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ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА У ПЕРИОДУ 
ОД 2002. ДО 2005. ГОДИНЕ 

 
Активности Социолошког друштва Србије (СДС) у протеклом периоду 

одвијале су се кроз  традиционалне облике окупљања дипломираних 
социолога око основних професионалних питања. У том циљу су главни 
напори били око (1) организовања научних скупова, (2) издавања стручног и 
научног часописа Социолошки преглед  и (3) организовања стручних расправа 
на трибинама ''Социолошког клуба''. 
 

Организовања научних скупова 
 
Социолошког друштва Србије традиционално организује научне скупо-

ве уз своје двогодишње скупштине, те је и у наведеном периоду учињено 
исто.  

    1. Тако је 7. и 8. јуна 2002. године на Фрушкој Гори  одржан међуна-
родни социолошки скуп ''Социологија и регионализација'', заједно с 
Одсеком за социологију Филозофског факултета у Новом Саду. Најваж-
нији радови са овог скупа објављени су у тематском броју стручног 
часописа Социолошки преглед, Vol. 36 (2001), no. 1-2. 
    2. Мећународни научни скуп на тему ''Друштво у транзицији – 
модели, перспективе, алтернативе'', одржан  је од 28. до 30. маја 2004. 
године у Моровићу (код Шида), такоће, заједно са Одсеком за социоло-
гију Филозофског факултета у Новом Саду. Најважнији радови са овог 
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скупа објављени су у тематском броју стручног часописа Социолошки 
преглед, Vol. 39 (2004), No. 1-2.  

 
Издавачка делатност 

 
Социолошко друштво Србије редовно издаје свој стручни часопис 

Социолошки преглед који је најстарији српски (и југословенски) социолошки 
часопис, а повремено објављује и социолошке зборнике и монографске сту-
дије. У протеклом периоду Социолошки преглед  је редовно излазио. Тако су 
2002. објављене његове 2 свеске, 2003. године 3 свеске, а 2005. године 4 
свеске. 

Објављен је 2005. и зборник социолошких радова под насловом 
''Религија у мултикултурном друштву'' који су приредили Милан Трипковић 
и Зорица Кубурић.    

 
''Социолошки клуб'' 

 
Организовања стручних расправа на трибинама ''Социолошког клуба'' 

је дугогодишња традиција Социолошког друштва Србије. Током 2004. и 2005. 
године трибине су се одржавале сваког првог понедељка у месецу (изузев у 
летњим месецима) у 18. часова у просторијама Института друштвених наука 
у Београду. На тим трибинама се углавном расправљало о новим социо-
лошким студијама домаћих аутора, а уз то и о актуелним професионалним 
питањима као што су: (1) заштита социологије у средњошколском и високо-
школском образовању; (2) настојање да се обезбеде системски услови за фун-
даментална социолошка истраживања; (3) развијање мреже теренских истра-
живача и укључивање социолога у примењена истраживања у областима 
маркетинга, испитивања јавног мњења, информисања и слично. 

На сличан начин окупљали су се и социолози по огранцима СДС у 
Новом Саду и Нишу, у академским срединама у којима постоји потребна  
критичка маса социолога. 
 
 
У Београду, 25. марта 2006.                                   Председник Социолошког 
                                                                                            друштва Србије 

                             проф. др Милован М. Митровић 
 
 
 
 



Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 2, стр. 453–469  
 

 
455 

  
ССООЦЦИИООЛЛООШШККОО  ДДРРУУШШТТВВОО  ССРРББИИЈЈЕЕ  

  
Председник: проф. др Милован Митровић, Правни факултет, 11000 
Београд, Булевар краља Александра, 67.       Е-mail  МilovanM@ius.bg.ac.yu 
Секретар: Валентина Соколовска, Одељење за социологију, Филозофски 
факултет, 21000 Нови Сад, Стевана Мусића, 24,   
Е-mail sociolog@unsff.ns.ac.yu   

 
 

ПЛАН РАДА ЗА 2006. ГОДИНУ 
 

Активности Социолошког друштва Србије (СДС) у 2006. години се 
настављају, пре свега кроз неговање традиционалних облика стручног и 
професионалног рада.  

