
 
 

 

 

 

На основу чланa 12. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ број 51/2009) и члана 34. 

Статута Савеза машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије, Скупштина Савеза 

машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије (Београд, Кнеза Милоша 7а/II), на 

својој 35. седници одржаној 20.10.2022. године, усвојила је измене и допуне (пречишћен текст)  

СТАТУТA 

Савеза машинских и електротехничких  

инжењера и техничара Србије 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 

Савез машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије (у даљем тексту: 

СМЕИТС) је добровољна, невладина, нестраначка, непрофитна, стручно-научна организација ма-

шинских и електротехничких инжењера и техничара у Републици Србији, заснована на слободи 

удруживања, и отворена за сарадњу са другим научно-стручним, привредним и осталим организа-

цијама као и појединцима, на бази међусобног уважавања, узајамног поштовања и самосталности у 

раду, у циљу развоја и унапређења машинске и електротехничке струке. 

Члан 2 

Назив организације је: Савез машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије, а 

скраћени назив је: СМЕИТС. 

Назив Савеза машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије на енглеском је-

зику је: Union of Mechanical and Electrical Engineers and Technicians of Serbia. 

Седиште СМЕИТС-а је у Београду, у улици кнеза Милоша 7а/II. 

Члан 3 

СМЕИТС има својство правног лица и права и обавезе који му припадају на основу Устава, за-

кона и овог Статута. 

СМЕИТС има печат округлог облика и правоугаони штамбиљ. У кругу печата је назив: Савез 

машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије, а у средини круга стоји: БЕОГРАД. 

Текст је исписан ћирилицом. 

Члан 4 

СМЕИТС је колективни члан Савеза инжењера и техничара Србије и прихвата Статут и Етички 

кодекс Савеза инжењера и техничара Србије. 

СМЕИТС се обавезује да ће у својим документима, на скуповима и у издавачкој делатности 

истицати да је члан Савеза инжењера и техничара Србије (СИТС) и да ће штампати стилизовани знак 

„IТ“.  

За обавезе које настану из његове делатности СМЕИТС одговара својом имовином. 

Члан 5 

СМЕИТС се може учлањивати у одговарајуће научне и стручне организације у земљи и свету, 

или удруживати, стално или повремено, са одговарајућим научним, стручним и привредним орга-

низацијама. 
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Члан 6 

СМЕИТС представља Председник. 

СМЕИТС заступа секретар у правном промету и има права и дужности финансијског налого-

давца и представља СМЕИТС из области и оквира својих надлежности. 

II. ОБЛАСТ ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА СМЕИТС-а 

Члан 7 

СМЕИТС је удружење основано на неодређено време ради остваривања циљева и задатака из 

области струковног удруживања за развој и унапређења професије машинске и електротехничке 

струке. Основне активности СМЕИТС-а су: 

– удруживање машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије ради увећања 

стручног знања, развоја стваралачке иницијативе у домену техничких наука и праксе и 

заузимања заједничких ставова о важним техничким и привредним питањима Републике 

Србије; 

– праћење развоја технике и технологије у производним и другим организацијама; 

– подстицање и помагање активности и иницијатива које су усмерене на очување човекове 

околине, уштеду и рационалну потрошњу енергије, развој и примену обновљивих извора 

енергије, смањење утицаја на климатске промене и др.; 

– разматрање и давање стручних мишљења о плановима, програмима, анализама и другим 

актима важним за развој технике, технологије и производње у Републици Србији; 

– одговарајуће учешће у развоју школства, првенствено онога које се односи на школовање 

кадрова у области машинства и електротехнике; 

– иновирање, усклађивање и увођење нових прописа и других регулатива, првенствено о-

них који се односе на машинску и електротехничку струку; 

– издавање научних и стручних, сталних и периодичних или повремених публикација, које 

су од интереса за чланове СМЕИТС-а; 

– перманентно стручно образовање и усавршавање чланова СМЕИТС-а и осталих машин-

ских и електротехничких инжењера и техничара; 

– развијање и неговање етике инжењерског и техничарског позива; 

– одбрана сталешких интереса, друштвеног угледа и заштите чланова СМЕИТС-а; 

– пружање помоћи члановима СМЕИТС-а у научном и стручном усавршавању; 

– оснивање нових и омасовљење постојећих организационих облика унутар СМЕИТС-а и по-

већање броја активних чланова; 

– стварање и ширење стручних и колегијалних веза са одговарајућим организацијама инже-

њера и техничара или њима сродним друштвима у земљи и иностранству; 

– учешће у јавном животу путем средстава јавног информисања; 

– пружање помоћи у развоју и унапређењу технике и привреде свима онима чији су циљеви 

слични онима које има СМЕИТС; 

– управљање својом имовином. 

