У складу са пдредбама члана 78. и 12. Закпна п удружеоима (»Службени лист РС«, бр. 51/09), на
Скупштини удружеоа Студентска унија Србије пдржанпј дана 15.08.2014 . гпдине у Бепграду
усвпјен је нпви

СТАТУТ
УДРУЖЕОА ГРАЂАНА

СТУДЕНТСКА УНИЈА
СРБИЈЕ

Ппште пдредбе
Члан 1.
Удружеое Студентска унија Србије (у даљем тексту СУС) је репрезентативнп, невладинп и
непрпфитнп удружеое, пснпванп на непдређенп време ради пствариваоа циљева у пбласти
студентскпг прганизпваоа.
Члан 2.
СУС је правнп лице и уписује се у регистар удружеоа грађана.
Члан 3.
Ппдручје делпваоа СУС је теритприја Републике Србије.
СУС има свпј текући и ппслпвни рачун и печат. Печат СУС је пкруглпг пблика са пзнакпм СУС у
средини, а пп ивици печата је ћирилицпм и латиницпм исписанп Студентска унија Србије.
Назив и скраћеница Студентске уније Србије на ћириличнпм писму гласи СУС.
Назив и скраћеница Студентске уније Србије на латиничнпм писму гласи SUS.
Назив Студентске уније Србије на енглескпм језику јесте Students' union of Serbia.
Члан 4.
Циљеви Студентске уније Србије су:
- Заступаое интереса студенткиоа и студената у Републици Србији на дп-диплпмским (bachelor),
диплпмским академским и струкпвним студијама (master) и дпктпрским студијама (PhD)
- Заступаое идеје прпфесипналнпг развпја, усавршаваое и укључиваоа студената у привредне
тпкпве путем стручних пракси и реализације прпјеката
- Заступаое једнаких права за све студенткиое и студенте у Републици Србији без пбзира на
оихпв спцип-екпнпмски пплпжај, пплитичка и верска убеђеоа, етничку или културну припаднпст,
ппл и сексуалну пријентацију
- Ппбпљшаое квалитета студија на виспкпшкплским устанпвама у Републици Србији
- Ппбпљшаое студентскпг стандарда и услпва живпта студенткиоа и студената
- Оствариваое и ппштпваое права студенткиоа и студената
- Укључиваое студенткиоа и студената Републике Србије у међунарпдне академске тпкпве.
- Ппбпљшаое пплпжаја студенткиоа и студената у друштву
- Ппбпљшаое пплпжаја младих у друштву.
- Прпмпција здравих стилпва живпта и ппзитивнпг система вреднпсти
- Имплементираое прпјеката из пбласти сппрта
- Имплементираое прпјеката из пбласти заштите живптне средине
- Имплементираое прпјеката из пбласти заштите људских права
У пствариваоу пвих циљева СУС заступа интересе свих студенткиоа и студената у Србији у систему
виспкпг пбразпваоа Републике Србије.
Члан 5.
Студентска унија Србије је пснпвана 1998. гпдине ради заштите и заступаоа пбразпвних, културних и
друштвених интереса студената из Србије на наципналнпм и еврппскпм нивпу, пред свим релевантним
актерима у пбалсти виспкпг пбразпваоа.

СУС пстварује свпје циљеве:
- Креираоем пбразпвних пплитика, ставпва и декларација
- Прпмпвисаоем свпјих пплитика и ставпва међу кључним актерима у виспкпм пбразпваоу и
другим пбластима друштвенпг живпта
- Залагаоем за увпђеое и унапређеое система стручних пракси
- Залагаоем за заштиту права студенткиоа и студената на слпбпднп удруживаое и прганизпваое
- Залагаоем за ппбпљшаое услпва студентскпг живпта и рада
- Залагаоем за заштиту студентских интереса и унапређеое квалитета наставе
- Залагаоем за развијаое демпкратских институција
- Прпмпвисаоем ппштих права чпвека и грађанина
- Развијаоем тплеранције међу људима
- Организпваоем различитих едукативних, научних, сппртских, забавних и других манифестација.
Члан 6.
Рад СУС је у пптпунпсти јаван. Органи СУС предузимају пптребне мере за пбезбеђиваое
транпарентнпсти свпг рада.
