На основу Закона о удружењима грађана (Сл. Лист РС бр. 51/09), а на предлог Председништва Академије
инжењерских наука Србије на Скупштини Академије одржане 28.03.2018. године извршене су измене
постојећег Статута од 17.12.2014. године и донет нови
СТАТУТ
АКАДЕМИЈЕ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА СРБИЈЕ
ПРЕДМЕТ УРЕЂИВАЊА
Члан 1
Овим Статутом, у складу са Законом о удружењима грађана (у даљем тексту: Закон) уређују се организација,
делатност и рад Академије инжењерских наука Србије (у даљем тексту: Академија), овлашћења и начин
одлучивања органа и тела Академије, статус чланова Академије, као и друга питања од значаја за рад и
делатности Академије.
OБЛАСТ РАДА И ЦИЉЕВИ
Члан 2
Академија инжењерских наука Србије је највиша научна инжењерска институција у земљи којa
остварује, организује, развија и подстиче научно-истраживачки и развојни рад у области инжењерства.
Циљ Академије је да утиче на научна, развојна и иновациона истраживања, као и на остале облике
стручног и научног стваралаштва и ширења знања у свим инжењерским дисциплинама и да их
усмерава.
Члан 3
Активности Академије усмерене су према развоју и интеграцији научне и инжењерско-креативне
мисли, стваралаштву и ширењу знања у домену инжењерства.
ДЕЛАТНОСТИ
Члан 4
Основна делатност Академије је:
72 (Научно истраживање и развој)
Основна делатност у ужем смислу обухвата научна, развојна и иновациона истраживања у свим
инжењерским областима.
Као радна научна институција, активности АИНС остварују се у следећим областима деловања:








Промовисање и праћење развоја инжењерства у националним оквирима као делатности од
посебног значаја за економију и укупни просперитет Србије и њених грађана, и афирмација
инжењерства Србије кроз стварање услова да се ставови инжењерске науке и струке о
друштвено релевантним питањима чују и уважавају;
Развој јавне свести и разумевања инжењерства, афирмишући улогу инжењерства као покретача
иновација, социјалног и економског развоја;
Пружање независне, избалансиране, потпуне и научно засноване саветодавне функције Влади
и Народној скупштини Републике Србије, као и другим заинтересованим странама, у раним
фазама изградње националних политика и стратегија које су директно или индиректно повезане
са инжењерством и технолошким развојем;
Подстицање: а) изврсности у инжењерству, б) равномерног развоја свих инжењерских области
и в) системског деловања на унапређењу истраживачких, иновативних и предузетничких
капацитета и перформанси инжењерства Србије;
Унапређивање образовања инжењера кроз: а) саветодавно учешће у раним фазама изградње
националних политика и стратегија за ову област и б) перманентну мотивацију младих
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генерација, посебно талената, да своју професионалну каријеру усмере ка инжењерству;
Активно деловање на изградњи и унапређењу друштвеног амбијента за остваривање
продуктивне сарадње универзитета, истраживачко-развојних институција и индустрије, са
циљем јачања технолошке спремности и конкурентних перформанси националне економије, и
ефикасно суочавање Србије са великим друштвеним изазовима (старење популације, екологија
и климатске промене, глобализација, урбанизација, и слични мега-процеси који у значајној
мери зависе од технологије и инжењерства);
Активно међународно деловање са циљем: а) интеграције инжењерства Србије у водеће
европске и светске асоцијације академија инжењерских наука, б) успостављања билатералне
сарадње са националним академијама инжењерских наука, в) промоције инжењерства Србије у
међународним оквирима и г) пренос у националне оквире најновијих технолошких знања и
најбоље инжењерске праксе;
Подстицање духа заједништва и сарадње између различитих области инжењерства, подједнако
за домен инжењерских наука и инжењерске струке;
Сарадња са другим научним областима које су повезане или значајне за инжењерство, и у
којима инжењерство може да активно допринесе успешном друштвеном, економском и
културном развоју Србије, као и области у којима инжењерска знања и методе деловања могу
да буду део решења егзистенцијалних и развојних проблема са којима се Србија суочава;
Развијање информационог система о инжењерству, унапређењем документационе основе,
статистике и показатеља о инжењерству.
Побројане делатности се остварују:

