
У складу са одредбама чл. 78 и 12. Закона о удружењима, (Службени лист РС, бр. 51/09, Скупштина Удружења 
здравствених радника Института у Сремској Каменици је дана 19. маја 2010. године усвојила следећи:  

С Т А Т У Т 

Удружења здравствених радника Института у Сремској Каменици  
  

Опште одредбе 

  
члан 1. 

Удружење здравствених радника Института у Сремској Каменици (у даљем тексту: Удружење) основано је као 
нестраначко, невладино и непрофитно удружење здравствених радника: Института за кардиоваскуларне болести 
Војводине, Института за плућне болести Војводине и Института за онкологију Војводине, а у циљу научног и 
едукативног деловања у оквиру унапређења здравствених услуга у области здравствене неге. 

  
члан 2. 

Назив Удружења је: Удружење здравствених радника Института у Сремској Каменици 
Седиште Удружења је у Сремској Каменици, Институтски пут 4, Удружење своју делатност остварује на 
територији Републике Србије. 

  
члан 3. 

 Удружење има печат округлог облика величине 32мм, у центру се налази лого удружења, на рубу ћириличним и 
латиничним писмом пише: „Удружење здравствених радника Института у Сремској Каменици” 

  
члан 4. 

Удружење има рачуне код пословних банака у складу са законским прописима. 

  

Циљеви удруживања и начин њиховог остваривања 

  
члан 5. 

Циљеви Удружења су: 

1. научно и едукативно деловање и 
2. унапређење здравствених услуга у области здравствене неге 

  
члан 6. 

Ради остваривања својих циљева, Удружење: 

1. спроводи континуирану едукацију својих чланова; 
2. организује, само, или у сарадњи са другим организацијама и удружењима, стручне скупове, семинаре, 

курсеве и друге облике стручног усавршавања и образовања у сврху унапређивања здравствених услуга; 
3. објављује књиге и друге публикације у складу са законом; 



4. сарађује са медицинским школама, универзитетима, научним и стручним удружењима и радницима у 
раду на научним, стручним, едукативним и истраживачким пројектима, као и организацијама у земљи и 
иностранству које се баве унапређењем здравствених услуга; 

5. организује промотивне активности у сарадњи са законом; 
6. организује активе, клубове и секције ради потпунијег и непосреднијег остваривања циљева и задатака у 

складу са законом; 

 Удружење ће све активности обављати у складу са законским прописима и одлукама надлежних органа. 

  
 

Чланство 

  
члан 7. 

Члан Удружења може бити сваки здравствени радник Института у Сремској Каменици који прихвата циљеве 
Удружења и Статут. 

Чланство се стиче потписивањем приступнице или изјаве. 

  
члан 8. 

Чланство у Удружењу престаје: 

• члан може иступити из Удружења потписивањем изјаве о иступању 
• искључењем по одлуци Суда части 
• ако не плати чланарину за 3 узастопна месеца 
• када правоснажном пресудом редовног суда буде окривљен због кривичног дела у вези вршења 

професионалне делатности 
• престанком рада Удружења 

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, а на предлог Извршног одбора.  

 
члан 9. 

 Права и дужности члана Удружења су: 

• да бира и буде биран у све органе Удружења 
• да сноси обавезе и учествује у раду Удружења и његових органа 
• да се стручно усавршава 
• да уредно плаћа чланарину 
• да помаже у остваривању задатака Удружења 
• да учествује на скуповима и узима активно учешће у њима 

  
Органи Удружења 

  
члан 10. 

Органи Удружења су:  

• Скупштина 
• Извршни одбор 
• Надзорни одбор 



• Суд части 
• Одбор за стручне радове 
• Председник Извршног одбора представља и заступника Удружења 
• Два подпредседника Извршног одбора који у одсуству у потпуности замењују председника и заступају 

удружење 

  
члан 11. 

Скупштина Удружења је највиши орган Удружења.  