Члан 8 

Своје циљеве СМЕИТС остварује: 

– организовањем и координирањем стручних скупова (конгреса, симпозијума, конферен-

ција, семинара, предавања и др.); 

– оснивањем одговарајућих одбора, комитета, радних група, комисија и тела, сталног и 

повременог карактера; 

– штампањем сталних и периодичних публикација и часописа, монографија, зборника, при-

ручника, збирки и др.; 

– давањем стручних мишљења, експертизама, израдом студија и анализа и др.; 
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– израдом и учешћем у изради стручних регулатива и прописа, стандарда, упутстава, пра-

вилника и др.; 

– спровођењем међународне активности и одржавањем стручних и колегијалних веза са 

сродним научним и стручним организацијама у земљи и иностранству; 

– организовањем стручних изложби, приредби, екскурзија и др.; 

– развојем и применом информационих технологија и информатичких система; 

– неговањем библиотечке праксе, оснивањем библиотека и читаоница и др.; 

– организовањем стручних испита за инжењере и техничаре машинске и електротехничке 

струке као и сродних струка; 

– сарадњом са Савезом инжењера и техничара Србије и другим организацијама од битног 

интереса за рад СМЕИТС-а. 

III. ДЕЛАТНОСТ СМЕИТС-а 

Члан 9 

Ради остваривања циљева и задатака утврђених овим статутом, СМЕИТС може обављати при-

вредне и друге делатности: 

94.12 – делатности струковних удружења (удруживање у оквиру професије и техничких обла-

сти, укључујући и удружења специјалиста ангажованих у научној делатности); 

Претежна привредна делатност Савеза је: 

58.11 – издавање књига; 

Остале привредне делатности: 

– издавање новина (гласила СМЕИТС-а); 

– издавање часописа стручних друштава СМЕИТС-а и сличних периодичних издања; 

– остала трговина на мало изван продавница (продаја стручних књига и часописа у сопстве-

ном издању); 

– обрада података; 

– истраживање и развој у техничко-технолошким наукама; 

– консалтинг и менаџерски послови у инжењерским делатностима; 

– остали правни послови (услуге судских вештака и др.); 

– остале услуге рекламе и пропаганде (приређивање стручних сајмова и изложби); 

– образовање одраслих и други видови образовање који нису поменути на другом месту; 

– репродуковање и слагање (текста са слика на филм, фотографски и обични папир); 

– приказивање филмова и видео материјала за потребе својих чланова. 

Члан 10 

Делатности из члана 9. овог статута СМЕИТС реализује са својим члановима у оквиру струч-

них друштава и колективних чланица и са другим правним и физичким лицима, преко своје Стручне 

службе. 

IV. ЧЛАНОВИ СМЕИТС-а, ЊИХОВА ПРАВА И ДУЖНОСТИ 

Члан 11 

Чланство у СМЕИТС-у је: 

– појединачно – индивидуални чланови (чланови); 

– колективно – територијална инжењерско-техничарска удружења и инжењерска или 

техничарска удружења машинске и електротехничке струке и специјализована удружења 

машинске и електротехничке струке чије је подручје деловања у Републици Србији, ради 

остваривања циљева и задатака од заједничког интереса (чланице); 

– интересно – привредни, јавни и остали правни субјекти (интересни чланови). 
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1. Појединачно – индивидуално чланство (чланови) 

Члан 12 

Индивидуални чланови СМЕИТС-а могу бити: редовни или ванредни.  

Члан 13 

Редовни чланови СМЕИТС-а су инжењери и техничари машинске и електротехничке струке. 

Редовни чланови своја права и активности остварују у оквиру сталних стручних друштава 

СМЕИТС-а. Редовни члан може бити члан више стручних друштава али право гласа и право избора 

може остварити само у једном, изабраном стручном друштву (примарно друштво). 

Члан 14 

Ванредни чланови СМЕИТС-а могу бити студенти машинске и електротехничке струке као и 

инжењери и техничари друге струке, или лица других струка, уколико их послови које обављају или 

стручно интересовање везују за машинску односно електротехничку струку и остале активности 

СМЕИТС-а. 

Члан 15 

Редовним или ванредним чланом СМЕИТС-а постаје се потписивањем приступнице и уплатом 

чланарине за текућу годину. Висину чланарине одређују управни одбор СМЕИТС-a, за сваку кален-

дарску годину. 

Члан 16 

Редовни и ванредни чланови добијају чланску карту која је јединствена за цео СМЕИТС. Члан-

ска карта поред припадности СМЕИТС-у садржи и назив примарног стручног друштва на основу 

личне жеље члана. 

Члан 17 

Права редовних чланова су: 

– да проширују и усавршавају своје стручно знање кроз активности у СМЕИТС-у и да дају 

свој стручни и други допринос; 

– да буду обавештавани о раду свих органа СМЕИТС-а, да о томе дају своје мишљење и да 

предлажу мере за побољшање и унапређење њиховог и свог рада; 

– да учествују у раду органа и тела СМЕИТС-а; 

– да бирају и буду бирани у све органе и тела у оквиру СМЕИТС-а; 

– да траже и уживају заштиту својих права; 

– да користе повластице које је СМЕИТС у могућности да им пружи. 