 Преко издавања часописа, монографија, стручних књига, зборника радова и других публикација;
 Организовањем научно стручних скупова, научних трибина, округлих столова, јавних расправа и
других скупова;
 Израдом експертских оцена и савета, експертиза, ревизија и израде пројеката.
Члан 5
Академија је чланица Европског савета академија за инжењерство, примењене науке и технологију
(Еuro-CASE). Кроз Euro-CASE Академија учествује у пружању непристрасних и независних савета и
експертиза европским институцијама, компанијама и организацијама са циљем да охрабри и одржи
изврсност на пољу инжењерства и да промовише науку и праксу у корист грађана Европе.
Члан 6
Академија својим годишњим и вишегодишњим програмом рада утврђује облике и врсте својих
активности.
НАЗИВ И СЕДИШТЕ
Члан 7
Назив Академије је: Академија инжењерских наука Србије. Скраћени назив је АИНС.
Седиште Академије је у Београду.
У кореспонденцији са иностранством назив Академије на енглеском језику је: Academy of Engineering
Sciences of Serbia. Скраћени назив на енлеском језику је АЕSS.
Логотип Академије је:
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ЧЛАНСТВО
Члан 8
У свом саставу Академија има редовне (академик АИНС), дописне, почасне чланове и иностране
чланове.
Број чланова је ограничен на:


редовни и дописни 175



инострани чланови 60, при чему чланови српског порекла не прелазе 40%

 почасни чланови се ограничавају на 12.
Распоред по одељењима се врши по Правилнику о изборима пратећи развијеност наука одговарајућих
одељења.
Члан 9
За редовног члана Академије може бити изабран истакнути инжењер научник-стваралац, држављанин
Републике Србије, чији резултати у области науке и инжењерског стваралаштва представљају висока
достигнућа по чијем основу је стекао значајан углед у земљи и иностранству. Редовни члан мора имати
докторат и научно звање редовни професор или научни саветник. Редовни члан се бира из редова
дописних члановa.
За дописног члана Академије може бити изабран истакнути инжењер научник-стваралац у
инжењерским дисциплинама, држављанин Републике Србије, који се истиче значајним научним и
стваралачким достигнућима. Непходан је докторат наука и научно звање редовни професор или научни
саветник.
За почасног члана Академије може бити проглашен истакнути научник-стваралац у инжењерским
дисциплинама или инжењерству блиским дисциплинама, држављанин Републике Србије, који је члан
Српске академије наука и уметности, или члан угледне иностране Академије, носилац високих домаћих
или иностраних научних признања у области делатности АИНС.
За иностраног члана Академије може бити изабран истакнути инжењер научник-стваралац у
инжењерским дисциплинама, који није држављанин Републике Србије, а чији су резултати значајно
допринели развоју и примени науке и у нашој земљи.
Ближи критеријуми се дефинишу Правилником о избору нових чланова.
Члан 10
За остваривање својих циљева Академија сарађује са организацијама партнерима. Организације
партнери су правна лица (универзитети, факултети, институти, јавна предузећа, државне институције,
коморе, привредна друштва) са којима постоји обострани интерес за сарадњу.
Члан 11
Права и обавезе сваког члана Академије су:

да се бави научним и високостручним инжењерским стваралачким радом, у оквиру Академије
и шире;

да осмишљава, помаже и подржава рад Академије;


да се залаже и ангажује за остваривање циљева и програма Академије;



да редовно учествује у раду одговарајућих тела Академије и учествује у акцијама Академије;




да саопштава и преноси сазнања и резултате рада;
да у јавном животу чува етику струке ;



да се у јавним наступима декларише као члан Академије.

Права организација партнера су:


стална сарадња и расположивост чланова Академије за добијање савета и препорука по захтеву
(планови развоја, пословни потези, повезивање са компанијама у земљи и иностранству);



обавештавање о свим битним активностима Академије;
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учешће сарадника у раду Одбора и других ad hoc тела Академије;



позивање на све скупове од интереса које организује Академија, укључујући и Скупштину;



добијање одређеног броја штампаних публикација Академије;



оглашавање у публикацијама и на сајту Академије;
давање мишљења о стратешким опредељењима Академије.