1. Од 26. до 28. маја се у Врднику организује међународни научни скуп 
''Социјални капитал и имтегративни потенцијали АП Војводине и Републике 
Србије'', заједно с  Одсеком за социологију Филозофског факултета у Новом 
Саду. 

2. Наставља се редовно издавања 4. свеске стручног и научног часописа 
Социолошки преглед. 

3. Припрема се нови Статут којим би се огранизација стручног удружења 
прилагодила новонасталим друштвеним околностима. То у првом реду под-
разумева ослобађање од идеолошке заоставштине претходних времена, али и 
организационо прилагођавање новим професионалним потребама и изазови-
ма. Очекујемо да ће нова организација омогућити да се потпуније евиден-
тирају, професионално повежу и активирају сви дипломирани социолози у 
Србији ако се Друштво територијално децентрализује преко локалних огра-
нака  и функционално организује преко стручних секција. Предлажемо да се 
огранци СДС формирају у свим местима где се окупи више од 5 социолога, а 
секције да се организују кад год се стручно повеже 10 и више социолога. 
Огранци и секције бирали би своје стручне координаторе преко којих би са 
управом удружења електронском поштом размењиване информације о про-
фесионалним активностима, а могло би се организовати и  прикупљање чла-
нарине и претплате, па можда и дистрибуција часописа.   

 
У Београду, 25. марта 2006.                     Председник Социолошког  
                                                                             друштва Србије 

                  проф. др Милован М. Митровић 
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ССООЦЦИИООЛЛООШШККОО  ДДРРУУШШТТВВОО  ССРРББИИЈЈЕЕ  
  

Извод из Записника са Скупштине СДС од 30. маја 2004. 
 

На Скупштини Социолошког друштва Србије, одржаној 30. маја 2004. 
године у Моровићу (код Шида) за председника је изабран  др Милован  М. 
Митровић, редовни професор за Општу социологију на Правном факултету 
у Београду, а за секретара Валентина Соколовска, секретар Одељења за 
социологију Филозофског факултета у Новом Саду.  
 
У Београду, 25. марта 2006.                         Председавајући Скупштине СДС 

                  Проф. др Владимир Милић 
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ССТТААТТУУТТ  
 

ССРРППССККООГГ  ССООЦЦИИООЛЛООШШККООГГ  ДДРРУУШШТТВВАА  
 
 
 

I   Опште одредбе 
 

Члан 1. 
 
 Српско социолошко друштво је професионално удружење у које се 
удружују социолози ради остваривања заједничких циљева и задатака, 
утврђених овим Статутом. 

 
Члан 2. 

 
Назив удружења је: „Српско социолошко друштво“ (у даљем тексту: 

Друштво). 
Седиште Друштва је у Београду, КраљицеНаталије 45. 
Друштво своју активност обавља на територији Републике Србије. 

 
Члан 3. 

 
Друштво има својство правног лица. 
Друштво представља Председништво, као колективни извршни орган, а 

заступа председник Председништва. У случају спречености, председника 
Председништва замењује члан Председништва кога Председништво одреди. 
 

Члан 4. 
 

Друштво има печат округлог облика. На унутрашњој страни кружнице 
је натпис: „Српско социолошко друштво – Београд“, а по средини је 
праволинијски исписано: „ССД“. 
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II   Циљеви и задаци 
 

Члан 5. 
Основни циљеви Друштва су: 

1. организовање и унапређивање стручног, наставног и научног рада у 
области социологије; 

2. заштита права и интереса социолога у запошљавању, научном и 
јавном раду; 

3. објављивање радова из области социологије и њено популарисање; 
4. ширење и коришћење социолошких сазнања ради унапређивања 

друштвених односа и решавања друштвених проблема; 
5. укључивање стручног социолошког рада у различите области 

привредних и друштвених делатности. 
 

Члан 6. 
 
