Палисад, усвојила
је измењени
СТАТУТ
ДРУШТВА ГРАЂЕВИНСКИХ КОНСТРУКТЕРА СРБИЈЕ

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Друштво грађевинских конструктера Србије је добровољна, невладина, непрофитна,
специјализована, стручно-научна организација, основана на неодређено време, ради
стручног усавршавања, развијања научних истраживања и различитих облика научне и
стручне сарадње инжењера и других стручњака који раде у области грађевинског
конструктерства или су за ову област заинтересовани.
Члан 2.
Пун назив организације је: Друштво грађевинских конструктера Србије.
Скраћени назив организације је: ДГКС.
Седиште Друштва грађевинских конструктера Србије је у Београду, Булевар краља
Александра 73.
Члан 3.
Друштво грађевинских конструктера Србије (у даљем тексту: ДГКС) остварује своје
активности на подручју Републике Србије.
Члан 4.
ДГКС има својство правног лица са правима и обавезама које му припадају на основу
Устава, Закона и овог Статута.
Овај Статут је основни општи акт ДГКС, сви други општи и остали акти морају бити у
складу са овим Статутом.
Члан 5.
ДГКС има печат округлог облика. У кругу печата је поред ивице исписано: Друштво
грађевинских конструктера Србије, Београд, а у средини водоравно, исписан је скраћени
назив: ДГКС.
Члан 6.
ДГКС се може учланити у друге сродне домаће или међународне организације, или
удруживати стално или повремено са одговарајућим научним, стручним и другим
специјализованим организацијама у грађевинарству, са сличним делокругом и циљевима
рада.
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II. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
Члан 7.
Циљеви ДГКС су:
- да окупља и организује инжењере у области грађевинског конструктерства, ради
остваривања њихових интереса, увећања њиховог стручног знања, обезбеђења
одговарајућег статуса у заједници, на бази њиховог стручног доприноса у привредном,
економском, научно техничком и укупном развоју Републике Србије;
- да шири и развија резултате научних и стручних истраживања, мишљења и ставова о
свим питањима теорије и примене грађевинског конструктерства;
- да прати савремени развој науке и технологије и указује на токове, збивања и промене у
овој области, афирмишући посебно стваралачки рад инжењера;
- да разматра и даје стручна мишљења о елаборатима, анализама, пројектима, плановима
развоја и слично, на захтев органа локалне самоуправе и других органа, организација и
привредних друштава;
- да организује, подстиче и објављује научне и стручне радове, часописе и друге
публикације;
- да успоставља, одржава и унапређује сарадњу са другим сродним организацијама
инжењера и техничара, као и институцијама у земљи и иностранству;
- да се стара о положају, интересима, друштвеном угледу чланова ДГКС, у стручном,
научном и етичком смислу;
- да предлаже надлежним органима доношење одговарајућих прописа и да сарађује са
одговарајућим државним органима у припреми и примени законске и друге регулативе
која се односи на грађевинско конструктерство;
- подстицање и помагање оних активности и иницијатива које су усмерене на очување
заштите животне средине и уређење простора, уштеду и рационализацију потрошње
свих врста енергије и др.;
- да ради на постизању циљева утврђених Статутом Савеза специјализованих друштава у
грађевинарству и инжењерству, чији је ДГКС специјализовани члан.
Члан 8.
Задаци ДГКС су:
- да подстиче развој, унапређује и стимулише грађевинске конструктере у теоријском и
истраживачком смислу као и у примени и извођењу грађевинских конструкција;
- да помаже у решавању задатака које постављају органи управе и привредна друштва;
- да објављује научне и стручне радове у билтенима, стручним часописима и другим
публикацијама, да обезбеди да се чланство едукује, међусобно информише и
обавештава, као и да обавештава јавност о раду и постигнутим резултатима;
- да организује конгресе, симпозијуме и конференције научних и стручних радника из
области грађевинског конструктерства као и других научних и стручних скупова,
изложби, трибина и јавних расправа;
- да координира рад секција у оквиру дгкс, као и да сарађује са међународним и
одговарајућим националним организацијама.
Члан 9.
Своје циљеве и задатке ДГКС остварује самостално и у сарадњи са својим члановима.
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III. ЧЛАНСТВО
Члан 10.
ДГКС има индивидуалне чланове, колективне чланова, почасне чланове и заслужне
чланове.
Индивидуални чланови ДГКС су инжењери и други стручњаци који се баве
истраживањем, пројектовањем извођењем и применом у области грађевинског
конструктерства.
Колективни чланови су: факултети, институти, пројектантска привредна друштава,
грађевинска привредна друштава, привредна друштва индустрије грађевинског материјала
и други који су заинтересовани за развој и примену технологије и технике грађевинског
конструктерства.
Заслужни чланови су они чланови ДГКС који су се значајно истакли у раду овог и ранијих
друштава у области грађевинског конструктерства.
Почасни чланови су они чланови ДГКС, који су својим научним и стручним радом
значајно допринели развоју струке у области грађевинског конструктерства као и чланови
од великог значаја за рад и развој ДГКС.
Учлањење у ДГКС се врши на основу приступнице и одлуке Председништва. Заслужни и
почасни чланови се бирају.
ДГКС је дужно да води регистар својих чланова.
Члан 11.
Чланови ДГКС су једнаки у правима, обавезама и одговорностима, и имају нарочито
следећа права и обавезе:
-

