На основу члана 26. и 43. Статута друштва за унапређивање заваривања у Србији а на
иницијативу председника Друштва од 15. маја 2017.године, Управни одбор Друштва на
седници одржаној 29. маја 2017. Године, утврдио је н а ц р т

ОДЛУКЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
СТАТУТА ДРУШТВА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ЗАВАРИВАЊА У СРБИЈИ

Статут Друштва за унапређивање заваривања у Србији од 3. Јуна 2010. Године (у даљем
тексту: Статут) мења се и допуњава на следећи начин:
Члан 1.
Члан 24. Статута мења се и гласи:
„Управни одбор је орган управљања Друштвом.
Управни одбор броји седам чланова, изабраних из различитих организација, на мандатни
период од четири године.
Уколико на изборима за члана Управног одбора буде предложено више кандидата из
једне организације, сматраће се изабраним кандидат са највећим бројем гласова из те
или повезане организације.
У случају да, у току трајања мандата Управног одбора, члан Управног одбора промени
радни статус или уколико дође до статусне или власничке промене организације у којој је
члан Управног одбора запослен или на функцији (спајање, припајање, повезана лица и
сл.) па услед тога буде нарушен принцип равномерне заступљености, такав члан дужан је
да о промени обавести Управни одбор на првој следећој седници.
У року од шест месеци од сазнања за насталу промену председник Друштва покреће
иницијативу за разрешење члана Управног одбора из става 3. овог члана и покреће
поступак за избор новог члана Управног одбора.
Управни одбор бира председника и секретара Управног одбора из својих редова.

Председник Управног одбора је и председник Друштва као и лице овлашћено за
заступање Друштва.
Секретар Управног одбора је секретар Друштва.“
Члан 2.
У члану 32. Статута после става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
„Структура Одбора DUZS-CertPers је дефинисана у Приручнику о квалитету DUZS-CertPers који
је усаглашен са документима Међународне групе за овлашћивање (IAB) Међународног
института за заваривање (IIW)“.
Досадашњи ставови 3., 4., 5. и 6. Постају ставови 4., 5., 6. и 7.
Члан 3.
Измене и допуне Статута ступају на снагу даном доношења.
Измене и допуне Статута Председник Друштва пријављује Агенцији за привредне
регистре, у року од 15 дана од дана ступања на снагу.
Члан 4.
Овлашћује се прадседник Друштва да, у складу са овом одлуком, сачини и потпише
пречишћен текст Статута.
Члан 5.
Све остале одредбе Статута које нису измењене овом одлуком остају на снази.

ПРЕДСЕДНИК ДРУШТВА