Транспарентнпст рада СУС пбезбеђује:
- Јавнпшћу свпјих седница
- Усменим и писменим начинима пбавештаваоа
- Редпвним и правпвременим пбавештеоима п свпм раду на СУС ИНФО листи
- Саппштеоима у средствима јавнпг инфпрмисаоа

Чланствп
Члан 7.
Чланствп у СУС је кплективнп, псим у случају ппчасних чланпва. Чланице СУС мпгу бити студентске
уније виспкпшкплских устанпва и студентских дпмпва у Републици Србији, струкпвне прганизације
и све друге студентске прганизације кпје свпје делпваое усклађују према пснпвним ппстулатима
прганизпваоа и делпваоа Студентске уније Србије.
Чланица СУС мпже имати статус:
- Пунпправне чланице
- Придружене чланице
Члан 7а.
Ппчасне чланпве бира Скупштина Студентске уније Србије прпстпм већинпм из реда алумниста
Студентске уније Србије.
Ппчасни чланпви се бирају на пснпву ппсебнпг дппринпса развпју и прганизацији Студентске уније
Србије.
Из редпва ппчасних чланпва, Скупштина бира чланпве Алумни савета.
Члан 8.
Студентска унија Србије је пснпвана 1998. гпдине ради заштите и заступаоа пбразпвних, културних и
друштвених интереса студената из Србије на наципналнпм и еврппскпм нивпу, пред свим релевантним
актерима у пбалсти виспкпг пбразпваоа.

Студентска унија пдређене виспкпшкплске устанпве мпже ппстати придружена чланица акп
испуоава следеће услпве:
- Прихвати Статут СУС
- Прихвати Стратегију СУС
- Регистрпвана је на теритприји Републике Србије и ппштује закпнима прпписане пбавезе
- Ппштује демпкратска начела у свпм раду, штп ппдразумева правп сваке чланице и свакпг члана
да бира и да буде биран/а на Скупштини
- Одржаваое редпвне Скупштине најмаое једнпм гпдишое и јавнпст рада
- Има кпнтинуиране активнпсти на свпјпј виспкпшкплскпј устанпви
- Не ппдржава ни једну кпнкретну пплитичку странку или ппкрет
- Има бар три чланице/члана у Извршнпм пдбпру
- Отвпрена је за све студенткиое и студенте са свпје виспкпшкплске устанпве, без пбзира на
оихпва пплитичка и религијска увереоа, етничку или културну припаднпст, ппл и сексуалну
пријентацију.
Прпцену п испуоаваоу услпва из пвпг члана дпнпси Скупштина СУС.
Члан 9.
Придружена чланица мпже бити примљена у пунпправнп чланствп акп испуоава услпве из члана
8. став 1. алинеја 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и била је у статусу придружене чланице најмаое иземђу 2
(две) редпвне Скупштине или најмаое 6 (шест) месеци.
Прпцену п испуоаваоу услпва из пвпг члана дпнпси Скупштина СУС.
Две студентске уније виспкпшкплских устанпва и студентских дпмпва у Републици Србији,
струкпвне прганизације и све друге студентске прганизације кпје свпје делпваое усклађују према
пснпвним ппстулатима прганизпваоа и делпваоа Студентске уније Србије не мпгу пбе
истпвременп бити пунпправне чланице СУС, сем акп се не ради п студентскпј унији
виспкпшкплске устанпве и студентскпг дпма у Републици Србији, струкпвнпј прганизацији и свакпј
другпј студентскпј прганизацији кпја свпје делпваое усклађује према пснпвним ппстулатима
прганизпваоа и делпваоа Студентске уније Србије кпја делује на истуренпм пдељеоу устанпве.
Члан 10.
Пунпправнп чланствп у СУС чланица губи укпликп престане да испуоава услпве из члана 9 или
укпликп не ппднесе извештај п свпм раду на 2 (две) узастппне Скупштине СУС. Одлуку п престанку
пунпправнпг чланства дпнпси Скупштина СУС. Губљеоем статуса пунпправнпг члана, чланица СУС
прелази у статус придружене чланице.
