УДРУЖЕЊЕ ИНЖЕЊЕРА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ СРБИЈЕ

ПРЕДЛОГ

СТАТУТ

УДРУЖЕЊА ИНЖЕЊЕРА
ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ СРБИЈЕ
(радни текст)

Београд, април 2014. године

У складу ca одредбама чл.11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«,
бр.51/09), на оснивачкој скупштини одржаној дана 24.04.2014 године у Београду,
усвојен је:

СТАТУТ
УДРУЖЕЊА ИНЖЕЊЕРА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ СРБИЈЕ
I ОБЛАСТ ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА
Члан 1.
Удружење инжењера електротехнике Србије (у даљем тексту: УДИЕС) је
добровољно, невладино, непрофитно, стручно - научно, интересно, професионално,
ванстраначко удружење засновано на слободи удруживања, и отворено за сарадњу са
другим научно - стручним, привредним и осталим организацијама као и појединцима,
на бази међусобног уважавања, узајамног поштовања и самосталности у раду,
основано на неодређено време у области развоја и унапређења електротехничке
струке у Републици Србији.

II ЦИЉЕВИ УДРУЖИВАЊА И НАЧИН ЊИХОВОГ СТВАРИВАЊА
Члан 2.
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ УДИЕС:
- окупљање инжењера електротехнике Србије ради увећања њиховог стручног
знања, развоја, стваралачке иницијативе у домену техничких наука и праксе и
заузимања заједничких ставова о важним техничким и привредним питањима
Републике Србије;
- организовање и координирање стручних скупова (конгреса, симпозијума,
конференција, семинара, предавања и др.);
- помоћ Држави у иновирању, усклађивању и увођењу нових прописа и других
регулатива, у области електротехничке струке, путем директог учешћа у изради
регулатива, прописа, стандарда, упутстава, правилника и слично;
- учешће у домаћим или интернационалним пројектима од важности за развој
електротехничке струке у Републици Србији;
- омогућавање развоја технолошких процеса и унапређења организације
стручног рада и производње;
- развој и примена информационих и информатичких система и примењене
компјутерске технике;
- праћење савременог развоја технике и технологије;
- давање стручних саветодавних мишљења, експертиза, студија, анализа и
других аката важних за развој технике, технологије и производње у Републици Србији;
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- учешће у развоју школства, првенствено онога које се односи на школовање
кадрова електротехничке струке;
- штампање и издавање научних и стручних, сталних и периодичних или
повремених публикација, које су од интереса за чланове УДИЕС;
- стручно образовање и усавршавања чланова УДИЕС и пружање помоћи
члановима УДИЕС, а у научном и стручном усавршавању и организовању
одговарајућих облика перманентног образовања;
- развијање и неговања етике инжењерског позива;
- одбрана сталешких интереса, друштвеног угледа и заштита чланова УДИЕС-а;
- спровођење међународне активности и стварање и ширење стручних и
колегијалних веза са одговарајућим организацијама инжењера и техничара или њима
сродним друштвима у земљи и иностранству;
- учешће у јавном животу путем средстава јавног информисања;
- образовање одговарајућих одбора, група, комисија и тела, сталног и
повременог карактера;
- неговање библиотечке праксе, оснивањем библиотека и читаоница и др.;
- подстицање и помагање оних активности и иницијатива које су усмерене на
очување човекове околине, уштеду и рационализацију потрошње енергије, развој
нових облика енергије и др.;
- чланство у Савезу инжењера и техничара Србије и Инжењерској комори;
- сарадња са Инжењерском академијом.

III НАЗИВ И СЕДИШТЕ
Члан 3.
Назив удружења је:
„УДРУЖЕЊЕ ИНЖЕЊЕРА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ СРБИЈЕ“
Назив удружења на енглеском језику је:
„ASSOCIATION OF ELECTRICAL ENGINEERS OF SERBIA„
Скраћени назив је: УДИЕС
Удружење има седиште y Београду, на Електротехничком факултету, Булевар краља
Александра 73 , хх спрат, соба хх
Удружење делује на територији Републике Србије.
Удружење има има статус правног лица.
Удружење се оснива на неодређено време.
Члан 4.
УДИЕС има печат округлог облика са текстом: Удружење инжењера електротехнике
Србије, а у средини круга пише: Београд и стилизовани знак УДИЕС исписан

ћириличним писмом.
УДИЕС има штамбиљ, који је правоугаоног облика на коме су ћириличним писмом
исписани назив и седиште удружења, са простором за уношење броја и датума.

