СТАТУТ
Удружења студената електротехнике Европе Локални комитет Нови Сад

Област остваривања циљева
Члан 1.
Удружење студената електротехнике Европе - Локални комитет Нови Сад (у даљем
тексту Удружење) је самостално, невладино, непрофитабилно, неполитичко и
нестраначко удружење грађана основано на неодређено време ради остваривања
циљева у области студентског активизма.

Члан 2.
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Члан 3.
Удружење има својство правног лица, са правима, обавезама и одговорностима које
произилазе из Устава, Закона, Статута и других аката Удружења.

Члан 4.
Удружење може да врши само оне активности којима се остварују циљеви утврђени
Статутом.

Члан 5.
Удружење може бити оснивач других организација као и гласила.

Члан 6.
Рад Удружења је јаван. Јавност рада Удружења се обезбеђује:
● јавношћу својих седница
● јавношћу Статута и осталих правних аката
● плакатима, брошурама, електронском поштом и другим начинима писменог и
усменог обавештавања
● посебним саопштењима у средствима јавног информисања

Члан 7.
Удружење се може удруживати у асоцијације удружења, како домаће тако и
међународне. Одлуку о удруживању, односно учлањивању Удружења доноси
Скупштина. Удружење је члан међународног удружења “Electrical Engineering STudents’
European AssoCiation”.

Назив и седиште
Члан 8.
Седиште Удружења је у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 6.

Члан 9.
Назив Удружења је Удружење студената електротехнике Европе - Локални комитет
Нови Сад.
Назив Удружења на енглеском језику је: Electrical engineering students’ European
association - Local committee Novi Sad

Скраћени назив Удружења је: ИСТЕК ЛК Нови Сад.
Скраћени назив удружења на енглеском је: EESTEC LC Novi Sad.

Циљеви удружења
Члан 10.
Циљеви удружења су:
● Мобилност студената
● комуникација са студентима електротехнике широм Eвропе
● издавање публикација
● сарадња са другим организацијама
● пружање гостопримства студентима из иностранства
● упућивање студената на међународну сарадњу
● подстицање студентског организовања
● доприношење квалитетнијем високом образовању
● подстицање сарадње студената са привредом
● организовање стручних курсева за студенте ради подизања нивоа знања код истих
и на непрофитној основи

Члан 11.
Удружење своје циљеве остварује на следећи начин:
● проширивањем знања у подручјима везаним за будуће професије студената
електротехнике
● развијањем културног и социјалног међуделовања
● организовањем радионица, семинара, конгерса, сајмова, ксупова, предавања,
дружења и слично
● учествовањем на домаћим и међународним скуповима, семинарима и слично, који
су у вези са циљевима и задацима удружења
● изадавањем публикација
● сарађивањем с другим сличним удружењима и организацијама у земљи и
иностранству, и са свим организацијама које потпомажу рад Удружења.

Услови и начин учлањивања и престанка чланства
Члан 12.
Чланство у Удружењу подељено је на неколико категорија са придруженим правимa и
обавезама.
Чланови су сврстани у: активне, почасне и алумније.
Активни чланови су даље сврстани у: младе, пуноправне и придружене чланове

Члан 13.
Активни чланови Удружења могу бити лица која студирају на Факултету техничких
наука као и студенти других факултета у оквиру Универзитета у Новом Саду а који
студирају неки од електротехничких смерова или смерова рачунарских наука и која
прихватају циљеве и Статут Удружења.
Активни чланови могу бити са правом полагања испита на наведеним одсецима и
смеровима ако су млађа од 28 година.

Члан 14.
Млади члан се постаје попуњавањем и потписивањем приступнице и плаћањем
чланарине за текућу годину.

Члан 15.
Пуноправни члан (члан са правом гласа) постаје сваки млади чланкоји похађа наставу
на смеровима дефинисаним у документу „Правилник о унутрашњој организацији“ и
истеком годину дана од приступа Удружењу, као и да је од датума учлањивања
присуствовао трећини састанака свих чланова Удружења.
Млади члан може постати пуноправни члан и пре овог рока одлуком Скупштине на
предлог Извршног одбора.

