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У складу са одредбама чланова 12. и 78. Закона о удружењима (Службени 

гласник РС, бр.51/2009. од 14.07.2009.) и члана  1. Статута  Удружења  инжењера и 
техничара „Добривоје Божић“- Краљево, на седници одржаној  30. марта 2015. 
године, на којој је усвојена одлука о измени и допуни Статута Удружења  
усклађњеног са Законом о удружењима:        

 
 

СТАТУТ 
УДРУЖЕЊА ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА 

„ДОБРИВОЈЕ БОЖИЋ“ – КРАЉЕВО. 
              

           I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
      

         Члан 1. 
Овим Статутом, као конститутивним актом, уређује се правни положај Удружења, упис 

и брисање из Регистра, чланство и органи, статусне промене и престанак рада Удружења као и 
сва друга питања у складу са Законом о удружењима. 

 
НАЗИВ И СЕДИШТЕ 

Члан 2. 
          Пун назив гласи: УДРУЖЕЊЕ ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА 

 “Добривоје Божић“ – КРАЉЕВО.  
 

Члан 3. 
              Скраћени назив гласи: УИТ “Добривоје Божић“ – КРАЉЕВО  
Назив и скраћени назив Удружења, употребљавају се у правном саобраћају у облику у коме су 
дефинисани овим чланом и уписани у Регистар  удружења. 
 
           СЕДИШТЕ                                                                                                

Члан 4.                                                                                        
  Седиште УДРУЖЕЊА ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА „ДОБРИВОЈЕ БОЖИЋ“-КРАЉЕВО   
је у КРАЉЕВУ, Улица Четврти краљевачки батаљон број 4.  
 

ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ 
Члан 5. 

            Удружење има свој печат округлог облика 40мм и штамбиљ правоугаоног облика са 
текстом: Удружење инжењера и техничара „Добривоје Божић“  Краљево, исписан ћирилицом, а 
у средини знак ,,IT'' латиницом и Краљево - ћирилицом. 

Удружење може имати  и друге симболе визуелног идентитета –  лого, амблем, заставe - 
чији изглед ће усвајати Управни одбор, а верификовати Скупштина.  

  
ПРАВНИ СТАТУС 

Члан 6.  
Удружење инжењера и техничара „Добривоје Божић“ - Краљево је добровољна, 

невладина, недобитна организација заснована на слободи удруживања више физичких и 
правних лица, која окупља грађане ради остваривања заједничких и општих циљева струке, на 
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неговању  сарадње и са другим стручним, научно истраживачким, образовним, привредним и 
сличним организацијама на основу узајамног поштовања, уважавања и самосталности у раду у 
интересу реализације заједничких и општих циљева.  

                                                                  
Члан 7. 

Удружење има статус правног лица са свим правима и одговорностима у правном 
систему утврђеним Законом о удружењима и овим Статутом. 

 
Члан 8. 

Статусне промене врше се у складу са овим Статутом и Законом о удружењима. 
 
КОНТИНУИТЕТ СТАТУСА 

Члан 9. 
Корени српске техничке цивилизације потичу  још из доба  Немањића у рударско-металуршким  активностима и 

градњом величанствених сакралних објеката у средњовековној српској држави. Тај континуитет српског инжењерства није 
уништен ни вишевековним османлијским поробљавањем српског народа, већ је само утихнуо. Ту стручност су увидели и 
турски владари, па су 1774. Султановим ферманом признали српско градитељство поверавањем новог уређења Београдског 
пашалука.  

Тај континуитет наставља се још интензивније после победе српског устаништва, тако да већ 1830. године почињу да 
се реализују први пројекти српског инжењерства у извођењу регулационих радова у Београду. 

За време Михаила Обреновића, 3. фебруара 1868. године, на Великој школи, основана је Техничарска дружина која је 
за првог председника изабрала инжењера архитекту Емилијана Јоксимовића који је оснивач и први уредник Српског техничког 
листа 1890. године. Јоксимовић се сматра родоначелником урбанистичке струке и наука у Србији. 

Крајем 19. века, српску инжењерску елиту обогаћује неколико признатих светски имена – Јосиф Панчић, Михајло 
Пупин и Никола Тесла као први почасни члан Удружења. Нешто касније у овом инжењерском ансамблу прикључио се и 
Милутин Миланковић, познати српски инжењер, геофизичар, климатолог и астроном светског гласа. 