 Ради остваривања својих циљева Друштво: 

1. на својим стручним састанцима и у сарадњи са сродним удружењима 
и институцијама разматра објављене радове из области социологије; 

2. самостално предузима научна истраживања и суделује у остваривању 
научноистраживачких пројеката других удружења и установа; 

3. издаје домаћа и преведена дела, часописе и друге публикације из 
области социологије; 

4. стара се о унапређењу наставе социологије; 
5. организује сарадњу социолога и научних радника из других области 

ради решавања заједничких научних и професионалних питања; 
6. организује сарадњу са сродним удружењима, установама и научним 

радницима у иностранству, а посебно са социолозима и социолошким 
удружењима у окружењу и у српској дијаспори; 

7. успоставља сарадњу са привредним, друштвено-политичким и 
културним организацијама и заједницама у земљи. 

 
Члан 7. 

 
 Друштво има своје гласило, часопис „Социолошки преглед“, који 
излази четири пута годишње. 
 „Социолошки преглед" уређује Редакција коју чини 6 чланова и један 
главни и одговорни уредник. 
 Чланове Редакције и главног и одговорног уредника бира Скупштина 
Друштва. 
 На предлог Редакције Председништво може проширити Редакцију са 
највише три инострана члана-сарадника. 
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Чланови Редакције из иностранства не улазе у кворум за одлучивање. 

 Мандат чланова Редакције и главног и одговорног уредника траје две 
године, с могућношћу поновног избора до 3 члана. 
 „Социолошки преглед“ може да објављује поједине радове и целе 
бројеве на страним језицима.  
  

Члан 8. 
 
 Друштво издаје и друге периодичне и појединачне публикације из об-
ласти социологије, оригиналне и преведене монографије, тематске зборнике, 
најуспешније дипломске, магистарске и докторске радове и сл. 
 Ове публикације уређују посебне редакције, у саставу од 3 члана, које 
именује Председништво према потреби. 
 

Члан 9. 
 
 Друштво се стара о формирању социологије као струке и социолога 
као припадника професије. У том смислу органи Друштва су дужни: 

1. да разматрају у којој мери утврђена радна места у радним и другим 
организацијама и установама одговарају звању социолога; 

2. да дају примедбе и предлоге приликом утврђивања послова и описа 
радних места на којима раде социолози; 

3. да интервенишу у случајевима неодговарајућег ранговања и вредно-
вања радног места социолога. 

 
Члан 10. 

 
 Друштво сарађује са другим стручним и научним организацијама у 
циљу што успешнијег обављања задатака и остваривања циљева одређених 
овим Статутом. 
 

Члан 11. 
 
 Друштво се може учлањивати у међународне стручне организације 
социолога и сарађивати с таквим међународним и страним организацијама 
под условима предвиђеним законом. 
 О учлањивању у сродне организације у земљи и иностранству одлуку 
доноси Скупштина. 
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III   Чланство у Друштву 
 

Члан 12. 
 
 Члан Друштва може постати свако ко је стекао диплому социолога, а 
изузетно и онај ко има објављене запажене радове из области социологије. 
 Чланови Друштва под истим условима могу постати и социолози из 
других држава. 
 Почасни чланови Друштва могу постати домаћи и страни научни и 
јавни радници заслужни за социологију. 
 

Члан 13. 
 
 Одлуку о пријему у чланство доноси Председништво на основу прис-
тупнице коју подноси кандидат. 
 Против одлуке о пријему у чланство кандидат може упутити жалбу 
Скупштини, чија је одлука коначна. 
 Одлуку о пријему почасних чланова доноси Скупштина на предлог 
Председништва или групе од најмање 10 чланова. 
 

Члан 14. 
 
 Чланови Друштва имају једнака права. 
 

Члан 15. 
 
 Права и дужности члана су: 

1. да активно учествује у раду Друштва, да бира и да буде биран у орга-
не Друштва; 

2. да користи активности Друштва ради свог стручног и научног усавр-
шавања; 

3. да буде информисан о раду Друштва и његових органа; 
4. да буде информисан о материјално-финансијском пословању Дру-

штва; 
5. да даје предлоге и примедбе на рад ограна Друштва и да о заузетом 

ставу буде обавештен; 
6. да доприноси остваривању задатака Друштва; 
7. да доприноси афирмацији социолошке професије; 
8. да се придржава кодекса професионалне етике; 
9. да редовно плаћа чланарину. 
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Члан 16. 

 
 Чланство у Друштву престаје: 

1. добровољним иступањем; 
2. искључењем; 
3. брисањем из евиденције чланова. 

