На основу чл. 21. и 36. Закона о друштвеним организацијама и удружењима
грађана („Службени гласник СРС“ бр. 24/82) Скупштина Савеза пчеларских
организација Србије на седници 2. 2. 2002. године усвојила је, а на Скупштини
одржаној 28. 1. 2006. године, изменила је
СТАТУТ
САВЕЗА ПЧЕЛАРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИЈЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
чл. 1
Савез пчеларских организација Србије (у даљем тексту Савез) је Савез
пчеларских организација, у који се добровољно удружују пчеларске организације
(друштва, удружења, покрајински и регионални савези) са територије Србије, на
начин утврђен њиховим статутима.
Савез је нестраначка и невладина организација.
чл. 2
Назив Савеза је: Савез пчеларских организација Србије. Седиште Савеза је у
Београду, Молерова бр. 13.
Подручје делатности Савеза је Република Србија.
чл. 3
Савез има својство правног лица са правима и обавезама, које произилазе из
Устава, Закона и овог Статута.
чл. 4
Савез има своју заставу, која је жуте боје, чији је однос страна 1:2, са
исписаним текстом на горњој ивици: „Савез пчеларских организација Србије“. У
средини заставе је знак Савеза: „саће са пчелом радилицом у средини, браон боје“.
чл. 5
Савез има свој печат, који је округлог облика, пречника 30 мм, са текстом по
ивици печата: „Савез пчеларских организација Србије“. У средини печата је знак
Савеза у облику пчеле на саћу. Испод знака је исписано: „Београд“.
Савез има свој штамбиљ четвртастог облика (60x30мм) са текстом: „Савез
пчеларских организација Србије, број:______, датум пријема, Београд, тел. 458-640“.
Изнад текста налази се знак Савеза: „у облику пчеле на саћу“.
чл. 6
Удруживање у Савез је на начелима заједничких интереса и на тим основама
заснивају се и уређују међусобни односи чланица и обезбеђује равноправност у
одлучивању.
чл. 7
Удруживањем, пчеларске организације у свој стручни Савез, ефикасније
доприносе даљем сопственом развоју, остварују своје интересе у области

пчеларства и усклађују их са основним циљевима и принципима економског
принципа и доприносе изградњи заједништва и пчеларске етике.

II ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
чл. 8
У остваривању својих циљева и задатака, Савез у оквиру своје надлежности
подстиче и координира рад и активности својих чланица, на остваривању
заједничких циљева у пчеларству а у складу са Уставом, Законом и овим Статутом.
У остваривању циљева из претходног става Савез ради на:
 развоју и унапређењу пчеларства;
 оснивању, повезивању и подстицању рада пчеларских организација у
пчеларској привреди;
 задовољавању личних и заједничких интереса својих чланица;
 стручном оспособљавању пчелара-практичара, почетника, деце и
омладине;
 формирању ученичких (школских) пчеларских задруга и ученичких
секција;
 развијању радних навика и другарства међу пчеларима;
 организовању смотри-изложби и других манифестација кроз облике
такмичења међу пчеларима и пчеларским организацијама, међусобним
посетама-дружењима и развијању добрих односа;
 очувању и унапређењу здраве животне средине;
 сарадњи са покретом „Горан“-а, предузећима, месним заједницама, на
подизању, неговању, и очувању шумских засада, паркова, дрвореда,
медоносног дрвећа, биља и растиња;
 сарадњи пчелара са предузећима из области пољопривреде-ратарства
и воћарства на заштити пчела од тровања приликом употребе хемијске
заштите гајених култура, као и примене опрашивања.
чл. 9
У остваривању својих задатака, Савез ради на:
 сарадњи са свим организацијама пчелара и другим органима и
организацијама у земљи и иностранству;
 сарадњи са одговарајућим институцијама и службама у Србији, на
пословима од интереса за укупан друштвени и привредни развитак
пчеларства;
 помаже рад организација пчелара-чланица, њихову међусобну сарадњу
са одговарајућим стручним и другим организацијама;
 афирмацији
друштвеног,
привредног
и
спортско-рекреативног
пчеларства;
 предлогу удруживања средстава заинтересованих субјеката, ради
заједничких подухвата за развој пчеларства у духу Устава, Закона и
овог Статута;
 развоју видова популаризације пчеларства и пчеларских производа;
 обезбеђењу стручног часописа „Пчелар“ и друге стручне литературе из
области пчеларства својим чланицама пропорционално броју чланова;
 сарадњи са организацијама рада из области пчеларске привреде;
 сарадњи са Министарством за пољопривреду, шумарство и
водопривреду Србије и његовим стручним службама;

сарадњи са Привредном комором Србије и задружним Савезом Србије;
сарадњи са одбором за село и пољопривреду Скупштине и Владе
републике Србије;
 сарадњи са Војском Југославије и органима Унутрашњих послова.
Целокупна активност Савеза се одвија уз пуну сарадњу и са другим
републичким органима Власти.



