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          На основу чланова 10, 11. и 12. Закона о удружењима („Службени гласник 

Републике Србије бр 51/09“), Скупштина Савеза студената Машинског Факултета, на 

седници одржаној 09.09.2021. године, усвојен је нови 

С Т А Т У Т 

У д р у ж е њ а 

,,Савез студената Машинског Факултета“ 

 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

          Савез студената Машинског Факултета је организација студената Машинског 

факултета. 

Члан 2. 

          Савез студената Машинског Факултета је добровољна непрофитабилна 

организација, основана на неодређено време ради остваривања циљева у области програма 

Савеза студената Машинског Факултета. У оквиру рада Савеза студената Машинског 

Факултета гарантује се равноправност свих студената без обзира на расу, боју коже, 

претке, држављанство, националну припадност и етничко порекло, језик, верска и 

политичка убеђења, пол, родни идентитет, сексуалну оријентацију, имовно стање, рођење, 

генетске особености, здравствено стање, инвалидитет, брачни и породични статус, 

осуђиваност, старосну доб, изглед, чланство у синдикалној и другој организацији, и 

другим стварима у складу са законом којим се уређује забрана дискриминације. У оквиру 

Савеза студената Машинског Факултета није дозвољено политичко, верско и страначко 

организовање и деловање. 

Члан 3. 

 Избори у Савезу студената Машинског Факултета, између више кандидата 

спроводе се јавним гласањем. 

Члан 4. 

 Назив организације је: Савез студената Машинског Факултета. Скраћеница која се 

користи је ССМФ. Седиште је у Београду ул. Краљице Марије бр. 16. Савез студената 

Машинског Факултета своју делатност обавља на територији општине Палилула. 
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Члан 5. 

 Савез студената Машинског Факултета има својство правног лица, са свим 

правима, обавезама и одговорностима које произилазе из Устава, Закона, овог статута и 

осталих аката. 

Члан 6. 

 Савез студената Машинског Факултета представља Извршни одбор, као извршни 

орган, а заступа га председник Скупштине Савеза. 

Члан 7. 

 Печат Савеза студената Машинског Факултета је округлог облика у средини је знак 

Савеза студената Машинског Факултета. По ивици печата је исписано SAVEZ 

STUDENATA MAŠINSKOG FAKULTETA .  

 

2. ЦИЉЕВИ  

Члан 8. 

ССМФ подстиче и кординира активности својих чланова на остваривању 

заједничких циљева и задатака, у складу са Уставом, Законом одруштвеним 

организацијама и другим законским прописима. 

Циљеви ССМФ су: 

1. Побољшање квалитета студија и наставног процеса на Машинском факултету 

Универзитета у Београду; 

2. Унапређење система високог образовања у Републици Србији, посебно на 

Универзитету у Београду; 

3. Информисање и афирмација младих ради стварања бољег друштвеног положаја; 

4. Унапређење животног стандарда студената и ваннаставних активности (спортске 

активности у оквиру секције Спортско друштво „Машинац“, путовања, културни 

догађаји, семинари...);  

5. Стварање могућности за размену искустава студената Машинског факултета 

Универзитета у Београду са студентима широм света; 

6. Организује стручне едукације, радионице и семинаре, волонтерске акције, води 

ваннаставне спортске активности, као и путовања у сарадњи са другим удружењима 

или самостално у циљу побољшања положаја младих; 

7. Сарађује са удружењима, универзитетима, студентским парламентима и другим 

организацијама у земљи и иностарнству; 
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8. Организује активности које промовишу српску традицију, српски језик, положај 

мањина и развој сарадње са младима из региона; 

9. Осмишљава стратегије, планове и акције за унапређење заштите животне средине, 

подизање еколошке свести младих и  здравијим стиловима живота. 

 

 

3. ЧЛАНСТВО У ССМФ 

Члан 9. 

Члан Савеза студената Машинског Факултета постаје се уписом у евиденцију и 

попуњавањем приступнице. Да би неко постао члан ССМФ мора бити студент Машинског 

Факултета Универзитета у Београду, да самовољно приступа и жели да учествује у раду 

ССМФ. Члан може бити биран у све органе ССМФ без ограничења. 

