На основу члана 12. и члана 22. става 4. Закона о удружењима ("Сл. гласник РС", бр.
51/2009, 99/2011 - др. закони и 44/2018 - др. закон), Председништво Удружења педијатара
Србије, на седници Председништва Удружења, одржаној дана 13.12.2018. године, доноси:
СТАТУТ
УДРУЖЕЊА ПЕДИЈАТАРА СРБИЈЕ
Преамбула:
Председништво Удружења педијатара Србије, на седници Председништва Удружења,
одржаној дана 13.12.2018. године, предлаже измене важећег Статута Удружења педијатара
Србије, које ће бити поднете на усвајанје на следећој седници Скупштине Удружења
педијатара.
Скупштина Удружења педијатара Србије је дана 02.06.2010. године, донела Статут
Удружења педијатара Србије, те сада у складу са законским овлашћењима, након
спроведене процедуре и усвојених измена Статутана седници Скупштине удружења,
доноси нови Статут Удружења педијатара Србије (у даљем тексту: Статут), чијим
ступањем на снагу престаје да важи Статут Удружења педијатара Србије од 20.02.2016.
године.

Опште одредбе:
Члан 1.
Удружење педијатара Србије (у даљем тексту: Удружење) јесте удружење лекара
педијатара који живе на територији Републике Србије, и који се слободно и добровољно
удружују ради преузимања активности на остваривању одређених циљева и задатака
утврђених овим Статутом, организују заједнички рад, преузимају права и обавезе у складу
са овим Статутом и осталим актима Удружења којима се уређују питања унутрашње
организације рада и међусобни односи чланова удружења, а у складу са законом и другим
прописима.

Члан 2.
Статутом Удружења нарочито се уређује:
- Назив, седиште и подручје на коме Удружење остварује активност;
- Област деловања, циљеви и задаци Удружења;
- Облици и начин организовања Удружења;
- Услови и начин учлањивања и престанак чланства, права, обавезе и одговорност
чланова;
- Унутрашња организација, органи, њихова овлашћења, састав, начин избора и
опозива, као и трајање мандата и начин одлучивања;

-

Заступање и представљање Удружења, питања о којима се чланови лично
изјашњавају, начин изјашњавања и обавештавања чланова;
Вршење надзора над радом органа;
Начин финансирања Удружења;
Начин одлучивања о престанку рада Удружења, као и начин раполагања
средствима у случају престанка рада Удружења;
Начин остваривања јавности рада Удружења;
Поступак доношења, измене и допуне статута и других општих аката удружења;
Изглед и садржина печата и меморандума Удружења;
Друга питања регулисана овим Статутом.

Назив Удружења:
Члан 3.
Назив удружења је: Удружење педијатара Србије.
Назив удружења на енглеском језику је: Pediatric Association of Serbia.
Седиште и подручје активности Удружења:
Члан 4.
Седиште Удружења је у у Новом Саду,улица Хајдук Вељкова број10, у згради Института
за здравствену заштиту деце и омладине Војводине.
Седиште Удружења се може променити због примене принципа ротације Председника
Удружења, и у том случају промена седишта ће бити извршена у поступку и на начин
утврђен прописима.
О промени седишта из других разлога, одлучује Председништво Удружења.
Члан 5.
Активност Удружења се обавља на подручју Републике Србије.
Печат и меморандум Удружења:
Члан 6.
Удружење има свој печат.
Печат Удружења је кружног облика на коме је уписан назив Удружења на српском и
енглеском језику, као и седиште Удружења.
Удружење има свој меморандум са натписом: Удружење педијатара Србије, 21 000 Нови
Сад, Улица Хајдук Вељкова број 10, +381648695651; телефакс: 38121421856; имејл адреса:

UPS@izzzdiovns.rs; интернет страница: www.udruzenjepedijatara.rs.
Oбласт деловања, циљеви и задаци Удружења
Члан 7.
Област деловања Удружења је здравствена заштита деце и омладине.
Циљеви Удружења су нарочито:
-