Чак и за време Првог светског рата инжењерска организација одржала је српску техничку елиту на окупу у војсци, 
тако да је редовна седница Скупштине Удружења одржана  11. и 12. јуна 1918. године у Солуну. 

Током Другог светског рата, велики број инжењера учествовао је у антифашистичкој борби за ослобођење своје 
земље. 

После ослобођења, 28. децембра 1945. године, регистровано је Друштво инжењера и техничара Народн Републике 
Србије, решењем МУП-а под И. бр. 18181. 

Инжењерска организација у Краљеву развијала се у складу са интересима  обнове и изградње града Краљева и 
Републике Србије, тако да се 2008. укључила у обележавање 140. годишњице рада организације инжењера и техничара Србије.     

 
НОВО ИМЕ ЗА 21. ВЕК: УИТ „ДОБРИВОЈЕ БОЖИЋ“ 
 
Инжењер Добривоје Божић, (1886. – 1967.) проналазач ваздушне кочнице за шинска возила, пореклом из нашег 

региона, студиро је техничке науке у Немачкој и стекао диплому машинског инжењера 1911. године, а потом се вратио у 
Србију и нашао посао у Српској државној железници (СДЖ). Радећи предано на свом послу, убрзо је сагледао све недостатке 
кочионог система на железници, па је почео да ради на конструкцији ефикаснијег пнеуматског уређаја. Међутим, Први светски 
рат прекинуо је његове активности на овом послу, па их је наставио после ослобођења земње. 

Након успешног испитивања прототипа овог уређаја 1922. године, Министарство Срба, Хрвата и Словенаца, (СХС) 
усвојило је Божићев патент као најбоље решење за Државне железнице. 

После 6 година, (1928.) Међународна унија железница, (УИЦ) признала је ово техничко решење у светском 
железничком саобраћају. Убрзо после тога, овај кочиони механизам коришћен је у Југославији, Чехословачкој, Швајцарској, 
Француској, Пољској, Румунији и Манџурији. Божићев проналазак је утолико значајнији што су све касније модификације 
кочионих уређаја шинских возила у свету, произашле из основног Божићевог модела. 

Полазећи од тога, да је Добривоје Божић, најстарији син проте Саватија и Босиљке Божић рођен у Рашки, а потом са 
породицом пресељен у Краљево, где је Добривоје добио још три брата и три сестре, да је овде живео и започео основно 
школовање, Скупштина Удружења инжењера и техничара Краљево, донала је одлуку на седници 27. марта 2011. Године, да се 
досадашњи назив: Савез инжењера и техничара општине Краљево – мења у назив: Удружење инжењера и техничара 
„Добривоје Божић“ – Краљево, у складу са Статутом и Законом о удружењима. 

 
II ОБЛАСТ ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА 

 
Члан 10. 

УИТ „Добривоје Божић“ Краљево, основанo je на неодређено време ради остваривања 
циљева и задатака у домену своје делатности:  

- Стручно усавршавање инжењерског кадра у области техничко-технолошких 
наука, екологије и активности у пројектима уштеде свих врста енергије; 
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- окупљање и организовање инжењера и техничара  ради остваривања њихових 
интереса, увећања њиховог стручног знања, обезбеђења одговарајућег статуса у заједници, на 
бази њиховог стручног доприноса у привредном, економском, научно-техничком, технолошком  
и укупном развоју града Краљева и Републике Србије; 

- развијање свих облика добре међусобне сарадње са Инжењерском комором и 
Инжењерском академијом у интересу својих чланова који када испуне услове поменутих 
институција, могу постати њихови чланови;  

- у сарадњи са ширим техничким асоцијацијама, пружање помоћи инжењерима у 
научном и стручном усавршавању и организовању одговарајућих облика перманетног 
образовања;   

            - подстицање и помагање оних иницијатива и активности које су усмерене на  
очување животне средине и уређење простора, уштеду и рационализацију потрошње свих врста 
енергије и др.;      

            - да успоставља и негује сарадњу са удружењима, научно-истраживачким и 
образовним организацијама других струка, Привредном и Занатском комором и 
универзитетима Србије и другим асоцијацијама.  

           - Удружење прати савремени развој технике и технологије и указују на токове, 
збивања и промене у овој области и даје мишљење о оптималности техничких и технолошких 
пројеката  при инвестирању и другим подухватима у јавном интересу. 