III ЧЛАНСТВО У САВЕЗУ
чл. 10
Чланице Савеза су: Друштва, Удружења пчелара, покрајински и регионални
Савези, који прихватају и примењују овај Статут.
чл. 11
У Савезу се обезбеђују једнака права, обавезе и одговорности чланица, која
произилазе из њиховог добровољног удруживања и овог Статута. Права, обавезе
и одговорности чланица су:
 да бирају своје представнике у органе Савеза;
 да испуњавају своје материјално-финансијске обавезе према Савезу,
пропорционално броју чланова;
 да благовремено достављају извештаје о броју чланова и кошница;
 да се придржавају одредаба овог Статута и одлука Савеза;
 да сразмерно броју својих чланова предлажу представнике у органе
Савеза и
 да по својој вољи и одлукама својих органа управљања ступају или
иступају из Савеза.
Чланице имају и друга права и обавезе, које проистичу из Закона и овог
Статута.
чл. 12
Чланство у Савезу престаје: иступањем, искључењем и престанком рада
Савеза, друштва или удружења пчелара, покрајинских и регионалних Савеза.
Одлуку о искључењу чланице доноси ИО, а по жалби одлуку доноси
Скупштина већином гласова.

IV ОРГАНИ САВЕЗА
чл. 13
Органи Савеза су: Скупштина, Извршни одбор, Надзорни одбор и Суд части.
чл. 14
Скупштина је највиши орган Савеза, коју чине изабрани представници у
пчеларским организацијама (друштвима, удружењима, покрајинским и
регионалним савезима пчелара).
Представници се бирају сразмерно броју чланова-пчелара у друштвима и
удружењима, која имају више од 10 регистрованих чланова у Савезу, с тим да
свако друштво-удружење буде заступљено најмање са 1 представником.
Пчеларске организације, које броје више од 100 чланова, бирају на сваких 100
чланова по 1 представника али највише 5. Покрајински и регионални Савези су
представљени у Скупштини са по 2 члана.

чл. 15
Скупштина се конституише на мандат од 4 године, колико траје и мандат
изабраним представницима у Скупштини.
Скупштина се састаје према потреби у редовно и ванредно заседање.
Редовно заседање Скупштине је једном годишње а ванредно према потреби.
Материјал са позивом на заседање Скупштине доставља се благовремено
представницима (рок 15 дана), ради њиховог упознавања, договора са својим
друштвима, удружењима, органима управљања покрајинских и регионалних
Савеза и заузимања ставова.
Када је на дневном реду Скупштине Статут или одлука о престанку рада
Савеза, материјал мора бити достављен представницима најмање 30 дана пре
одржавања Скупштине.
чл. 16
Скупштина има свог председавајућег, кога бира
представника-чланица са мандатом у трајању од 1 године.
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чл. 17
Скупштина пуноважно одлучује ако је присутно више од половине изабраних
представника-чланица и ако је поступак сазивања Скупштине спроведен у складу
са Статутом.
Скупштина одлучује већином гласова присутних представника.
чл. 18
Начин рада Скупштине се регулише „Пословником“, који Скупштина доноси на
свом првом заседању.
чл. 19
Скупштина на седницама доноси:
 Статут, његове измене и допуне;
 Пословник о свом раду;
 бира председавајућег;
 бира и разрешава председника и чланове Извршног одбора;
 бира и разрешава чланове Надзорног одбора;
 бира и разрешава чланове Суда части;
 бира представника Савеза у Савез пчелара Југославије;
 утврђује смернице и задатке за рад својих органа и тела;
 разматра извештаје о раду својих органа и тела;
 усваја финансијски план и завршни рачун;
 доноси пословник о раду;
 доноси одлуку о престанку рада организације;
 годишње, средњорочне и вишегодишње планове развоја пчеларства;
 своја нормативна акта о установљавању и додељивању признања и
награда;
 одлуке о усвајању предлога Извршног одбора, годишњег финасијског
плана;
 одлуке о висини износа до којих се може задужити Савез и висину
износа са којима могу располагати поједини органи Савеза;





одлуке о искључењу из Савеза чланица, које не испуњавају одредбе
овог Статута или своју делатност врше против Закона, или не
испуњавају своје финансијске обавезе према Савезу, или нису
усагласиле своје Статуте са одредбама овог Статута и
одлуке по жалбама на одлуке Извршног одбора и Суда части.

