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У складу са одредбама чл. 10, 11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«,
бр.51/09), на оснивачкој Скупштини Алумни клуба одржаној 6. 11. 2010., усвојен је
Статут Алумни клуба Машинског факултета у Крагујевцу. Скупштина Алумни клуба
Машинског факултета у Крагујевцу, на основу члана 32 Статута Алумни клуба
Машинског факултета у Крагујевцу и Одлуке Владе Републике Србије о промени назива
Машинског факултета у Крагујевцу („Службени гласник РС“ број 56/11), на седници
одржаној 12. 11. 2015., донела је одлуку о изменама и допунама Статута Алумни клуба
Машинског факултета у Крагујевцу. Пречишћени текст гласи:

СТАТУТ
АЛУМНИ КЛУБА ФАКУЛТЕТА ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ

I
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Алумни клуб Факултета инжењерских наука у Крагујевцу (у даљем тексту Клуб)
је добровољно, невладино, непрофитно и нестраначко удружење у које се учлањују сви
они који су дипломирали, магистрирали или докторирали на Факултету инжењерских
наука у Крагујевцу, Универзитета у Крагујевцу (у даљем тексту: Факултет) ради
остваривања трајне и узајамне користи и интереса утврђених овим Статутом.
Члан 2.
Овим Статутом уређују се:
- опште одредбе, област остваривања циљева,
- назив и седиште Клуба,
- представљање и заступање Клуба,
- јавност рада Клуба,
- циљеви и делатност Клуба,
- чланство, права и обавезе чланова,
- органи Клуба, њихова овлашћења, састав, начин избора и опозива, трајање
мандата и начин одлучивања,
- финансирање Клуба,
- поступак измена и допуна статута и поступак доношења и измена других општих
аката,
- начин одлучивања о статусним променама и престанку рада,
- поступање са имовином у случају престанка удружења,
- престанак рада Клуба,
- удруживање Клуба и
- прелазне и завршне одредбе.
II
НАЗИВ И СЕДИШТЕ КЛУБА
Члан 3.
Назив удружења је: Алумни Клуб Факултета инжењерских наука у Крагујевцу.
Седиште Клуба је у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука, ул. Сестре Јањић
6.
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Члан 4.
Клуб користи печет Факултета инжењерских наука у Крагујевцу.
Амблем Клуба утврђује Управни одбор.

III
ПРЕДСТАВЉАЊЕ И ЗАСТУПАЊЕ КЛУБА
Члан 5.
Клуб заступа председник Управног одбора Клуба, а у случају његове спречености
потпредседник или секретар Управног одбора Клуба.
Управни одбор може овластити и друге особе за заступање Клуба.

IV
ЈАВНОСТ РАДА АЛУМНИ КЛУБА
Члан 6.
Рад Клуба и његових тела је јаван.
Председник Управног одбора и Управни одбор Клуба дужни су обавештавати
чланство о свом раду и раду органа Клуба путем извештаја и средстава јавног
информисања. За јавност рада одговорни су председник Управног одбора и Управни
одбор. Ради остваривања јавности рада Клуба, представницима јавног информисања
осигурава се слободан приступ седницама Скупштине Клуба.
V
ЦИЉЕВИ И ДЕЛАТНОСТИ КЛУБА
Члан 7.
Клуб има следеће циљеве:
- одржавање континуитета и комуникације међу припадницима свих генерација
основних и последипломских студија свршених дипломаца Факултета,
- одржавање традиције Факултета,
- дружења дипломаца са колегама са Факултета, као и са својим професорима и
сарадницима,
- техничку и научну сарадњу дипломаца Факултета као и промоцију Факултета,
- праћење и подршка развоју Факултета,
- подстиче и унапређује интеграције научних и васпитно-образовног установа са
компанијама,
- подршка члановима удружења у свом професионалном и научном раду,
- пружање помоћи у спровођењу нових пословних иницијатива у области
машинства,
- брига за углед професије и образовања које пружа Факултет,
- брига за квалитет Факултета,
- подстиче критичку анализу праксе и реверзибилни утицај на наставни план и
програм Факултета,
- промовисање достигнућа наших чланова и Факултета,
- јачање социјалне везе између универзитета и његових дипломаца,
- промоција знања које се могу добити од студија на Факултету и
- информисање јавности.
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Члан 8.
Делатности Клуба су:
- организовање академских конференција, дебата, предавања, семинара, округлих
столова и сличних догађаја у вези са циљевима Клуба,
- информисање јавности издавањем билтена и других публикација, као и
публикације у електронским медијима о питањима од значаја за делатност Клуба у
складу са важећим прописима,
- учешће у стипендирању студената да студирају на Факултету и у иностранству,
као и са разним другим начинима подстицања студија,
- да пронађе донаторе да обезбеде услове за успешан рад Факултета,
- организовање јавне подршке Факултету и потрага за материјалним средствима за
развој,
- додела признања домаћем или страном лицу које се посебно исказало у
активностима из области у којој Клуб делује,
- организовање дружења и других сличних догађаја за чланове.
VI
ЧЛАНСТВО, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Члан 9.
Чланство у Клубу је добровољно.
Редовни члан Клуба може постати особа која је успешно завршила један од
постојећих образовних програма који је реализован или имплементиран од стране
Факултета.
Члан клуба под истим условима може бити држављанин Републике Србије и
страни држављанин.
Клуб има редовне и почасне чланове.
Члан 10.
Почасни члан Клуба може постати свака особа, која није или не би могла бити
редовни члан Клуба, а која је због значајне помоћи, залагања, прилога или донација, или
својим радом и угледом допринела раду Клуба или Факултета. Почасног члана именује
Управни одбор.
Почасним чланом Клуба се постаје одлуком Управног одбора и уписом у
регистар чланова који води секретар Управног одбора Клуба.
Члан 11.
Редовним чланом Клуба се постаје правилно и потпуно испуњеном
приступницом, чиме се прихвата Статут и обавезује на његово поштовање и уписом у
регистар чланова који води секретар Клуба.
Члан 12.
Чланство у Клубу је бесплатно.
Члан 13.
Члан Клуба има право да:
- равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Клуба,
- непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Клуба,
- бира и буде биран у органе Клуба,
- буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Клуба.
3