   
Члан 11. 

  Удружење прати савремени развој технике и технологије и указују на токове, збивања 
и промене у овој области и даје мишљење о оптималности техничких и технолошких пројеката  
при инвестирању и другим подухватима у јавном интересу. 

   Удружење своје циљеве остварује самостално и непосредно у сарадњи са својим 
члановима и другим асоцијацијама са којима има потписане договоре о сарадњи на конкретним 
питањима.   

  
Члaн 12. 

  УИТ „Добривоје Божић“ Краљево је члан Савеза инжењера и техничара Србије. 
  Удружење своје циљеве остварује самостално и непосредно у сарадњи са својим 

члановима. УИТ „Добривоје Божић“ Краљево је члан Народне технике Краљево чије 
просторије користи по уговору за реализацију  програма својих активности у Дому народне 
технике ,,Никола Тесла'' –Улица IV kраљевачки батаљон број 4 – Краљево. 

 
III ЧЛАНСТВО И ОРГАНИ 
Чланство у удружењу 

Члан 13. 
Чланство у удружењу је добровољно. 
                                                                    

Члан 14. 
Члан удружења може бити физичко и правно лице ако прихвата Статут и Програм 

Удружења и потпише приступницу. 
                                                                  

Члан 15. 
Пријем чланова у Удружење врши Управни одбор на основу приступнице која садржи 

клаузулу да потписани прихвата одредбе Статута и Програма рада Удружења. 
 
                                                                 Члан 16.  
Чланови Удружења могу бити посебна правна и физичка  лица која својим донацијама 

помажу реализацију Програма удружења.  
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Члан 17. 
Чланство у удружењу се доказује чланском картом. 
Удружење води матичну евиденцију својих чланова. 

                               
ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНОВА  

                                                                         
ПРАВА            Члан 18.  

 Чланови Удружења имају једнака права. 
 Права чланова су: 

- међусобно усклађују своју активност у остваривању заједничких интереса удружења; 
- бирају и да буду бирани у органе управљања и радна тела Удружења; 
- својим предлозима аката и мера доприносе успешнијем пословању Удружења.  

 
ОБАВЕЗЕ            Члан 19. 
Чланови Удружења имају обавезу да: 
- према својим могућностима савесно спроводе задатке органа Удружења у складу са 

овим Статутом и осталим нормативним актима; 
- чувају и подижу углед Удружења; 
- плаћају чланарину. 

Члан 20. 
Чланови Удружења за свој рад и поступке сносе личну одговорност. 
 
ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ 

Члан 21. 
 За свој рад и пословање Удружење одговара целокупном својом имовином. 
 

Члан 22. 
Чланови органа Удружења одговарају солидарно за штету коју својом одлуком 

проузрокују Удружењу, ако је та одлука донета грубом непажњом или с намером да се штета 
проузрокује. 

Чланови органа Удружења који су у току поступка доношења одлуке издвојили своје 
мишљење у записник, нису одговорни за насталу штету. 

 
                                                                     Члан 23. 

Чланство у Удружењу престаје: 
            - иступањем из чланства; 

- одлуком Управног одбора о престанку чланства због неиспуњавања статутарних обавеза; 
- ако настану посебни услови у којима  дотично лице није у могућниости  да буде члан. 

 
IV УПРАВЉАЊЕ УДРУЖЕЊЕМ 
                                                           Члан 24. 

            У остваривању програмских циљва, чланови управљају Удружењем непосредно или 
преко својих представника у органима управљања. 

У органе управљања и друга радна тела, може бити биран сваки члан Удружења.                                                          
                                                
ОРГАНИ УПРАВЉАЊА                                                            
                                                               Члан 25. 
Органи управљања удружења су: 
- Скупштина 
- Управни одбор 
- председник и потпредседници 
- Надзорни одбор 
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             ИЗБОР И ОПОЗИВ ОРГАНА                                                              
                                                            Члан 26. 
Избор органа управљања врши се на Изборној скупштини Удружења у складу са 

одредбама овог Статута.                                                   
                                                         Члан 27. 

Члан Удружења је изабран у орган управљања ако се за њега изјасни више од половине  
броја чланова Изборне скупштине који сачињавају кворум. 

                                                     
 Члан 28. 

