
На основу члана 28 став 1 и члана 55 Статута друштва пчелара „Јован Живановић“ 
од 27.12.2010. године, на седници одржаној 04.02.2012 године Скупштина је 
усвојила: 

 
 
 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА  
ДРУШТВА ПЧЕЛАРА“ЈОВАН ЖИВАНОВИЋ“ 

 
 
 
 

Члан 1. 
 

Овим изменама и допунама Статута врше се измене и допуне Статута Друштва 
пчелара "Јован Живановић" који је усвојен 27.12.2010. године. 
 

Члан 2. 
Члан 1 Статута мења се и гласи: 
 
Друштво пчелара „Јован Живановић“ (у даљем тексту Друштво) је добровољно, 
невладино и недобитно друштво засновано на слободи удруживања физичких и 
правних лица основано ради остваривања и унапређења заједничких интереса у 
области развоја и заштите пчеларства и производње и промета пчеларске опреме, 
прибора, репроматеријала, лекова и пчелињих производа. 
 

Члан 3 
Члан 8 мења се и гласи: 
 
Делатност коју друштво може да обавља,сходно својим циљевима,а која је 
предвиђена и овим Статутом је делатност са шифром 0149 ( узгој осталих 
животиња-узгој пчела и производња и пчелињег воска,сходно Закону 
окласификацији делатности и регистру јединица разврставања. 
Друштво може да врши све активности којим се остварују циљеви утврђени овим 
Статутом. 
Друштво може непосредно да обавља и привредну и другу делатност којим се 
стиче добит у складу са Законом којим се уређује класификација делатности, ако: 
а) је делатност у вези са циљевима Друштва, 
б) је делатност предвиђена овим Статутом, 
ц) се делатност обавља у обиму потребном за остваривање циљева Друштва. 
 
Делатности утврђене овим чланом уписују се у Регистар привредних субјеката и 
обавља се у складу са прописима којима је уређена област у које спадају  
 
 



 
обавља се у складу са прописима којима је уређена област у које спадају  
активности које се обављају. 
 
Друштво може отпочети са непосредним обављањем делатности из става 2. овог 
члана, тек након уписа делатности у Регистар делатности из става 3. овог члана. 
 
 
 
 

Члан 4. 
 
 
Члан 12. Статута мења се и гласи: 
 
 
Друштво у правном промету са трећим лицима у обављању својих делатности 
иступа у своје име и за свој рачун. 
Друштво може у правном промету са трћим лицима на захтев и по овлашћењу 
појединих чланова, иступати као комисионар или као заступник, у складу са 
Законом и овим Статутом. 
Када друштво у правном промету са трећим лицима иступа у своје име и за свој 
рачун, за обавезе одговара само Друштво по начелу потпуне одговорности. 
Када друштво у правном промету иступа као комисионар или заступник, за настале 
обавезе одговара члан у складу са Законом или овим Статутом. 
 
 
 
 

Члан 5. 
 
 
Члан 14 Статута мења се и гласи: 
 
Свако лице може под једнаким условима утврђеним овим Статутом да постане 
чланДруштва.Физичко лице може бити члан Друштва независно од година 
старости, у складу са законом и Статутом  ако потпише изјаву о приступању. 
Изјаву о приступању, односно учлањењу у Друштво за малолетно лице до 14 
година живота даје његов законски заступник у складу са законом, а ако је у 
питањз малолетиник са навршених 14 година живота, изјаву даје сам малолетник уз 
изјаву о давању сагласности његовог законског заступника у складу са законом. 
Изјаве из става 3. овог члана морају да садрже потврду о овери потписа у складу са 
законом. 
Правно лице може постати члан Друштва потписивањем уговора о приступању. 
Друштво води евиденцију својих чланова. 
 



 
Члан 6. 

 
Члан 15 Статута мења се и гласи: 
За дугогодишњи рад на унапређењу како Друштва тако и пчеларства уопште, 
Скупштина може прогласити појединца за  ПОЧАСНОГ ЧЛАНА. 
Проглашење за почасног члана се уређује Правилником о додељивању признања и 
награда. 
 

Члан 7. 
 
Члан 17 Статута мења се и гласи: 
 
Чланарина се уплаћује једном, закључно са првим мартом за текућу годину. Рок за 
уплату се може продужити изузетно из оправданих разлога. О продужењу рока 
одлучује Председник Друштва.  
Учлањење новог члана могуће је у току целе календарске године. 
Висину основне чланарине одређује Извршни одбор. 
Друштво прикупља: 
а) основну чланарину, чланарину Друштва, a  
б) може и да прикупља чланарину асоцијација и савеза чији је члан у складу са 
постигнутим договором. 
 
 

Члан 8. 
 

Члан 29 Статута се мења и гласи: 
 
Извршни одбор је орган Скупштине Друштва. 
Извршни одбор има 11 чланова. 
Председник Друштва и заменинк Председника Друштва су по функцији чланови 
Извршног одбора. 
Чланове Извршног одбора бира Скупштина на мандатни период од две године са 
могућношћу да буду поново бирани. 
Скупштина бира чланове Извршног одбора из редова својих чланова, који су 
досадашњим радом у пчеларству показали да добро познају проблематику 
пчеларства, да имају идеје како решавати проблеме, развијати и унапређивати 
пчеларство, да су активни и предузимљиви у остварењу донетих Одлука и циљева. 
 

