На основу члана 9. став 3. тачка 2. Статута Удружења студената електротехнике Европе – Локални
комитет Нови Сад Скупштина Удружења доноси

Правилник о унутрашњој организацији и поступању Удружења Студената
Електротехнике Европе – Локални комитет Нови Сад
ПРВА ГЛАВА
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Уређење правилника
Члан 1.
1. Правилником о унутрашњој организацији и поступању Удружења, (у даљем тексту: Правилник),
уређује се организација и делатност Удружења студената Електротехнике Европе – Локални
комитет Нови Сад (у даљем тексту: Удружење).

Чланство
Члан 2.
1. Звање пуноправног члана могу стећи само активни чланови Удружења који похађају наставу на
Факултету техничких наука у Новом Саду на смеровима у области електротехнике и рачунарских
наука.
2. Поменути смерови су:
1. Енергетика, електроника и телекомуникације
2. Рачунарство и аутоматика
3. Софтверско инжењерство и информационе технологије
4. Примењено софтверско инжењерство
5. Електроенергетски софтверски инжењеринг
6. Мерење и регулација
7. Мехатроника
8. Чисте енергетске технологије
9. Биомедицинско инжењерство
10. Електроенергетика – обновљиви извори електричне енергије
11. Електроника и телекомуникације
12. Софтверске и информационе технологије
13. Информациони инжењеринг

ГЛАВА ДРУГА
ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНОВА
Права члана
Члан 3.
1. Члан има следећа права:
1. да учествује у раду Удружења,
2. да покреће иницијативе и даје предлоге и сугестије,
3. да буде благовремено информисан о раду и активностима Удружења,

Обавезе члана
Члан 4.
1. Члан има следеће обавезе:
1. да одговорно обавља своје функције у органима Удружења

Права активног члана
Члан 5.
2. Активни члан има права дефинисана у члану 3, као и следећа права:
1. да буду бирани у Извршни и Надзорни одбор.

Обавезе активног члана
Члан 6.
1. Активни члан поред обавеза из члана 4 има следеће обавезе:
1. да својим радом доприноси угледу Удружења,
2. да поштује одредбе Статута и општих аката Удружења,
3. да уредно плаћа годишњу чланарину,
4. да одговорно извршава поверене му послове и задатке,
5. да помаже, чува и унапређује рад Удружења,
6. да за свој рад, деловање и преузете обавезе одговара Извршном Одбору
7. да чува тајност информација када је то од интереса за Удружење, а није супротно Уставу,
Закону, Статуту или осталим правним актима организације
8. да буде лојалан организацији,
9. да се уздржи од предузимања аката и радњи којима се нарушава углед Удружења.

Обавезе пуноправног члана
Члан 7.
1. Пуноправни члан поред обавеза из члана 4 и члана 6 има следеће обавезе:
1. да присуствујe заседањима Скупштине, осим у случајевима дефинисаним у члану 15. овог
акта

Права пуноправних чланова
Члан 8.
1. Пуноправни чланови имају, поред права из Члана 3. и следећа права:
1. да бирају органе Удружења,
2. да буду бирани у органе Удружења

3. да поседује право гласа које се остварује на Скупштини Удружења

Права алумног и почасног члана
Члан 9.
1. Алумни и почасни чланови имају, поред права из Члана 3. овог акта и право да буду бирани у
Надзорни одбор.

Губитак права пуноправног члана
Члан 10.
1. Пуноправни чланови губе статус пуноправног члана неиспуњавајући обавезе дефинисане Чланом
12. и прелазе у статус активног члана.

Престанак статуса активног члана
Члан 11.
1. Статус активног члана престаје:
1. по престанку важења услова за стицање статуса активног члана,
2. иступањем по сопственој вољи уз прилагање писане изјаве о иступању,
3. неплаћањем годишње чланарине,
4. искључењем,
5. смрћу,
6. престанком рада Удружења.

Престанак статуса пуноправног члана
Члан 12.
1. Статус пуноправног члана престаје:
1. Неиспуњавањем обавеза пуноправних чланова дефинисаних у акту
унутрашњој oрганизацији и поступању“ у члану 7.
2. иступањем по сопственој вољи уз прилагање писане изјаве о иступању,
3. искључењем,
4. смрћу,
5. престанком рада Удружења.

„Правилник о

Престанак статуса почасног и алумни члана
Члан 13.
1. Статуси алумни члана и почасног члана престају:
1. иступањем по сопственој вољи уз прилагање писане изјаве о иступању,
2. искључењем,
3. престанком рада Удружења.

ГЛАВА ТРЕЋА
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Организација интернационалних догађаја
Члан 14.
1. Коначну одлуку о пријави за организацију интернационалних догађаја доноси Скупштина на
предлог Извршног одбора.
2.

Типови интернационалних догађаја на које се овај члан

односи су:

1. Операциони догађаји
2. Интернационални пројектни догађаји
3. Конгреси

Изостанак са скупштине
Члан 15.
1. Уколико је пуноправни члан спречен да присуствује заседању Скупштине дужан је да писменим
путем обавести Извршни Одбор пре почетка заседања Скупштине.
2. Пуноправни члан прелази у статус активног члана неиспуњавањем 1. става овог члана.
3. Уколико пуноправни члан пропусти три (3) заседања Скупштине заредом аутоматски прелази у
статус активног члана.

Састанак свих чланова
Члан 16.
1. Састанак Свих Чланова (у даљем тексту: ССЧ) сазива Извршни Одбор по потреби најмање 5 дана
пре дана одређеног за одржавање ССЧ.
2. ССЧ се одржава између заседања Скупштине Удружења.
3. ССЧ има за циљ упознавање чланова са тренутним дешавањима у Удружењу.
4. Обавезно је вођење евиденције о присуству чланова на ССЧ.
5. Извршни Одбор води евиденцију о присуству чланова на ССЧ.

Страни називи функција у удружењу
Члан 17.
1. Председник се на енглеском језику означава изразом Chairperson.
2. Потпредседник за финансије се на енглеском језику означава изразима Vice-Chairperson for Finances
или Treasurer.
3. Потпредседник за интернационалне односе се на енглеском језику означава изразом Contact Person.
4. Потпредседник се на енглеском језику означава изразом Vice-Chairperson.
5. Извршни одбор се на енглеском језику означава изразима Board или The Board.
6. Надзорни одбор се на енглеском језику означава изразима Supervisory Board или The Supervisory
Board .

Годишња чланарина
Члан 18.
1. Годишња чланарина износи 500 РСД.

2.

Изглед и садржина приступнице
Члан 19.
Изглед и садржај приступнице одређује Извршни Одбор..
Завршне одредбе
Члан 20.

1. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана његовог објављивања.

