На основу члана 5. Статута Удружења студената електротехнике Европе – Локални комитет Нови
Сад Скупштина Удружења доноси

Правилник о унутрашњој организацији Удружења Студената
Електротехнике Европе – Локални комитет Нови Сад

Основне одредбе

Члан 1.
Правилником о унутрашњој организацији Удружења (у даљем тексту: Правилник), уређује се
организација и делатност Удружења студената Електротехнике Европе – Локални комитет Нови
Сад (у даљем тексту: Удружење).
Члан 2.
Овај правилник представља додатак Статуту ИСТЕК ЛК Нови Сад и дефинише скуп правила и
дефиниција којих се треба придржавати и која треба поштовати.

Чланство
Члан 3.
Као што је дефинисано у Статуту члан 13. чланство се састоји од активних, почасних и алумни
чланова.
Активни чланови су даље сврстани у младе, пуноправне и придружене чланове.
Члан 4.
Звање пуноправног члана (члана са правом гласа) могу имати само млади чланови Удружења који
похађају наставу на Факултету техничких наука у Новом Саду на смеровима у области
електротехнике и рачунарских наука.
Смерови:








Енергетика, електроника и телекомуникације
Рачунарство и аутоматика
Софтверско инжењерство и информационе технологије
Примењено софтверско инжењерство
Електроенергетски софтверски инжењеринг
Мерење и регулација
Мехатроника







Чисте енергетске технологије
Биомедицинско инжењерство
Електроенергетика – обновљиви извори електричне енергије
Електроника и телекомуникације
Софтверске и информационе технологије
Члан 5.

Алумни члан аутоматски постаје сваки активан члан који није радио против циљева, нарушавао
углед и кршио Статут Удружења, и да је барем једном имао право гласа, а да је због губитка
статуса студента или навршавања 28 година живота изгубио право да буде активни члан
Алумни члан може постати свако лице које је у неком тренутку било активни члан Удружења.
Лице је у том случају дужно да Скупштини представи свој захтев. Одлуку о проглашењу у Алумни
члана доноси Скупштина.

Унутрашња организација
Члан 6.
Органи Удружења су дефинисани у Статуту Члан 26.
Органи Удружења су:





Скупштина
Извршни одбор
Надзорни одбор
Председник
Члан 7.

Сходно члану 35. Статута Удружења, 3 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 може именовати Асистенте извршног одбора који ће помогати у раду Извршног
одбора у специфичним областима деловања Удружења. На асистенте се не односе одредбе из
члана 35. Статута Удружења.

Завршне одредбе
Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу даном његовог усвајања на Скупштини Удружења.