Члан 16.
Придружени члан је члан који не студира на Факултету техничких наука, а студира неки
од смерова из области електротехнике и рачунарских наука на неком другом факултету
у оквиру Универзитета у Новом Саду.
Лице постаје придружени члан Удружења одлуком Скупштине на предлог Извршног
одбора и плаћањем чланарине.

Члан 17.
Почасни члан Удружења може постати свако лице чији је рад афирмисао начела
Удружења. Одлуку о проглашењу за почасног Члана доноси Скупштина, на предлог
Извршног одбора.
Почасни члан Удружења може постати и особа која никад није била активни члан, а
која је својим радом и залагањем значајно помогла Удружењу.
Почасни члан нема права и обавезе дефинисане Чланом 22. и Чланом 23. овогСтатута.

Члан 18.
Алумни члан постаје сваки активни чланпо условима дефинисаним у документу
„Правилник о унутрашњој организацији“.
Алумни члан нема права и обавезе дефинисане Чланом 22. и Чланом 23. овог Статута.

Члан 19.
Статус активног члана престаје:

●
●
●
●
●
●

по престанку важења услова дефинисаног Чланом 22.
иступањем по сопственој вољиуз прилагање писане изјаве о иступању
неплаћањем чланарине
искључењем
смрћу
престанком рада Удружења.

Члан 20.
Статус алумни члана или почасног члана престаје:
● иступањем по сопственој вољи уз прилагање писане изјаве о иступању
● искључењем
● престанком рада удружења.

Члан 21.
Извршни одбор може изрећи опомену или искључити члана Удружења уколико процени
да члан ради против циљева, нарушава углед или крши Статут Удружења. Члану се
мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење
одлуке о престанку његовог чланства. Одлуку о искључењу потврђује купштина на свом
првом следећем заседању. Члан који је искључен не може се поново учланити осим
ако Скупштина не одлучи другачије. Сваки члан лично одговара за немерну или
случајну штету коју проузрокује организацији или трећем лицу. Штету мора
надокнадити или за њу одговарати према важећим законима.

Права, обавезе и одговорност чланства
Члан 22.
Активни члан има следећа права:
● да учествује у раду удружења
● да покреће иницијативе и даје предлоге и сугестије
● да буде благовремено информисан о раду и активностима Удружења

Члан 23.
Активни члан има следеће обавезе:
● да својим радом доприноси угледу Удружења
● да поштује одредбе Статута и општих аката Удружења
● да уредно плаћа чланарину
● да шири начела и ставове Удружења
● да одговорно извршава поверене му послове и задатке
● да помаже, чува и унапређује рад Удружења
● да за свој рад, деловање и преузете обавезе лично одговара Извршном одбору
● да чува тајност информација када је то од интереса за организацију, а није
супротно Уставу, Закону, Статуту или осталим правним актима организације
● да буде лојалан организацији

Члан 24.
Пуноправни чланови имају, поред права из Члана 22. и следећа права:

●
●

да бирају органе Удружења
да буду бирани у органе Удружења.

Члан 25.
Пуноправни чланови имају, поред обавеза из Члана 22. и следеће обавезе:
● да одговорно обављају своје функције у органима Удружења
● да присуствује минимум једној трећини састанака свих чланова Удружења.

Члан 26.
Пуноправни чланови губе статус пуноправног члана
дефинисане Чланом 25. и прелазе у статус младог члана.

неиспуњавајући

обавезе

Унутрашња организација
Члан 27.
Органи Удружења су:
● Скупштина
● Извршни одбор
● Надзорни одбор
● Председник

Члан 28.
Скупштина Удружења је највиши орган одлучивања
Скупштину чине сви чланови удружења
Право гласа имају пуноправни чланови удружења који се на Скупштини не одрекну тог
права.
Уколико пуноправни члан не присуствује Скупштини, сматраће се да се одрекао права
гласа изузев ако се писмено другачије не изјасни.
Евиденцију о члановима Скупштине води Извршни одбор.