 
 

Члан 17. 
 
 Искључити се може члан Друштва који изврши тежу повреду одре-
даба овог Статута или кодекса професионалне етике социолога. 
 Одлуку о искључењу доноси Скупштина, на предлог Председништва 
или Суда части. 
 

Члан 18. 
 
 Из евиденције се може брисати члан Друштва који неоправдано не 
плаћа чланарину најмање две године. 
 Одлуку о брисању из евиденције доноси Председништво по службе-
ној дужности. 
 Против одлуке из претходног става може се упутити жалба Скупш-
тини, чија је одлука коначна. 
 
 

IV   Јавност рада 
 

Члан 19. 
 
 Рад Друштва је јаван. 
 

Члан 20. 
 
 Радни и стручни састанци Друштва се јавно оглашавају и приступ на 
такве састанке је слободан. 
 

Члан 21. 
 
 Извештаји о раду и материјалном пословању Друштва објављују се у 
„Социолошком прегледу“. 
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Члан 22. 

 
 Друштво може издавати свој интерни информативни билтен. 
 Редакцију билтена именује Председништво, у саставу од три члана. 
 
 

Члан 23. 
 
 Седнице Скупштине и Председништва отворене су за представнике 
средстава јавног информисања. 
 

Члан 24. 
 
 Друштво може позивати на седнице Скупштине и њених органа пред-
ставнике других стручних, друштвених и политичких организација ради раз-
матрања питања од обостраног интереса. 
 
 

V   Управљање и Скупштина Друштва 
 

Члан 25. 
 
 Скупштина је највиши орган управљања Друштвом. 
 

Члан 26. 
 

 Скупштину зачињавају сви чланови Друштва. 
 

Члан 27. 
 
 Скупштина се састаје према програму рада или потреби, а најмање 
једном у две године. 
 Скупштину сазива председник Председништва или члан 
Председништва којег Председништво одреди. 
 

Члан 28. 
 
 Председник Председништва је дужан да сазове Скупштину у року од 
месец дана  на предлог Председништва или групе од  најмање 30 чланова. 
 Уколико председник у наведеном року не сазове Скупштину, то ће на 
уобичајени начин учинити предлагачи. 
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Члан 29. 

 
 Скупштина пуноважно одлучује када је на седници присутно више од 
трећине чланова. 
 Уколико седници не присуствује потребан број чланова, седница се 
одлаже за један час. Уколико ни после одлагања не присуствује потребан број 
чланова,  Скупштина  може пуноважно одлучивати ако јој присуствује 
половина више један од броја чланова из претходног става, односно, више од 
шестине. 
 

Члан 30. 
 
 Радом Скупштине руководи председавајући, уз радно председништво 
од још два члана, које бира Скупштина. 
 

Члан 31. 
 
 Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних чланова. 
 Гласање на седници је јавно, уколико Скупштина не одлучи друга-
чије. 
 

Члан 32. 
 
 Скупштина: 

1. проглашава Статут, односно одлуке о изменама и допунама Стаута; 
2. утврђује опште смернице за рад Друштва; 
3. бира и разрешава органе Друштва; 
4. доноси програм и план рада Друштва; 
5. разматра и усваја извештаје својих органа; 
6. усваја финансијски план и извештај; 
7. одлучује о укључивању друштва у шире стручне савезе; 
8. доноси пословник о свом раду; 
9. бира почасне чланове;  
10.  одлучује о искључењу чланова; 
11.  одлучује о жалбама чланова на одлуке Председништва;  
12.  одлучује о оснивању огранака и секција; 
13.   одлучује о висини чланарине; 
14.   врши друге послове предвиђене овим Статутом; 
15.   одлучује о престанку рада Друштва. 
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Члан 33. 

 
 За вршење одређених послова Скупштина може да образује стална 
или привремена радна тела: комисије, одборе, радне групе и сл. 
 Одлуком о формирању тела из предходног става утврђују се задаци, 
састав, начин рада и све друго везано за њихов рад. 
 
 

VI  Органи Скупштине 
 

Члан 34. 
 
Стални органи Скупштине су : 

1. Председништво; 
2. Одбор за професионална питања; 
3. Суд части. 

