У складу са одредбама чл. 12. и 78. Закона о удружењима („Службени лист РС“, бр.51/09) и
одлукама донетим на ванредној Скупштини одржаној 27.12.2010., у Београду усвојен је
следећи измењени и допуњени

СТАТУТ
МИКОЛОШКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ
I Опште одредбе
Члан 1.
Миколошко друштво Србије (удаљем тексту Друштво) јесте невладина, непрофитна,
друштвена организација у смислу Закона о удружењима републике Србије, сачињена од
појединаца, који се професионално баве микологијом као научном делатношћу, као и свих
других заинтересованих за проучавање, очување, комерцијалну употребу и друге видове
бављења гљивама.
Чланови Друштва могу бити и организације у виду колективног чланства.
Члан 2.
Друштво има својство правног лица са седиштем у Београду са адресом: Природњачки музеј,
Његошева 51, а организовано делује на територији целе Републике Србије.
Члан 3.
Друштво има свој знак и печат на коме је на округлој основи ћирицом исписан назив:
Миколошко друштво Србије и стилизовани цртеж гљиве Coprinus picaceus. Миколошко
друштво Србије има скраћеницу: МДС.
Члан 4.
Циљеви и задаци Друштва су:
-

-

окупљање професионалних миколога и заинтересованих научника и стручњака
сродних профила (фитопатолога, микробиолога и сл.) ради лакше и успешније
сарадње, као и свих других заинтересованих појединаца и организација;
унапређење микологије у Србији, посебно проучавање макромицета;
централизација свих научних информација о гљивама за подручје Србије, као и
проучавање гљива Балкана и Европе;
очување и заштита гљива на простору Србије, али и у глобалним размерама;
укључивање чланова Друштва у националне и међународне пројекте, до улоге
координатора реализације таквих пројеката;
научно популарна делатност и указивање направилан однос према гљивама и природи
уопште;
проучавање гљива као природног извора хране као и упознавање свих
заинтересованих са правилним сакупљањем ради заштите гљива;
сарадња са другим миколошким друштвима и институцијама, научним друштвима и
организацијама као и удружењима за заштиту природе, очување и коришћење гљива и
сродним организацијама.

Члан 5.
Своје циљеве Друштво остварује:
-

одржавањем састанака, предавањима, изложбама, јавним наступима и излетима;
учешћем и организацијом међународних и националних стручних скупова;
чланством и учешћем у раду међународних стручних миколошких и сродних тела и
организација.
Члан 6.

Рад Друштва је јаван.
О свом раду друштво обавештава јавност путем медија: преко дневне и периодичне штампе,
научно-популарних и стручних часописа као и преко сопствених електронских и штампаних
издања и гласила Друштва.
Члан 7.
Основна делатност Друштва је проучавање и очување гљива.
Друштво прибавља средства издавањем својих публикација односно обавља привредну
делатност 22110-издавање књига, брошура и других публикација.
Удружење може почети са непосредним обављањем ове делатности тек након извршеног
уписа у Регистар привредних субјеката.
Друштво може прибављати средства за свој рад и вршењем образовне, комерцијалне,
туристичке, трговинске делатности као и производњом гљива и артикала од гљива и увозом
и извозом гљива, а након прописане регистрације и прибављања дозволе надлежних
државних органа.
Добит остварена обављањем привредне и друге делатности може се користити искључиво за
остварење циљева друштва.
II Чланство
Члан 8.
Чланови друштва јесу редовни, колективни и почасни.
Редовним чланом се постаје подношењем приступнице коју затим верификује Извршни
одбор Друштва, добијањем чланске карте и редовним плаћањем чланарине.
Колективни чланови су друга друштва, институције и организације, а колективно чланство се
остварује подношењем приступнице коју затим верификује Извршни одбор Друштва, након
чега се редовно плаћа колективна чланарина. Колективни чланови званично одређују једну
особу која ће званично представљати и заступати колективног члана у раду Друштва као и
приликом доношења одлука гласањем. Када се доносе одлуке гласањем, колективни чланови
имају право на један глас који у њихово име саопштава званично овлашћено лице.
Почасним чланом се постаје одлуком Скупштине, на предлог Извршног одбора, а на основу
процене доприноса унапређењу развоја микологије и гљиварства.
Извршни одбор Друштва може ограничити могућност приступања нових чланова или одбити
учлањивање у случајевима када процени да активности и раније деловање појединца или

организације која жели да се учлани у Друштво нису у складу са начелима и циљевима
Друштва.
На одлуку о неприхватању у чланство подносилац има право жалбе Скупштини Друштва
чија је одлука коначна.
Члан 9.
Права чланова Друштва су:
-

-

да учествују у раду и остварују увид у рад Друштва и органа Друштва и других
организација чије је Друштво члан, као и да се изјашњавају о њиховом раду и
предлажу мере за унапеђење рада;
да гласају на Скупштини Друштва;
да бирају и буду изабрани у органе и тела Друштва и других организација чије је
Друштво члан;
да проширују и усавршавају своје знање кроз активности друштва.

У органе Друштва могу бити бирани редовни чланови и званични представници колективних
чланова.
Сваки редовни члан добија чланску карту и информативни материјал о раду и плановима
Друштва.
Члан 10.
Обавезе чланова Друштва су:
-

да раде на остваривању циљева и делатности Друштва;
да се придржавају одредби Статута и чувају углед Друштва;
да редовно плаћају чланарину о чијој висини одлучује Извршни одбор у сарадњи са
чланством;
да учествују у активностима Друштва и спроводе у дело одлуке и закључке Друштва
и његових радних тела.
Члан 11.