СКУПШТИНА 
 

Састав, овлашћења и начин одлучивања 
 

Члан 29. 
Скупштина је највиши орган Удружења. 
Скупштину чине сви чланови Удружења који учествују у одлучивању о свим питањима 

утврђених Статутом.                                                       
                                                  Члан 30. 
Представници секција и других асоцијација, сачињавају укупан радни састав Супштине 

Удружења и техничара Краљево: 
1. Секција за архитектуру, урбанизам (пројектовање и планирање)                2 предст. 
2. Секција за грађевинарство                                                                                   3 предст. 
3. Секција за енергетику                                                                                          2 предст. 
4. Секција за електронику                                                                                        2 предст. 
5. Секција за електротехнику                                                                                  2 предст. 
6. Секција за телекомуникације                                                                              2 предст. 
7. Секција за машинство                                                                                          3 предст. 
8. Секција за аеро-наутику, ракетну технику и моделарство                               2 предст. 
9. Секција за аутомото технику и моделарство                         2 предст. 
10.Секција за пољопривреду, шумарство и водопривреду             3 предст. 
11.Секција за екологију                                                                                            1 предст. 
12.Секција за геодезију                                                                                            1 предст. 
13.Секција за геологију, рударство и металургију                                               1 предст. 
14.Секција ОН и ИТ (организација и информатика)                                             2 предст. 
15.Секција заштите од ризика                                                                                 1 предст. 
16.Секција за металургију  и технологију                                                             2 предст. 
17.Секција за проналазаштво________________________________________ 2 предст. 
 
Укупно 17 секција бирају 33 представника у Скупштину Удружења инжењера и 

техничара „Добривоје Божић“ Краљево.                                          
Овакав начин формирања Скупштине УИТ-а „Добривоје Божић“ Краљево уследио је 

због тога, што би превелики број директног чланства у Удружењу чинио Скупштину гломазном 
и нефункционалном, па је УО предложио да се Скупштина УИТ формира од представника 
секција према организационом и територијалном принципу. 

За масовније окупљање целокупног чланства Статутом су предвиђени други облици.  
  

ОДЛУЧИВАЊЕ Члан 31. 
 

Одлуке Скупштине доносе се на седницама које се одржавају према потреби.  
Седница Скупштине може бити редовна, ванредна или изборна. 
Редовна седница Скупштине одржава се обавезно једном годишње, а изборна седница 

одржава се сваке четврте године истеком мандата.  
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Скупштина може пуноважно да одлучује ако је присутно више од половине укупног 
броја чланова Скупштине. 

Ако Скупштина нема кворум, седница се одлаже један сат ради обезбеђења потребних 
чланова, па ако се то не обезбеди, седница се отказује и заказује нова у року од 30 дана. 

Све одлуке решења и закључке, Скупштина доноси јавним гласањем, присутних, осим 
одлуке о престанку рада Удружења, која се доноси двотрећинском већином свих чланова 
Скупштине. 

Члан 32. 
Редовне седнице Скупштине сазива председник на основу закључка Управног одбора 

или по својој иницијативи.  
 Ванредну седницу Скупштине може сазвати и: 
- Управни  одбор; 
- Надзорни одбор; и 
- на писани захтев 1/4 чланова Скупштине. 

 
Члан 33. 

Ако чланови Скупштине покрећу иницијативу за сазивање ванредне седнице Скупштине, 
подносе написани захтев који предаје председнику или вршиоцу дужности председника. 

Уколико одговорно лице не поступи по захтеву у року од 30 дана, онда активни чланови 
Скупштине из члана 32 – став пети - позивом и потписом сазивају седницу Изборне скупштине 
у складу са  Статутом.  

 
НАДЛЕЖНОСТ СКУПШТИНЕ             Члан 34. 
  

Скупштина усваја Статут Удружења и: 
- врши његове измене и допуне (члан 22 ЗУ); 
- доноси Пословник о раду Скупштине 
- бира и разрешава лице овлашћено за заступање; 
- одлучује о удруживању у савезе (члан 22 ЗУ) на предлог Управног одбора; 
- усваја годишњи финансијски план и дугорочни програм развоја Удружења; 
- разматра и усваја годишњи финансијски извештај (члан 22 ЗУ) и извештај  
  Управног одбора о раду Удружења; 
- одлучује о статусним променама (члан 22 ЗУ); 
- бира и разрешава председника и потпредседнике;   
- бира и разрешава Управни одбор; 
- бира и разрешава Надзорни одбор;                                                          
- решава по жалбама у другом степену; 
- додељује награде и признања својим члановима; 
- доноси статутарну одлуку о преносу неких овлашћења на Управни одбор уколико се  
   процени да би УО ефикасније обавио тај задатак између два заседања Скупштине 
   удружења, сем оних питања која су у апсолутној надлежности Скупштине, као што  
 су: удруживање у савезе, усвајање завршног рачуна, отуђивање имовине, престанак 
  рада удружења, као и свих облика статусних промена; 
- одлучује о свим питањима материјално-финансијског пословања Удружења 
            