Члан 18 

Дужности редовних чланова су: 

– да раде на остваривању циљева и задатака СМЕИТС-а; 

– да поштују и да се придржавају одредби Статута и осталих аката СМЕИТС-а; 

– да поштују Етички кодекс Савеза инжењера и техничара Србије и одлуке Суда части 

СМЕИТС-а; 

– да спроводе у дело одлуке и закључке органа и тела СМЕИТС-а; 

– да учествују у радним и стручним активностима СМЕИТС-а усвојеним годишњим програ-

мима и плановима рада СМЕИТС-а и стручних друштава СМЕИТС-а; 

– да доприносе унапређењу организације и очувању угледа СМЕИТС-а; 

– да редовно измирују чланарину. 



5/16 

 

 

 

 

Посебна права и дужности чланова СМЕИТС-а утврђују се овим Статутом и другим актима 

СМЕИТС-а.  

Члан 19 

Редовним члановима престаје чланство иступањем, престанком плаћања чланарине у тра-

јању од годину дана, губитком грађанских права, или искључењем на основу одлуке Суда части 

СМЕИТС-а. 

Члан 20 

Ванредни чланови имају иста права и дужности као редовни чланови осим права из члана 17. 

став 1. тачка 4. 

Инжењери и техничари, чланови колективних чланица, остварују права у СМЕИТС-у преко де-

легата који их представљају у органима и телима СМЕИТС-а.  

2. Колективно чланство (чланице)  

Члан 21 

Колективни чланови (чланице) су: 

– територијална удружења машинске и електротехничке струке у Републици Србији; 

– специјализована републичка удружења машинске и електротехничке струке; 

– подружнице или удружења инжењера и техничара машинске и електротехничке струке 

који немају својство правног лица већ делују у саставу општинских удружења инжењера 

и техничара свих струка, која имају својство правног лица;  

Члан 22 

Пријем у чланство нових чланица врши Управни одбор на основу писмено изражене жеље 

удружења и њиховог прихватања овог Статута. Скупштина потврђује пријем нових чланица на ре-

довној седници. 

Досадашње чланице СМЕИТС-а својом одлуком о прихватању овога Статута задржавају свој-

ство колективног члана СМЕИТС-а, под условом да своја нормативна акта прилагоде Закону о удру-

жењима и овом Статуту у оним деловима које се односе на сарадњу СМЕИТС-а и колективних чла-

нова и то у року од шест месеци од дана ступања на снагу овога Статута. 

Члан 23 

Узајамне обавезе и права СМЕИТС-а и специјализованог републичког удружења које своју де-

латност обавља преко СМЕИТС-а и његове стручне службе, регулишу се посебним споразумом. 

Посебне обавезе и одговорности имају чланице СМЕИТС-а ако, у складу са одлукама органа 

СМЕИТС-а, користе пословни простор СМЕИТС-а за свој рад. 

За заједнички створене обавезе, чланице одговарају солидарно. 

Члан 24 

Све чланице СМЕИТС-а имају једнака права, обавезе и одговорности: 

Права, обавезе и одговорности чланица СМЕИТС-а су: 

– да активно раде на остваривању сопствених циљева и задатака, као и на остваривању за-

једнички утврђених активности са СМЕИТС-ом; 

– да своје статуте и правилнике усагласе са Законом о удружењима и овим Статутом; 

– да преко својих представника буду биране и заступљене у органима и телима СМЕИТС-а; 

– да спроводе одлуке и закључке које донесу органи СМЕИТС-а, а које су од заједничког 

интереса; 
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– да доприносе унапређењу организације и очувању угледа СМЕИТС-а;  

– да поштују Етички кодекс Савеза инжењера и техничара Србије; 

– да у својим статутима, коресподенцији и издавачкој делатности штампају стилизовани 

знак „IT”. 

Члан 25 

СМЕИТС у сагласности са чланицама може покретати и предузимати одређене активности и 

конкретне мере у циљу пружања помоћи члановима у случају настанка услова који угрожавају њи-

хов рад.  

Члан 26 

Спорови који настану између чланица и СМЕИТС-а у току остваривања заједнички преузетих 

задатака, решаваће се договорно пред овлашћеним органима СМЕИТС-а и представницима чланица. 

Члан 27 

Колективно чланство у СМЕИТС-у престаје: 

– иступањем из СМЕИТС-а на захтев чланице; 

– престанком рада чланице; 

– искључењем чланице одлуком Скупштине СМЕИТС-а због непримењивања и непошто-

вања одредби овог Статута; 

– престанком рада СМЕИТС-а. 

Колективно чланство у СМЕИТС-у може престати и аутоматски, ако чланица, не обавештава-

јући о разлозима, прекине све контакте са органима СМЕИТС-а, и ако прекид траје дуже од 12 ме-

сеци. 

Одлуку о престанку чланства констатује Управни одбор СМЕИТС-а записнички, на редовној 

седници. 

3. Интересно чланство (интересни чланови) 

Члан 28 

Интересни чланови су правна лица (привредна друштва, установе, удружења и сл.) која изразе 

жељу и потребу да са СМЕИТС-ом остварују циљеве и задатке од заједничког интереса, као и да сво-

јим материјалним доприносом помажу активности и рад СМЕИТС-а. 

Међусобна права и обавезе са интересним члановима регулишу се посебним уговором. 

V. ОРГАНИ СМЕИТС-а 

Члан 29 

Органи СМЕИТС-а су: 

1. Скупштина, 

2. Управни одбор, 

3. Надзорни одбор, 

4. Суд части, 

5. Председник.  