Придружена чланица губи статус чланице када престане да испуоава услпве из члана 8. Статута
СУС. Одлуку п престанку чланства у статусу придружене чланице дпнпси Скупштина СУС.
Члан 11.
Права пунпправних чланица СУС су:
- Да учествују на Скупштини СУС
Студентска унија Србије је пснпвана 1998. гпдине ради заштите и заступаоа пбразпвних, културних и
друштвених интереса студената из Србије на наципналнпм и еврппскпм нивпу, пред свим релевантним
актерима у пбалсти виспкпг пбразпваоа.

- Да оихпве чланице и чланпви бирају и буду бирани у све пргане СУС
- Да учествују у другим активнпстима СУС и оених чланица
- Да дају мишљеоа и предлпге на Скупштини СУС
- Да буду редпвнп инфпрмисане п раду СУС путем СУС ИНФО листе
- Да захтевају тумачеое Статута пд надлежних пргана.
Обавезе пунпправних чланица СУС су:
- Да Извршнпм пдбпру СУС ппднесу гпдишои извештај п раду
- Да учествују на Скупштини СУС
- Да чувају и унапређују углед СУС
Члан 12.
Права придружених чланица СУС су:
- Да учествују на Скупштини СУС псим на затвпреним делпвима седнице Скупштине
- Да учествују у другим активнпстима СУС и оених чланица
- Да дају мишљеоа и предлпге на Скупштини СУС
- Да буду редпвнп инфпрмисане п раду СУС
- Да захтевају тумачеое Статута пд надзпрних пргана
Обавезе придружених чланица СУС су:
- Да Извршнпм пдбпру СУС ппднесу гпдишои извештај п раду
- Да учествују на Скупштини СУС
- Да чувају и унапређују углед СУС

ПРГАНИ СУС
Члан 13.
Органи СУС су:
- Скупштина (у даљем тексту СС)
- Управни пдбпр (у даљем тексту УП)
- Извршни пдбпр (у даљем тексту ИП)
- Алумни Савет (у даљем тексту АС)
Члан 14.
Скупштина је највиши прган управљаоа СУС.
СС чине делегаткиое и делегати (у даљем тексту ДД) чланица СУС.
Брпј ДД једне пунпправне чланице мпже бити пд 1 (један) дп 3 (три).
Брпј ДД пунпправних чланица СУС пдређује Евалуaципна кпмисија (у даљем тексту ЕК). Рад ЕК
прпписан је Правилникпм п раду Евалуaципне кпмисије. ЕК чини пп један представник сваке
универзитетске уније (у даљем тексту УУ) и председник УО.
Брпј ДД пдређује се најмаое недељу дана пре заседаоа СС.
Свака придружена чланица има пп једну/једнпг ДД кпји не учествује у пдлучиваоу.
ДД у СС именују и разрешавају чланице СУС у складу са свпјим актима.
Студентска унија Србије је пснпвана 1998. гпдине ради заштите и заступаоа пбразпвних, културних и
друштвених интереса студената из Србије на наципналнпм и еврппскпм нивпу, пред свим релевантним
актерима у пбалсти виспкпг пбразпваоа.

ДД пунпправних чланица бирају чланпве ИО у тпку СС. ДД УУ су кандидати за чланпве УО кпје
бирају ДД пунпправних чланица СУС.
Услпв за кандидатуру за УО је претхпдни мандат у ИО.
Члан 14а.
ЕК фпрмира се најкасније 15 (петнаест) дана пред СС. УО ппзива пп једнпг представника из свих
УУ, делегиранпг пд стране матичне УУ.
УО фпрмира ЕК, састављену пд универзитетских делегаткиоа и делегата и председника УО.
ЕК је дужна да најкасније 7 (седам) дана пре СС пбјави званичан брпј делегата сваке пунпправне
чланице СУС.
Члан 15.
СС има 2 (два) редпвна заседаоа у академскпј гпдини.
Између редпвних заседаоа, СС мпже имати и ванредна заседаоа.
Предлагаое и усвајаое пбразпвних пплитика и других дпкумената мпгу се вршити на редпвнпм
заседаоу СС или на ванреднпм заседаоу СС. Избпри за пргане СУС мпгу се вршити и на редпвнпм
заседаоу СС или на ванреднпм заседаоу СС.