  МАНДАТИ                                         Члан 35. 
Органи управљања бирају се на период од четири године, без ограничења на број 

мандата. 
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 Члан 36. 
Чланови органа управљања  могу бити опозвани у складу са овим Статутом. 
Опозив чланова органа управљања врши Скупштина удружења на предлог Управног 

одбора.                                                     
 Члан 37. 
Члан органа Удружења је опозван ако се за предлог изјасни више од половине чланова 

Скупштине који сачињавају кворум. 
 Члан 38. 
Члану у органу управљања престаје мандат пре истека времена у следећим 

случајевима: 
- ако је поднео оставку, 
- ако је опозван одлуком Скупштине због неиспуњавањем статутарних обавеза; 
- ако је престао да буде члан из било ког разлога. 
 

 Члан 39. 
Мандат члановима Скупштине и у осталим органима престаје: 
- истеком времена на које су изабрани; 
- престанком чланства у Удружењу. 
 

ОПОЗИВ                                                 Члан 40. 
Скупштина може на предлог Управног одбора опозвати чланове у органима 

управљања и радним телима и пре истека мандата на који су изабрани: 
- када не испуњаљвају своје обавезе на реализацији Програма рада; 
- када својим понашањем руше углед Удружења; 
- када и поред упозорења  крше одредбе Статута и важећих законских прописа. 

 
УПРАВНИ ОДБОР  Члан 41. 
 

Управни одбор конституише се на првој седници најкасније у року од 10 дана од избора. 
 

 Члан 42. 
Управни одбор је орган управљања Удружења. 
Управни одбор има 9 чланова. 

 

Члан 43. 
Мандат члану Управног одбора траје четири године. 
Члану Управног одбора, мандат може престати и пре истека времена на које је биран у 

следећим случајевима:  
- ако је поднео оставку; 
- ако је опозван одлуком надлежног органа због неиспуњавања статутарних обавеза; 
- ако је престао да буде члан из било ког разлога. 

 
 

НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА Члан 44. 
 

Управни одбор одлучује на седницама. 
Седнице заказује предеседник, а у случају његове спречености, тај посао преузима 

потпредседник или лице које председник овласти. 
Седнице се одржавају по потреби, а најмање једном у три месеца. 
Управни одбор пуноправно ради ако седници присуствује већина чланова УО. 
Одлуке и закључци доносе се већином гласова присутних на седници у складу са 
Пословником о раду Управног одбора. 

 
 

НАДЛЕЖНОСТ УПРАВНОГ ОДБОРА  Члан 45. 
 

Извршава одлуке Скупштине; 
- управља активностима и пословима Удружења између две седнице Скупштине; 
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- припрема седнице Скупштине; 
- доноси План спровођења Програма који је усвојила Скупштина; 
- бира и разрешава секретара; 
- доноси акт о унутрашњој организацији и пословању Удружења; 
- припрема предлог финансијског плана који усваја Скупштина; 
- одлучује о текућем коришћењу финансијских средстава у складу са финансијским  
  планом; 
- разматра годишњи извештај о пословању и завршни рачун за претходну годину који 
  подноси Скупштини као прдлог за усвајање; 
- предлаже Скупштини одлуку о висини чланарине; 
- предлаже Скупштини одлуку о набавци и отуђењу имовине Удружења и о томе 
  подноси детаље у написаном образложењу Скупштини; 
- доноси одлуку о закључењу уговора за ангажовање радника на књиговодственим и 
  административним пословима у складу са законским прописима и у том случају,  
  посебном одлуком Управни одбор утврђује делокруг рада и одговорност за извршење  
  послова; 
- вођење пословних књига Управни одбор може поверити овлашћеној организацији или   
  уговором овлашћеном појединцу; 
- Управни одбор предлаже Скупштини одлуку о удруживању у савезе сродне  
  делатности; 
- бира и разрешава своје представнике у другим асосијацијама,  удружењима и  
  институцијама; 
- прима, искључује и брише из евиденције чланове Удружења;  
- решава по жалбама чланова удружења у првом степену; 
- доноси Пословник о раду Управног одбора; 
- обавља све послове које му повери Скупштина из своје надлежности; 
- доноси одлуке о организационим облицима рада Удружења, оснива секције које су  
  саставни део целокупне организације УИТ-а „Добривоје Божић“ Краљево али немају  
  статус правног лица;  
- Управни одбор може доносити и друге одлуке о побољшању организационог 
  функционисања УИТ-а „Добривоје Божић“ Краљево, уз обавезу да о томе на првој  
  наредној седници поднесе извештај и затражи оцену и сагласност Скупштине о тим  
  активностима. 