Обавеза организација партнера је годишња чланарина.
Члан 12
Активни чланови Академије су редовни и дописни чланови који сходно члану 11 редовно учествује у
активностима Академије.
Неактивни чланови су они чланови Академије који не учествују у раду Академије или учествују у
веома смањеном обиму. Неактивним члановима престаје чланство ако неактивност траје 2 узастопне
године. Од ове мере су изузети неактивни чланови старији од 80 година, и чланови који су били болесни
или у иностранству дуже од 6 месеци у току последње 2 године. Престанак чланства доноси
Председништво на предлог одељења.
Статус чланова се утврђује сваке године пре заказивања редовне годишње скупштине према
Правилнику о статистици активности у АИНС. Неактивни чланови учествују у свим активностима
Академије осим у доношењу одлука за које се утврђује кворум. Неактивни чланови старији од 80
година рачунају се као активни ако присуствују на састанку где се тражи кворум.
Члан 13
Избор нових чланова Академије обавља се, по правилу, сваке треће године. Избор у чланство
Академије врши Скупштина Академије, сагласно Правилнику о избору.
Само редовни и дописни чланови учествују у кандидовању, избору и могу бити бирани у органе
Академије.
Члан 14
Приступ организација партнера је стално отворен и обавља се по Правилнику о организацијама
партнерима. Верификацију избора организација партнера врши Председништво и о томе обавештава
Скупштину.
Члан 15
Право предлагања кандидата за чланове Академије имају:


одељења Академије;



три редовна активна члана Академије;



Српска академија наука и уметности; удружења универзитетских професора и научника
Србије, универзитети, факултети, институти, научне асоцијације Републике Србије,
организације партнери.

Уз предлог мора бити приложена и писмена сагласност предложеног кандидата.
Члан 16
Одлука о избору чланова сматраће се пуноважном уколико седници Скупштине присуствује најмање
2/3 свих активних чланова и за одлуку гласа више од половине свих активних чланова.
Члан 17
Новоизабраним члановима уручује се диплома о чланству у Академији. Облик дипломе утврђује
Председништво Академије.
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Члан 18
Чланство у Академији престаје по личном захтеву члана, који у писменој форми доставља
Председништву, или по предлогу одељења о престанку чланства уколико члан неоправдано није
активан по члану 12 Статута у Академији током последње 2 године, о чему одлуку доноси
Председништво Академије.
Члан 19
Академија се стара о томе да својим члановима створи услове за успешан научни и стручни рад, и
предузима мере да им се омогући рад и у другим научним, стручним и привредним организацијама.
ОРГАНИ АКАДЕМИЈЕ
Члан 20
Органи Академије су: Скупштина, Председништво, Извршни одбор, Председник Академије, Надзорни
одбор и Одељења.
Своје активности Академија обавља преко органа и радних тела.
СКУПШТИНА АКАДЕМИЈЕ
Члан 21
Скупштина је највиши орган Академије и чине је редовни, дописни, тренутно присутни инострани и
почасни чланови. На годишњу скупштину се позивају и преставници организација партнера.
Члан 22
Скупштина Академије:
 доноси Статут Академије и његове измене и допуне;
 одлучује о избору чланова Академије;
 одлучује о формирању одељења;
 бира председника, потпредседнике и Надзорни одбор Академије;
 разматра резултате рада Академије;
 доноси план рада;
 доноси финансијски план и усваја завршни рачун;
 одлучује о међународној сарадњи и учлањењу у одговарајуће иностране академије и слична

друштва;
 ради друге послове утврђене Статутом.

Члан 23
Скупштина се одржава најмање једном годишње. Скупштина пуноправно одлучује ако јој присуствује
више од половине укупног активног чланства, изузев при избору нових чланова Академије где је
потребно најмање 2/3 активних чланова који учествују у избору.
Члан 24
Одлуке Скупштине су пуноважне ако за њих гласа више од половине присутних активних чланова Академије
изузев при избору нових чланова када је потребно више од половине свих активних чланова.
Члан 25
Начин рада Скупштине се утврђује Пословником који доноси Скупштина.
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ПРЕДСЕДНИШТВО АКАДЕМИЈЕ
Члан 26
Председништво Академије је извршни орган Скупштине.
Председништво сачињава 10 чланова: председник, 2 потпредседника, генерални секретар и секретари
одељења (6).
Члан 27
Мандат Председништва траје четири године.
Члан 28
Председништво пуноправно одлучује ако седници присуствује више од половине чланова.
Председништво одлучује већином гласова укупног броја чланова.
По потреби се одржава седница председништва проширена са координаторима међуодељењских
одбора.
Начин рада Председништва се утврђује Пословником, који усваја Председништво.
Члан 29
Председништво Академије:



руководи радом Академије између две Скупштине;
доноси одлуке о сазивању Скупштине и утврђује дневни ред;



утврђује програм рада;



стара се о остваривању одлука Скупштине и циљева Академије;



доноси одлуке о организовању стручних и научних саветовања, семинара и других радних
састанака



доноси одлуке о прихватању материјала донетих на једном или више одељења или одбора чиме ти
материјали постају званична документа АИНС;



утврђује програм међународне сарадње;




утврђује предлог финансијског плана;
подноси Скупштини извештај о раду;



бира генералног секретара Академије и заменика генералног секретара



организује изборе за нове редовне, дописне и иностране чланове АИНС;



врши функцију Научног већа са компетенцијама по Закону о науци
проглашава почасне чланове АИНС;





утврђује елементе за научне и стручне критеријуме за избор нових редовних и дописних чланова
АИНС;
одлучује о престанку чланства неактивних чланова



решава о евентуалним жалбама током изборног процеса као другостепени орган;



обавља и друге послове од интереса за остваривање циљева и програма рада Академије утврђених
овим Статутом.