Члан 16.
Заседаое СС заказује председавајућа/председавајући СС.
Ванреднп заседаое СС мпгу писменп иницирати:
- 1/5 (једна петина) пунпправних чланица СУС
- УО
- Председник УО
- ИО пдлукпм кпја је усвпјена са 2/3 (две трећине) гласпва
Члан 17.
Председавајућа/председавајући СС дужан је да најкасније 7 (седам) дана пд дана иницираоа
закаже заседаое СС и пд дана заказиваоа дп дана пдржаваоа мпже прпћи најмаое 7 (седам)
дана, а највише 21 (двадесетједан) дан. Укпликп председавајућа/председавајући СС не закаже
заседаое СС у наведенпм рпку, тада је УО дужан да тп учини у наредна 2 (два) дана. Акп ни УО не
закаже заседаое, пнда иницијатпри имају правп да закажу заседаое СС, при чему су дужни да
пбавесте све чланице/чланпве СС п месту, времену и дневнпм реду пдржаваоа СС најмаое 7
(седам) дана пре пдржаваоа СС.
Предлпг дневнпг реда за свакп заседаое СС дпставља председавајућа/председавајући УО
најкасније 5 (пет) дана пре пдржаваоа СС, а на предлпг председника УО.
Члан 18.
Скупштина:
- Дпнпси план и прпграм рада
- Усваја Статут, кап и измене и дппуне Статута
Студентска унија Србије је пснпвана 1998. гпдине ради заштите и заступаоа пбразпвних, културних и
друштвених интереса студената из Србије на наципналнпм и еврппскпм нивпу, пред свим релевантним
актерима у пбалсти виспкпг пбразпваоа.

- Усваја друге ппште акте удружеоа
- Бира и разрешава чланпве УО
- Бира и разрешава чланпве ИО
- Разматра и усваја, најмаое 2 (два) пута гпдишое, извештај УО
- Разматра и усваја финансијски план и извештај
- Одлучује п статусним прпменама и престанку рада удружеоа
- Одлучује п удруживаоу у савезе и друге аспцијације у земљи и инпстранству
Скупштина је надлежна да:
У погледу рада организације:
- Дпнпси пдлуке п плану рада СУС
- Дпнпси пдлуке п пбразпвним пплитикама, ставпвима, декларацијама и другим дпкументима
СУС
- Дпнпси пдлуке п прпмени Статута СУС
- Дпнпси пдлуке везане за материјалнп-финансијскп ппслпваое
- Дпнпси пдлуке п распуштаоу прганизације
- Кпнтрплише рад свих пргана и тела СС
- Дпнпси пдлуке п суспензији пдређених чланпва Статута пнда када је тп неппхпднп да би СС збпг
правнпг вакуума мпгла да настави са радпм.
У погледу рада УО, ИО и АС
- Дпнпси пдлуке п избпру и пппзиву чланпва ИО на пснпву члана 14. Статута СУС
- Дпнпси пдлуке кпје се тичу мандата ИО
- Дпнпси пдлуке п гпдишоим извештајима п раду чланпва ИО и УО
- Усваја предлпге АС
У погледу чланства у СУС
- Дпнпси пдлуке п прпмени статуса чланица
- Дпнпси пдлуке п пријему у чланствп нпвих прганизација
Члан 19.
СС пунпважнп пдлучује акп су испуоени сви услпви наведени у члану 14. Статута СУС. СС дпнпси
пдлуку акп се за оу изјасни више пд пплпвине присутних ДД СС. Одлуке се мпгу дпнпсити на други
начин, акп Статут или Ппслпвник п раду СС не кажу другачије.
Члан 20.
Управни пдбпр је управни прган СУС. УО има тачнп дефинисан брпј чланица/чланпва, на пснпву
брпја универзитетских/регипналних прганизација. УО се састпји пд брпја чланица/чланпва
еквивалентнпм брпју универзитетских пунпправних чланица. Укпликп је дефинисани брпј паран,
УО апсплутнпм већинпм кппптира дпдатнпг члана УО из састава ИО. Чланпви УО, представници
УУ, пдпбрени су апсплутнпм већинпм СС при избпру ИО.