Учешће у утврђивању и остваривању здравствене политике у земљи и реализација
мера у области здравствене заштите деце и омладине;

-

Развој и унапређење здравствене заштите деце и омладине у складу са
достигнућима медицинских и других наука, потребама деце и омладине и
могућностима државе;

-

Сарадња са надлежним органима и организацијама у очувању и унапређењу
педијатријског модела здравствене заштите деце и омладине и остваривању планова

- програма додипломске наставе и постдипломског усавршавања здравствених
радника везаног за децу и омладину;
- Организација педијатријске школе Србије, чији је Удружење оснивач, као једног
од основних начина за развој, унапређење и спровођење континуиране медицинске
едукације педијатара и медицинских радника;
- Развој и унапређење и других облика медицинске едукације за педијатре, као и
стручних састанака и акција ради остваривања наведених циљева;
- Развијање сарадње међу члановима Удружења на стручном, друштвеном и
организационом плану, усавршавање и неговање лекарске етике;
- Развијање коректних и међусобно корисних односа са свим привредним
субјектима, посебно предузећима фармацеутске и прехрамбене индустрије, као и
средствима јавног информисања ради остваривања циљева унапређења здравља
деце и омладине, као и унапређења стручног положаја педијатара;
- Сарадња са одговарајућим друштвима, удружењима и научним установама у
земљи и региону, и учешће у раду европске и светске асоцијације педијатара.
Облици и начин организовања Удружења:
Члан 8.
Удружење има својство правног лица, са правима, обавезама и одговорностима које
произилазе из Устава, Закона о удружењима и овог Статута.

Удружење представља Председништво Удружења, као колективно – извршни орган, а
заступа га Председник Председништва. У случају спречености Председника, замењује га
заменик.
У оквиру Удружења могу се формирати облици организовања по територијалном и
струковном принципу. По територијалном принципу формирају се Подружнице, а по
струковном принципу Секције Удружења.
Подружнице и Секције Удружења немају својство правног лица.
Подружнице Удружења:
Члан 9.
Подружнице Удружења се могу организовати у градовима, односно општинама у којима је
активно најмање 30 чланова Удружења.
Предлог за образовање Подружнице Удружења може поднети најмање 5 (пет) чланова
Удружења.
Подружницом руководи Председник Подружнице.
Секције Удружења:
Члан 10.
Секције Удружења се могу организовати у појединим областима ужих специјалности
педијатрије или у областима са стручним и организационим посебностима и у онима са
већим социјално-медицинским значајем.
Секције ужих специјалности могу се организовати за уже специјалности у којима је
активно најмање 50 чланова Удружења који се баве наведеном ужом специајлности.
Секције ужих специјалности могу остваривати међународну сарадњу.
Предлог за образовање Секције Удружења може поднети најмање 10 чланова Удружења.
Секцијом руководи Председништво Секције које се састоји од 7 чланова, који се бирају на
оснивачкој скупштини Секције.
Председништво из свог састава бира Председника, заменика председника и секретара
Секције на начин којим се бира Председник Удружења, заменик и генерални секретар
Удружења.
Прдседник Секције подноси Председништву Удружења извештај о раду једном годишње,
а по потреби и чешће.

Поступак образовања Подружница или Секција Удружења:
Члан 11.
Предлог из члана 9. став 2. и члана 10. став 3. овог Статута мора обавезно садржати:
- Образложење о стручној оправданости;
- Циљеве;
- Програм рада;
- Облике активности Подружнице или Секције.
Одлуку о образовању Подружнице или Секције Удружења доноси Председништво
Удружења, које именује Иницијативни одбор.
Иницијативни одбор сазива Оснивачку скупштину Подружнице, односно Секције и
предлаже Председника, односно Председништво истих.