• Скупштину Удружења чине сви њени чланови 
• Скупштина се редовно састаје једампут годишње 
• Ванредне седнице Удружења се могу заказати на образложени предлог Извршног одбора, као и на 

писмену иницијативу најмање једне трећине чланства, најкасније 30 дана од поднетог предлога 

  
члан 12. 

  

Скупштина:  

• доноси Статут, као и измене и допуне Статута 
• усваја друге опште акте Удружења 
• доноси план и програм рада 
• бира и разрешава председника и чланове Извршног одбора 
• разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Извршног одбора 
• разматра и усваја финансијски план и извештај о раду Удружења 
• доноси одлуку о удруживању са другим сродним асоцијацијама и савезима у земљи и иностранству 
• одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења 

  
члан 13. 

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланства. Уколико није присутан 
довољан број чланова скупштина се одлаже за сат времена, након истека додатног сата скупштина се одржава и 
може пуноважно да одлучује са присутним чланством (најмање 20% од укупног чланства). 

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова. 

За одлуку о изменама и допунама Статута, престанку рада и статусним променама неопходна је двотрећинска 
већина гласова присутних чланова. 

 
члан 14. 

Извешни одбор је орган управљања Удружења. 

 
члан 15. 

• Чланове Извршног одбора предлажу: 
o Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, 
o Институт за плућне болести Војводине и 
o Институт за онкологију Војводине. 

• предлаже се по пет чланова са сваког Института, од којих су најмање четири медицинске сестре-
техничари; 



• Избор чланова Извршног одбора верификује Скупштина; 
• Извршни одбор из реда својих чланова бира председника, два подпредседника, благајника и 

записничара; 
• Мандат чланова Извршног одбора је четири године и могу се поново бирати на исту функцију још 

једанпут. 

 
члан 16. 

Извршни одбор врши следеће послове: 

• Извршава одлуке, закључке и препоруке Скупштине; 
• руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева 

Удружења; 
• организује редовно обављање делатности Удружења; 
• одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог 

најмање пет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на 
усвајање; 

• Прати рад других органа Удружења и даје предлоге за унапређење рада; 
• Поверава посебне послове појединим члановима; 
• Доноси финансијске и друге одлуке од значаја за рад Удружења; 
• Именује представнике Удружења у европским и нституцијама; 
• Разматра извештаје и информације радних тела; 
• Одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о 

удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника Удружења за тај поступак; 
• Одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим Статутом овлашћени други органи 

Удружења; 

 
члан 17. 

  

Седнице Извршног одбора одржавају се по потреби, а најмање четири пута годишње. 

Седнице сазива председник а у његовом одсуству подпредседник. 

Председник је дужан да сазове седницу на захтев најмање пет чланова Извршног одбора. 

Извешни одбор пуноважно одлучује ако седници присуствује већина његових чланова. 

Одлуке се доносе већином присутних чланова. 

Члановима Извршног одбора престаје мандат: 

• на лични захтев 
• искључењем 
• ако не учествује у раду Извршног одбора и не присуствује седницама више од три пута, а свој изостанак 

не оправда. 

 
члан 18. 

Председник Извршног одбора представља уједно и председника Удружења и заступа Удружење у правном 
промету и има право и дужности финансијског налогодавца. 

Мандат председника је 4 године, после кога се бира председник са другог Института по договореном редоследу. 



 
члан 19. 

Председнику Удружења престаје мандат: 

• на лични захтев; 
• разрешењем по одлуци двотрећинском већином гласова присутних чланова Скупштине; 

Скупштина може разрешити председника Удружења: 

• ако поступа супротно закону; 
• ако нанесе штету Удружењу; 
• ако немарно врши своју функцију; 
• престанком рада на Институту из члана 9. који га је изабрао за Извршни одбор. 
•  

члан 20. 

Подпредседник је овлашћен да у одсуству председника Извршног одбора заступа Удружење и потписује сва 
финансијска и новчана документа у име Удружења. 