Члан 29.
Скупштина пуноправно одлучује ако је на седници присутно више од половине чланове
Скупштине са правом гласа.
Скупштина одлуке доноси већином од присутног броја чланова Скупштине, ако није
другачије прописано Статутом. Гласање може бити јавно или тајно о чему се одлучује
Скупштина на предлог било ког њеног члана, осим ако Статутом или општим актом
Удружења тип гласања није тачно прописан.
За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења
неопходна је двотрећинска већина гласова присутних пуноправних чланова (чланова са правом
гласа).

Члан 30.
Скупштина има једно редовно заседање годишње.
Вандредно заседање може бити заказано по потреби, а иницира га:
● Извршни одбор

●
●
●

Председник
Надзорни одбор
⅓ чланова скупштине

Вандредно заседање заказује Председник највише 15 дана од иницирања.
Седница скупштине заказује се најмање 5 дана пре одржавања.

Члан 31.
Скупштина:
1. доноси план и програм рада
2. усваја Статут, као и измене и допуне Статута
3. усваја друге опште акте Удружења
4. бира и разрешава чланове Извршног одбора
5. разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Извршног одбора
6. разматра и усваја финансијски план и извештај
7. одлучује о статусним променама и престанку рада удружења
8. одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству и бира
представнике у исте.
9. одлучује о молбама, приговорима и жалбама
10. бира Председника (заступника Удружења), чланове Извршног одбора и Надзорног
одбора Удружења
11. доноси одлуке о искључивању чланова Удружења
12. доноси одлуку о распуштању Удружења
13. доноси пословну политику и усваја извештај о раду органа Удружења
14. одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из Члана 25. став 2.
Закона о удружењима и, по потреби, именује посебног заступника Удружења за тај
поступак
15. одлучује о другим питањима која нису дефинисана Законом, Статутом или другим
општим актима Удружења.

Члан 32.
Председник Удружења бира се из редова чланова Скупштине.
Мандат председника траје једну годину.
Председник је истовремено Председник Извршног одбора и Председник Скупштине
Удружења.

Члан 33.
Председник Удружења има следећа задужења:
● Сазива седницу Извршног одбора
● Сазива и председава Скупштином Удружења
● Представља и заступа Удружење
● Именује једног од Потпредседника који добија иста права представљања и
заступања Удружења као и Председник Удружења
● Чува печат Удружења и оверава званичне документе Удружења
● Обавља друге послове које му повери Извршни одбор или Скупштина

Члан 34.
Избори за Председника Удружења расписују се најмање 7 дана пре одржавања, а
расписује их Извршни одбор.
Кандидати за председника подносе своје предлоге за чланове Извршног одбора и
кратку биографију тренутном извршном одбору који обавештава Чланове скупштине о
листи кандидата.
Кандидат за председника са највећим бројем гласова постаје Председник.
По избору новог Председника, Скупштина потврђује кандидате за чланове Извршног
одбора, именоване од стране Председника, сваког посебно.
Уколико неки кандидат за члана извршног одбора не буде изгласан од стране
Скупштине, новоизабрани председник предлаже новог кандидата и процедура се
понавља до избора комплетног Извршног одбора.

Члан 35.
Извршни одбор је извршни орган Скупштине Удружења којег чине3 до 7 чланова, које
бира и опозива Скупштина.
Извршни одбор мора бројати најмање 3 члана и то: Председник, Особа задужена за
интернационалне односе и Потпредседник за финансије.
Уколико постоји више од 3 члана, остали чланови имају звање Потпредседника.
Извршни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева
Удружења који су утврђени овим Статутом.
Мандат чланова Извршног Одбора траје једну годину и могу се поново бирати на
функцију члана извршног одбора.