 

КООПТИРАЊЕ Члан 46.  
    

Уколико се упразни место члана органа управљања, ради одржавања кворума у раду, 
Управни одбор, на упражњено место може кооптирати новог члана у орган управљања. 

Примену одредбе из претходног става Управни одбор може искористити само до једне 
трећине укупног броја органа управљања.   

Кооптирани члан наставља започет мандат оног лица  уместо кога  је кооптиран  до 
истека мандата.                                                                                              

                                                                      Члан 47. 
Управни одбор је дужан да за кооптиране чланове у орган управљања, затражи 

сагласност на првој наредној седници Скупштине. 
 

ПРЕДСЕДНИК  Члан 48. 
 

Председника Скупштине Удружења бира Скупштина на Изборној седници, са листе 
предлога за чланове Управног одбора. 

Председник Скупштине је истовремено и председнник Управног одбора; 
Председник заступа Удружење пред трећим лицима у правном саобраћају.  
Председник обавља своју дужност у складу са Статутом и одлукама органа управљања: 
- стара се о доследној примени Статута и осталих нормативних аката; 
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- спроводи одлуке и закључке Скупштине и Управног одбора; 
- предлаже Скупштини избор органа управљања; 
- усклађује и координира рад органа управљања;   
- подноси Скупштини извештај о раду Удружење; 
- води рачуна да у року од 15 дана пријави све статутарне и персоналне промене у 
  органима Удружења које су у обавези да се пријаве Регистратору. (чл. 33 Закона о  
  удружењима). 
- пријаву са подацима о променама, подноси овлашћени заступник, који уписује лично   
  име и презиме, тачну адресу и ЈМБГ 
- председник је налогодавац за материјално-финансијско пословање; 
- председник део надлежности из претходног става може пренети на секретара или неког  
  другог члана  из састава Управног одбора.                                                             

 

Члан 49. 
Председник потписује сва акта која доноси Скупштина и Управни одбор. 
 
ПОТПРЕДСЕДНИЦИ                                   Члан 50. 
                              

Скупштина Удружења бира 2 потпредседника салисте предлога за чланове Управног 
одбора. 

Потпредседници имају  надлежности које им пренесе Скупштина или председник. 
 

НАДЗОРНИ ОДБОР  Члан 51. 
 

Надзорни одбор од  3 члана  је највиши орган надзора у Удружењу. 
 

Члан 52. 
Дужности Надзорног одбора су да: 
- врши контролу финансијског и материјалног пословања и по потреби ангажује  
  ревизора; 
- прати остваривање Програма и Плана рада Удружења; 
- прати примену Статута и општих аката;  
- разматра приговоре и жалбе чланова на рад органа управљања; 
- у вођењу надзора над радом органа управљања, Надзорни одбор има право увида у  
  целокупну документацију Удружења. 
Надзорни одбор за свој рад одговара Скупштини којој подноси извештај о нађеном 

стању. 
 
 

СЕКРЕТАР – ДЕЛОКРУГ РАДА Члан 53. 
 

Секретар је стручно лице које обавља послове 
- примиа и региструје приспелу пошту; 
- отпрема одлуке и решења на адресе по закључку Скупштине и Управног одбора; 
- координира рад органа Удружења; 
- региструје и отпрема e-mail електронском или факс поштом; 
- обавештава председника о телефонским порукама насловљеним Удружењу; 
- обавља све друге административне и комуникацицоне послове које му повери 

председник у вези са текућим задацима Удружења. 
 