Члан 10. 

Сви чланови ССМФ имају иста права. Права им се не могу ограничавати изузев ако 

је то законом предвиђено. 

Члан 11. 

Права, дужности и обавезе чланова су:  

- да бира и буде биран у органе и друга тела ССМФ 

- да буде информисан о раду органа  

- да даје предлоге, мишљења и примедбе на рад 

- да учествује у извршавању задатака 

- да уредно плаћа чланарину 

-  

Члан 12. 

Чланство у ССМФ престаје: 

- самовољно иступањем 

- искључењем  

- смрћу 

- услед тешке повреде статута и неизвршавања задатака 
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4. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА  

Члан 13. 

Органи Савеза студената Машинског Факултета су: Скупштина, Извршни одбор и 

Надзорни одбор и њихови чланови могу бити искључиво чланови ССМФ. 

Члан 14. 

 Скупштину Савеза студената Машинског Факултета чини 21 члан који се бирају из 

редова Савеза студената Машинског Факултета.  

Скупштина може пуноважно да одлучује ако присуствује више од половине њених 

чланова. Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова. Гласање је јавно ако се 

другачије не одлучи. Уколико скупштини не присуствује број чланова потребан за 

одлучивање, она се одлаже и следећа заказује за 15 дана.  

Скупштина се састаје најмање 1 пут годишње.  

Ванредна скупштина сазива се одлуком председника скупштине. 

 

Члан 15. 

 Скупштина Савеза студената Машинског Факултета врши следеће послове:  

- Усваја Статут и друга општа акта ССМФ 

- Председник Скупштине ССМФ заступа и представља ССМФ  

- Предлаже више кандидата за функцију студента продекана, председника 

студентског парламента и чланове савета Машинског факултета Универзитета у 

Београду 

- Предлаже чланове студентског парламента из реда својих чланова 

- Бира извршни и надзорни одбор 

- Усваја финансијски план и завршни рачун  

- Доноси програм рада 

- Доноси одлуку о престанку рада 

- Одлучује о удруживању у друге облике удруживања 

- Одлучује о питањима о којима ће се чланови лично изјашњавати и начин тог 

изјашњавања 
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Члан 16. 

 Извршни одбор је извршни орган скупштине и броји девет чланова. Председника 

одбора бира скупштина из редова својих чланова са мандатом од четири године. 

Председник извршног одбора предлаже скупштини чланове извршног одбора, а скупштина 

одлучује о том предлогу. Мандат чланова Извршног одбора траје четири године. 

Извршни одбор може да ради ако седници присуствује већина чланова, а пуноважне 

одлуке доноси већином присутних чланова. 

Извршни одбор формира ресоре за успешан рад студента по одређеним делатностима и 

питањима. 

Седници Извршног одбора присуствују само његови чланови као и друга лица која се 

позову на седницу ради реферисања по одређеним питањима. 

Члан 17. 

 Извршни одбор: 

- Извршава одлуке скупштине ССМФ 

- Извршава налоге председника скупштине ССМФ 

- Припрема Статут и друга општа акта која подноси скупштина ССМФ на усвајање  

- Обавља послове у име скупштине ССМФ између два заседања скупштине ССМФ 

- Доноси пословник о раду 

- Управља имовином организације Савеза студената Машинског Факултета  

- Решава по другим питањима која су му Статутом или одлуком скупштине ССМФ 

стављена у надлежност 

- Предлаже пројекте од интереса за ССМФ 

- Предлаже и нове форме медијског присуства ССМФ. 

 

Члан 18. 

 Председник скупштине ССМФ председава седницама Скупштине. За свој рад је 

одговоран Скупштини. 

Председник се бира јавним гласањем између више кандидата, осим ако се другачије не 

одлучи на седници скупштине ССМФ. 

За председника скупштине ССМФ може се предложити више кандидата, а највише три. 

За председника скупштине ССМФ изабран је кандидат који добије највише гласова, који 

после избора председава Скупштином. 

 

 



6 
 

Члан 19. 

Надзорни одбор броји пет чланова. 

Председника Надзорног одбора бира Скупштина из реда својих чланова са мандатом од 

четири године. 