Члан 14.
Члан је дужан да:
- активно доприноси остваривању циљева Клуба,
- учествује, у складу са интересовањем, у активностима Клуба и
- обавља друге послове које му повери Управни одбор.
Члан 15.
Чланство у Клубу престаје:
- добровољним иступом,
- искључењем из Клуба и
- смрћу члана.
Одлуку о искључењу члана из Клуба доноси Управни одбор. Искључени члан
има право да у року од петнаест дана, рачунајући од дана доставе одлуке, поднесе жалбу
Скупштини Клуба.
Скупштина је дужна решити жалбу у року од 30 дана рачунајући од дана доставе
жалбе. Одлука Скупштине Клуба о искључењу је коначна.

VII
ОРГАНИ КЛУБА
Члан 16.

Органи Клуба су:
- Скупштина,
- Управни одбор и
- Надзорни одбор.
СКУПШТИНА
Члан 17.
Скупштина је највише тело управљања Клубом. Скупштину сачињавају сви
редовни чланови Клуба.
Почасни чланови могу присуствовати седницама Скупштине, али немају право
гласа.
Члан 18.
Скупштина Клуба:
- доноси план и програм рада,
- усваја Статут, као и измене и допуне Статута,
- усваја друге опште акте Клуба,
- бира и разрешава чланове Управног одбора,
- разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора,
- одлучује о статусним променама и престанку рада Клуба,
- разматра и усваја финансијски план и извештај,
- бира и разрешује дужности председника, потпредседника и секретара Управног
одбора.
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Члан 19.
Скупштина може бити редовна, ванредна и изборна. Скупштина редовно заседа
барем једном у току године, ванредна по потреби, а изборна седница Скупштине се
одржава сваке две године.
Седнице Скупштине сазива председник Управног одбора Клуба на сопствену
иницијативу, иницијативу председника Надзорног одбора или на иницијативу једне
трећине чланова Скупштине Клуба.
Предлог дневног реда Скупштине, место и време одржавања утврђује председник
управног одбора и о томе обавештава чланове Клуба најмање 7 дана пре заседања.
Скупштина расправља и одлучује на седницама. Радом Скупштине руководи
радно председништво од три члана, које се бира на свакој седници.
О раду Скупштине Клуба води се записник који потписује радно председништво,
записничар и оверивач записника.
Члан 20.
Скупштина пуноправно одлучује ако је присутно најмање 20 чланова са правом
гласа.
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова јавним гласањем.
За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку
рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.
УПРАВНИ ОДБОР
Члан 21.
Управни одбор је извршни орган Клуба, који се стара о спровођењу циљева
Клуба утврђених овим Статутом.
Управни одбор има седам чланова, које бира и опозива Скупштина.
Мандат чланова Управног одбора траје две године и могу се поново бирати на
исту функцију. Управни одбор из реда својих чланова бира председника,
потпредседника и секретара.
Члан 22.
Председник Управног одбора заступа Клуб у правном промету и има права и
дужности финансијског налогодавца.
Потпредседник Управног одбора је овлашћен да, у одсуству председника
управног одбора, заступа Клуб и потписује сва финансијска и новчана документа у име
Клуба.
Члан 23.
Управни одбор :
- руководи радом Клуба између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради
остваривања циљева Клуба,
- организује редовно обављање делатности Клуба,
- поверава посебне послове појединим члановима,
- подноси извештаје о раду Клуба Скупштини Клуба,
- доноси одлуку о искључењу члана из Клуба,
- именује почасне чланове,
- доноси финансијске одлуке,
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-

-

одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом
иницијативом или на предлог најмање пет чланова Клуба и припрема предлог
измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање и
одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени
други органи Клуба.