Члан 9. 
 

Члан 33 Статута се мења и гласи: 
 
Извршни одбор врши следеће послове у Друштву: 



• припрема предлог Статута и других нормативних аката или других 
конкретних аката које доноси Скупштина; 

• усваја пословник о свом раду; 
• предлаже Скупштини план и програм рада, финансијски план и завршни 

рачун; 
• бира заменика председника , секретара и благајника из својих редова; 
• организује по потреби стручен службе; 
• кординира рад између бираних или именованих тела за поједине послове; 
• стара се о правилном и благовременом извршавању задатака, која му је дала 

у надлежност Скупштина; 
• предлаже заслужне пчеларе, друга правна и физичка лица за интерна и друга 

признања и награде; 
• бира и опозива представнике Друштва у асоцијацијама, покрајинским и 

републичким савезима чији је члан Друштво; 
• одлучује о давању подршке кандидатима за чланове Извршног одбора и 

председника асоцијација, покрајинских и републичких савеза чији је 
Друштво члан; 

• именује Дисциплинску комисију; 
• обавља и друге послове који се појаве између два заседања Скупштине; 
• на предлог Дисциплинске комисије утврђује предлог о опозиву председника 

Друштва као и чланова свих органа Друштва пре истека мандата; 
• на предлог Дисциплинске комисије одлучује о искључењу члана из 

Друштва; 
• Извршни одбор је овлашћен да између два редовна заседања Скупштине 

поједина питања из делокруга рада Скупштине, осим измене Статута, 
регулише својом одлуком, ако је то неопходно и хитно, с тим да је дужан да 
о томе обавести Скупштину на првом редовном заседању. 

 

Члан 10. 

Члан 37 Статута се мења и гласи: 

Надзорни одбор ради на основу Правилника о раду Надзорног одбора. 
Надзорни одбор врши контролу законитости рада, примену овог Статута, других 
општих аката Друштва као и извршење финансијског плана и другог материјално-
финансијског пословања и коришћења имовине Друштва. 
У вршењу својих функција Надзорни одбор може да ангажује и одређена стручана 
лица за поједине области, вештаке, уз сагласност Извршног одбора. 
Извршни одбор је у обавези да на захтев Надзорног одбора пружи на увид сву 
потребну документацију. 
 

Члан 11. 



 

 

Члан 40. Статута се мања и гласи: 

Председник Друштва је по функцији председник Извршног одбора. 
Председника Друштва бира Скупштина, из редова чланова Друштва или избором 
професионалног лица, већином гласова присутних чланова Скупштине. 
Гласање за председника Друштва по правилу је јавно. 
 

Члан 12. 

Члан 43 Статута се мења и гласи: 

Заменика председника Извршном одбору предлаже Председник Друштва.  
Заменик председника мења Председника Друштва у случају одсутности. 
У случајевима да је Председник онемогућен да обавља своју функцију, Заменик 
обавља функцију председника до прве седнице Скупштине Друштва. 
Заменик председника обавља и друге послове по налогу Председника Друштва и 
Извршног одбора. 
 

Члан 13. 
 

Члан 50 Статута постаје члан 49, члан 51 Статута постаје члан 50, , члан 52 Статута 
постаје члан 51,  члан 53 Статута постаје члан 52, члан 54 Статута постаје члан 53, 
члан 55 Статута постаје члан 54, члан 56 Статута постаје члан 55, члан 57 Статута 
постаје члан 56, члан 58 Статута постаје члан 57, члан 59 Статута постаје члан 58, 
члан 60 Статута постаје члан 59, члан 61 Статута постаје члан 60, члан 62 Статута 
постаје члан 61. 
 

 
Члан 14. 

 
Члан 53 Статута ( Раније члан 54) мења се и гласи: 
 
 
Друштво предлаже своје истакнуте чланове за доделу награда које додељују 
покрајински и републички савези по правилницима које доносе ови савези. Награде 
се додељују за вишегодишњи успешан рад у пчеларству. Предлоге за награде и  
 
 
 
 



 
 
 
признања, припрема Извршни одбор, а потврђује Скупштина. 
Друштво може установити и додељивати своје награде и признања заслужним и 
истакнутим члановима, као и осталим грађанима заслужним за популарисање 
пчеларства и пчелињих производа. 
Правилник о наградама и признањима се усваја на Скупштини друштва на предлог 
Извршног одбора. 
О додељеним наградама и признањима из области пчеларства обавештава се 
чланство и јавност, ради подстицања на успешнији рад у пчеларству. 
О доде љеним наградама се води евиденција. 
 

Члан 15. 
 

Члан 58 Статута ( раније члан 59) мења се и гласи: 
 
Ступањем на снагу овог Статута o изменама и допунама Статута врши се допуна 
Статутa Друштва пчелара „Јован Живановић“ донет 27.12.2010. године.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У Новом Саду, 04.02.2013. године   Председавајући Скупштине  
 
        Ђорђе Мркић 
 
 