1. Скупштина 

Члан 30 

Скупштина је највиши орган СМЕИТС-а. 

Скупштина верификује чланове Скупштине. 
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Седница Скупштина може бити редовна и ванредна. 

Редовна седница Скупштине одржава се једном годишње, а изборна седница сваке четврте 

године. 

Седницу Скупштине сазива председник СМЕИТС-а на основу одлуке Управног одбора, писа-

ним обавештењем о месту и времену одржавања седнице и предлогом дневног реда. Писаним оба-

вештењем сматра се и обавештење послато електронском поштом на адресу коју је прималац навео 

за пријем електронске поште. 

Раду Скупштине могу присуствовати и представници интересних чланова СМЕИТС-а, без 

права одлучивања. 

Члан 31 

Скупштину чине редовни чланови СМЕИТС-а преко својих представника изабраних по деле-

гатском принципу и представници колективних чланова – чланица СМЕИТС-а и то: 

– председници стручних друштава СМЕИТС-а; 

– по три представника чланице СМЕИТС-а која има својство правног лица; 

– по два представника чланице – подружнице или удружења инжењера и техничара машин-

ске и електротехничке струке, која нема својство правног лица већ делује у саставу 

општинских удружења свих струка, а која имају својство правног лица; 

– по једног представника редакционог одбора часописа које издаје СМЕИТС; 

– пет истакнутих чланова СМЕИТС-а које бира Управни одбор СМЕИТС-а; 

– чланови Управног одбора СМЕИТС-а. 

Члан 32 

Мандат чланова Скупштине траје четири године, са могућношћу поновног избора. 

Члан 33 

Ванредну седницу Скупштине заказује председник СМЕИТС-а, на основу одлуке Управног 

одбора, или на захтев Надзорног одбора, или на захтев најмање једне трећине чланова Скупштине 

са правом гласа. 

Образложени захтев за заказивање ванредне седнице Скупштине подноси се Управном 

одбору у писаној форми. 

Ванредна седница Скупштине мора да се одржи најкасније 30 дана од дана подношења 

захтева за њено сазивање. 

Дневни ред ванредне седнице Скупштине обухвата само питања због којих је тражено њено 

сазивање. 

Члан 34 

Скупштина СМЕИТС-а одлучује о следећем: 

– стара се о остваривању циљева и задатака и јединствене политике у вршењу послова из 

делокруга рада СМЕИТС-а; 

– доноси Статут СМЕИТС-а и доноси измене и допуне статута; 

– одлучује о статусним променама и престанку рада СМЕИТС-а; 

– прихвата Етички кодекс Савеза инжењера и техничара Србије; 

– доноси Правилник о раду Суда части, Правилник о додели признања СМИЕТС-а, Правил-

ник о раду стручних друштава и Пословник о раду Скупштине СМЕИТС-а; 

– потврђује пријем нових чланица у чланство СМЕИТС-а; 

– доноси одлуку о искључењу чланице, на предлог Управног одбора; 

– потврђује одлуке Управног одбора које су у надлежности Скупштине, донесене по њеном 

овлашћењу, између две редовне седнице Скупштине; 

– усваја извештаје о раду и пословању СМЕИТС-а, и стручних друштава; 
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– усваја извештај Надзорног одбора СМЕИТС-а;  

– усваја годишњи план и програм рада СМЕИТС-а и стручних друштава; 

– информише се о раду, плановима и програмима рада чланица; 

– усваја годишњи финансијски план СМЕИТС-а;  

– бира и разрешава чланове Управног одбора, Надзорног одбора, Суда части, председника и 

два потпредседника;  

– именује лице за представљање и заступање СМЕИТС-а за посебне облике активности; 

– даје одобрење за учлањење СМЕИТС-а у међународне организације истих или сличних 

садржаја рада; 

– доноси одлуке о врсти и изгледу признања које додељује СМЕИТС и утврђује критеријуме 

за доделу признања на предлог Управног одбора СМЕИТС-а; 

– проглашава добитнике признања „Почасни члан СМЕИТС-а“ и „Заслужни члан СМЕИТС-а“ 

и добитнике других признања које СМЕИТС додељује; 

– одлучује о свим важним питањима која произлазе из законских обавеза и прописа, овог 

Статута и других општих аката; 

– решава споровe по жалбама чланова, чланица и органа СМЕИТС-а које се односе на непош-

товање Статута. 

Члан 35 

Скупштина пуноправно одлучује ако седници присуствује више од половине укупног броја 

чланова. 

Скупштина пуноправно одлучује већином гласова присутних чланова. 

За одлуке о изменама и допунама Статута, статусним променама и о престанку рада СМЕИТС-

а, мора присуствовати најмање две трећине чланова Скупштине, а за пуноправно доношење одлука 

потребна је већина од 50% укупног броја чланова Скупштине плус један.  

Уколико седници Скупштине не присуствује већина чланова, она се одлаже и заказује нова, у 

року од 30 дана. 

Члан 36 

Сазив редовне седнице Скупштине са дневним редом, који предлаже Управни одбор, доставља 

се члановима најкасније 10 дана пре одржавања седнице. 