IV ЧЛАНСТВО У УДИЕС-у
Члан 5.
Чланство у УДИЕС-у може бити:
- појединачно - индивидуални чланови;
- колективно – колективне чланице.

Индивидуални чланови УДИЕС-а могу бити: редовни, ванредни, почасни и
заслужни.
Колективне чланице УДИЕС-а могу бити: привредни субјекти, републичка,
покрајинска, регионална, инжењерска удружења основана на територијалном
принципу, државни органи и организације.
ИНДИВИДУАЛНИ ЧЛАНОВИ
Члан 6.
Редовни чланови могу бити држављани Републике Србије који су стекли високо
образовање у области електротехнике.
Редовни чланови могу бити и страни држављани који су Републици Србији
стекли високо образовање у области електротехнике.
Редовни чланови могу бити и сви други страни држављани који су стекли
високо образовање из области електротехнике, о чему одлуку доноси Управни одбор
УДИЕС-а.
Ванредни чланови УДИЕС-а могу бити: студенти електротехнике који активно
сарађују на реализацији задатака и циљева УДИЕС-а.
Почасни чланови УДИЕС-а могу бити појединци са изузетним доприносом у
областима циљева и задатака УДИЕС-а.
Заслужни чланови УДИЕС-а могу бити редовни чланови УДИЕС-а који су дали
изузетан допринос у остваривању циљева и задатка УДИЕС-а.
КОЛЕКТИВНЕ ЧЛАНИЦЕ
Члан 7.
Колективне чланице УДИЕС-а могу бити:
- привредни субјекти;
- републичка субструковна и друга инжењерска удружења;
- инжењерска удружења основана на територијалном принципу;
- државни органи и организације.
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УСЛОВИ И НАЧИН УЧЛАЊИВАЊА И ПРЕСТАНКА ЧЛАНСТВА
Члан 8.
Учлањење
(приступнице).

у

УДИЕС

врши

се

потписивањем

изјаве

о

приступању

Потписивањем приступнице члан прихвата одредбе Статута.
Појединачни – индивидуални чланови не плаћају чланство у УДИЕС-у.
Чланови по потписивању приступнице у УДИЕС добијају чланску карту као
потврду пријема у чланство. Ближи облик и садржина чланске карте одређује се
посебном одлуком.
Почасне и заслужне чланове проглашава Скупштина УДИЕС-а на предлог
Председника, Председника Управног одбора или на предлог једне трећине чланова
Скупштине.
Услови и начин предлагања и проглашења почасних и заслужних чланова, као и
додела других признања регулише се посебним актом, који доноси Скупштина
УДИЕС-а.
Члан 9.
Колективне чланице плаћају годишњу чланарину. Висину годишње чланарине
одређује Управни одбор.
Утврђивање предлога и пријем у чланство нових колективних чланица, врши
Управни одбор УДИЕС-а.
Члан 10.
Својство колективне чланице УДИЕС-а престаје:
- иступањем из УДИЕС-а на захтев чланице;
- престанком рада чланице;
- искључењем чланице одлуком Скуштине УДИЕС-а.

ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ
Члан 11.
Сви редовни чланови УДИЕС-а су једнаки у својим правима, обавезама и
одговорностима.
Права редовних чланова су:
- да проширују и усавршавају своје стручно знање кроз активности у УДИЕС-у;
- да учествују у радним, стручним и другим активностима УДИЕС-а и дају свој
стручни и други допринос;
- да остварују увид у рад, да се изјашњавају о раду и да предлажу мере за бољи
и савременији рад организације;
- да бирају и буду бирани у органе УДИЕС-а ;
- да траже и уживају заштиту својих права;

- да се користе повластицама које је УДИЕС у могућности да им пружи.

Обавезе редовних чланова су:
- да раде на остваривању циљева и задатака УДИЕС-а;
- да усавршавају и развијају техничке науке, да негују заједнички рад на
унапређењу стручне размене искуства и општег техничког напретка;
- да поштују и да се придржавају одредби Статута и осталих аката УДИЕС-а;
- да спроводе у дело одлуке органа УДИЕС-а;
- да учествују у радним и стручним активностима УДИЕС-а.

Посебна права и обавезе чланова
другим актима.