Унутрашња организација, мандат и послови Подружнице или Секција у оквиру
Удружења:
Члан 12.
Подружница, односно Секција доноси Правилник о свом раду.
Мандат Председника односно Председништва траје четири година.
У називу Подружнице, односно Секције мора бити истакнут и назив Удружења.
Подружница, односно Секција користе логотип Удружења, са придодатим називом
Подружнице односно Секције.
Подружнице и Секције остварују активност у оквиру Удружења.
Секције могу остваривати своју активност и у оквиру међународних друштава и
удружења.
Подружнице, односно Секције Удружења најмање једном годишње достављају
Председништву Удружења план рада и извештај о свом раду.
Услови и начин учлањивања и престанак чланства, права, обавезе и
одговорност чланова:

Члан 13.
Чланови Удружења су лекари специјалисти педијатрије, а изузетно, члан Удружења може
бити и лице друге професије под условом да је запослено у здравственој делатности и да
сарађује са лекарима на проблемима здравствене заштите деце и омладине.
Чланом Удружења може, под једнаким условима, постати сваки лекар педијатар са
пребивалиштем на територији Републике Србије, који потпише изјаву о приступању
Удружењу, а да при том испуњава услове прописане законом и овим Статутом.
Удружење има и почасне чланове, почасног Председника и почасне чланове
Председништва које верификује Председништво Удружења, а на предлог Председника.
Почасни чланови Удружења могу бити угледни педијатри из иностранства или чланови
Председништва у претходном сазиву.
Члан 14.
Чланство у Удружењу престаје:
-

Изјавом члана да иступа из Удружења – даном подношења писмене изјаве;
Одлуком Председништва Удружења, а због прекршаја законских прописа, као и
циљева и задатака дефинисаних овим Статутом;
Смрћу члана – даном смрти.

Чланство престаје даном бристања из регистра чланова.
Члан 15.
Чланови Удружења имају следећа права:
-

Да учествовују у раду органа и тела Удружења;
Да бирају и буду бирани у органе и тела Удружења;
Давања предлога, мишљења и примедби на рад органа и тела Удружења;
Право да буду обавештени опредузетим мерама, односно заузетом ставу Удружења
у погледу неког питања који се односи на активност Удружења.

Чланови Удружења имају следеће обавезе:
-

Да појединачно плаћају чланарину за рад Удружења;
Да активно раде на остваривању циљева и задатака Удружења.

Унутрашња организација, органи, њихова овлашћења, састав, начин избора и
опозива, као и трајање мандата и начин одлучивања:
Члан 16.
Удружење обавља активности и послове утврђене овим Статутом преко својих органа.
Органи Удружења су:

-

Скупштина Удружења;
Председништво Удружења;

Скупштина Удружења:
Члан 17.
Скупштина Удружења је највиши орган Удружења.
Скупштину чине сви чланови Удружења.
Члан 18.
Скупштина Удружења одлучује о најважнијим питањима везаним за рад Удружења, а
нарочито:
-

Усваја Статут Удружења, његове измене и допуне;
Разматра питања везана за статусне промене и опште стање у Удружењу;
Усваја заршни рачун и финансијски извештај;
Бира и опозива председника Удружења и чланове Председништва;
Врши надзор над радом Председништва;
Одлучује о престанку рада Удружења;
Одлучује о учлањењу у друге организације и бира представнике у исте;
Одлучује о другим питањима из делокруга Скупштине утврђених законом и
Статутом Удружења
Члан 19.

Седница Скупштине се може одржати ако јој присуствује најмање половина од укупног
броја регистрованих чланов.
Изузетно, седница Скупштине се може одржати и ако јој присуствује мањи број чланова,
од броја предвиђеног у претходном ставу овог члана, уколико постоји доказ о уредном
обавештавању чланова о одржавању седнице Скупштине.
Седница Скупштине удружења се ни у ком случају одржати, уколико јој присуствује мање
од 100 чланова Удружења.
Скупштина одлуке доноси јавним гласањем, простом већином гласова присутних чланова.
Скупштина доноси декларације, изјаве и препоруке.
Члан 20.
Скупштина обавља послове из свог делокруга на седницама Скупштине.
Седнице Скупштине могу бити редовне и ванредне.
Редовна седница Скупштине одржава се једном годишње.