 
члан 21. 

 Надзорни одбор има 3 (три) члана, који се бирају на Скупштини. 

Чланови Надзорног одбора бирају председника на првој седници после Изборне Скупштине коју сазива најстарији 
члан Надзорног одбора. 

Председник одбора сазива седницу по потреби, а најмање једном годишње и руководи његовим радом. 

Надзорни одбор врши контролу законитости финансијског пословања Удружења и коришћење и располагање 
средствима Удружења. 

О уоченим појавама и предлозима одговарајућих мера Надзорни одбор обавештава Председништво и Скупштину 
Удружења. 

 
члан 22. 

Одбор за стручне радове је орган надлежан за рецензирање (контролу квалитета) програма континуиране 
едукације и оквиру Удружења. 

 
члан 23. 

• Суд части сачињава пет чланова, не могу бити бирани из редова Извршног нити Надзорног одбора. 
• Надлежан је за разматрање захтева и доноси решења у случајевима када чланови Удружења траже 

заштиту или се огреше о углед и част позива здравственог радника, или буду дисциплински или 
кривично кажњени. 

• Суд части доноси одлуке по свом слободном уверењу и после испитивања сваког појединачног случаја. 
Одлуке су пуноважне само у комплетном саставу одбора. 

• Суд части има право да из Удружења искључи члана који се понаша супротно Статуту. 

  
 

Јавност рада 



  
члан 24. 

Рад Удружења је јаван. 

Извршни одбор се стара о редовном обавештавању чланова и јавности о раду и активностима Удружења, 
непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност. 

 
Сарадња са другим организацијама 

  

члан 25. 

Ради остваривања својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим стручним, научним, 
образовним и сличним удружењима и организацијама у земљи и иностранству. 

Удружење може приступити међународним удружењима , о чему одлуку доноси Скупштина. 

Приступање међународним организацијама региструје се код надлежног државног органа у року од 30 дана у 
складу са законом. 

  

Средства Удружења 

  

члан 26. 

Удружење прибавља средства од: 

• чланарина, 
• донација и поклона, спонзорства и заоставштина, 
• комерцијализацијом активности Удружења (котизација) за финансирање посебних скупова, 
• путем одобрених пројекта код државних органа или фондација и 
• из других извора у складу са законом. 

  

члан 27. 

Чланарину наплаћује Удружење по одлуци Скупштине Удружења. 

Реализација наплате чланарине се врши преко Службе за финансијске послове сваког Института на месечном 
нивоу, у износу који утврђује Скупштина. Наплата чланарине се врши обуставом договорене суме од зараде 
члана Удружења. 

  
Начин доношења измена и допуна Статута 

 
члан 28. 

Иницијативу за измену и допуну Статута може дати Извршни одбор, Надзорни одбор и најмање педесет чланова 
Удружења. 



Измене и допуне Статута, по предлогу који утврђује Извршни одбор доносе чланови Скупштине непосредним 
изјашњавањем. 

 
Престанак рада Удружења 

  
члан 29. 

Удружење престаје са радом на основу одлуке Скупштине Удружења, када престану услови за остваривање 
циљева Удружења, као и у другим случајевима, предвиђеним законом. 

Скупштина Удружења у случају доношења одлуке о престанку рада Удружења доноси одлуку да се, уз претходно 
испуњење свих обавеза и потраживања, сва материјална и финансијска средства Удружења стављају на 
располагање „Дечјем селу“ у Сремској Каменици. 

По престанку рада Удружења, лице које је заступало Удружење, дужно је да у року од 3 дана извести надлежан 
орган, ради брисања удружења из регистра. 

 
 

Прелазне и завршне одредбе 

  
члан 30. 

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о 
удружењима. 

 
члан 31. 

Овај Статут ступа на снагу даном усвајања на Скупштини Удружења. 

 
Сремска Каменица, 19. мај 2010. године 
 
Председавајући Скупштине Удружења, 
 
Брзак Борислава 

 