УДИЕС-а утвр ђују се о вим Статуто м и

Права и обавезе ванредних чланова УДИЕС-а иста су као и права и обавезе
редовних чланова осим што намају права да буду бирани у органе УДИЕС-а.
Члан 12.
Права, обавезе и одговорности колективних чланица УДИЕС-а су да:
- активно раде на остваривању циљева и задатака УДИЕС-а и заједнички
утврђених активности;
- преко својих представника бирају и буду биране и заступљене у органима и
телима УДИЕС-а;
- међусобно се информишу о активностима које планирају и покрећу;
- дају иницијативу за разматрање питања од заједничког интереса;
- спроводе одлуке и ставове које су донели органи УДИЕС-а;
- плаћају годишњу чланарину.

Члан 13.
Чланице УДИЕС-а су сагласне да органи и руководство УДИЕС-а могу
иницирати и предузимати одређене конкретне активности и мере и пружати помоћ
чланицама када настану услови који угрожавају њихов рад и активности.
Чланице свој рад и пословање остварују у складу са Законом, својим Статутом и
другим општим актима, као и Статутом УДИЕС-а.
Спорови који настану између чланица у спровођењу овог Статута, као и о
питањима остваривања заједнички утврђених циљева и задатака у оквиру УДИЕС-а
решаваће се договорно пред овлашћеним органима УДИЕС-а и представницима
чланица УДИЕС-а.

V ОРГАНИ УДИЕС-а
Члан 14.
Органи УДИЕС-а су Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор, председник и
секретар. Функцију заступника УДИЕС-а врши председник УДИЕС-а, а у његовом
одсуству или немогућности извршења, функцију заступника врши заменик
председника УДИЕС-а.
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СКУПШТИНА
Члан 15.
Скупштина УДИЕС-а је највиши орган Удружења, са правима и обавезама
утврђеним Законом и овим статутом.
Скупштина може да буде сазвана као изборна, редовна и ванредна.
Члан 16.
Скупштина:
1) доноси план и програм рада;
2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
3) усваја друге опште акте УДИЕС-а;
4) бира и разрешава председника и заменика председника УДИЕС-а, чланове
Управног одбора, чланове Надзорног одбора и секретара;
5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;
6) разматра и усваја финансијски план и извештај;
7) одлучује о статусним променама и престанку рада УДИЕС-а;
8) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству;
9)обавља и друге послове предвиђене Законом и овим статутом.
По правилу, Скупштина одлучује већином гласова присутних представника.
За одлуку о избору и опозиву председника и заменика председника УДИЕС-а,
председника и заменика председника Скупштине УДИЕС-а, чланова Управног одбора
УДИЕС-а, чланова Надзорног одбора и секретара УДИЕС-а, потребна је већина од
укупног броја чланова Скупштине.
За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку
рада Удружења неопходна је 2/3 већина гласова од укупног броја чланова Скупштине.
О раду на седницама Скупштине води се записник. Записник потписује
председавајући Скупштине и записничар.
Члан 17.
Скупштина УДИЕС-а броји 100 чланова.
У Скупштину УДИЕС-а, свака колективна чланица, сваке четири године
делегира највише три члана, а чланове Скупштине из реда редовних чланова до
укупног броја чланова Скупштине делегирају индивидуални чланови на изборној
Скупштини.
Укупан број чланова Скупштине који се делегира из реда редовних чланова,
утврђује се на дан расписивања избора.
Поступак кандидовања, критеријуми заступљености чланова УДИЕС-а у
Скупштини УДИЕС-а, начин избора за чланове Скупштине ближе се одређује
Правилником о избору чланова Скупштине УДИЕС-а који доноси Скупштина
УДИЕС-а.