        
 
1. Председништво           

 
Члан 35. 

 
 

Председништво је колективни извршни орган Скупштине који између 
две Скупштине руководи радом Друштва и одлучује о свим питањима из 
своје надлежности, у складу са овим Статутом, законом и професионалним 
етичким кодексом. 
 

Члан 36. 
 
 Председништво се састоји од председника и пет чланова које бира 
Скупштина, тајним или јавним гласањем. 
 Члан Председништва је по функцији и главни и одговорни уредник 
''Социолошког прегледа''. 
 Председништво из својих редова бира секретара и благајника. 
 

Члан 37. 
 
 Мандат Председништва и председника траје две године, уз могућност 
поновног избора  до 3 члана. 
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Члан 38. 

 
 Председништво: 

1. извршава одлуке и спроводи препоруке Скупштине; 
2. усклађује рад огранака и секција Друштва; 
3. прати рад других органа и тела; 
4. организује и спроводи сарадњу са другима удружењима и органи-

зацијама; 
5. управља имовином Друштва;  
6. на основу иницијатива чланова и органа Друштва утврђује пред-

лог за промену Статута; 
7. припрема предлоге и других нормативних аката Друштва; 
8. решава о преставкама, молбама и жалбама  чланова; 
9. на предлог Редакције ''Социолошког прегледа'' попуњава упраж-

њена места, до једне трећине састава Редакције; 
10.  именује иностране чланове-сараднике Редакције; 
11.  врши и друге послове предвиђене овим Статутом. 

 
Члан 39. 

 
 За вршење послова из своје надлежности Председништво може фор-
мирати привремена радна тела, којима одрећује састав, задатке и начин рада. 
 

Члан 40. 
 
 Седнице Председништва одржавају се по потреби, а најмање четири 
пута годишње. 

Седнице Председништва сазива и води председник, а у случају његове 
спречености члан којег одреди Председништво.  

Председништво пуноважно одлучује ако му присуствује већина 
чланова, а одлуке доноси већином присутних.  
 

Члан 41. 
 
 Рад Председништва је јаван. 
 У раду Председништва могу учествовати представници огранака и 
секција Друштва, без права одлучивања и са  саветодавним гласом. 
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2. Одбор за професионална питања 
 

Члан 42. 
 
 Одбор за професионална питања социолога стара се о правима, инте-
ресима,  јавном угледу и достојанству социолога при запошљавању и у њихо-
вом стручном, научном и јавном раду. 
 Одбор нарочито: 

1. брине о запошљавању социолога и предлаже мере за смањење 
њихове  незапослености; 

2. предлаже и предузима одговарајуће мере у случајевима повреде 
права и интереса социолога при запошљавању на радним местима 
за која је предвиђено социолошко образовање; 

3. прати и анализира наставне планове и програме у образовном 
систему, у циљу унапређења квалитета наставе социологије на 
свим нивоима; 

4. штити професионални и морални интегритет, углед и достојан-
ство чланова Друштва у њиховом професионалном и јавном раду; 

5. стара се о угледу социологије као професије. 
 

Члан 43. 
 
 Одбор има пет чланова које бира Скупштина, а они између себе би-
рају председника. 
 Мандат председника и чланова Одбора, траје 4. године, уз могућност 
поновног избора два члана. 
 

Члан  44. 
 
 Одбор се састаје по потреби, а најмање једном годишње. 
 Седнице одбора сазива председник на захтев било којег члана Дру-
штва. 
 Саопштења Одбора се, по правилу, објављују у ''Социолошком пре-
гледу''.   
 

3. Суд части 
 

Члан 45. 
 
 Суд части се стара да понашање чланова Друштва буде у складу с 
кодексом професионалне етике социолога и с елементарним моралним нор-
мама.  
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Члан 43. 

 
 Суд има три члана, које бира Скупштина из реда својих најугледнијих 
чланова,. 

Суд бира председника из својих редова. 
 Мандат председника и чланова Суда траје 4. године, уз могућност 
поновног избора једног члана. 
 

Члан  44. 
 