чл. 20
Скупштину сазива Председник Извршног одбора у сарадњи са
председавајућим на предлог Извршног одбора, утврђују дневни ред, време и место
одржавања-заседања.
Председник Извршног одбора и Председавајући су дужни, да сазову
Скупштину и на захтев Надзорног одбора и најмање једне трећине пчеларских
организација-чланица.
Ако Председник Извршног одбора и Председавајући не сазову Скупштину на
захтев из претходног става, исту ће сазвати предлагачи, који сносе одговорност за
њену припрему и успешно заседање.
чл. 21
Извршни одбор (у даљем тексту ИО), је извршни орган Скупштине Савеза.
ИО има Председника и 14 чланова изабраних по територијалном принципу у
чланицама Савеза а верификованих на Скупштини, од којих је један заменик
Председника ИО.
Мандат Председника и чланова ИО је 2 године. Исто лице-члан ИО, може бити
бирано у ИО 2 пута узастопно.
чл. 22
ИО има Председника, који сазива седнице ИО, предлаже дневни ред, време и
место одржавања заседања и истим председава. Чланови ИО имају иста права и
обавезе и одговорни су за извршење одлука ИО.
Чланови ИО:
 покрећу питања, која сматрају да о њима треба да се изјасни или
донесе конкретне одлуке ИО;
 учествују у припремама материјала за седнице, заузимају ставове и дају
предлоге Председнику ИО;
 извештавају Председника ИО о ставовима својих пчеларских
организација о актуелним питањима из рада Савеза;
 чланови ИО су одговорни за рад ИО, извршење његових закључака и
одлука;
 чланови ИО када иступају у пчеларским организацијама или јавности,
дужни су да заступају ставове и одлуке усвојене од стране ИО и
 на предлог Председника ИО, учествују у раду сталних или повремених
комисија и радних тела Скупштине Савеза.
ИО доноси одлуке о формирању сталних или повремених комисија за рад у
Савезу.
чл. 23
ИО обавља следеће послове:
 извршава одлуке и закључке Скупштине Савеза;
 припрема предлоге Статута, Пословник о раду Скупштине, Правилник о
дисциплинској одговорности у Савезу и др. акта која доноси Скупштина;























доноси Пословник о свом раду;
предлаже
Скупштини
доношење
планова
рада-годишњих,
средњорочних програма ради унапређења пчеларства;
предлаже Скупштини финансијски план;
закључује потребне уговоре;
бира Секретара по објављеном конкурсу на период од 2 године са
могућношћу поновног избора, и одређује пробни рад од 6 месеци;
бира главног и одговорног уредника часописа „Пчелар“, по конкурсу за
период од 2 године, са могућношћу још једног поновног избора;
именује издавачки савет и редакцију часописа „Пчелар“;
утврђује карактер и физиономију часописа „Пчелар“ на предлог главног
уредника и издавачког савета;
утврђује висину чланарине за чланице Савеза;
утврђује висину претплате за часопис „Пчелар“ за Србију, ван Србије и
иностранство;
именује сталне и повремене комисије, као и друга радна тела за
обављање конкретних послова у Савезу;
разматра и даје мишљења о предлозима органа Савеза пчеларских
организација Југославије;
доноси одлуке о додељивању награда, признања и почасних звања
Савеза заслужним лицима из области пчеларства;
сарађује са органима власти, месним заједницама, институцијама и
органима заинтересованим за област пчеларства;
сарађује са пчеларским организацијама и институцијама у земљи и
иностранству у циљу размене искуства и научних достигнућа из области
пчеларства;
одлучује о пријему радника у радни однос у Савезу, склапањем уговора
и
обавља и друге послове по захтеву Скупштине или послова
проистеклих из нових прописа
стара се о спровођењу одлука, закључака и препорука Скупштине;
управља имовином организације;
решава о приговорима и жалбама, које не улазе у делокруг Суда части;
решава и друга питања која су овим Статутом и другим општим актима
Скупштине стављени у њихов делокруг рада

