На основу чланова 35 и 65 Статута Савеза машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије
(СМЕИТС), Скупштина СМЕИТС-а на својој 21. седници, одржаној 27. априла 2010, усвојила је

ПРАВИЛНИК
О РАДУ СТРУЧНИХ ДРУШТАВА СМЕИТС-а
1.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1

Овим правилником утврђују се поступак формирања стручног друштва СМЕИТС-а, организациона
структура и начин његовог рада и одлучивања као и престанак рада стручног друштва (у даљем тексту:
Друштво).
Члан 2
Друштво је организациони облик окупљања инжењера и техничара одређене специјалности у оквиру
машинске и електротехничке струке, а у одређеним случајевима и стручњака осталих струка.
Члан 3
Друштво нема својство правног лица, већ то својство остварује преко Савеза машинских и
електротехничких инжењера и техничара Србије (у даљем тексту: СМЕИТС).
Седиште Друштва је у Дому инжењера и техничара Србије, у Београду, Кнеза Милоша 7а/II, у
просторијама СМЕИТС-а.
Сва кореспонденција и преписка Друштва врши се преко стручне службе СМЕИТС-а.
Друштво може да има свој знак – логотип који у својој кореспонденцији користи заједно са логотипом
СМЕИТС-а.
2.

ФОРМИРАЊЕ ДРУШТВА
Члан 4

Иницијативу за формирање Друштва може дати најмање 5 чланова СМЕИТС-а.
Управни одбор СМЕИТС-а одобрава формирање Друштва на основу програма и плана рада као и
финансијског плана које оснивачка Конференција Друштва усвоји.
Члан 5
Чланство у Друштву је добровољно за све инжењере и техничаре машинске и електротехничке струке
учлањене у СМЕИТС.
Члан Друштва може постати сваки инжењер и техничар машинске и електротехничке струке, плаћањем
чланарине Друштву, у износу који одреди Управни одбор СМЕИТС-а. Учлањењем у Друштво, члан
аутоматски постаје и члан СМЕИТС-а.
3.

ОРГАНИ ДРУШТВА
Члан 6

Органи друштва су:
а) Конференција,
б) Управни одбор,
в) председник и
г) технички комитети.
а) Конференција
Члан 7
Конференција Друштва, коју чине сви чланови Друштва, одржава се најмање једном годишње, у време, на
месту и са дневним редом које одреди Управни одбор Друштва, осим у случају оснивачке

Конференције коју сазивају иницијатори из члана 4, којом приликом се на Конференцији бирају Управни
одбор, председник и потпредседник Друштва.
Конференција одлучује пуноважно уколико јој присуствује најмање 30 чланова Друштва, или 20
потенцијалних чланова у случају оснивачке Конференције.
Одлуке се доносе простом већином гласова присутних, а гласање је јавно.
Члан 8
Конференција Друштва, која се по правилу одржава до 1. марта текуће године:
− предлаже измене и допуне Правилника о раду Друштва, о којима одлучује Скупштина СМЕИТСа, односно Управни одбор по овлашћењу Скупштине СМЕИТС-а;
− бира чланове Управног одбора, председника и потпредседника Друштва;
− оснива, уређује и публикује повремена и стална стручна издања (часописе, књиге и др.);
− усваја годишње извештаје о раду Друштва;
− усваја годишње програме и планове рада и финансијске планове Друштва за текућу годину, на
предлог Управног одбора Друштва;
− расправља о свим питањима која су од важности за рад Друштва.
б) Управни одбор
Члан 9
Управни одбор Друштва има највише 11 чланова.
Председник и потпредседник Друштва су по функцији чланови Управног одбора.
Мандат чланова Управног одбора траје 4 године, а може се продужити на још 4 године.
Члан 10
Седнице Управног одбора одржавају се најмање 4 пута годишње, а сазива их председник Друштва који и
председава седницама.
Седницу може сазвати на писмени захтев најмање 6 чланова УО.
У одсутности председника седници председава потпредседник.
Управни одбор одлучује пуноважно ако је на седници присутно више од половине његових чланова.
Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова.
На седницама Управног одбора Друштва води се записник. Записничар је из реда чланова Управног
одбора. Записник се обавезно доставља члановима Управног одбора у року од 10 дана од дана одржавања
седнице, који његову тачност потврђују на наредној седници Управног Одбора. Усвојени записник својим
потписом оверава председник Друштва.
Члан 11
Управни одбор:
− спроводи одлуке и закључке Конференције Друштва;
− бира уређивачка тела својих издања која потврђује Управни одбор СМЕИТС-а;
− доноси одлуке о формирању техничких комитета као и њиховом раду и овлашћењима;
− саставља годишње програме рада и финансијске планове Друштва и то до 15. фебруара текуће
године и доставља их Управном одбору СМЕИТС-а;
− доноси одлуке о учлањавању Друштва у међународне организације; те одлуке потврђује Управни
одбор СМЕИТС-а;
− припрема и сазива Конференцију Друштва, предлаже њен дневни ред и одређује место и датум
одржавања;
− образује жирије или комисије за доделу признања заслужним члановима Друштва, према
условима и критеријумима Правилника о избору почасних и заслужних чланова и додели осталих
признања СМЕИТС-а и стручних друштава СМЕИТС-а;
− разматра сва питања у вези са радом Друштва између две конференције;
б) Председник Друштва
Члан 12
Председник Друштва:
− представља и заступа Друштво пред стручном јавношћу;
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−
−
−
−
−
−

заступа Друштво као члан Скупштине СМЕИТС-а;
прати и утиче на спровођење програма и плана рада Друштва, одлука, закључака и ставова
Конференције и Управног одбора Друштва;
председава седницама Конференције и Управног одбора;
стара се да се послови Друштва обављају у складу са законом, Статутом СМЕИТС-а, овим
правилником и одлукама Конференције и других органа Друштва;
учествује у припреми свих материјала, извештаја и одлука Друштва као и њиховом достављању
органима СМЕИТС-а на потврду и усвајање;
обавља и друге послове по одлуци Конференције, Управног одбора и других органа Друштва.