да поштују Статут и извршавају одлуке, налоге и закључке органа ДГКС;
да бирају и буду бирани у органе и друга тела ДГКС;
да учествују у раду секција, комисија, одбора и других организационих облика ДГКС;
да кроз активности ДГКС проширују своја стручна знања;
да буду информисани о раду ДГКС и његових органа;
да буду информисани о материјално-финансијском положају ДГКС;
да дају предлоге, мишљења и примедбе на рад органа и других тела и да о заузетом
ставу буду обавештени;
да учествују на скупштинама, симпозијумима, саветовањима и другим стручним
манифестацијама која организује ДГКС, а по условима који се утврђују за сваки
конкретан случај;
да бесплатно добију пословне и стручне информације којима ДГКС располаже;
да преко ДГКС успостављају везе са другим сродним организацијама ради размене
информација и искуства;
да захтевају да надлежни огани ДГКС разматрају њихове предлоге и сугестије, и да о
томе буду обавештени;
да своје научне и стручне радове објављују у публикацијама ДГКС;
да негују добре пословне обичаје своје струке и поштују професионалне стандарде и
нормативе;
да раде на остваривању циљева ДГКС;
да уредно плаћају чланарину и обезбеђују услове за ефикасан рад ДГКС.

Индивидуални чланови могу бити чланови специјализованих друштава у грађевинарству.
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Члан 12.
Чланство у ДГКС престаје:
- иступањем;
- неплаћањем чланарине у току од 2 године;
- искључењем.
Искључење се врши због повреде Статута и неизвршења одлука ДГКС.
Одлуку о искључењу доноси Председништво.
IV. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 13.
Органи ДГКС су:
1. Скупштина
2. Председништво
3. Надзорни одбор
4. Председник
5. Потпредседник
6. Секретар
Функцију застуника ДГКС врши Председник ДГКС, који је истовремено и Председник
Председништва, а у његовом одсуству заменик Председника Председништва.
1. Скупштина
Члан 14.
Скупштина је највиши орган ДГКС са правима и обавезама утврђеним законом и овим
Статутом.
Члан 15.
Скупштину чине сви чланови ДГКС.
Скупштина пуноправно одлучује ако је присутно више од половине укупног броја чланова
Скупштине. Скупштина доноси одлуке и одлучује већином гласова присутних. За одлуку
о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада ДГКС неопходна
је двотрећинска већина гласова присутних чланова.
Радом Скупштине руководи Председник, а у његовој одсутности Потпредседник.
О раду Скупштине води се записник у који се уносе све одлуке и закључци донети на
Скупштини. Записник потписују Председник или Потпредседник и записничар.
Редовна седница Скупштине се одржава једанпут годишње.
Ванредна седница Скупштине може да се одржи по потреби, а мора се сазвати ако захтев
за њено сазивање, у писаном облику, поднесе једна трећина чланова ДГКС.
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Члан 16.
Надлежност Скупштине:
-