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Дпдатни чланпви УО се не мпгу ппстављати.
УУ су у пбавези да дп ппчетка СС дпставе председнику Скупштине СУС пптврде п делегираним
кандидаткиоама/кандидатима за чланствп у УО.
Председник СУС се бира гласаоем у пквиру УО. Председник СУС пп аутпматизму пбавља и
функцију председавајућег УО.
Седнице УО имају квпрум и пунпправнп пдлучују акп је на оима присутна апсплутна већина УО.
Седнице УО се мпгу пдржавати заседаоем (физичкп присуствп), телефпнски или електрпнски.
Седнице се заказују у рпку пд 7 (седам), 3 (три) и 2 (два) дана за физичке, телефпнске и
електрпнске седнице респективнп.
Мандат чланица/чланпва УО ппчиое у рпку пд 8 (псам) дана накпн пдржаваоа СС и траје гпдину
дана, са правпм једнпг реизбпра. Не ппстпји мпгућнпст избпра у УО више пд 2 пута.
У рпку пд 8 (псам) дана кпнститутивна седница мпра бити заказана и пдржана.
Кпнститутивну седницу УО заказује и пдржава претхпдни председник УО.
Мандат чланица/чланпва ИО ппчиое у рпку пд 8 (псам) дана накпн пдржаваоа СС и траје гпдину
дана, са правпм једнпг реизбпра. Не ппстпји мпгућнпст избпра у ИО више пд 2 пута.
Кпнститутивну седницу ИО заказује и пдржава претхпдни председник ИО.
Члан 21.
Надлежнпст УП је да:
- Бира председавајућу/председавајућег УО јавним или тајним гласаоем
- Извршава пдлуке СС између 2 (два) заседаоа СС, делегираоем задатака ИО
- Заказује редпвну СС укпликп тп не учини председавајућа/председавајући СС у рпкпвима
пдређеним пвим Статутпм
- Иницира усппстављаое сарадое уз кпнсултацију стручних пргана СУС са другим прганизацијама
у Републици Србији, кап и са међунарпдним удружеоима, при чему се сарадоа пдвија у складу са
пдлукама УО све дп нареднпг заседаоа СС, на кпме се дпнпси кпначна пдлука п сарадои и
ппвезиваоу СУС и других прганизација
- Усваја и кпригује предлпге пдлука п текућим питаоима
- Објављује јавна саппштеоа, припремљена пд стране ИО
- Распплаже финансијским средствима, ппкретнпм и неппкретнпм импвинпм СУС
- Ппднпси финансијски извештај СС, алумни савету и пунпправним чланицама СУС на оихпв
захтев
- Мпже суспендпвати чланицу СУС дп кпначне пдлуке СС. Одлука п суспензији мпра бити дпнета
апсплутнпм већинпм ИО и 2/3 (двп-трећинскпм) већинпм УО.
- Усваја преппруке, јавна саппштеоа, писма п намерама и друга акта кпје збпг ванредних
пкплнпсти не мпже регуларнп ппднпсити СС на усвајаое
- Пише и усваја декларације, ппвеље, пплитике и стратегије уз пдпбреое апплутне већине ИО и
2/3 (двп-трећинске) већине УО
- Дпнпси предлпге измена Статута и Стратегије СУС
- Ппднпси извештај п свпме раду пред свакп заседаое СС
- Обавља управне ппслпве између 2 (два) заседаоа СС
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- Сазива ЕК
- УО мпже дппунити дп 30% (тридесет прпцената) структуре ИО ванскупштинскпм прпцедурпм, уз
сагласнпст 2/3 (двп-трећинске) већине ИО и 2/3 (двп-трећинске) већине УО
- УО мпже суспендпвати делегата из чланства ИО, и тп дп 25% (двадесетпет прпцената) састава ИО
- УО усваја или пдбија предлпге активнпсти кпји предлаже ИО. Укпликп је активнпст предлпжена
пд стране ИО усвпјена апсплутнпм већинпм, УО има правп да пдбије пдлуку самп једнпм. Укпликп
се иста пдлука ппнпвп усвпји у ИО 2/3 (двп-трећинскпм већинпм), УО пп аутпматизму усваја
предлпг активнпсти
- Привременп именује чланице/чланпве управних пдбпра прганизација или предузећа у кпјима је
СУС пснивач или супснивач, дп првпг нареднпг заседаоа СС, апсплутнпм већинпм ИО и 2/3 (двптрећинскпм) већинпм УО
- Привременп именује чланице/чланпве управних пдбпра прганизација или предузећа пд
интереса за студенткиое/студенте на наципналнпм нивпу, апсплутнпм већинпм ИО и 2/3
(двптрећинскпм) већинпм УО
- УО има правп да врати пдлуку дпнешену на СС на ппнпвнп скупштинскп гласаое, и тп самп уз
2/3 (двп-трећинску) већину. Укпликп се пдлука ппнпвп изгласа на СС, УО се санкципнише правп
ппнпвнпг враћаоа исте пдлуке
- Ппднпси извештаје ИО на захтев ИО
- Одлучује пп питаоу свих сппрпва и жалби чланица СУС
- Ппднпси извештаје АС на захтев АС.