ЗАПИСНИК 
 

О раду Скупштине води се записник који садржи све одлуке, закључке и решења 
усвојених на седници. 

Записник потписује изабрани записничар, два оверача и председник Скупштине. 
На седницама осталих органа, записник потписује записничар и председавајући седнице 

органа. 
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РАДНА ТЕЛА  Члан 54. 
 

Скупштина и Управни одбор могу оснивати своја стална или повремена радна тела – 
комисије, одборе, радне групе -  за решавање неких конкретних питања. 

Орган управљања који доноси акт о формирању неког радног тела, одређује његов 
састав, делокруг рада, права и одговорности. 

 

ЗАСТУПАЊЕ  Члан 55. 
 

Удружење представља и заступа председник Скупштине Удружења. 
У посебним ситуацијама – заступање пред судовима и државним органима – Управни 

одбор може дати овлашћење и другом лицу, с тим што доноси акт о заступању у којем се 
одређује делокруг и време трајања заступања. 

 
V ИМОВИНА И ОБАВЉАЊЕ АКТИВНОСТИ 

 
 

Члан 56. 
 

За остваривање циљева и спровођења акција од заједничког интереса из усвојеног 
Програма, Удружење остварује приходе из следећих извора: 

- од чланарине; 
- добровољних прилога; 
- дотација и поклона (у новцу и натури) 
- финансијских субвенција из буџета локалне самоуправе или Републике Србије; 
- оставина; 
- камата на улоге; 
- закупнина;  
- из буџета Републике Србије за подстицање Програма од јавног интереса објављеног у  
  конкурсу. 
- дивиденди  и на други начин законом дозвољен приход. 

 

 Члан 57. 
 

Сагласно позитивним пропиосима, Удружење може стицати девизна средства. 
У складу са својим програмом активности УИТ „Добривоје Божић“ Краљево може 

статутарном одлуком пријавити Регистратору делатност из области – науке, технике, 
образовања 

 Члан 58. 
 

Имовина Удружења садржана је у основним средствима, инвентару, материјалу, 
уметничким предметима, аутораским правима, завештаном имовином и средствима на 
текућем рачуну. 

 Члан 59. 
 

Пословање Удружења одвија се у складу са законским прописима који регулишу 
материјално финансијско пословање, норматиним актима Удружења и одлукама органа 
управљања. 

Удружење води пословне књиге, сачињава годишње финансисјке извештаје у складу са 
законом. 

  

VI НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 
 

Члан 60. 
Удружење својим члановима за исказану активност, додељује звања, признања и 

награде. 
Признања и награде саопштавају се на најширим скуповима чланства као што је бал 

Удружења или манифестациони сабор целокупног чланства, као и преко седстава јавног 
инфрмисања. 
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Члан 61. 
 

Награде и признања додељује Скупштина. 
Скупштина доноси Правилник о додељивању награда и признања. 
Правулником се ближе дефинишу врсте и ранг признања. 
            
СЛАВА УДРУЖЕЊА  Члан 62. 
                                                                             

УИТ „Добривоје Божић“ Краљево има своју славу на дан Преподобног Симеуна 
Мироточивог 26. фебруара, када се врши сечење славског колача у просторијама Дома 
технике ,,Никола Тесла'' уз богослужење парохијског свештеника. 

Домаћин славе, на традиционалном балу УИТ „Добривоје Божић“ Краљево, свечано 
објављује и предаје Славско писмо наредном домаћину  славе.    

 
VII УДРУЖИВАЊЕ И САРАДЊА 

Члан 63. 
Удружење се удружује у сродна удружења и асоцијације сличних програмских 

орјентација. 
 

Члан 64. 
Удружење остварује сарадњу са: 
- удружењима , установама и институцијама у земљи и иностранству које имају сличне  
  програме и негују општеприхваћене моралне вредности; 
- институцијама и установама из области културе, науке, уметности и образовања. 

  

                                                           Члан 65. 
Удружење је нестраначка организација која се не може удруживати у синдикалне и 

политичке организације. 
                                                               

            VIII   ЈАВНОСТ РАДА                                                                                 

                                                                                 Члан 66. 
 

