СТУДЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
РЕПУБЛИКА СРПСКА
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

ПРАВИЛНИК

Источно Сарајево, 12.02.2013. године

На основу члана 21. Статута Студентске организације Економског факултета
Универзитета у Источном Сарајеву, на
СКУПШТИНИ СТУДЕНТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЕКОНОМСКОГ
ФАКУЛТЕТА ПАЛЕ УСВОЈЕН ЈЕ

ПРАВИЛНИК
О плаћању чланарине у складу са Статутом као највишим правним актом ове
организације.

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
У складу са закључком са оснивачке скупштине Студентске организације
Економског факултета Пале ( у даљем тексту СОЕФ), разматраним под тачком
2., предложено је утврђивање нормативних аката у вези са испуњењем Чланова
13. до 18. Статута СОЕФ-а, којима се дефинишу права и обавезе чланова
СОЕФ-а.
Члан 2.
Чланови СОЕФ-а су сви студенти Економског факултета Универзитета у
Источном Сарајеву који су измирили обавезе чланарине.
Чланство престаје иступањем или искључењем.
Члан 3.
Сви чланови СОЕФ-а су дужни да се придржавају усвојеног правилника и
акценат се ставља на сљедеће активности СОЕФ-а:
- Економијада,
- Апсолвентска екскурзија,
- Апсолвентско вече,
- Семинари,
- Предавања,
- Конференције,
- Студијске посјете,
- Бруцошке вечери ,
- Универзијада,
- Универзитетске вечери итд.
које се односе искључиво на чланове СОЕФ-а, тј. студенте који плате годишњу
чланарину СОЕФ-а.
Члан 4.
Цијену годишње чланарине предлаже Управни одбор и даје Скупштини на
разматрање.
Студенти који не уплате чланарину немају право учешћа у наведеним
активностима у предвиђеном Члану 3. овог правилника, нити да учествују у
раду СОЕФ-а.

Чланарина се плаћа почетком школске године или почетком семестра приликом
уписа.
Сва остала лица која желе да преко СОЕФ-а учествују на одређеним
активностима морају такође да уплате чланарину.
Члан 5.
Приходи од чланарина ће се искористити за материјално-техничко
функционисање СОЕФ-а, те реализацију програмских циљева и задатака, горе
наведених активности уз обавезу руководства СОЕФ-а да утрошак средстава
уврсти у годишњи финансијски извјештај.

II ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 6.
Са одредбама овог Правилника упознати су сви чланови СОЕФ-а.
Члан 7.
Измјене и допуне овог Правилника врше се на начин и по поступку
његовог доношења.
Члан 8.
За сва питања која нису регулисана овим Правилником, утврдиће се посебном
одлуком Управног одбора.
Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се од
12.02.2013.године.

У Источном Сарајеву,
12.02.2013. године

Предсједник:
М.П.
Марко Кубатлија с.р.