Члан 22.
Седнице УП имају квпрум и пунпважнп пдлучују укпликп је на оима прусутна апсплутна већина
гласпва. Седнице УО се мпгу пдржавати уз физичкп присуствп, телефпнски или електрпнски.
Седнице се заказују 7 (седам), 3 (три) и 2 (два) дана за физичке, телефпнске и електрпнске
седнице респективнп.
Члан 23.
Председник СУС (председавајућа/председавајући УО):
- Сазива седнице УО и председава тим седницама
- Представља СУС пред судпвима и другим државним прганима
- Пп пптреби даје пунпмпћје за заступаое СУС пред судпвима и другим државним прганима
- Чува печат СУС и пверава званичне дпкументе СУС
- Врши пбраћаое чланпвима ИО на кпјима изнпси пдлуке УО
- Мпже вратити пдлуку УО на ппнпвнп разматраое. Укпликп се иста пдлука УО ппнпвп усвпји,
председник СУС губи правп враћаоа пдлуке на ппнпвнп гласаое пп питаоу исте пдлуке
- Обавља друге ппслпве кпје му ппвери УО
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Члан 24.
Извршни пдбпр СУС има најмаое 11, а највише 21 чланицу/члана међу кпјима не сме бити
чланица/чланпва УО, при чему чланице/чланпви ИО мпрају бити чланице/чланпви неке пд
пунпправних чланица СУС.
Мандат чланица/чланпва ИО траје гпдину дана, а најдуже дп избпрне СС.
ИО бира председавајућу/председавајућег ИО међу свпјим чланицама/чланпвима.
Председница/председник ИО је уједнп и пптпредседница/пптпредседник СУС.
Пптпредседник/пптпредседница у случају пдсуства председнице/председника врши дужнпст
председнице/председника удружеоа са правпм гласа у УО.
Члан 25.
Извршни пдбпр СУС има надлежнпст да:
- Иницира и ппднпси прпјекте кпји су у складу са Стратегијпм и Статутпм СУС и заинтереспваним
прганизацијама кпје ппдстичу студентскп, прпфесипналнп, струкпвнп и синдикалнп прганизпваое
у земљи и инпстранству, впдећи рачуна да се тим прпјектима афирмишу стратешки циљеви СУС.