Ванредну седницу Скупштине сазива Председник Удружења, и то на предлог
Председништва или најмање 75 чланова Удружења, у року од 30 дана од дана пријема
предлога.
Предлог за сазивање ванредне седнице Скупштине подноси се у писаној форми са
предлогом дневног реда седнице и материјалом који се односи на предложени дневни ред.
У случају да Председник Удружења не сазове седницу у року из става 4. овог члана,
предлагач може сазвати седницу у року од 30 дана од дана истека рока за сазивање
седнице Скупштине од стране Председника Удружења.
Члан 21.
Седницом Скупштине Удружења руководи Председник Удружења.
О раду на седницама Скупштине води се записник, који потписују Председник Удружења
и записничар.

Председништво Удружења:
Члан 22.
Председништво је колективни орган Скупштине Удружења, који руководи радом
Удружења и одлучује о свим питањима из своје надлежности у складу са законом и овим
Статутом.
Председништво има 11 чланова и чине га Председник и још 10 чланова, које бира
Скупштина већином гласова присутних чланова.
Предлог за избор Председника и чланова Председништва подноси Председник Удружења
из претходног мандата, уз сагласност већине чланова Председништва из претходног
мандата.
Када се на Дневном реду Председништва Удружења налазе питања везана за рад Школе, у
раду Председништва равноправно (укључујући и право одлучивања) учествују Директор
Школе и један члан Управе Школе кога изабере Управа школе на предлог директора..
Мандат чланова Председништва траје 4 (четири) године, с тим што нико не може бити
члан Председништва више од два пута узаступно.

Члан 23.
Председништво Удружења обавља следеће послове:

Координира и организује рад на извршавању задатака Удружења који су од ширег
интереса за здравствену заштиту деце и омладине у сарадњи са републичким органима и
организацијама;
- Даје мишљења и предлоге у вези закона и других аката од значаја за организацију
здравствене службе за децу и омладину;
- Усклађује и утврђује време и место стручних манифестација у области деловања
Удружења (конгреса, школа, научних и стручно-медицинских манифестација);
- Претреса текућа питања из делокруга рада лекара педијатара, заузима ставове и
обавештава Скупштину Удружења;
- Одржава везе са сродним друштвима и удружењима у земљи и иностранству;
- Представља Удружење у земљи и иностранству;
- Сазива Скупштину Удружења;
- Стара се о извршењу циљева и задатака Удружења и финансијског плана;
- Даје иницијативу за измену и утврђује текст нацрта и предлога Статута и других
аката које доноси и проглашава Скупштина;
- Управља имовином Удружења;
- Врши и друге послове одређене овим Статутом, закључцима Скупштине или
одређене на други начин.
За свој рад Председништво одговара Скупштини Удружења којој подноси повремене
извештаје о свом раду, а најмање једном годишње и годишњи извештај о раду.

Председник, заменик председника и генерални секретар:
Члан 24.
Председништвом руководи Председник Удружења.
Председник Удружења сазива и председава седницама Председништва, као и седницама
Скупштине Удружења.
Председник Удружења представља и заступа Удружење у земљи и иностранству и даје
иницијативу за покретање и решавање актуелних питања везаних за здравствену заштиту
деце и омладине и стручни рад и положај педијатара.
Председника и чланове Удружења бира Скупштина Удружења, на начин описан у члану
22 овог Статута.
Председник Удружења, на првом конститутивном састанку Председништва, предлаже
лице које ће обављати функцију заменика Председника Удружења, и лице које ће бити
изабрано за генералног секретара.