Члан 24.
Управни одбор Клуба ради и одлучује на седницама ако је на седници присутна
већина од укупног броја чланова Управног одбора. Одлуке Управног одбора доносе се
већином гласова присутних чланова. Седнице Управног одбора сазива председник и
њима председава. Председник седнице сазива према потреби, а најмање једном у три
месеца. Сваки члан Управног одбора може дати иницијативу за сазивање седнице.
Одлуке Управног одбора доносе се по правилу јавним гласањем. О раду
Управног одбора води се записник који потписује председник и секретар.
НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 25.
Надзорни одбор је орган контроле рада Клуба.
Надзорни одбор има председника и два члана, које бира Скупштина из редова
чланова Клуба на период од 2 године. Надзорни одбор доноси одлуке већином од
укупног броја чланова Надзорног одбора. Члан Управног одбора не може бити члан
Надзорног одбора.
Члан 26.
Задаци и послови Надзорног одбора:
- оцењује извршење одредби Статута и других аката Клуба,
- контролише законитост финансијског и материјалног пословања и располагања
средствима Клуба,
- обавља послове које му повери Скупштина Клуба и
- подноси Скупштини извештај о свом раду.
Надзорни одбор дужан је Скупштини поднети извештај о финансијском и
материјалном пословању Клуба најмање једном годишње.

VIII
ФИНАНСИРАЊЕ КЛУБА
Члан 27.
Клуб се финансира из буџета Факултета и на друге начине. Приходи Клуба чине:
- приходи остварени у складу са законом,
- помоћ и донације појединаца и правних субјеката за одређене програме и
пројекте,
- донације из буџета за научну и стручну делатност,
- приходи од имовине и права и
- остали облици финансијске и материјалне помоћи.
Евентуални вишак прихода над расходима, којег би остварила у обављању своје
делатности, Клуб може користити искључиво за обављање и унапређење делатности
којом се остварују циљеви утврђени Статутом. Одлуку о намени тих средстава доноси
Скупштина.
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Члан 28.
Средствима Клуба располаже Управни одбор у складу са одлукама, закључцима и
плановима Скупштине.
Финансијско и материјално пословање Клуба обавља се у складу са законским
прописима који се односе на пословање непрофитних организација, а на основу
финансијског плана који Управни одбор Клуба доноси за сваку календарску годину.
По завршетку године за коју је донесен финансијски план саставља се завршни
рачун.
Члан 29.
Клуб има свој подрачун на Факултету инжењерских наука у Крагујевцу.

IX
ПРЕСТАНАК ПОСТОЈАЊА КЛУБА
Члан 30.
Клуб престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за
остваривање циљева Клуба, као и у другим случајевима предвиђеним законом.
У случају престанка рада, имовина Клуба пренеће се на Факултет инжењерских
наука у Крагујевцу.

X
ДОНОШЕЊЕ СТАТУТА И ДРУГИХ ОПШТИХ АКАТА КЛУБА
Члан 31.
Статут Клуба доноси Скупштина двотрећинском већином присутних чланова, али
не мање од 20 гласова.
Предлог Статута Клуба утврђује Управни одбор и доставља га Скупштини на
расправу и доношење.
Члан 32.
Измене и допуне Статута доносе се на начин и по поступку који је утврђен за
његово доношење.
Предлог за измене и допуне Статута може поднети Управни одбор и најмање
трећина чланова Скупштине.
О предлогу измена и допуна Статута упознаје се чланство Клуба на седници
Скупштине.
Скупштина Клуба разматра примедбе и мишљење на предлог о променама
Статута и доноси одлуку о промени Статута.
Члан 33.
Тумачење одредаба овога Статута даје Скупштина Клуба.
Тумачење других аката Клуба даје Управни одбор Клуба.
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XI
УДРУЖИВАЊЕ КЛУБА
Члан 34.
Клуб се може удружити у савезе удружења као и у међународна удружења.
Одлуку о удруживању доноси Скупштина.

XII
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 35.
На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се
примењивати одредбе Закона о удружењима.
Члан 36.
Статут ступа на снагу осмог дана од дана усвајања.
У Крагујевцу, 12. 11. 2015.
Радно Председништво редовне
Скупштине Клуба:
1. _____________________________
Проф. др Милентије Стефановић
2. _____________________________
Проф. др Драган Милосављевић
3. _____________________________
Др Миљко Кокић
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