Сазив ванредне седнице Скупштине са дневним редом, који предлаже Управни одбор 

доставља се члановима најкасније 15 дана пре одржавања седнице. 

Члан 37 

Седницом Скупштине председава председник СМЕИТС-а, а у његовој одсутности један од пот-

председника. 

Члан 38 

О раду Скупштине води се записник, у који се обавезно уносе сви закључци и одлуке донети 

на седници. Записник потписују председник и записничар, а са изборне Скупштине два оверача за-

писника и записничар. 

2. Управни одбор 

Члан 39 

Управни одбор је извршни орган СМЕИТС-а који управља СМЕИТС-ом, са правима и дужно-

стима у складу са законом и овим Статутом.  
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Члан 40 

Управни одбор СМЕИТС-а има 9 (девет) чланова. Председник и два потпредседника (за ма-

шинску и електротехничку струку) по функцији су чланови Управног одбора. Све чланове бира 

Скупштина из реда активних и истакнутих редовних чланова СМЕИТС-а и представника чланица. 

Кандидате за чланове Управног одбора, у поступку избора, предлажу стручна друштва, поје-

динци редовни чланови и чланице.  

Мандат чланова Управног одбора траје четири године, са могућношћу поновног избора. 

Током мандата, у складу са оправданим потребама и на предлог председника, могуће је извр-

шити попуну до 1/3 чланова Управног одбора. Мандат овако изабраних чланова Управног одбора 

верификује Скупштина на првој наредној седници или путем електронског изјашњавања између 

седница. 

Члан 41 

Седнице Управног одбора сазива и њима председава председник СМЕИТС-а, а у његовом 

одсуству један од потпредседника. 

Седнице Управног одбора сазивају се према потреби, а најмање четири пута годишње. 

Председник је дужан да сазове седницу Управног одбора ако то захтева најмање једна трећина 

чланова Управног одбора. Образложени захтев за сазив седнице подноси се председнику у писаној 

форми. 

Члан 42 

Управни одбор пуноправно одлучује ако седници присуствује најмање 5 чланова. Одлуке се 

доносе већином гласова укупног броја чланова. 

Управни одбор за свој рад одговара Скупштини СМЕИТС-а. 

Члан 43 

На седницама Управног одбора води се записник. Записник се доставља члановима Управног 

одбора у року од 10 дана од одржавања седнице, а усваја се на следећој седници Управног одбора.  

Члан 44 

Управни одбор: 

– руководи радом СМЕИТС-а и доноси одлуке ради остваривања циљева и задатака 

СМЕИТС-а и спроводи одлуке, закључке и препоруке Скупштине; 

– организује редовно обављање делатности СМЕИТС-а; 

– одлучује о покретању поступка за измене о допуне Статута и других општих аката које 

доноси Скупштина. Припрема предлоге измена и допуна и пречишћеног текста који се 

подносе Скупштини на усвајање; 

– доноси сва нормативна акта која нису у надлежности Скупштине, у складу са законом и 

овим Статутом; 

– доноси Пословник о свом раду; 

– припрема и сазива седнице Скупштине; 

– усваја редовни годишњи финансијски извештај и утврђује извештај о раду и пословању за 

Скупштину;  

– доноси годишњи план и програм рада и финансијски план СМЕИТС-а за Скупштину; 

– разматра периодичне обрачуне и по потреби врши ребаланс финансијског плана; 

– предлаже кандидате за председника и два потпредседника на основу приспелих пре-

длога; 

– предлаже кандидате за чланове Управног одбора, Надзорног одбора и Суда части на 

основу приспелих предлога;  
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– врши пријем нових чланица у чланство; 

– утврђује предлог за искључење чланица из чланства; 

– утврђује и спроводи програме међународне сарадње СМЕИТС-а; 

– оснива стална стручна друштва СМЕИТС-а и учествује у изради програма рада друштва и 

њиховом спровођењу; 

– именује и разрешава секретара СМЕИТС-а; 

– потврђује именовање редакционих и уређивачких одбора часописа и веб сајтова које из-

даје СМЕИТС, као и њихових главних и одговорних уредника; 

– именује чланове Издавачког савета; 

– доноси одлуке о штампању књига у издању СМЕИТС-а; 

– прати рад других органа и тела СМЕИТС-а и даје предлоге за унапређење рада; 

– делегира представнике СМЕИТС-а у друге друштвене, научне и стручне организације и 

институције, 

– именује чланове Комисије за признања; 

– доноси одлуку о признањима које додељује СМЕИТС и предлаже кандидате за државна, 

стручна и друга признања и одликовања; 

– управља имовином СМЕИТС-а, 

– усваја извештаје о годишњем попису; 

– доноси одлуке и решења о трошењу новчаних средстава за послове и активности из про-

грама рада СМЕИТС-а; 

– расписује конкурс и врши пријем радника у радни однос; 

– прати рад Стручне службе и са њеним радницима решава сва питања која произлазе из 

остварења одлука Скупштине и Управног одбора и важећих законских прописа. 