Председник Надзорног одбора предлаже Скупштини чланове Надзорног одбора, а 

скупштина ССМФ одлучује о том предлогу. 

Надзорни одбор разматра и контролише:  

- Примену одредби и других општих аката  

- Извршавање права и обавеза свих органа организације  

- Материјално и финансијско пословање законитости коришћења материјалних и 

финансијских средстава 

- Врши и друге послове који му се стављају у надлежност 

Надзорни одбор може да ради ако седници присуствује већина чланова. Надзорни одбор 

доноси одлуке већином присустни чланова. 

 

 

5. АДМИНИСТРАЦИЈА 

Члан 20. 

 За обаљање стручних, административно-техничких, финансијских и других послова 

Извршни одбор оснива своју службу. 

Одлуку о оснивању службе Извршни одбор доноси на својој седници. Служба нема статус 

правног лица и за свој рад је искључиво и у потпуности одговорна Извршном одбору. 

 

Члан 21. 

У оквиру Савеза студената Машинског Факултета делују две секције и то Спортско 

друштво „Машинац“ и Друштвени клуб студената машинства.  

Начин рада ових секција дефинише се актима које доноси Скупштина ССМФ. Секције 

немају својство правног лица. 

 

 

6. ЈАВНОСТ РАДА 

 

Члан 22. 

 Рад Савеза студената Машинског Факултета је јаван. 
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Члан 23. 

 Савез студената Машинског Факултета организује издавачко-пропагандну 

активност у складу са циљевима и задацима. 

Савез студената Машинског Факултета врши у складу са законом права и дужности 

оснивача и издавача за: „Машинац“, лист студената Машинског факултета. 

Члан 24. 

 Савез студената Машинског Факултета предузима потребне мере да обезбеди 

јавност свога рада и чланови Савеза буду стално информисани о раду и проблемима. 

Савез студената Машинског Факултета информише јавност о раду: 

- Омогућавањем приступа јавности седницама 

- Делатношћу листа „Машинац“ 

- Плакатима, посебним писменим и усменим информацијама и другим облицима 

јавног информисања. 

Члан 25. 

Сматрају се тајном и не могу се саопштити и објављивати подаци од значаја за 

безбедност, подаци чија је тајност загарантована законом, као и други подаци који су 

одређени општим актом Савеза студената Машинског Факултета. 

 

7. СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ССМФ 

 

Члан 26. 

Средства за спровођење циљева и задатака ССМФ у складу са законом чине:  

- Средства од чланарине  

- Донације правних и физичких лица  

- Поклони и средства остварена из других извора  

Члан 27. 

Висину чланарине за све чланове ССМФ одређује Скупштина ССМФ. 

Члан 28. 

Финансијско пословање у ССМФ води се на основу законских прописа и 

финансијских планова. 

Члан 29. 

Финансијски план и завршни рачун усваја Скупштина сваке календарске године. 
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8. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА 

Члан 30. 

Иницијативу за измену и допуну Статута могу дати чланови Скупштине ССМФ.  

Одлуку о изменама и допунама Статута доноси Скупштина на предлог Извршног одбора. 

 

9. ПРЕСТАНАК РАДА ССМФ 

Члан 31. 

Савез студената Машинског Факултета престаје са радом личним изјашњавањем 

чланова. Одлуком се одређује начин престанка рада. Одлуку о престанку рада може донети 

скупштина ССМФ на предлог неког од својих органа или чланова. Одлуком о престанку 

рада, одређује се поступак са средствима односно имовином ССМФ. 

Члан 32. 

У случају престанка рада ССМФ, финансијско-материјална средства и опрема 

преносе се на Машински факултет Универзитета у Београду. 

 

10. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 33. 

За тумачење овог Статута надлежна је Скупштина ССМФ 

Члан 34. 

Овај Статут ступа на снагу 15 дана након усвајања на седници 09.09.2021. године. 

Члан 35. 

Ступањем на снагу овог Статута престају да постоје сви претходни Статути ССМФ 

  

 

 

 

 

Председник Скупштине Савеза 

студената Машинског Факултета 

 

_______________________________ 

Никола Јокић 


