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СТАТУТ

Београд - Земун
2010. година

На основу члана 22. Закона о удружењима (Сл. гласник РС, бр. 51/ 09), Скупштина Друштва
аграрних економиста Србије (ДАЕС) на седници одржаној 22. октобра 2010. године у Новом
Саду донела је
СТАТУТ
ДРУШТВА АГРАРНИХ ЕКОНОМИСТА СРБИЈЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Друштво аграрних економиста Србије (у даљем тексту: Друштво) је добровољна, невладина,
отворена, недобитна организација која окупља стучњаке различитих специјалности из области
аграрне економије и руралне социологије.
Члан 2.
Пун назив Друштва је: ДРУШТВО АГРАРНИХ ЕКОНОМИСТА СРБИЈЕ.
Скраћени назив Друштва је: ДАЕС.
Пун назив Друштва на енглеском језику је: SERBIAN ASSOCIATION OF AGRICULTURAL
ECONOMISTS.
Скраћени назив Друштва на енглеском језику је: SAAE.
Седиште Друштва је на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду, Београд –
Земун, ул. Немањина 6.
Друштво има печат округлог облика, пречника 30 милиметара, са ћириличним текстом
следеће садржине при рубу: „Друштво аграрних економиста Србије – Београд“ и словима
“ДАЕС” у центру.
Друштво има лого у облику стилизоване отворене књиге и Сунцем изнад ње, са подлогом у
бојама заставе Републике Србије и скраћеним називом ДАЕС у средњем делу отворене књиге.
Члан 3.
Друштво је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Уставом и
Законом.
У правном промету са трећим лицима Друштво иступа у своје име и за свој рачун.
За обавезе настале у правном промету Друштво одговара средствима којима располаже.
II – ЦИЉЕВИ ОСНИВАЊА И ДЕЛАТНОСТИ ДРУШТВА
Члан 4.
Област активности Друштва је аграрна економија.
Друштво се оснива у циљу:
- унапређења и развоја агроекономске науке;

- унапређења система образовања аграрних економиста, стручних кадрова и
пољопривредних произвођача у складу са потребама савременог друштва;
- сарадње са научним и високошколским организацијама, као и са органима државне
управе;
- сарадње са сродним међународним организацијама;
- унапређења макроекономске политике у области агропривреде;
- афирмације савремених научних и технолошких достигнућа у развоју агропривреде,
руралних подручја и заштити животне средине;
- неговање и унапређење етичких норми у професионалном раду и заштити достојанства
агроекономске струке;
- сарадње са сродним организацијама у земљи и иностранству ради координираног
деловања у испуњавању циљева оснивања Друштва;
Подручје остваривања циљева Друштва је територија Републике Србије.
Члан 5.
Ради покрића трошкова пословања у остваривању својих циљева и унапређења својих
активности, Друштво стиче добит обављањем следећих делатности:
- истраживање у друштвеним и хуманистичким наукама;
- остало образовање (организовање предавања, семинара, симпозијума,
конгреса и сл.);
- издавачка делатност (издавање и продаја књига, часописа и других публикација) и
- друге услуге у области остваривања својих статутарних циљева.
Ради остваривања својих циљева, Друштво као претежну привредну делатност обавља:
72.20 – Истраживање у друштвеним и хуманистичким наукама (истраживање и развој у
друштвеним наукама, истраживање и развој у хуманистичким наукама, интердисциплинарна
истраживања и развој – претежно у друштвеним и хуманистичким наукама).
III – ЧЛАНСТВО У ДРУШТВУ
Члан 6.
Чланство у Друштву је индивидуално.
Ступање у чланство Друштва врши се на основу писаног захтева, који садржи: личне податке,
ЈМБГ, стручно односно научно звање, организацију запослења, адресу и изјаву да је
подносилац упознат са одредбама Статута Друштва и да их прихвата.
Одлуку о пријему у Друштво доноси Управни одбор Друштва.
Друштво води евиденцију о својим члановима.
Члан 7.
Чланска карта је доказ чланства у Друштву.
Чланска карта садржи: регистарски број, основне личне податке, потпис члана, назнаку врсте
члана, печат и потпис председника Друштва.