Члан 18.
Мандат чланова Скупштине почиње да тече даном избора и траје 4 године,
односно до престанка мандата тог сазива Скупштине.
Мандат чланова Скупштине престаје и оставком, престанком чланства и
опозивом.
У случају престанка мандата пре времена делегираном члану из реда колективне
чланице, на првом наредном заседању Скупштине врши се верификација мандата за
новог члана Скупштине, на основу предлога колективне чланице која је имала
представника чији је мандат пре времена престао.
У случају престанка мандата пре времена на који је изабаран, члану из реда
редовних чланова, на првом наредном заседању Скупштине врши се верификација
мандата за новог члана Скупштине, оном редовном члану који је добио највише гласова
на изборној Скупштини, а који није ушао у сазив Скупштине УДИЕС-а.
Мандат чланова Скупштине изабраних након конституисања Скупштине, траје
до престанка мандата тог сазива Скупштине.
Члан 19.
Изборна Скупштина се одржава једном у четири године.
На изборној Скупштини учествују индивидуални чланови УДИЕС-а, на којој се
из реда редовних чланова бирају чланови Скупштине.
Изборну Скупштину сазива председник УДИЕС-а, а у његовом одсуству
председник Управног одбора УДИЕС-а, најкасније 90 дана пре истека мандата
члановима Скупштине.
Изборна Скупштина бира чланове Скупштине већином од присутних
индивидуалних чланова УДИЕС-а.
Члан 20.
Скупштина има годишње једно редовно заседање које се сазива почетком сваке
календарске године, а најкасније до 31. јануара текуће године.
Редовно заседање Скупшштине се сазива најкасније тридесет дана пре дана
одређеног за његово одржавање.
Скупштину сазива председник Скупштине, а у његовом одсуству, заменик
председника.
Редовна Скупштина ради и одлучује ако је присутан најмање 51 члан
Скупштине.
Ванредно заседање Скупштине може се заказати на образложени предлог
управног одбора, као и на иницијативу најмање 1/3 чланова Скупштине.
Иницијатива се подноси председнику Скуппштине или управном одбору у
писаном облику и у њој се наводе питања чије се разматрање предлаже.
Ванредну Скупштину може да закаже и председник УДИЕС-а.
Ванредна Скупштина ради и одлучује ако је присутан најмање 51 члан
Скупштине.
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Члан 21.
Скупштина УДИЕС-а има председника.
Председник Скупштине УДИЕС-а организује рад Скупштине, сазива
Скупштину, предлаже дневни ред, председава седницама, потписује акте које доноси
Скуппштина и врши друге послове одређене Законом и овим Статутом.
Председник Скупштине УДИЕС-а бира се из реда чланова Скупштине, на
предлог најмање 1/3 чланова Скупштине, на време од четири године, већином од
укупног броја чланова Скупштине.
Председнику Скупштине може престати функција на коју је изабран пре истека
мандата оставком, престанком чланства и опозивом. Опозив председника Скупштине
врши се на исти начин на који је биран.
Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају његове
одсутности и спречености да обавља своју дужност.
Заменик председника Скупштине бира се и разрешава на исти начин као и
председник Скупштине.
УПРАВНИ ОДБОР
Члан 22.
Управни одбор је извршни орган УДИЕС-а, који се стара о спровођењу задатака
и остваривању циљева удружења који су утврђени овим Статутом.
Управни одбор:
1) руководи радом УДИЕС-а између две седнице Скупштине и доноси одлуке
ради остваривања циљева УДИЕС-а;
2) организује редовно обављање делатности УДИЕС-а;
3) поверава посебне послове појединим члановима;
4) доноси финансијске одлуке;
5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом
иницијативом, на иницијативу 1/3 чланова Скупшштине и припрема предлог
измена и допуна који подноси Скупштини на усвајање;
6) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25.
став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника
удружења за тај поступак;
7) спроводи одлуке скупштине УДИЕС-а;
8) доноси одлуку о висини годишње чланарине за колективне чланице;
9) доноси одлуке о пријему колективних чланица;
10) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом,
овлашћени други органи УДИЕС-а.
Члан 23.
Управни одбор има петнаест (15) чланова, који се бирају из редова редовних
чланова, колективних чланица и деканских колегијума електротехничких факултета.
Чланове Управног одбора поставља и разрешава Скупштина.