Члан 36.
Извршни одбор врши следеће послове:
● руководи радом Удружења
● располаже финансијским и другим средствима Удружења
● сазива редовне и вандредне седнице Скупштине
● располаже покретном и непокретном имовином Удружења
● подноси финансијски извештај Скупштини Удружења
● привремено именује чланове управних одбора организација у којима је Удружење
оснивач, до првог наредног заседања Скупштине
● припрема декларације, препоруке, повеље, писма о намерама и друга акта која
подноси Скупштинина усвајање
● доноси предлоге за измене и допуне Статута, повеље које подноси Скупштини на
усвајање
● подноси извештај о раду Скупштини Удружења
● оснива радне групе и именује председавајућег сваке од њих
● доноси пословник о раду Извршног одбора
● обавља друге текуће послове између два заседања Скупштине

Члан 37.
Мандат чланова Извршног одбора везан је за мандат Председника осим у случају:
● разрешења од стране Скупштине
● престанка активног чланства
● подношења оставке

Члан 38.
Извршни одбор доноси одлуке двотрећинском већином свих члановаИзвршног одбора
у корист.
Изузетно, Председник има право да оспори одлуку Извршног одбора и у том случају
Скупштина гласа о том питању.

Члан 39.
Надзорни одбор је орган Скупштине који тумачи одредбе Статута и других општих
аката и контролише регуларност рада свих органа Удружења.
Надзорни одбор броји три члана које бира Скупштина из редова чланова Удружењаод
којих бар два морају бити пуноправни чланови (чланови са правом гласа) Удружења.
Групе од по три члана се кандидују за Надзорни одбор.
Чланови Надзорног одбора не могу бити чланови Извршног одбора.

Члан 40.
Надзорни одбор врши контролу рада Извршног одбора.
Надзорни одбор врши контролу прихода и расхода и преглед стања благајне.
Надзорни одбор подноси извештај Скупштини о резултатима контроле.

Члан 41.
Мандат члановима Надзорног одбора траје годину дана или до прве следеће изборне
Скупштине.
Мандат може престати подношењем оставке или резрешењем од стране Скупштине.

Члан 42.
Питање одговорности органа и тела Удружења могу покренути три члана Извршног
одбора, ⅓ чланова Скупштине Удружења или Надзорни одбор.
Нико не може покренути питање одговорности Скупштине Удружења.

Остваривање јавности рада
Члан 43.
Рад Удружења је јаван.
Извршни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и
активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем
саопштења за јавност, или на други примерени начин.
Годишњи обрачуни и извештаји о активностима удружења подносе се члановима на
седници скупштине удружења.

Члан 44.
Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим
удружењима и организацијама у земљи и иностранству.
Удружење може приступити међународним удружењима за заштиту животне средине, о
чему одлуку доноси Скупштина.

Начин стицања средстава за остваривање циљева и
располагање средствима
Члан 45.
Удружење се финансира:
● од чланарине
● добровољним прилозима чланова, грађана и организација
● спонзорством и донацијама
● из осталих извора прихода у складу са законом
● конкурисањем пројеката код Факултета, Универзитета, државних органа, фондација
или невладиних организација

Престанак рада удружења
Члан 46.
Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за
остваривање циљева Удружења, као и другим случајевима предвиђеним законом.

Поступање са имовином Удружења у случају
престанка Удружења
Члан 47.
Одлуку о распуштању Удружења доноси Скупштина, двотрећинском већином присутних
чланова.
У случају распуштања Удружења сва имовина припада Факултету техничких наука у
Новом Саду

Изглед и садржина печата
Члан 48.
Удружење има свој симбол и свој печат.
Симбол Удружења је реч “EESTEC” исписана малим словима при чему је слово “S”
издужено. Испод тога се налази натпис “LC Novi Sad”.
Печат Удружења је округао и са симболом Удружења у средини, док је на маргини
исписано “Удружење студената електротехнике Европе - Локални комитет Нови Сад”.

Члан 49.
На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати
одредбе Закона о удружењима.

Члан 50.
Овај Статут ступа на снагу даном његовог усвајања на Скупштини Удружења.

Општи акти Удружења
Члан 51.
Удружење је у обавези да делује у складу са целокупним садржајем документа „Правилник о
унутрашњој организацији“.
Измене документа „Правилник о унутрашњој
двотрећинском већином гласова Скупштине.

организацији“

могу

бити

прихваћене

Садржај документа „Правилник о унутрашњој организацији“ не сме бити у сукобу са Статутом
Удружења или са законом Републике Србије.