Члан 8.
Чланови Друштва могу бити: редовни, почасни, придружени и помажући.
Редовни чланови су стручњаци различитих специјалности (агроекономисти, економисти,
агрономи, правници, информатичари, новинари, социолози, политиколози, филозофи и други
који се баве агроекономским и рурално-социолошким питањима и проблемима и/или
запослени су на територији Републике Србије.
Почасни чланови су појединци који имају посебне заслуге за развој агроекономске науке и
струке и ДАЕС. Почасне чланове проглашава Скупштина Друштва, на предлог Управног
одбора.
Придружени чланови су стручњаци са територија других држава, који су заинтересовани за
трајније учешће у раду Друштва.
Помажући чланови су правна или физичка лица која материјално или на други начин
доприносе раду Друштва.
Члан 9.
Права, обавезе и одговорности редовних чланова Друштва произилазе из њиховог
добровољног учлањивања и остваривања личних научних и стручних интереса кроз
остваривање циљева и задатака Друштва.
Редовни чланови нарочито имају:
- право да иницирају и учествују у свим активностима Друштва,
- право да одлучују о раду Друштва и његових органа,
- право да од Друштва траже и добију стручну помоћ или заштиту својих професоиналних
интереса,
- дужност да се придржавају Статута и дугих нормативних аката Друштва,
- дужност да извршавају одлуке органа Друштва,
- обавезу да активно сарађују у остваривању плана и програма Друштва ради остваривања
његових задатака,
- обавезу да уредно плаћају чланарину,
- обавезу да се придржавају основних начела научне и стручне етике у активностима
везаним за истраживања, образовање и пословање у области агроекономске и руралносоциолошке проблематике.
Члан 10.
Почасни чланови Друштва учествују у раду Друштва према својим афинитетима и
могућностима.
Члан 11.
Права и обавезе и одговорности придружених чланова су исте као и за редовне чланове, осим
права из члана 9. став 2. Статута.

Члан 12.
Чланство у Друштву престаје:
- изјавом о иступању из чланства,
- искључењем и
- смрћу члана Друштва.
Разлози за искључење су следећи :
- ако намерно или грубом непажњом проузрокује штету Друштву или члановима Друштва,
- учествује у радњама које онемогућавају извршавање циљева због којих је Друштво
основано,
- својим понашањем спречава или отежава рад Друштва и
- дуже од једне године не плаћа чланарину.
Одлуку о искључењу доноси Управни одбор.
Против одлуке Управног одбора може се у року од месец дана од добијања одлуке изјавити
жалба Скупштини Друштва.
IV – ОБЛИЦИ И НАЧИНИ ОРГАНИЗОВАЊА
Члан 13.
Друштво је јединствена организација.
У складу са Законом и овим Статутом, а по основу изражене жеље чланова и одлуке
Скупштине Друштва, у оквиру Друштва се могу организовати подружнице ради што
потпунијег остваривања циљева и задатака Друштва и непосреднијег остваривања права и
обавеза чланова на одређеној територији.
Члан 14.
Научно-стручна делатност Друштва се остварује путем секција и то:
1. Секције за аграрну политику;
2. Секције за задругарство;
3. Секције за управљање агропривредним субјектима;
4. Секције за производне ресурсе, технолошки развој и екологију;
5. Секције за рурални развој;
6. Секција за тржиште и маркетинг;
7. Секције за међународну сарадњу и
8. друге секције.
Члан 15.
Друштво се стара о унапређењу издавачке делатности из области агроекономије.
За потребе унапређења издавачке делатности из области агроекономије, Друштво образује
Савет за издавачку делатност, кога именује Управни одбор.

Члан 16.
Унутрашња организација и рад подружница и секција, као и издавачка делатност детаљније се
регулишу посебним актима о њиховом раду.
V – ОРГАНИ ДРУШТВА
Члан 17.
Органи Друштва су:
- Скупштина,
- Управни одбор,
- Надзорни одбор и
- Председник Друштва.
Члан 18.
Скупштина је највиши орган Друштва.
Скупштину сачињавају редовни чланови Друштва.
Седнице Скупштине могу бити редовне и ванредне.
Редовна седница Скупштине одржава се најмање једном годишње.
Члан 19.
Заседању Скупштине могу присуствовати и узети учешће у расправи и остали (почасни,
придружени и помажући) чланови Друштва, али без права гласа.
Члан 20.
Скупштина бира Председника и Заменика Председника, председнике секција и чланове
Управног и Надзорног одбора Друштва из свог састава, са мандатом од четири године, који
могу бити поново бирани на исту функцију.
Скупштина може и пре истека мандата опозвати орган из става 1. овог члана Статута уколико за
опозив гласа више од једне половине укупног броја чланова Скупштине.
Члан 21.
Скупштину сазива Председник Друштва по одлуци Управног одбора, најмање недељу дана
раније, уз објављивање дневног реда, места и времена одржавања Скупштине.
Члан 22.
Радом Скупштине руководи Председник Друштва, а у његовом одсуству Потпредседник
Друштва.
Гласање у Скупштини је јавно, ако Скупштина друкчије не одреди.

