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ИЗВОД ИЗ СТАТУТА У ВЕЗИ ЧЛАНСТВА 
 
 

Члан 15. 
 
Чланови ДИЖС могу бити: редовни, заслужни, почасни и колективни. 
 

Члан 16. 
 
Редовни, заслужни и почасни чланови добијају јединствену чланску карту која 
садржи назив "Друштво дипломираних инжењера железничког саобраћаја Србије", 
лого знак, извод из Етичког кодекса понашања чланова, ознаку врсте чланства, 
редни број, као и име, презиме и личну фотографију. Колективни чланови уместо 
чланске карте добијају пригодну плакету. 
 
Редовни чланови ДИЖС 
 

Члан 17. 
 
Редовни чланови ДИЖС могу бити: 

 дипломирани инжењери железничког саобраћаја Универзитета у Србији и СФР 
Југославији; 

 мастер инжењери железничког саобраћаја Универзитета у Србији; 

 дипломирани и мастер инжењери железничког саобраћаја из осталих земаља, 
по нострификацији дипломе на Саобраћајном факултету у Београду. 

 
Редовним чланом постаје се потписивањем приступнице (што подразумева 
прихватање одредаба Статута и Кодекса ДИЖС), достављањем фотокопија 
дипломе и додатaка дипломе, достављањем фотографије за израду чланске 
карте и уплатом чланарине за текућу годину. 
 

Члан 18. 
 
Права и дужности редовних чланова су да: 

 Активним учешћем остварују циљеве и делатности ДИЖС; 

 Професионално примењују добре пословне обичаје своје струке и поштују 
етичке стандарде и норме; 

 Усавршавају и развијају своје научно и стручно знање и искуство, међусобно га 
размењују и упражњавају заједнички рад; 

 Поштују одредбе Статута и осталих општих аката ДИЖС; 

 Поштују, извршавају и спроводе у дело одлуке органа и секција ДИЖС; 

 Бирају, разрешавају и буду бирани у органе, секције и радна тела ДИЖС; 

 Редовно присуствују седницама органа, секција и радних тела ДИЖС у које су 
изабрани, и својим предлозима, примедбама, дискусијом и гласањем доприносе 
успешности рада истих; 

 Одлучују о питањима која су на дневном реду седница; 

 Остварују увид у рад ДИЖС и дају иницијативе, предлоге, сугестије и мишљења 
у циљу предузимања мера и унапређења рада ДИЖС; 

 Иницирају и предлажу оснивање секција и другe обликe организовањa у ДИЖС; 



 Друштвo дипломираних инжењера железничког саобраћаја Србије 

 

 Користе пословне и друге информације којима ДИЖС располаже; 

 Користе просторије и опрему ДИЖС; 

 Користе повластице које је ДИЖС у могућности да им пружи; 

 Редовно плаћају чланарину; 

 Остварују материјална средства радом и пружањем услуга у оквиру ДИЖС. 
 
Заслужни, почасни и колективни чланови ДИЖС 
 

Члан 19. 
 
За заслужне чланове ДИЖС бирају се редовни чланови ДИЖС за дугогодишње, 
активно ангажовање и допринос у развоју науке и струке, односно у остваривању 
циљева и делатности ДИЖС. 
 

Члан 20. 
 
За почасне чланове ДИЖС бирају се истакнути појединци који немају звање 
дипломираног или мастер инжењера железничког саобраћаја, али су у тој области 
дали значајан допринос достигнућима у научном, стручном, привредном и 
друштвеном развоју. 
 

Члан 21. 
 
Колективни чланови ДИЖС могу бити привредна друштва, организације, 
институције и удружења који се баве пословима везаним за железнички саобраћај. 
 

Члан 22. 
 
Заслужне, почасне и колективне чланове проглашава Скупштина ДИЖС на 
предлог Управног одбора ДИЖС, уз одговарајуће образложење. 