– решава спорове који нису у надлежности Скупштине; 

– обавља и друге послове из делокруга рада СМЕИТС-а које му повери Скупштина. 

3. Надзорни одбор 

Члан 45 

Надзорни одбор је самостални орган СМЕИТС-а.  

Надзорни одбор има право и дужност да контролише пословање СМЕИТС-а, да прати доно-

шење и спровођење Статута и других општих аката, да прати материјално и финансијско пословање 

СМЕИТС-а, у складу са позитивним законским прописима и финансијским планом, као и наменско и 

рационално коришћење средстава СМЕИТС-а. 

Ради извршавања својих задатака, Надзорни одбор има право да захтева од секретара и 

органа СМЕИТС-а увид у документа и податке којима СМЕИТС располаже. 

Члан 46 

Чланове Надзорног одбора бира Скупштина и на предлог Управног одбора. За чланове Над-

зорног одбора бирају се чланови Скупштине са правом гласа. 

Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године, са могућношћу поновног избора.  

За чланове Надзорног одбора не могу бити бирани чланови Управног одбора. 

Члан 47 

Надзорни одбор има 5 (пет) чланова. 

Чланови бирају председника из свог састава, на конститутивној седници одбора којом пред-

седава председник СМЕИТС-а. 

Седнице одбора сазива председник Надзорног одбора и руководи његовим радом. 

Надзорни одбор пуноправно одлучује ако седници присуствује најмање 3 члана. Одлуке се до-

носе већином гласова укупног броја чланова. 
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Надзорни одбор доноси Пословник о свом раду. 

Члан 48  

За свој рад Надзорни одбор одговара Скупштини.  

Надзорни одбор подноси извештај Скупштини о финансијском пословању и поштовању зако-

нитости рада СМЕИТС-а.  

Надзорни одбор је дужан да са резултатима надзора упозна Управни одбор, секретара и одго-

варајуће органе колективних чланова (чланица) да у случају потребе предузимају одговарајуће мере 

за отклањање неправилности и сарадњу са органима друштвеног надзора и контроле.  

4. Суд части 

Члан 49  

Суд части је самостални орган СМЕИТС-а. 

Суд части чине 3 (три) члана.  

Чланове Суда части бира Скупштина на предлог Управног одбора. За чланове Суда части би-

рају се истакнути чланови Скупштине са правом гласа. 

Мандат чланова Суда части траје четири године, са могућношћу поновног избора.  

Члан 50  

Суд части има дужност да штити стручни и етички углед СМЕИТС-а. У том циљу Суд части 

предузима мере, покреће поступак и изриче мере против сваког члана, односно чланице који руше 

углед СМЕИТС-а и њених чланова. 

Члан 51  

Суд части ради у складу са Правилником о раду суда части СМЕИТС-а. 

5. Председник 

Члан 52  

Председника СМЕИТС-а бира Скупштина из редова истакнутих редовних чланова СМЕИТС-а, 

на предлог Управног одбора који је спровео кандидациони поступак.  

Кандидата за председника СМЕИТС-а, у поступку избора, предлажу стручна друштва, поје-

динци редовни чланови и чланице. 

Председник за свој рад одговара Скупштини и Управном одбору. 

Мандат председника траје четири године. Председник може бити изабран у највише два ман-

дата узастопно. 

У случају одсутности председника његова овлашћења, послове и задатке обавља један од пот-

председника, кога овласти председник.  

У случају да председник буде трајно спречен да обавља председничку функцију, замењује га 

један од потпредседника до избора новог председника. Управни одбор доноси одлуку о преносу 

овлашћења на изабраног потпредседника. 

Члан 53  

Скупштина бира и два потпредседника – једног из машинске а другог из електротехничке 

струке, у истом поступку и за исти мандатни период као и председника. 

Потпредседници за свој рад одговарају Скупштини и Управном одбору. 

Члан 54  

Председник СМЕИТС-а: 
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– представља СМЕИТС; 

– брине о извршавању програма рада Скупштине и Управног одбора СМЕИТС-а као и одлука 

и закључака тих органа; 

– припрема и организује рад Управног одбора и Скупштине заједно са секретаром; 

– председава седницама Скупштине и Управног одбора; 

– брине о остваривању сарадње са свим органима и организацијама на коју се СМЕИТС оба-

везао; 

– потписује Уговор о раду у име и за рачун послодавца са секретаром када секретар заснива 

радни однос са СМЕИТС-ом; 

– одобрава права и обавезе из радног односа секретару, као и његово представљање 

СМЕИТС-а према трећим лицима; 

– потписује у име Управног одбора Уговор о правима и обавезама секретара СМЕИТС-а, када 

секретар није у сталном радном односу са СМЕИТС-ом;  

– даје пуномоћја члановима Управног одбора или других органа да могу да представљају 

СМЕИТС у одређеним случајевима; 

– обавља све остале послове утврђене актима СМЕИТС-а и одлукама Скупштине и Управног 

одбора. 

VI. ОРГАНИЗАЦИЈА СМЕИТС-а 

1. Секретар 

Члан 55  

Секретар је лице са посебним правима и овлашћењима и има функцију Законитог заступника 

СМЕИТС-а.  

Секретар заступа СМЕИТС, интерно и према трећим лицима. 