Одлуке које Скупштина доноси пуноважне су ако заседању присуствује већина чланова Друштва и
ако је за одлуку гласала већина присутних чланова, осим у случајевима за које је овим Статутом
предвиђена двотрећинска већина чланова Друштва.
Члан 23.
Ванредна седница Скупштине мора се сазвати ако захтев за њено сазивање у писаном облику,
поднесе најмање трећина редовних чланова Друштва или на захтев Управног и Надзорног
одбора.
Изборна скупштина се сазива једном у четири године.
Члан 24.
Скупштина у свом раду одлучује о свим питањима значајним за рад и развој Друштва.
Основна надлежност Скупштине је да:
- усваја Статут, његове измене и допуне;
- доноси Пословник о свом раду;
- доноси Програм рада Друштва;
- бира и разрешава Председника, заменика Председника, председнике секција, чланове
Управног и Надзорног одбора Друштва;
- усваја извештај о финансијском пословању Друштва;
- проглашава почасне чланове Друштва;
- одлучује о унутрашњој организацији Друштва;
- одлучује о учлањењу у струковне националне и међународне асоцијације;
- разматра извештаје о раду подружница, секција и извештај о издавачкој делатности
Друштва;
- одлучује о статусним променама (припајање, спајање и подела Друштва);
- даје овлашћења Управном одбору за доношење појединих одлука из своје надлежности
између два заседања Скупштине;
- одлучује о давању пригодних награда;
- одлучује о другим питањима у складу са Статутом и Пословником о раду.
Члан 25.
Управни одбор броји најмање седам чланова.
Управни одбор руководи радом Друштва између два заседања Скупштине.
Председник и Потпредседник Друштва су по положају чланови Управног одбора.
Члан 26.
Управни одбор:
- по овлашћењу Скупштине руководи радом Друштва између два заседања Скупштине;
- доноси правилнике и друга општа акта потребна за рад Друштва, осим аката чије је
доношење у надлежности Скупштине;
- припрема предлоге докумената које усваја Скупштина;

-

брине о заштити професионалних интереса чланова Друштва;
доноси одлуку о пријему у чланство Друштва;
даје предлог за избор почасних чланова Друштва;
прати и координира рад подружница, секција и Савета за издавачку делатност;
одлучује о покретању поступка за накнаду штете;
одлучује о другим питањима које му Скупштина повери.
Члан 27.

За свој рад Управни одбор одговара Скупштини.
Управни одбор подноси Скупштини извештај о свом раду пред свако заседање Скупштине
(редовни извештај), а по потреби и чешће.
Члан 28.
Управни одбор се састаје по потреби.
О свим питањима која спадају у делокруг рада Управног одбора расправља се и одлучује на
седницама на којима мора бити присутна најмање половина укупног броја чланова Управног
одбора.
Седнице Управног одбора сазива и њима руководи председник Управног одбора.
У случају спречености, замењује га један од чланова Управног одбора.
Прву седницу Управног одбора, након његовог избора, сазива Председник Друштва. На тој
седници се врши и избор председника Управног одбора.
Члан 29.
Надзорни одбор контролише законитост рада Друштва и примену Статута и других аката
Друштва.
У Надзорни одбор бира се најмање три члана.
У обављању послова из свог делокруга рада надзорни одбор нарочито:
- врши надзор над употребом материјалних и финансиских средстава Друштва и
- разматра извештаје и налазе екстерне контроле.
О свом раду Надзорни одбор подноси извештај Скупштини, а по потреби даје и одређене
предлоге.
Члан 30.
Председник Друштва:
- представља и заступа Друштво;
- сазива Скупштину и руководи њеним заседањем;
- наредбодавац је за извршење финансијског плана Друштва;
- закључује уговоре о раду и, са лицима са стране, уговоре за обављање административних
и финансијских послова;
- као члан Управног одбора учествује у његовом раду и
- врши друге послове одређене Статутом и општим актима Друштва.