усваја Статут, његове измене и допуне;
доноси план и програм рада;
бира и разрешава Председништво и Надзорни одбор;
усваја годишњи финансијски извештај ДГКС;
размарта и усваја извештај Надзорног одбора;
бира почасне и заслужне чланове;
одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству;

усваја извештај о раду Председништва;
решава у другом степену по одлукама Председништва;
одлучује о статусним променама и престанку рада ДГКС;
доноси Пословник о свом раду;
доноси друге опште акте ДГКС;
одлучује о другим питањима предвиђеним Законом и овим Статутом.

2. Председништво
Члан 17.
Председништво је орган Скупштине, који управља ДГКС у складу са законом и овим
Статутом.
Председништво се бира са мандатом од 4 године, са могућношћу поновног избора. Члан
Председништва може бити разрешен и замењен новим чланом одлуком Скупштине.
Председништво за свој рад одговара Скупштини.
Члан 18.
Председништво има 17 чланова и чине га: Председник, Потпредседник, Секретар и 14
чланова.
Председништво се на првој седници конституише, и из реда својих чланова бира
Председника, Потпредседника и Секретара.
Радом Председништва руководи Председник, а у његовом одсуству Потпредседник.
Члан 19.
Председништво у оквиру својих права обавља следеће послове:
-

стара се о спровођењу програма и плана рада и остварењу утврђених циљева и
задатака ДГКС;
припрема и сазива Скупштину ДГКС;
бира и разрешава Председника, Потпредседника и Секретара;
спроводи одлуке и закључке Скупштине;
доноси годишње планове и програме рада и финансијски план прихода и расхода,
осим програма и планова које доноси Скупштина;
усваја годишњи обрачун о пословању и извештај о раду;
доноси одлуку о пријему и искључењу чланова ДГКС;
даје предлог Скупштини за избор почасних и заслужних чланова ДГКС;
утврђује предлог Статута;
доноси општа акта, осим оних за које је надлежна Скупштина;
доноси Пословник о свом раду,
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-

организује сарадњу са другим друштвима, осталим институцијама у земљи и
иностранству и привредним друштвима, у циљу остваривања задатака ДГКС;
даје предлог Скупштини о удруживању у савезе и друге облике удруживања и о
учлањивању у међународне организације;
именује тела и секције и бира њихове чланове, као и чланове редакционих и
организационих одбора;
доноси одлуку о висини чланарине;
доноси одлуку о надокнади за рад Председнику, Потпредседнику, Секретару,
Председнику и члановима Надзорног одбора;
бира "Суд части" у вези "Конкурса из области грађевинског конструктерства";
обавља и друге послове из делокруга рада ДГКС које му повери Скупштина.

Председништво доноси одлуке већином гласова присутних чланова, с тим да седници
присуствује већина од укупног броја чланова Председништва.
Члан 20.
Председништво може имати и "почасне чланове". Као "почасни чланови Председништва"
бирају се бивши дугогодишњи активни чланови Председништва који се позивају и
учествују у раду Председништва, али без права гласа.
"Почасне чланове Председништва" предлаже Председништво, а бира Скупштина.
Члан 21.
Председник Председништва је истовремено и Председник ДГКС.
Председник може, преме потреби, поједина своја овлашћења пренети на Потпредседника
или Секретара.
Члан 22.
За вршење одређених послова Председништво може образовати стална или повремена
радна тела или овластити Председика да образује радна тела. Одлуком о образовању
радних тела, уређује се њихов састав и делокруг рада. Чланови радних тела имају право на
надокнаду за свој рад.
3. Надзорни одбор
Члан 23.
Надзорни одбор врши надзор над радом ДГКС.
Надзорни одбор има 3 члана са мандатом од 4 године са могућношћу поновног избора.
Председника Надзорног одбора бирају чланови Одбора.
Председник Надзорног одбора сазива Одбор. Надзорни одбор ради у седницама, а доноси
одлуке, закључке и заузима ставове већином гласова од укупног броја чланова.
Чланови Председништва не могу бити чланови Надзорног одбора.
Члан 24.
Надзорни одбор контролише пословање ДГКС, а нарочито:
-