Члан 24.
Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу се поново бирати
на исту функцију.
Мандат чланова Управног одбора почиње да тече даном избора и траје 4 године,
односно до престанка мандата члана тог сазива.
Мандат чланова Управног одбора престаје и оставком, престанком чланства и
опозивом од стране Скупштине.
У случају престанка мандата пре времена на који је изабран члану Управног
одбора, на првој наредној седници Скупштине врши се верификација мандата новом
члану Управног одбора чији мандат траје до истека мандата Управном одбору.
Члан 25.
Управни одбор састаје се по потреби, између две седнице Скупштине. Седница
Управног одбора сазива се на предлог председника управног одбора, председника
УДИЕС-а или на иницијативу најмање 1/3 чланова управног одбора.
Рад Управног одбора одвија се на седницама. Седнице заказује, председава и
руководи њеним радом председник Управног одбора, или, у случају његове
спречености овлашћени потпредседник.
Управни одбор ради и одлучује ако је присутно најмањеосам (8) чланова, а
одлуке доноси већином гласова присутних чланова.
За одлуку о висини годишње чланарине за колективне чланице, потребна је
већина од укупног броја чланова Управног одбора.
Одлуке које Управни одбор донесе између две седнице из надлежности
скупштине достављају се скупштини на верификацију, на првој наредној седници.
О раду на седницама Управног одбора води се записник. Записник потписује
председавајући седнице Управног одбора и записничар.
Члан 26.
Управни одбор из реда својих чланова бира председника и три (3)
потпредседника.
Председник Управног одбора председава и руководи радом Управног одбора.
Председник Управног одбора за свој рад одговара Управном одбору, Скупштини
и председнику УДИЕС-а.
Мандат председника Управног одбора престаје оставком, престанком чланства
или опозивом од стране Управног одбора.
Управни одбор има 3 потпредседника. Мандат потпредседника траје колико и
мандат самог Управног одбора, а престаје оставком, престанком чланства или
опозивом.
Потпредседници помажу у раду председнику Управног одбора, замењују га у
случају његове одсутности и спречености и врше друге послове одређене од стране
председника Управног одбора. За свој рад одговорни су председнику Управног одбора.
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НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 27.
Надзорни одбор контролише финансијско пословање УДИЕС-а.
Надзорни одбор за свој рад одговара Скупштини УДИЕС-а.
Надзорни одбор има председника и два члана које бира Скупштина.
Мандат председника и чланова Надзорног одбора траје четири године и могу
бити поново бирани.
Мандат председника и чланова Надзорног одбора престаје пре истека времена на
који су изабрани оставком, престанком чланства и опозивом од стране Скупштине.
Надзорни одбор састаје се по потреби, а обавезно једном годишње, пре сваке
редовне седнице Скупштине.
Рад Надзорног одбора одвија се на седницама. Седнице заказује, председава и
руководи њеним радом председник Надзорног одбора.
О раду на седницама Надзорног одбора води се записник. Записник потписује
председник надзорног одбора и записничар.
Надзорни одбор подноси извештај о раду на свакој редовној седници
Скупштине.
ПРЕДСЕДНИК
Члан 28.
Председник УДИЕС-а представља и заступа удружење у земљи и иностранству.
Председник УДИЕС-а заступа Удружење у правном промету и има права и
дужности финансијског налогодавца, у смислу Закона о удружењима.
Заменик председника УДИЕС-с је овлашћен да, у одсуству Председника
УДИЕС-а, заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског
налогодавца, у смислу Закона о удружењима.
Председник УДИЕС-а руководи радом удружења, иницира и координира
активности удружења, покреће иницијативу за доношење, измену и допуну статута
удружења, може сазвати ванредну Скупштину удружења, може присуствовати и
председавати седници сваког органа удружења када на њој присуствује, врши друге
послове из надлежности одређене Законом и овим статутом.
Члан 29.
Председника УДИЕС-а бира Скупштина из редова чланова УДИЕС-а.
За председника је изабрано лице које добије највећи број гласова између
бираних кандидата.
Ако на листи кандидата има само један кандидат, биће изабран за председника
ако добије већину гласова од укупног броја чланова Скупштине.
Мандат председника УДИЕС-а почиње да тече даном избора и траје 5 година, до
истека мандата.

Мандат председник престаје и оставком, престанком чланства и опозивом од
стране Скупштине.
Заменик председника се бира и разрешава на исти начин као председник.
По истеку мандата и у случају престанка мандата пре времена на који је изабран,
у року од 30 дана, заказује се Скупштина УДИЕС-а ради избора новог председника,
тако да се седница одржи најкасније у року од 60 дана.
Послове из надлежности председника, у случају престанка његовог мандата
обавља заменик председника УДИЕС-а.
СЕКРЕТАР
Члан 30.
УДИЕС има секретара кога бира Скупштина. Мандат траје 4 године, почиње да
тече даном избора и траје до истека мандата.
Мандат секретара УДИЕС-а престаје и оставком, престанком чланства и
опозивом од стране Скупштине.
Секретар одговара за свој рад Скупштини, Председнику УДИЕС-а и Управном
одбору УДИЕС-а.
Секретар непосредно организује припреме седница свих органа УДИЕС-а као и
других скупова које организује УДИЕС и спроводи одлуке органа УДИЕС-а.
Секретар је одговоран је за унутрашњу организацију послова и рад унутар
УДИЕС-а уколико, и у мери у којој га за то овласти управни одбор.