Члан 56  

Секретара именује Управни одбор на основу предлога Комисије за избор.  

Комисију за избор именује Управни одбор. Комисија има три члана из реда чланова Управног 

одбора и формира се за конкретан изборни поступак. У случају пријаве више кандидата за секре-

тара, Комисија предлаже једног кандидата. 

Мандат секретара износи 4 (четири) године. Исто лице може бити поново именовано. 

Секретар може бити разрешен функције или поднети оставку и пре истека мандата. Промена 

законитог заступника ступа на правну снагу даном извршене промене код надлежног државног 

органа.  

Члан 57  

За секретара СМЕИТС-а може бити именовано лице са високом стручном спремом, техничке 

или друге одговарајуће струке, са стручним и организационим способностима и радним искуством 

неопходним за обављање ове функције. Предност је радно искуство у удружењима и инжењерско 

техничарској организацији. 

Члан 58  

Права и обавезе из радног односа секретара утврђене су Законом и одлукама Управног одбора 

у складу са Правилником о раду СМЕИТС-а и другим општим актима СМЕИТС-а. 

Посао секретара може обављати и лице које није у радном односу у СМЕИТС-у. У том случају 

Управни одбор са тим лицем закључује Уговор о правима и обавезама секретара СМЕИТС-а. 
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Члан 59  

Дужности и задаци секретара су: 

– заступа СМЕИТС у складу са законом, Статутом и другим општим актима; 

– организује и усклађује пословне активности и рад СМЕИТС-а и одговара за уредно вођење 

пословних књига СМЕИТС-а; 

– стара се о извршавању одлука органа СМЕИТС-а; 

– остварује наредбодавна права у складу са законом и одговоран је за коришћење и управ-

љање имовином и коришћење финансијских средстава у оквиру годишњег финансијског 

плана и у складу са одлукама органа СМЕИТС-а; 

– одговара за тачност финансијских извештаја СМЕИТС-а. 

– одлучује о вршењу стручних и административно-техничких послова и руководи радом 

стручне службе; 

– доноси непосредне одлуке о ангажовању средстава у складу са програмом, потребама и 

овлашћењима; 

– припрема материјале и нормативна акта за органе СМЕИТС-а. Одређена акта подноси на 

усвајање надлежним органима СМЕИТС-а; 

– потписује акте и уговоре, осим у случајевима за које је надлежан председник СМЕИТС-а, 

– потписује завршни рачун по усвајању од стране Управног одбора; 

– одлучује о правима и обавезама запослених у стручној служби и закључује уговоре о раду 

у име СМЕИТС-а; 

– присуствује седницама органа СМЕИТС-а; 

– о свом раду подноси периодични извештај Управном одбору; 

– обезбеђује информисање јавности, чланова и чланица о раду СМЕИТС-а, сарађује са на-

длежним органима, институцијама и компанијама, у циљу реализације програма рада, а-

фирмације и јачања материјалне основе рада СMЕИТС-а; 

– обавља и остале послове утврђене правилницима и пословницима СМЕИТС-а, као и одлу-

кама Скупштине, Управног одбора и осталих органа СМЕИТС-а. 

За свој рад одговоран је Председнику и Управном одбору. 

2. Стручна служба 

Члан 60 

СМЕИТС има Стручну службу за извршавање организационих, стручних, административних, 

финансијских, техничких и других послова и за спровођење одлука Управног одбора и других органа 

и тела. Стручна служба нема својство правног лица. 

Стручном службом руководи секретар СМЕИТС-а. 

Члан 61 

Права, обавезе и одговорности из радног односа запослених у Стручној служби остварују се 

на основу закона, Статута и општих аката СМЕИТС-а. 

3. Стручно друштво 

Члан 62 

Стручно друштво је основни облик организовања инжењера и техничара одређене специјал-

ности машинске или електротехничке струке, а у одређеним случајевима и стручњака осталих 

техничких струка, у оквиру СМЕИТС-а. 

Стручно друштво се оснива као стално друштво. 

Управни одбор одобрава оснивање друштва на основу иницијативе за формирање друштва са 

предлогом програма и плана рада, као и финансијског плана. 
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Члан 63 

Стручно друштво може имати својство правног лица или не. Друштво које нема својство прав-

ног лица то својство остварује преко СМЕИТС-а.  

Поступак формирања, организациона структура, начин рада и одлучивања као престанак 

рада друштва, регулисан је Правилником о раду стручних друштава СМЕИТС-а. 

4. Радна тела 

Члан 64 

У оквиру својих надлежности органи СМЕИТС-а могу оснивати стална или повремена радна 

тела (савете, комисије, одборе, радне групе итд.) као своје помоћне органе. 

Број чланова, састав, права и дужности радних тела утврђује орган СМЕИТС-а који их оснива. 

У радна тела могу се именовати и лица која нису чланови Скупштине СМЕИТС-а. 

Овлашћења радних тела не могу прећи оквире овлашћења органа који их је основао. 

Радна тела немају својство правних лица. 

Члан 65 

Стална радна тела формирана од стране Управног одбора су: Издавачки савет и Комисија за 

признања. 