Члан 31.
Председник и Потпредседник Друштва могу бити само лица која имају пребивалиште на
територији Републике Србије.
Председник је дужан да се придржава овлашћења одређених овим Статутом и одлукама
Скупштине.
Члан 32.
Мандат Председника и Потпредседника Друштва престаје и пре истека рока на који су бирани:
- подношењем оставке;
- престанком чланства у Друштву;
- разрешењем, због неизвршавања или несавесног и неблаговременог извршавања послова,
непридржавања Статута или других општих аката Друштва.
Одлука о разрешењу Председника и Потпредседника Друштва је пуноважна ако за њу гласа
више од половине укупног броја чланова Скупштине.
VI – ЈАВНОСТ РАДА И САРАДЊА СА ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Члан 33.
Рад Друштва је јаван.
Друштво обавештава јавност и чланство о свом раду преко www.daes.org.rs, публикација,
давањем информација средствима јавног информисања, одржавањем научних скупова,
саветовања и на друге начине упознавања јавности са радом Друштва.
Члан 34.
Друштво сарађује са другим сродним институцијама, привредним удружењима из области
агропривреде, одговарајућим асоцијацијама других земаља и међународним организацијама
аграрних економиста.
Друштво је колективни члан Савеза пољопривредних инжењера и техничара Србије (СПИТС).
Члан 35.
За остваривање јавности рада и обавештавање чланова одговоран је Управни одбор.
Члан 36.
Сваки члан Друштва може да покрене поступак пред надлежним судом за утврђивање
ништавости општег акта Друштва који је донет супротно Статуту или другом општем акту
Друштва, односно за утврђивање ништавости појединачног акта Друштва који је донет супротно
Закону, Статуту или другом општем акту Друштва.

Члан 37.
Чланови органа Друштва одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују
Друштву, ако је та одлука донета грубом непажњом или са намером да се штета проузрокује,
осим ако су у поступку доношења одлуке издвојили своје мишљење у записник.
Одредба претходног става односи се и на радње заступника Друштва.
Поступак за накнаду штете покреће се на основу одлуке Скупштине Друштва.
Одлуком се може одредити посебан заступник Друштва за поступак накнаде штете.
VII ИМОВИНА ДРУШТВА
Члан 38.
За извршавање циљева и задатака утврђених овим Статутом, Друштво обезбеђује средства из
следећих извора:
- чланарине,
- добровољни прилози,
- субвенције из буџета за научноистраживачки рад,
- реализације научноистраживачких и стручних студија, пројеката и програма;
- донације и поклони (у новцу или у натури),
- издавање стручне и информативне литературе и периодике за потребе својих чланова и
других заинтересованих,
- котизације учесника на стручним семинарима и другим тематским скуповима,
- дотације и поклони,
- камате на улоге,
- дивиденде,
- завештања домаћих правних и физичких лица,
- осталих прихода у складу са Законом.
Члан 39.
Средства Друштва утврђују се и расподељују финансијским планом, који доноси Управни
одбор за сваку календарску годину.
Накнаде и награде за обављање стручних и других послова у Друштву дају се зависно од
доприноса остваривању статутарних циљева и програмских активности, а на основу одлука
Председника или Управног одбора Друштва.
За извршавање финансијског плана Друштва одговоран је Председник Друштва.
Члан 40.
Друштво има свој рачун код надлежне институције, преко кога обавља целокупно
материјално-финансијско пословање.
Налоге из делокруга финансијског пословања потписују Председник Друштва или лице кога
он овласти.