VI ИМОВИНА И ОБАВЉАЊЕ АКТИВНОСТИ
Члан 31.
УДИЕС прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и
поклона (у новцу и натури), добит од стручног часописа, котизација од стручних
саветовања, предавања, услуга које УДИЕС пружа и организује и друго.
Физичка и правна лица која дају прилоге и поклоне УДИЕС могу бити
ослобођени одговарајућих пореских обавеза у складу са Законом.
Члан 32.
УДИЕС врши оне активности којима се остварују циљеви утврђени Статутом.
Ради остваривања циљева и задатака утврђених овим Статутом, УДИЕС може
обављати следећу делатност:
94.12 – делатност струковних удружења (удруживање у оквиру професије и
техничких области, укључујући и удружења специјалиста ангажованих у научној
делатности);
80420 – образовање одраслих и остало образовање;
5811 – издавање књига, брошура и других публикација;
74140 – консалтинг и менаџерски послови у инжењеринг пословима;
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УДИЕС може почети са непосредним обављањем ове делатности тек након
извршеног уписа у Регистар привредних субјеката.
Члан 33
УДИЕС води пословне књиге, сачињава финансијске извештаје и подлеже
вршењу ревизије финансијских извештаја, у складу са прописима о рачуноводству и
ревизији.
Члан 34.
За своје обавезе УДИЕС одговара целокупном својом имовином.
Чланови УДИЕС-а и органа УДИЕС-а могу лично одговарати за обавезе
УДИЕС-а, ако поступају са имовином УДИЕС као да је у питању њихова имовина или
злоупотребе УДИЕС као форму за незаконите сврхе.
Члан 35.
Имовина УДИЕС-а може да се користи једино за остваривање његових
статутарних циљева.
Имовина УДИЕС-а не може да се дели његовим члановима, оснивачима,
члановима органа Удружења.
Имовина УДИЕС-а може да се користи:
- за накнаду оправданих трошкова насталих остваривањем статутарних циљева
УДИЕС-а;
- за давање пригодних примерених награда истакнутим и заслужним члановима
УДИЕС-а;
- за трошкове редовног рада УДИЕС-а (путни трошкови, дневнице, трошкови
преноћишта и сл.) и
- за исплату зараде запослених.

VII НАЧИН ДОНОШЕЊА ИЗМЕНА И ДОПУНА СТАТУТА
Члан 36.
Предлог за измене и допуне Статута може поднети управни одбор на сопствену
иницијативу. Иницијативу за доношење предлога за измене и допуне статута може
покренути и 1/3 чланова Скупштине УДИЕС-а, подносећи предлог Управном одбору у
писаној форми.
За одлуку о изменама и допунама Статута неопходна је 2/3 већина гласова од
укупног броја чланова Скупштине.

VIII ПРЕСТАНАК РАДА УДИЕС
Члан 37.
УДИЕС престаје са радом када одлуку о престанку донесе Скупштина УДИЕС-а.
О престанку рада УДИЕС-а Председник УДИЕС-а обавештава органе код којих је
УДИЕС регистрован, у року прописаном законом, и спроводи поступак брисања из
Регистра који се води код Агенције за привредне регистре.

IX ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ РАДА
Члан 38.
Рад УДИЕС-а и његових органа је јаван.
О раду УДИЕС-а јавност се упознаје преко саопштења, информација,
публикација и других средстава јавног информисања.
УДИЕС се може учлањавати у одговарајуће научне и стручне организације у
земљи и свету, или удруживати, стално или повремено, са одговарајућим научним и
стручним организацијама.
Одлуке о овоме доноси управни одбор УДИЕС-а.
Члан 39.
УДИЕС се уписује у Регистар Удружења који води Агенција за привредне
регистре.

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 40.
Овај Статут ступа на снагу даном усвајања на Оснивачкој Скупштини.

Председавајући Оснивачке
скупштине УДИЕС-а
Момчило Симић

У Београду, април 2014. године
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