чл. 24
ИО се састаје према потреби, а најмање 4 (четири) пута у току мандата.
Седнице ИО сазива Председник ИО, а у случају његове спречености, то чини
заменик из чл. 21 ст. 2 овог Статута.
Председник или заменик су дужни да сазову седницу ИО када то захтева:
Надзорни одбор или најмање 8 чланова ИО.
чл. 25
Председник ИО је по положају и Председник Савеза.
Председник ИО има следећа права и обавезе:
 да заступа Савез и представља га у земљи и иностранству;
 председава седницама ИО и стара се о правилној примени Пословника
о раду ИО;
 стара се о законитости рада у Савезу;




наредбодавац је за извршење финансијског плана Савеза и
обавља друге послове, везане за успешни рад Савеза.

чл. 26
Надзорни одбор броји 3 члана, које бира Скупштина са мандатом у трајању од
4 год. и правом на поновни избор, али не више од 2 пута узастопно.
На првој седници Надзорног одбора врши се његово конституисање, избором
Председника НО.
Надзорни одбор врши контролу материјално-финасијског пословања у Савезу
и законитост рада његових органа и тела:
 примену одредаба овог Статута и других општих аката,
 извршавање права и обавеза свих органа удружења;
 материјално-финансијско пословање као и исправност коришћења
материјално-финансијских средстава;
 врши и друге послове који му се ставе у надлежност одлуком
Скупштине.
Надзорни одбор обавештава Скупштину Савеза подношењем извештаја, који
обавезно на својој седници разматра ИО. ИО је дужан, да одмах предузме
неопходне мере, како би се примедбе Надзорног одбора отклониле.
Седнице Надзорног одбора сазива његов Председник или на захтев-предлог
најмање 8 чланова ИО Савеза. Надзорни одбор заседа најмање једном за време
свог мандата.
чл. 27
Суд части је орган Скупштине Савеза и броји 5 чланова, које бира Скупштина
Савеза, са мандатом од 4 године и правом поновног избора али не више од 2 пута
узастопно.
Суд части на својој првој седници се конституише избором Председника из
своје средине, чији мандат траје 4 год. с правом поновног избора али не више од 2
пута узастопно.
Суд части је надлежан, да разматра битне повреде овог Статута и других
нормативних аката Савеза, када те повреде учине чланице Савеза, или поједини
пчелари у Савезу.
Суд части ради по „Правилнику о дисциплинској одговорности у Савезу“.
Правилник из претходног става, доноси Скупштина на предлог ИО и Суда
части.

V ИМОВИНА САВЕЗА
чл. 28
Средства-имовину Савеза чине: чланарина, доприноси пчеларских
организација, поклони, легати-завештања, прилози и др., која се могу остварити у
складу са Законом. Средства Савеза се утврђују и распоређују финансијским
планом. Финансијско пословање и коришћење средстава Савеза се обавља у складу
са позитивним прописима, циљевима и задацима Савеза.
чл. 29
У случају престанка рада организације, средства која остају после подмирења
обавеза преносе се на Црвени Крст Републике Србије.

VI ЈАВНОСТ РАДА САВЕЗА
чл. 30
Рад Савеза је јаван, као и његових органа и тела.
Своје чланице и ширу јавност Савез редовно информише о стручним, научним
и практичним достигнућима из области пчеларства, преко свог стручног часописа
„Пчелар“ и других медија.

VII СТРУЧНА СЛУЖБА
чл. 31
Ради
обављања
стручних,
аналитичких,
рачуноводствених
и
административних послова у Савезу, формира се „стручна служба“. Организација и
задаци стручне службе се уређују по Закону и уговорима.
На челу стручне службе је Секретар, кога бира ИО, након проведеног
конкурса.

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
чл. 32
Измене и допуне овог Стаута, врше се по поступку за његово доношење.
Захтев за допуну и измену Статута може да покрене ИО или друге чланице
преко својих представника у ИО, а одлуку доноси Скупштина, сагласно члану 17 став
3.
чл. 33
Овај Статут ступа на снагу 8 дана по објављивању у часопису „Пчелар“, а
примењиваће се од дана овере код надлежног органа.
чл. 34
Ступањем на снагу и применом овог Статута, престаје да важи Самоуправни
споразум усвојен на Скупштини 25.03.1984. године.
чл. 35
Све чланице Савеза дужне су да своје Статуте усагласе са овим Статутом у
року од 6 месеци, рачунајући од дана објаве овог Статута у часопису „Пчелар“.
Председник
Савеза пчеларских организација Србије
Миљко Шљивић