Председника Друштва у одсуству замењује потпредеседник Друштва.
Члан 13
За реализацију програма рада Друштва и финансијске резултате, председник је одговоран Управном
одбору Друштва, Конференцији Друштва и Управном одбору СМЕИТС-а.
г) Технички комитети
Члан 14
По указаној потреби, а на предлог чланова Друштва који се баве одређеним питањима своје струке или
одређеним ужим специјалностима у оквиру своје струке, Управни одбор Друштва може формирати
технички комитет за предложену област.
Технички комитет расправља о питањима из оквира специјалности машинске односно електротехничке
струке доноси планове рада које усваја Управни одбор Друштва.
Члан 15
Технички комитет по правилу чине стручњаци који су чланови Друштва, али у њему могу бити и
стручњаци који нису чланови Друштва односно СМЕИТС-а, уколико их предложе чланови техничког
комитета или Управног одбора Друштва.
Члан 16
На челу техничког комитета је председник, биран из редова чланова техничког комитета.
Члан 17
Председник техничког комитета руководи његовим радом и реализацијом плана и програма комитета,
координира рад између техничког комитета и других органа Друштва и врши и друге послове за које га
задуже технички комитет или други орган Друштва.
Члан 18
Престанак постојања техничког комитета може наступити због неактивности његових чланова или због
објективних околности које ангажовање чланова техничког комитета учине сувишним.
Одлуку о престанку рада техничког комитета доноси Управни одбор Друштва.
4.

НАЧИН РАДА И ФИНАНСИРАЊЕ ДРУШТВА
Члан 19

Управни одбор СМЕИТС-а даје сагласност Друштву за активности и располагање средствима у оквиру
годишњег програма рада и финансијског плана СМЕИТС-а и Друштва, које доноси до 15. фебруара за
текућу годину.
Члан 20
Целокупно административно и финансијско пословање Друштва води стручна служба СМЕИТС-а, у
складу са Статутом СМЕИТС-а, другим општим актима и одлукама Скупштине и Управног одбора
СМЕИТС-а.
Члан 21
Финансијско пословање Друштва води се посебно у оквиру књиговодства СМЕИТС-а, односно сви
приходи и расходи Друштва књиговодствено се евидентирају и исказују у посебном прегледу.
О финансијском пословању Друштва у претходној години сачињава се детаљан извештај који се доставља
Конференцији на усвајање.
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Трошкови стручне службе за целокупно пословање Друштва обрачунавају се на основу процењене
ангажованости те службе и уносе се у финансијски план Друштва.
Процену коју уради Управни одбор Дрштва, одобрава Управни одбор СМЕИТС-а.
5.

ПРЕСТАНАК РАДА ДРУШТВА
Члан 22

Формални престанак рада Друштва настаје када његови органи и чланство не раде дуже од 18 месеци
непрекидно и ако се у том периоду не одржи ниједна конференција.
Одлуку о престанку рада Друштва доноси Скупштина СМЕИТС-а, на предлог свог Управног одбора. Пре
доношења овакве одлуке Управни одбор СМЕИТС-а може да закаже ванредну Конференцију Друштва у
настојању да обнови активност Друштва.
Одлука Скупштине је коначна.
6.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23

Друштво може да изради своје пословнике о раду Конференције, Управног одбора и других органа и
усвоји их без сагласности органа СМЕИТС-а уколико су у складу са Статутом СМЕИТС-а и овим
правилником, с тим да о томе обавести Управни одбор СМЕИТС-а.
Члан 24
Овај правилник може се мењати и допуњавати на Конференцији Друштва, а на предлог Управног одбора
Друштва или најмање 1/3 чланова Друштва.
Усвојене измене и допуне потврђује Управни одбор СМЕИТС-а, по овлашћењу Скупштине СМЕИТС-а.
Члан 25
Друштво за КГХ односно секције које на дан ступања на снагу овог правилника постоје и раде или према
Правилнику о раду стручних секција СМЕИТС-а (усвојеном на 18. седници Скупштине СМЕИТС-а, 28.
фебруара 2003), или према Правилнику о раду Друштва за КГХ (усвојеном на IV седници Управног
одбора СМЕИТС-а, према овлашћењу Скупштине СМЕИТС-а), дужни су да на својим конференцијама
донесу одлуку о усвајању овог правилника као основног правног акта Друштва.
Конференцију посвећену усвајању овог правилника, Друштво и секције треба да одрже најкасније два
месеца од усвајања овог правилника на седници Скупштине СМЕИТС-а.
Члан 26
Овај правилник ступа на снагу даном његовог усвајања, тј. 27. априла 2010, када престају да важе
Правилник о раду стручних секција СМЕИТС-а и Правилник о раду Друштва за КГХ.

У Београду,
27. априла 2010.

Председник СМЕИТС-а,
проф. др Миодраг Стојиљковић, дипл. инж.

4