Члан 41.
Друштво сачињава финансијски извештај, који подноси надлежној институцији у складу са
законским прописима.
Годишњи финансијски извештај усваја Скупштина Друштва.
Члан 42.
Средства које Друштво добије из Буџета Републике Србије за реализацију програма од јавног
интереса (у области науке) искључиво се користе за реализацију одобреног програма.
Друштво је у обавези да једанпут годишње учини доступним члановима Скупштине извештај
о раду и о обиму и начину стицања и коришћења средстава.
Члан 43.
За своје обавезе Друштво одговара целокупном својом имовином.
Чланови Друштва и органа Друштва могу лично да одговарају за обавезе Друштва ако
поступају са имовином Друштва као да је у питању њихова имовина или злоупотребе Друштво
као форму за незаконите или преварне сврхе.
Члан 44.
Имовина Друштва може да се користи за остваривање његових статутарних циљева.
Имовина Друштва не може се делити његовим члановима, оснивачима, члановима органа
Друштва, Председнику, запосленима или са њима повезаним лицима.
Одредба става 2. овог члана не односи се на давање пригодних награда и накнада оправданих
трошкова насталих остваривањем статутарних циљева Друштва (путни трошкови, дневнице,
трошкови преноћишта и сл.), уговорене обавезе за ангажовање чланова и спољних сарадника и
исплату зарада запослених.
Члан 45.
За случај престанка Друштва као прималац његове имовине одређује се национална асоцијација
чије је колективни члан Друштво, а уколико Друштво није колективни члан друге националне
асоцијације прималац имовине је Република Србија, односно јединица локалне самоуправе на
чијој се територији налази седиште Друштва.
VIII СТРУЧНА СЛУЖБА
Члан 46.
За обављање стручно-административних и финансијских послова Друштво може формирати
стручну службу или те послове поверити другом извршиоцу.
Положај стручне службе и њен однос према Друштву регулише се у складу са законским
прописима.

Стручна служба може, на иницијативу Председника Друштва, а уз сагласност Управног
одбора, обављати стручно административне и финансијске послове и за друге организације,
при чему се ти односи регулишу уговором или на други начин у складу са Законом.
Члан 47.
Задаци, организација и систематизација радних места стручне службе Друштва регулишу се
посебним правилником, кога доноси Управни одбор.
IX СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ
Члан 48.
Друштво може променити правни положај на основу одлуке Скупштине Друштва.
Статусне промене су: припајање, спајање, подела и престанак рада Друштва.
Управни одбор Друштва утврђује предлог одлуке о промени правног положаја Друштва.
Председник Друштва обавештава чланове Друштва о сазиву седнице Скупштине на којој ће се
одлучивати о питањима из става 2. овог члана, најмање 30 дана пре дана одржавања седнице
Скупштине.
Обавештење из претходног става садржи нарочито разлог сазивања Скупштине и место у
седишту Друштва где се члановима Друштва стављају на увид следећа документа: Предлог
одлуке о промени правног статуса Друштва, извештај Управног одбора о разлозима за
промену правног статуса Друштва и тачан опис права и обавеза која се преносе, односно која
се спајају, уколико се ради о припајању и спајању Друштва.
Уколико се ради о подели Друштва, подноси се деобни биланс.
Одлука става 1. овог члана доноси се квалификованом већином, тј. за исту треба да гласа две
трећине свих редовних чланова Скупштине.
Члан 49.
Друштво губи статус правног лица брисањем из регистра Друштва.
Брисање из регистра врши се:
- ако се број чланова смањи испод броја оснивача потребног за оснивање, а Управни одбор
не донесе одлуку о пријему нових чланова;
- ако је извршена статусна промена која има за последицу престанак Друштва;
- ако се утврди да Друштво не обавља активности на остваривању статутарних циљева или
ако су протекле најмање две године од одржавања последње седнице Скупштине
Друштва;
- ако је Друштву забрањен рад и
- стечајем.

X - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 50.
Статут Друштва ступа на снагу даном доношења.
Статут Друштва се у року од осам дана од дана доношења објављује на сајту Друштва:
www.daes.org.rs.
Члан 53.
Тумачење Статута врши орган Скупштина Друштва.
Члан 54.
Ступањем на снагу овог Статута, престаје да важи Статут који је донела Скупштина Друштва
на седници одржаној 17. априла 1992. године, на основу кога је Министарство унутрашњих
послова Републике Србије, Секретаријат у Београду, Управа за управне послове, донело
Решење број 346 од 1. јула 1992. године о упису ДРУШТВА АГРАРНИХ ЕКОНОМИСТА
СРБИЈЕ у Регистар друштвених организација – удружења грађана.
.
Председник Друштва

Проф. др Миладин М. Шеварлић