 Суд части се састаје по потреби. 
 Седнице Суда сазива председник на захтев било којег органа или 
члана Друштва. 
 Подносилац пријаве дужан је да Суду части у писаном облику обра-
зложи своју пријаву и поднесе доказе о наводном прекршају професионалне 
етике социолога или елементарног морала. 
 

 Члан  44. 
 
 Суд части на својој седници разматра поднету пријаву и ако нађе за 
потребно прибавља додатне доказе. 
 Суд мора да омогући члану против којег је поднета пријава да се са 
пријавом упозна и да Суду изнесе своју одбрану.  

Одлуке Суда части се, по правилу, објављују у ''Социолошком прегледу''. 
  

VII   Огранци  и секције  Друштва 
 

 Члан  44. 
 
 Друштво може имати огранке, као организационе јединице на терито-
ријалној основи,  уколико на некој територији има најмање 20 чланова који се 
Скупштини или Председништву пријаве за рад у огранку. 
 О формирању огранка, на предлог заинтересованих  чланова, одлучује 
Скупштина или Председништво. 
 Огранак може да има својство правног лица. 
 Унутрашњу организацију, облике и начин рада уређују чланови ог-
ранка својим посебним  Правилником, а у складу са  одредбама овог Статута. 
 Огранци самостално располажу материјалним средствима која сами 
остварују, док се средства која остварују преко Друштва књиже преко еви-
денције Друштва као посебна ставка. 
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 Члан  45. 

 
 Друштво може да оснива секције, као организационе јединице на 
основу стручних интересовања, уколико се за рад у некој секцији Скупштини 
или Председништву пријави најмање 20 чланова Друштва. 
 Чланови секције могу да буду и чланови других стручних удружења 
или истакнути научни и јавни радници. 
 О формирању секција, на предлог заинтересованих  чланова, одлучује 
Скупштина или Председништво. 
 Секција може да има својство правног лица. 
 Унутрашњу организацију, облике и начин рада уређују чланови сек-
ције својим посебним  Правилником, а у складу са  одредбама овог Статута. 
 Секције самостално располажу материјалним средствима које саме 
остварују, док се средства која остварују преко Друштва књиже преко еви-
денције Друштва као посебна ставка. 
 Годишње програме и планове рада секције достављају на увид Пред-
седништву и  Скупштини Друштва. 
 

VIII   Административни послови 
 

 Члан  46. 
 
 За обављање административних послова Друштво може да има сталне 
или хонорарне стручне сарднике. 
 

IХ   Материјална средства  Друштва 
 

Члан  47. 
 
 Друштво може да располаже следећим материјалним средствима: 

1. од чланарине; 
2. од истраживачких пројеката; 
3. од издавачке делатности; 
4. од  државних и других донација; 
5. од личних прилога и поклона; 
6. од легата.  
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Члан  48. 

 
 Висину годишње чланарине одређује Скупштина или Председниш-
тво. 
 

 
Члан  49. 

 
Сва финансијска средства Друштва обједињена су на једном банков-

ном рачуну.  
Оперативна финансијска средства су раздвојена. 
Приходи и расходи од издавачке делатности, за ''Социолошки пре-

глед'' и друге публикације, воде се одвојено од прихода и расхода за друге 
активности. 

Налоге за исплату средстава за часопис потписује главни и одговорни 
уредник ''Социолошког прегледа'', а све остале председник Председништва.  

У случају престанка рада Друштва, сва имовина Друштва припада 
Министарству науке Србије. 

 
Х   Прелазне и завршне одредбе 

 
Члан  50. 

 
 Овај Статут је усвојен на седници Скупштине Друштва одржаној 27. 
маја 2006. године у Врднику и ступа на снагу даном доношења. 
 Ступањем на снагу овог Статута престају да важе одредбе Статута 
Социолошког друштва Србије од 30. марта 1985, са изменама и допунама  од 
19. септембра 1987. 
 Изабрани органи Друштва конституисаће се у року од месец дана од 
дана избора. 
 Председништво је дужно да у року од шест месеци сва друга норма-
тивна акта Друштва усклади са овим Статутом. 
 
 
Врдник, 27. маја 2006. године                          Председавајући Скупштине 
 
                 Проф. др Милан Трипковић   
  
 
 