Заменик Председника Удружења и генерални секретар бирају се већином гласова
присутних чланова Председништва.
Мандат Председника Удружења, заменика председника и генералног секретара траје 4
(четири) године, с тим што нико не може бити биран на поменуте функције више од два
пута узастопно.
Удружење може имати почасног председника, кога бира Председништво, а на предлог
Председника Удружења.
Члан 25.
Опозив Председника Удружења, заменика председника и генералног секретара врши се на
начин предвиђен за њихов избор.
Поступак за опозив лица из става 1. овог члана може се покренути због озбиљних повреда
позитивних прописа и повреде одредаба овог Статута, као и због озбиљног нарушавања
угледа и деловања Удружења.
Финансирање Удружења:
Члан 26.
За остваривање својих циљева и задатака Удружење може стицати ствари, новчана
средства и материјална права.
Средства из става 1. овог члана, потребна за рад Удружења обезбеђују се на следећи
начин:
-

Из чланарине чланова;
Прихода од извршених задатака и пројеката у складу са законом;
Донација и спонзорстава;
Поклона, легата и других ванредних прихода;
Као и на други законом дозвољен начин.
Члан 27.

Материјално финансијско пословање Удружења обавља се у складу са законом, а новчана
средства воде преко рачуна Удружења код пословне банке.
Члан 28.
Председник Удружења може, у циљу покрића расхода Удружења, самостално располагати
новчаним средствима, по једној новчаној исплати на месечном нивоу, у висини до 2
просечне зараде у Републици Србији, према последњем званично објављеном податку
надлежног статистичког органа.

Начин доношења одлуке о престанку рада Удружења, као и начин раполагања
средствима у случају престанка рада Удружења:
Члан 29.
Удружење може престати са радом на основу воље чланова Удружења и по сили закона.
Члан 30.
На основу воље чланова Удружења, Удружење престаје у случају да Скупштина
Удружења, на предлог најмање половине чланова Удружења, донесе одлуку о престанку
Удружења са радом.
Одлуком из става 1. овог члана, одређује се и поступак располагања са имовином
Удружења.
У случају престанка са радом Удружења, имовина Удружења ће припасти Српском
лекарском друштву или његовом сукцесору.
Члан 31.
По сили закона, Удружење престаје са радом када се за то испуне услови предвиђени
Законом о удружењима, или у случају доношења одлуке надлежног државног органа.
Начин остваривања јавности рада Удружења:
Члан 32.
Рад Удружења, као и рад органа Удружења је јаван.
Јавност рада Удружења обезбеђује се истицањем обавештења на интернет страници
Удружења, издавањем публикација Удружења, као и путем средстава јавног информисања.

Члан 33.
Удружење има свој интернет портал на коме објављује податке о активностима Удружења
и значајне новосту из струке и организације здравствене заштите деце и омладине у
Србији
Удружење може издавати и штампати публикације са едукативним садржајем које
организује.
Поступак доношења, измене и допуне статута и других општих аката удружења:
Члан 34.
Иницијативу за доношење новог статута доноси Председништво Удружења, које уједно
утврђује и нацрт текста новог статута.
Нацрт статута се након тога ставља на јавну расправу објављивањем на интернет страници
Удружења.

Јавна расправа траје 30 дана од дана објављивања нацрта статута на интернет страници
Удружења.
Члан 35.
Након истека рока из претходног члана, Председништво утврђује предлог Статута, који
доставља члановима објављивањем на интернет страни Удружења.
Скупштина Удружења доноси одлуку о усвајању статута јавним гласањем, простом
већином гласова присутних чланова.
Након тога, усвојени Статут се објављује на на интернет страници Удружења.
Члан 36.
Измене и допуне статута доносе се на начин предвиђен за доношење новог статута.
Члан 37.
Остале одлуке које доноси Удружење, доносе се на начин предвиђен за доношење новог
статута.
Прелазне и завршене одредбе:
Члан 38.
Овај пречишћени предлог текста Статута је донет дана 13.12.2018..године, а све на основу
Одлуке Председништва Удружења педијатара Србије о изменама Статута са седнице
Председништва удружења од данa 13.12.2018.године.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет страници
Удружења.(након што буде усвојен на Скупштини Удружења.
Ступањем на снагу овог Статута Удружења педијатара Србије, престаје да важи Статут
удружења од дана 22.09.2018. године.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Проф. др Георгиос Константинидис, ср