6

ИЗВРШНИ ОДБОР АКАДЕМИЈЕ
Члан 30
Извршни одбор чине председник, 2 потпредседника и генерални секретар.
Извршни одбор има следеће функције:


саветодавно је тело председника;



припрема материјале и одлуке за седнице председништва;



реализује закључке скупштине и председништва;
формира платформу за преговоре у Академији и ван ње;




доноси хитне одлуке из домена рада председништва које се верификују на првом следећом
састанку председништва.

ПРЕДСЕДНИК АКАДЕМИЈЕ
Члан 31
Председник Академије се бира из редова редовних чланова Академије на четири године. Председник
може бити биран у највише два узастопна мандата.
Члан 32
Процедура избора председника и потпредседника регулише се правилником који усваја Скупштина.
Члан 33
Председник Академије:


заступа и представља Академију;



стара се о извршавању одлука Председништва и Скупштине и Извршног одбора;
овлашћени је финансијски налогодавац, што може пренети на потпредседника или генералног
секретара;
у изузетно хитним случајевима решава и питања из надлежности Председништва и Извршног
одбора, уз обавезу да о томе обавести Председништво и Извршни одбор на првој следећој седници;





извршава и друге послове одређене Законом и овим Статутом.
Члан 34

У знак признања и захвалности за посебне доприносе у организовању и раду Академије, Скупштина
може на предлог Председништва, председника чији је мандат истекао, прогласити почасним
председником. Мандат почасног председника није ограничен.
Члан 35
Академија има 2 потпредседника.
Потпредседници се бирају на исти начин и са истим бројем мандата као и председник. Потпредседнике
предлаже председник у склопу своје кандидатуре.
Потпредседник обавља оне послове за које га овласти председник, укључујући и представљање и
заступање Академије. Потпредседници по правилу имају задужења.
Један од потпредседника замењује председника као вршилац дужности председника када председник
трајно није у могућности да обавља предвиђене послове. Вршиоца дужности председника поставља
Председништво са мандатом до прве следеће редовне Скупштине или ванредне Скупштине.
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ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
Члан 36
Председништво именује генералног секретара и заменика генералног секретара Академије на период
од четири године са највише два узастопна мандата.
Генерални секретар Академије припрема предлоге одлука Председништва, води текуће послове
Академије, помаже председнику и потпредседницима у њиховом раду и обавља друге послове
Академије утврђене овим Статутом.
Заменик секретара замењује одсутног или спреченог генералног секретара а може добити и задужења
од председништва.
ОДЕЉЕЊА
Члан 37
Одељење чине редовни и дописни чланови. Одељење се образује за једну или више научних области.
Одељења су:

Одељење биотехничких наука;


Одељење грађевинских наука



Одељење електротехничких наука;




Одељење машинских наука;
Одељење рударских и геолошких наука;



Одељење технолошких, металуршких и наука о материјалима.

Члан Академије бира се по правилу у одељењу коме припада по својој матичној инжењерској
дисциплини и оним што га квалификује за чланство у том одељењу (радови из одговарајуће научне
области).
Члан 38
Одељења на седницама обављају следеће:

разматрају питања из области наука и струка за коју су формирана;


утврђују предлог програма рада;



предузимају активности за реализацију својих програма и програма из годишњег плана Академије;



утврђују предлог финансијских средстава потребних за рад одељења;
разматрају и утврђују извештај о раду Академије;





разматрају предлоге и утврђују планове појединих пројеката и других докумената и нормативних
аката који се подносе Скупштини на усвајање;
разматрају активности својих одбора, уколико их има и координирају њихов рад;



дају организацијама партнерима, научним и другим установама мишљења и предлоге, по
сопственој иницијативи или на њихов захтев, о питањима значајним за организовање или
побољшање науке и струке и укупног привредно-друштвеног развоја;





дају мишљење о свим правним актима које усваја Скупштина и /или председништво;
подносе записнике и извештаје са свим активностима и учесницима поименично. Обезбеђују да
ови документи буду на сајту на страници одељења;
бирају и разрешавају секретара и заменика секретара одељења;