Издавачки савет представља радно тело задужено за помоћ у реализацији издавачке делат-

ности СМЕИТС-а на издавању и штампању стручних, стручно-научних и стручно-информативних 

публикација и материјала. Посебну улогу Издавачки савет има у процесу одобрења за штампу књига 

у издању СМЕИТС-а. Издавачки савет помаже у издавању сталних часописа СМЕИТС-а и повремених 

публикација СМЕИТС-а.  

Издавачки савет ради у складу са Правилником о издавачкој делатности СМЕИТС. 

Комисија за признања прикупља предлоге за редовна годишња признања која додељује 

СМЕИТС. Комисија систематизује документацију и предлаже Управном одбору кандидате за приз-

нања.  

Комисија ради у складу са Правилником о признањима СМЕИТС-а.  

VII. ПРИЗНАЊА СМЕИТС-а 

Члан 66 

За изузетна достигнућа у струци и дугогодишње успешно ангажовање у раду СМЕИТС-а и 

допринос његовом угледу, СМЕИТС додељује признања „Почасни члан СМЕИТС“ и „Заслужни члан 

СМЕИТС“ и остала признања, предвиђена Правилником о додели признања СМЕИТС-а. 

Одлуку о додели годишњих признања и посебних признања одређеном пригодом, доноси 

Управни одбор.  

Скупштина на својој редовној седници проглашава добитнике признања. Уручење признања 

изводи се током свечаног дела седнице Скупштине. 

VIII. ФИНАНСИРАЊЕ И СРЕДСТВА СМЕИТС-а 

Члан 67 

За извршење циљева и задатака утврђених овим Статутом и пословања у целини, СМЕИТС о-

безбеђује финансијска средства из сопственог рада и остварених прихода од научно-стручних, обра-

зовних, издавачких и других делатности, коришћењем имовине СМЕИТС-а и финансирањем одре-

ђених активности СМЕИТС-а од стране надлежних институција, у складу са законом и Статутом. 
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Члан 68 

Средства за обављање редовне делатности СМЕИТС-а и његове стручне службе, утврђују се и 

распоређују годишњим финансијским планом прихода и расхода, најкасније до краја марта, за те-

кућу годину. 

Члан 69 

Колективни и интересни чланови СМЕИТС-а могу удруживати своја средства са СМЕИТС-ом 

ради остваривања заједничких циљева и задатака. 

Материјални и финансијски односи између СМЕИТС-а и његових колективних и интересних 

чланова регулишу се посебним уговорима. 

IX. ЈАВНОСТ РАДА 

Члан 70 

Рад органа СМЕИТС-а је јаван. Изузетно, орган СМЕИТС-а може одлучити да се седница одржи 

без присуства јавности. 

Званичне изјаве за јавност у име СМЕИТС-а даје Председник, који представља СМЕИТС. По 

овлашћењу Председника то могу чинити потпредседници СМЕИТС-а, председници стручних друш-

тава или други чланови СМЕИТС-а.  

Члан 71 

СМЕИТС је дужан да изворе својих прихода и расхода и финансијско пословање учини доступ-

ним јавности. 

Чланство и јавност се са изворима средстава упознају путем извештаја о материјално-финан-

сијском пословању на седницама Скупштине и Управног одбора, како је то утврђено овим статутом. 

X. ПРЕСТАНАК РАДА СМЕИТС-а 

Члан 72 

СМЕИТС престаје да ради у случајевима предвиђеним законом. 

Одлуку о престанку рада СМЕИТС-а доноси Скупштина. 

Члан 73 

У случају престанка рада СМЕИТС-а, председник је дужан да у року од 15 дана о томе извести 

надлежни државни орган, ради брисања СМЕИТС-а из Регистра. 

Члан 74 

О покретној и непокретној имовини СМЕИТС-а у случају престанка рада одлуку доноси Скуп-

штина СМЕИТС-а, а ако је не донесе у року од 30 дана, сва та имовина се предаје на чување Савезу 

инжењера и техничара Србије, до евентуално поновног формирања организације инжењера и 

техничара машинске и електротехничке струке или сличне организације, или до њихове другачије 

одлуке. 

XI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 75 

9Овај Статут усвојен је на ванредној седници Скупштини СМЕИТС-а одржаној 20. октобра 

2022. године и ступа на снагу осмог дана од објављивања на огласној табли СМЕИТС-а. 
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Члан 76 

Нормативна акта СМЕИТС-а треба да буду усаглашена одредбама овог Статута у року од 6 ме-

сеци од дана његовог усвајања. 

Члан 77 

Колективни чланови – чланице СМЕИТС-а дужне су да у року од шест месеци од дана ступања 

на снагу овог Статута усагласе своја нормативна акта у оним деловима који су заједнички утврђени 

овим Статутом. 

Чланицама које не поступе на начин описан у претходном ставу престаје својство колектив-

ног члана – чланице СМЕИТС-а. 

Члан 78 

Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут СМЕИТС-а уписан у регистар 

под бројем БУ 5496/2012, из 2012. године. 

 

 

 

20.10.2022      Председник СМЕИТС-а: 

 

        Проф. др Братислав Благојевић, 


