ДРУШТВО ТЕРМИЧАРА СРБИЈЕ
Главни одбор Друштва термичара Србије, на седници одржаној 24.9.2009. године
донео је

ПРАВИЛНИК
О
ПОЧАСНИМ ЧЛАНОВИМА ДРУШТВА ТЕРМИЧАРА СРБИЈЕ
Члан 1.
Овим правилником се ближе уређује стицање почасног чланства у Друштву
термичара Србије (у даљем тексту: Друштво) и друга питања битна за статус почасног
члана Друштва.
Члан 2.
Статус почасног члана Друштва може се доделити члану Друштва који има најмање
30 година стажа у инжењерској струци и призната остварења у струци, као и лицу које
није члан Друштва, а које је својим радом, ангажовањем, достигнућима и другим видовима
активности изузетно допринело афирмисању струка из делатности Друштва или самом
Друштву.
Статус почасног члана може се доделити и страном држављанину који је заслужан
за општи напредак струке из делатности Друштва и за развој стручних веза између земље
у којој делује и Републике Србије.
Члан 3.
Право предлагања лица за почасног члана Друштва имају сви органи и тела
Друштва и/или 3 истакнута члана Друштва.
Одлуку о додели статуса почасног члана Друштва доноси Скупштина Друштва, на
начин предвиђен Пословником о раду Скупштине.
Друштво може имати неограничен број лица са статусом почасног члана Друштва.
Члан 4.
Проглашење почасног члана обавља се на посебној свечаности јавним
саопштавањем избора од стране председника Друштва, читањем образложења и
уручењем специјалне Повеље о избору.
Свечаност проглашења почасног члана може се одржати једанпут у току
календарске године.
Члан 5.
Почасно чланство у Друштву је доживотно.
Изузетно од одредбе става 1. овог члана, почасно чланство у Друштву може
престати и на захтев почасног члана.
За време трајања почасног чланства, лице изабрано за почасног члана не може да
буде члан Скупштине Друштва и да врши било коју изборну функцију у Друштву.
Члан 6.
Почасни члан Друштва нема посебна права и обавезе по основу почасног чланства.

Почасни члан Друштва изабран из редова чланова Друштва, ослобођен је од
обавезе плаћања чланарине Друштву, бесплатно добија публикације Друштва, а најмање
једном годишње је гост Друштва на научно-стручним скуповима које одржава Друштво.
Члан 7.
Образује се Савет почасних чланова Друштва, који сачињавају сви почасни
чланови Друштва.
Услов за конституисање Савета почасних чланова Друштва је да Друштво има
најмање 4 почасна члана.
Председник Друштва као и други органи Друштва утврђени Статутом Друштва, могу
затражити од Савета почасних чланова или појединачно од његових чланова, мишљење,
ставове, предлоге и сугестије по одређеним питањима од значаја за струку и остваривање
делатности Друштва.
Савет почасних чланова Друштва нема статус органа Друштва.
Члан 8.
Изглед специјалне Повеље о почасном чланству и форма свечаности доделе
специјалне Повеље утврђују се одлуком Главног одбора Друштва.
Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана доношења одлуке и
објављивања на Интернет презентацији Друштва.
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