врши надзор над законитошћу рада Председништва и прати доношење и спровођење
Статута и других општих акaта;

7
-

контролише материјално и финансијско пословање ДГКС у складу са позитивним
законским прописима, финансијским планом, као и наменско и рационално коришћење
средстава;
контролише извршавање права и обавеза свих органа ДГКС;
обавља и друге послове који му се ставе у надлежност.

Надзорни одбор најмање једном годишње подноси Скупштини извештај о извршеном
надзору, а о резултатима надзора упознаје и Председништво.
Члан 25.
Избор за чланове Председништва и Надзорног одбора, треба да се врши према правилима:
-

да свака област у грађевинарству буде пропорционално заступљена: бетонске, металне
и дрвене конструкције, теорија конструкција);
регионални принцип (Београд 10 чланова, остали 10 чланова);
да се 9 чланова бира из привреде и 11 чланова са универзитета.

4. Председник
Члан 26.
Председник ДГКС:
-

представља и заступа ДГКС;
делује у име ДГКС у спровођењу програма и плана рада, одлука, закључака и ставова
Скупштине, Председништва и Надзорног одбора;
председава седницама Скупштине и Председништва;
потписује нормативна акта која се доносе у ДГКС;
потписује споразуме, уговоре и друга акта, којима се регулишу међусобни односи
између ДГКС и других правних и физичких лица;
потписује решења, путне налоге, налоге за исплату и друга стручна и административна
акта;
доноси одлуке о ангажовању средстава ДГКС у складу са програмом пословања и
одлукама Председништва;
потписује ДГКС у препису са трећим лицима;
обезбеђује информисање јавности и чланова о раду ДГКС;
у оквиру својих овлашћења, може дати другом лицу писано пуномоћје за заступање
ДГКС;
обавља и друге послове у складу са законом и овим Статутом.

Председника бира Председништво са мандатом од 4 године, са могућношћу поновног
избора.
5. Потпредседник
Члан 27.
Потпредседник врши послове које му повери Председништво или Председник .
У одсуству Председника има овлашћења и обавља послове и задатке Председника.
Потпредседника бира Председништво са мандатом од 4 године, са могућношћу поновног
избора.
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6. Секретар
Члан 28.
Секретар:
- организује и усклађује рад ДГКС;
- одлучује о начину вршења стручних и административно-техничких послова заједно са
Председником и Потпредседником;
- припрема одлуке, у складу са програмом ДГКС и овлашћењима од Председништва.
- припрема материјале за седнице Председништва и Скупштине;
- припрема општа акта и подноси их Председништву на усвајање;
- утврђује и ажурира листу чланова, стара се о евиденцији чланова и наплати чланарине;
- обавља и друге послове које му повери Председништво.
У случају повећаног обима и потребе посла, Председништво може изабрати и генералног
секретара који ће поред послова из претходног става обављати и послове по одлуци
Председника.
Секретара бира Председништво са мандатом од 4 године, са могућношћу поновног
избора.

V. ИМОВИНА, ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА И СРЕДСТВА
Члан 29.
ДГКС стиче имовину и своје приходе у складу са овим Статутом.
За остваривање циљева и задатака утврђених овим Статутом ДГКС обезбеђује приходе од:
чланарина, добровољних прилога, донација и поклона (у новцу или натури), финансијских
субвенција, камата на улоге, издавања стручних књига и публикација, научно стручних
активности, финансирање активности од дотација локалних самоуправа, организација, и
др., конкурисањем пројеката код надлежних органа и организација и других извора у
складу са законом и овим Статутом.
Члан 30.
Средства ДГКС се утврђују и распоређују финансијским планом, који се доноси сваке
године, најкасније до краја фебруара месеца за текућу годину.
До доношења финансијског плана, финансирање ДГКС у текућој години се врши на
основу одлуке Председништва о привременом финансирању.