утврђују списак активних чланова свог одељења;



учествују у организацији избора нових редовних , дописних и иностраних чланова АИНС;





предлажу и изјашњавају се о својим и другим предлозима кандидата за нове чланове АИНС.
Начин рада одељења одвија се по Пословнику који доноси одељење.
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Члан 39
Секретар одељења се, по правилу, бира из реда редовних чланова Академије.
Секретар одељења се стара о раду одељења, председава седницама одељења и стара се о извршењу
одлука одељења и реферише Председништву и Скупштини о питањима из домена рада одељења.
Секретар одељења има заменика, који га замењује када је секретар спречен да обавља дужности које
су му поверене.
Члан 40
Секретар и заменик секретара одељења се бирају на период од четири године са највише два узастопна
мандата.
ОДБОРИ
Члан 41
Одбори и друга радна тела могу се формирати као стална или повремена тела. Одбори се формирају за
реализовање појединих програмских задатака у појединим областима рада Академије.
Одбори могу бити одељењски и међуодељењски.
Члан 42
Међуодељењски одбори се формирају за активности које су заједничке за више одељења.
Одлуке о организовању међуодељењских одбора доноси Председништво. Координатора и
чланове међуодељенских одбора именује Председништво на предлог одељења, или на лични захтев
чланова.
Чланови међуодељењских одбора и других радних тела бирају се из редова чланова Академије и из
редова истакнутих научника и стручњака инжењерских дисциплина, а посебно из редова сарадника
организација партнера.
Члан 43
Координаторе и чланове одељењских одбора именује одељење. Одељењски одбори се оснивају за једну
научну област или блиске научне области.
НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 44
Надзорни одбор обавља контролу материјалног и финансијског пословања и о томе подноси извештај
Скупштини Академије.
Надзорни одбор води поступак одговорности за штету по члану 25 Закона о удружењима.
Надзорни одбор има председника и два члана, које бира Скупштина из редова чланства Академије.
Чланови Надзорног одбора бирају се на четири године и могу бити поново бирани.

СЕКРЕТАРИЈАТ
Члан 45
Секретаријат сачињавају генерални секретар, технички секретар и потребни административни
службеници. Секретаријатом руководи генерални секретар а помоћник је технички секретар.
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ЈАВНОСТ РАДА АКАДЕМИЈЕ
Члан 46
Рад Академије је јаван.
Чланство и јавност се обавештавају о раду Академије непосредно, путем одговарајућих публикација,
преко средстава јавног информисања, веб сајта Академије и другим погодним начинима.
О обавештавању јавности старају се председник и генерални секретар Академије.
СРЕДСТВА АКАДЕМИЈЕ
Члан 47
Академија има свој финансијски план.
Средства за рад Академије се стичу из:


државних фондова и од других организација за реализацију делатности из члана 4 овог Статута;



доприноса својих организација партнера у виду чланарина;



донација, поклона, добровољних прилога организација и појединаца.

Финансијским планом Академије средства се распоређују на:

средства за остваривање научног програма Академије;


средства за стручну службу;



средства за финансирање општих послова и опреме Академије;



средства за међународну сарадњу.
Стицање и расподела финансијских средстава се регулише посебним Правилником који доноси
Председништво Академије.
Члан 48
Иницијативу за измене и допуне Статута могу дати:

Скупштина;


Одељење;



Председништво;



Извршни одбор;
члан Академије.



Иницијатива мора бити писмено образложена и подноси се Председништву Академије, које припрема
предлог измене и доставља га Скупштини.
Члан 49
Обавезна тумачења овог Статута и његових појединих одредби даје Скупштина Академије.
ПРЕСТАНАК РАДА АКАДЕМИЈЕ
Члан 50
Академија престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева
Академије инжењерских наука Србије, као и у другим случајевима, предвиђеним Законом.
У случају престанка рада имовина Академије припада Министарству задуженом за науку.
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ПЕЧАТ
Члан 51
Академија има свој печат. Печат је округлог облика по чијем ободу пише ћирилицом: Академија
инжењерских наука Србије и број 1998.
У средини печата је амблем Академије квадратног облика који садржи латинична слова АИНС.
СТУПАЊЕ НА СНАГУ СТАТУТА
Члан 52
Овај Статут ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине Академије инжењерских наука
Србије.
Истог дана престаје да важи Статут Академије инжењерских наука Србије који је донет од стране
Скупштине Академије од 17. децембра 2014. године.
Председавајући Скупштине,
Проф. др Бранко Ковачевић,
Председник АИНС, редовни члан
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