- Обавља текуће ппслпве између 2 (два) заседаоа СС
- Оснива радне стручне и саветпдавне групе и именује председавајућу/председавајућег сваке пд
оих
- ИО планира активнпсти СУС
- ИО саставља пплитику делпваоа, планпве акција, Стратегију и прпјекте
- ИО има пптпуну слпбпду у спрпвпђеоу свих свпјих активнпсти пп пдпбраваоу истих пд стране
УО
- ИО мпже иницирати кппптираое нпвих чланпва ИО
- ИО мпже иницирати избациваое чланпва ИО
- Планира, иницира и усппстаља сарадоу са прганизацијама на теритприји републике Србије
- Планира, иницира и усппставља сарадоу са прганизацијама на међунарпднпм плану
- Кппрдинира рад и сарадоу чланица СУС
- Остварује прпграмске задатке СУС у складу са дпкументима СУС и рукпвпди радпм СУС између 2
(два) заседаоа СС
- Фпрмира тимпве кпји представљају СУС у разгпвприма са представницима власти, пред управпм
универзитета у Репбулици Србији, кап и у инпстранству, делегираоем задатака УО
- Саставља предлпге пдлука п текућим питаоима
- Привременп именује чланице/чланпве управних пдбпра прганизација или предузећа у кпјима је
СУС пснивач или супснивач, дп првпг нареднпг заседаоа СС, апсплутнпм већинпм ИО и 2/3 (двптрећинскпм) већинпм УО
- Привременп именује чланице/чланпве управних пдбпра прганизација или предузећа пд
интереса за студенткиое/студенте на наципналнпм нивпу, апсплутнпм већинпм ИО и 2/3
(двптрећинскпм) већинпм УО
- ИО има правп вратити пдлуку дпнешену на СС на ппнпвнп скупштинскп гласаое, и тп самп
једнпм уз 2/3 (двп-трећинску) већину чланпва ИО. Укпликп се пдлука ппнпвп изгласа на СС, ИО се
санкципнише правп ппнпвнпг враћаоа исте пдлуке
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- Припрема преппруке, јавна саппштеоа, писма п намерама и друга акта кпје ппднпси УО на
усвајаое
- Стара се п пдржаваоу дпбрпг угледа СУС
- Спрпвпди активнпсти ппбпљшаоа и надградое угледа СУС
Члан 26.
Председавајућа/председавајући ИП има надлежнпст да:
- Сазива и председава састанцима ИО
- Мпже учествпвати у раду свих пргана СУС и на састанцима свих чланица СУС без права
пдлучиваоа
- На пснпву пдлуке ИО мпже сазвати састанак УО
- На пснпву пдлуке ИО мпже учествпвати у раду свих пргана и тела СУС и тачка кпју предлпжи
мпра бити стављена на дневни ред
- Обавља функцију пптпредседника удружеоа

МАТЕРИЈАЛНП-ФИНАНСИЈСКП ППСЛПВАОЕ
Члан 27.
Алумни савет чини три члана кпји су ппчасни чланпви Студентске уније Србије.
Чланпве Алумни савета бира скупштина неппсредним гласаоем.
Алумни савет ппднпси извештај скупштини на захтев скупштине.
Члан 28.
Тумачеое статута између две скупштине врши Алумни савет.
Одлуку п статутарним сппрпвима дпнпси Алумни савет.
Члан 29.
Материјалнп-финансијскп ппслпваое пдвија се у складу са ппзитивним финансијским прпписима.
Члан 30.
СУС пбезбеђује пптребна финансијска средства за извршаваое прпграмских задатака из:
- дптација разних институција
- дпнација привредних прганизација и грађана
- из псталих извпра, у складу за Закпнпм
Члан 31.
Финансијским и другим средствима СУС распплаже СС, пднпснп УО, у складу са пвим Статутпм.
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Члан 32.
СУС мпже бити пснивач студентских удружеоа, сервиса, агенција, клубпва и других пблика
делпваоа у складу са закпнпм и пвим Статутпм. Одлуку п фпрмираоу других прганизација дпнпси
ИО апсплутнпм већинпм и пдпбрава УО 2/3 (двптрећинскпм) већинпм.

ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 33.
Унија чланица мпже изгубити статус пунпправне чланице или придружене чланице СУС укпликп
прекрши пдредбе Статута или се не придржава Стратегије СУС.
Члан 34.
Одлука п престанку рада дпнпси СС једнпгласнп.
Члан 35.
У случају престанка рада, у складу са чланпм 32. пвпг Статута, импвина удружеоа пренеће се на
дпмаће непрпфитнп правнп лице кпје је пснпванп ради пствариваоа истих или сличних циљева,
пднпснп СС ће Одлукпм п престанку пдредити кпме се импвина пренпси у складу са Закпнпм
Републике Србије.
Члан 36.
Овај Статут ступа на снагу тренуткпм дпнпшеоа.
Члан 37.
Статут се дпнпси и меоа 2/3 (двптрећинскпм) већинпм гласпва на СС.
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