Рад Удружења је јаван. 
Јавност рада  Удружења се обезбеђује  у складу са Законом и овим Статутом. 
Јавност рада Удружења обезбеђује се јавношћу рада седница органа управљања и 

радних тела. 
Јавност рада се обезбеђује и преко издавања сопственог гласила, билтена и других 

облика графичких и видео издања. 
У складу са својим матријалним могућностима, чланство се може обавештавати и преко 

средстава јавног информисања: штампе, радија, телевизије, саопштења и других облика 
информисања. 

У просторијама Удружења постоји огласна табла преко које се чланство директно 
обавештава  о раду органа управљања.                                                   

                                             

                                                    Члан 67. 
 

Управни одбор може одредити лице из круга чланова Управног одбора да остварује 
контакт са средствима јавног информисања. 

                      
    IX  УСКЛАЂИВАЊЕ АКАТА 

                                                             Члан 68. 
 

Овај Статут Удружења усклађен је са Законом о удружењима (из 2009. године). 
Органи управљања Удружења ускладиће сва нормативна акта  Удружења у року    од 

три месеца од дана уписа у Регистар удружења Агенције за привредне регистре. 
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ПОСТУПАК ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА  

 
 

                                                                        Члан 69. 
Измене и допуне Статута врше се на начин и поступку по коме је и донет. 
Све промене настале у Статуту морају се пријавити Регистратору у року од 15 дана од 

дана насталих промена. 
 

         X СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ 
                                                                 

 Члан 70. 
 

Статусне промене  надлежни орган може извршити у складу са Законом о удружењима        
и одредбама овог Статута.  

Врсте статусних промена могу бити: 
а) припајање и 
б)  деоба.            

ПРИПАЈАЊЕ подразумева пренос целокупне имовине Удружења (ПРИПОЈЕНИК) на 
друго удружење којем се припаја (ПРИПОЈИЛАЦ) на основу уговора који су усвојиле  
скупштине – припојеника и  припојилца - у истоветном тексту. 

Ова одлука ступа на снагу уписом у Регистар где се констатује да је припојеник престао 
са радом и да је постао саставни део удружења коме је припојен. 

 

                                                        Члан 71. 
 

Удружење може и да се подели, с тим да се направи деобни биланс имовине да би се 
утврдило шта коме припада од имовине и удружења се региструју самостално под новим 
именима. 

 
XI ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА 
                                                

Члан 72. 
 

Престанак рада Удружења настаје ако Скупштина донесе одлуку о престанку рада или  
када  се 2/3 укупног броја чланова изјасне за статусну промену престанка рада Удружења или 
стечај. 

Брисањем из Регистра удружење губи статус правног лица у следећим случајевима: 
1) ако се број чланова смањи испод броја потребног за оснивање, а Управни одбор у 

року од 30 дана не донесе одлуку о пријему нових чланова;  
2) ако је извршена статусна промена која, и ако у складу са Статутом и Законом има за 

последицу  престанак рада Удружења; 
3) ако се утврди да Удружење не обавља активности на остваривању статутарних 

циљева или није организовано у складу са Статутом. 
           

   ПОСТУПАК СА ИМОВИНОМ  У СЛУЧАЈУ ПРЕСТАНКА РАДА УДРУЖЕЊА 
 

                                                                               Члан 73. 
 

У случају  престанка рада Удружења у складу са чланом 42 Закона о удружењима, 
имовина УИТ-а „Добривоје Божић“ Краљево преноси се домаћој недобитној организацији 
Народна техника Краљево која има сличне циљеве и задатке техничког и информатичког 
образовања деце и омладине.  

Уколико Скупштина не донесе одлуку у складу са претходним ставом, имовина 
Удружења прелази под управу локалне самоуправе у Краљеву. 
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    XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
                                                                      

                                                               Члан 74. 
 

Усвајањем овог Статута усклађеног са Законом о удружењима, престаје да важи 
претходни Статут Савеза инжењера и техничара општине Краљево уписан код 
Међуопштинског секретаријата унутрашњих послова у Краљеву, под редним бројем 227 – 
1981. године. 

                                                              

                                                              Члан 75. 
 

За сва питања која нису регулисана  овим Статутом  и општим актима Удружења, 
примењиваће се важећи законски прописи. 

        

                                                              Члан 76. 
 

Овај Статут ступа на снагу даном уписа код Регистратора удружења Агенције за 
привредне регистре. 

 
 
              

                                              Председник  УИТ-а „Добривоје Божић“ Краљево 
 
        ____________________________________ 
                (Ненад Нерић, дипл. грађ. инж.) 