Члан 31.
Финансијско пословање ДГКС врши се самостално.
Утрошак средстава врши се по налогу Председништва и Председника.
О оствареним приходима, њиховом извору и начину утрошка чланови ДГКС се
обавештавају најмање једанпут годишње, и то када Надзорни одбор изврши преглед
финансијског пословања.
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Члан 32.
Чланови ДГКС могу ради остваривања заједничких циљева и задатака удруживати део
својих средстава на нивоу ДГКС. Приликом преузимања заједничких акција посебним
уговорима се утврђује начин финансирања и распоређивања прихода од акција као и друга
питања везана за реализацију заједничких акција и послова.
Члан 33.
За извршење финансијских, техничких, административних и других стручних послова
ДГКС, одговорни су Председник, Потпредседник и Секретар, и они могу за обављање
ових послова ангажовати и друга лица.
Члан 34.
За своје обавезе ДГКС одговара целокупном својом имовином.

VI. ЈАВНОСТ РАДА ДГКС
Члан 35.
Рад ДГКС и органа ДГКС је јаван.
Изузетно, орган ДГКС може одлучити да се седница или поједине тачке дневног реда
одрже без присуства јавности.
У циљу остварења принципа јавности рада, чланство се обавештава о свим активностима
ДГКС.
Спровођењем принципа јавности рада ДГКС омогућује лицима чија је делатност у оквиру
грађевинског конструктерства, приступ и чланство у ДГКС под једнаким условима.
О свом раду и реализацији програмских задатака ДГКС информише: своје чланове, органе
локалне самоуправе и друге организације када је то потребно, ширу стручну јавност путем
средстава јавног информисања, одржавањем симпозијума, саветовања и других научностручних скупова, преко својих гласила, часописа и других публикација.
ДГКС може имати свој веб-сајт који уређује и на њему објављује све важне садржаје рада,
активности и информације.
Члан 36.
За јавност рада ДГКС и обавештавање чланова, одговоран је Председник.
VII. ПРЕСТАНАК РАДА
Члан 37.
ДГКС престаје са радом у случајевима предвиђеним Законом. Одлуку о престанку рада
ДГКС доноси Скупштина.
У случају престанка рада ДГКС, целокупна имовина припада домаћем недобитном
правном лицу које је основано ради остваривања истих или сличних циљева.
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VIII. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА
Члан 38.
Статут ДГКС се доноси по следећем поступку:
- Нацрт Статута утврђује Председништво и доставља га на јавну расправу свим
члановима ДГКС (достављање се може извршити и путем електронске поште). Јавна
расправа траје 15 дана.
- По добијању примедаба и предлога од чланова ДГКС, Председништво сачињава
предлог Статута и доставља га Скупштини на усвајање.
- Статут је усвојен кад за њега гласају чланови Скупштине, сагласно члану 15. Статута.
Измене и допуне Статута врше се по поступку за његово доношење.
У хитним случајевима, Скупштина може вршити измене и допуне Статута и без
предходне јавне расправе.
IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 39.
Друштво грађевинских конструктера Србије правни је следбеник Удружења грађевинских
конструктера Србије.
Досадашњи чланови који су изабрани у органе Удружења грађевинских конструктера
Србије, и то: Председништво, Председник, Потпредседник, Секретар, Председник и
чланови Надзорног одбора, настављају са радом као органи Друштва грађевинских
конструктера Србије до истека периода на који су изабрани.
Члан 40.
Овај Статут Друштва грађевинских конструктера Србије је усклађен са Законом о
удружењима и ступа на снагу наредног дана од дана усвајања на Скупштини.

ПРЕДСЕДНИК
Друштва грађевинских конструктера Србије

Проф. др Ђорђе Лађиновић, дипл.инж.грађ.
Златибор,
Дана: 16.09.2016.
Број: 25/1-3/2016.