Чланство у Друштву престаје иступањем, искључењем или смрћу. Под иступањем се
подразумева када члан поднесе писани захтев за иступање из Друштва или када не подмири
чланарину за предходну годину. Одлуку о искључењу доноси Извршни одбор Друштва.
На одлуку о искључењу члан има право да поднесе жалбу Скупштини чија је одлука
коначна.

III Организација
Члан 12.
Органи и функционери Друштва су :
- Скупштина,
- Председник друштва,
- Извршни одбор (ИО)

- Председник Извршногодбора
- Заменик председника Извршног одбора
- Благајник и секретар Друштва (који су по функцији чланови ИО)
- Надзорни одбор (НО)
Председник Друштва и председник ИО званично заступају Друштво пред јавношћу.

Члан 13.
Скупштину чине сви чланови Друштва.
Седнице Скупштине су редовне и ванредне. Редовне седнице Скупштине сазива Председник
Друштва по потреби, а најмање једном годишње. Ванредне седнице Скупштине сазива
Председник или Председник Извршног одбор а по потреби, а на захтев Извршног одбора или
најмање 20 чланова Друштва.
Председник Друштва је по функцији и председник Скупштине.
Скупштина може пуноправно да одлучује ако је присутно најмање 1/2 чланова Друштва.
Одлуке се доносе већином гласова присутних.
За промену Статута је потребно присуство најмање 2/3 чланова Друштва.
Скупштина врши следеће послове:
- доноси, мења и усваја Статут
- усваја акта која припрема и предлаже ИО
- расписује изборе и врши избор органа Друштва
- бира председника Друштва, Извршни одбор, Председника Извршног Одбора, Заменика
передседника Извршног одбора и Надзорни одбор
- разматра и усваја извештај о раду и финансијском пословању Друштва
- доноси планове рада за наредни период
- потврђује одлуке ИО из надлежности Скупштине које су по овлашћењу донете између
две седнице.
Члан 14.
Извршни одбор има 13 чланова (12 и Председник по функцији). Бира се на 4 године.
Седнице се одржавају по потреби а најмање два пута годишње. Седнице ИО сазива
председник ИО, Председник Друштва или већина чланова ИО.
ИО може пуноправно одлучивати ако је присутно преко половине чланова. Доноси одлуке
већином укупног присутног броја чланова ИО.

Извршни одбор врши следеће послове:
-

руководи активностима Друштва између две Скупштине
стара се о спровођењу одлука и закључака Скупштине
припрема и предлаже акта која доноси ИО и припрема Скупштину
доноси годишње планове
утврђује и спроводи програме сарадње са другим организацијама и друштвима
бира стручне представнике за међународна стручна миколошка тела и скупове

-

доноси одлуку и решења о располагању новчаним средствима и имовином
доноси одлуке о набавци средстава за рад а у складу са годишњим планом
формира стручне службе Друштва
бира благајника и секретара Друштва (који су по функцији чланови ИО)
одлучује о износу чланарине.
Члан 15.

Председник Друштва обавља следеће послове:
-

заступа и представља Друштво у јавности,
координира рад професионалних миколога и гљивара аматера,
спроводи одлуке и закључке Скупштине,
одговара за поштовање закона у раду Друштва,
учествује, припрема и заказује седнице ИО,
потписује финансијска и друга документа из пословања Друштва,
доноси одлуке и закључке, обавља и друге послове из делокруга Друштва које му из
своје надлежности повери Скупштина и ИО

Председник је по функцији члан Извршног одбора. Мандат му је 4 године.
Члан 16.
Председник и заменик предеседника ИО у случајевима привремене одсутности или
спречености Председника Друштва обављају све послове из надлежности Председника
Друштва са правима и обавезама.

Члан 17.
Надзорни одбор врши надзор над спровођењем Статута и других аката и врши контролу
рада Друштва. У Надзорни одбор се бирају 3 члана друштва. Надзорни одбор доноси
одлуке већином гласова. Бира се на 4 године.

Члан 18.
Друштво стиче средства за рад из: чланарине, добровољних прилога, спонзорства,
издавањем и продајом часописа, реализацијом пројеката, вршењем привредне делатности
и из других извор а ускладу са Законом и Статутом.
Члан 19.
Као израз захвалности и признања за рад и резултате на остваривању циљева Друштва,
исто додељује својим члановима јавна признања. Друштво, такође може предлагати своје
чланове за доделу јавних признања и награда. Као посебан вид признања, Друштво може
додељивати захвалнице, повеље и дипломе организацијама, институцијама, друштвима и
појединцима у земљи и иностранству

IV Престанак рада Друштва
Члан 19.
Друштво престаје са радом ако то закључи Скупштина двотрећинском већином, ако се
број чланова смањи испод 10 и по правоснажној одлуци правосудних органа. У случају
престанка рада Друштва сва имовина пренеће се на располагање Природњачком музеју у
Београду, Његошева 51.

V Завршне одредбе
Члан 20.
Измене и допуне овог Статута доносе се на начин и по поступку који је утврђен за његово
доношење.
Доношењем овог статута престаје важност статута донетог 1997. године.
Овај Статут је донет на ванредној Скупштини Друштва одржаној 27.12.2010. године.
Статут ступа на снагу даном доношења, а примењује се од дана овере код надлежног
органа.

ПРЕДСЕДНИК
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