У складу са одредбама чл. 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09, 99/11 и
др.), на скупштини удружења одржаној дана ________2013. године у Београду, усвојен је нови
СТАТУТ
УДРУЖЕЊА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА –ТЕХНИЧАРА
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ „СЕСТРИНСТВО“
Област остваривања циљева
Члан 1.
Удружење медицинских сестара – техничара Клиничког центра Србије „Сестринство“ (у даљем
тексту: Удружење) је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради
остваривања циљева у области професије сестринства и области здравствене неге.
Циљеви удружења
Члан 2.
Циљеви удружења су: унапређења послова за обављање професије сестринства, у пружању што
квалитетније здравствене заштите, организовању учешћа и утицаја на спровођење здравствене
неге, као и ради остваривања циљева у вези са негом болесника, очување и заштита професије
медицинских сестара, задовољавање стручних потреба медицинских сестара.
Члан 3.
Ради остваривања својих циљева удружење нарочито:
1) организује стручне састанке медицинских сестара и друге врсте дружења која могу бити
и са другим сарадницима (лекари, лаборанти, фармацеути ...), а све у циљу унапређења
струке;
2) прати садржаје програма образовних установа здравствене струке;
3) стара се о угледу сестре, дисциплини у обављању сестринског позива;
4) прати и анализира рад сестара (писање радова и сл.);
5) даје предлоге за запошљавање незапослених сестара;
6) остварује сарадњу са Комором медицинских сестара и здравствених техничатра,
Комором лекара, и другим коморама здравствене струке.
7) подноси државним органима предлоге и даје стручно мишљење о питањима у вези са
сестринском професијом из свог делокруга рада;
8) учествује при утврђивању стандарда и норматива здравствених услуга;
9) даје стручна мишљења прилком припрема прописа од утицаја на развој здравствене
струке;
10) обавља и друге послове одређене Законом о здравственој заштити;
11) објављује књиге, стручне и информативне часописе и друге публикације искључиво
везаних за струку.
12) сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама
у земљи и иностранству које се баве сестринском професијом

Удружење може оснивати друге субјекте у складу са законима, другим позитивним прописима и
овим Статутом.
Назив и седиште
Члан 4.
Назив удружења је:
Удружење медицинских сестара – техничара Клиничког центра Србије „Сестринство“
Скраћени назив је: Сестринство
Удружење има седиште у Београду, општина Савски Венац, ул. Пастерова 2.
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.
Услови и начин учлањивања и престанка чланства
Члан 5.
Редован члан удружења може бити медицинска сестра односно медицински техничар који је у
радном односу са Клиничким центром Србије, који прихвата циљеве Удружења и Статут.
Ванредни члан удружења може бити медицинска сестра односно медицински техничар који није у
радном односу са Клиничким центром Србије, који прихвата циљеве удружења и Статут и поднесе
пријаву за учлањење (медицинске сестре и техничари који су у пензији, запослени у другој
медицинској установи или лица која су незапослена а по занимању су медицинске сестре или
техничари).
Почасни члан удружења могу бити други здравствени радници, и други грађани из земље и
иностранства, који су посебно допринели развоју сестринства.
Почасног члана бира Скупштина на предлог Извршног одбора удружења.
Удружење може имати и добротвора, а то је сваки грађанин Србије и страни држављанин који
удружењу завешта покретну или непокретну имовину или финансијска средства.
Одлуку о прихватању доброчинства доноси Извршни одбор удружења.
Члан 6.
Одлуку о пријему у чланство удружења доноси Извршни одбор и о томе без одлагања обавештава
подносиоца пријаве.
Члан 7.
Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању.
Чланство у удружењу престаје када лице престане да испуњава услове из чл. 5. ст. 1. овог статута,
због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог статута или нарушавања угледа
удружења.
Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Извршног одбора.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење
одлуке о престанку његовог чланства у удружењу.
Члан 8.
Редовни члан који због одласка у пензију или заснивања радног односа ван Клиничког центра
Србије престане да испуњава услове из чл. 5. ст. 1. овог Статута постаје ванредни члан удружења
осим ако да изјаву о потпуном иступању из удружења
Ванредни члан који накнадно стекне услове из чл. 5. ст. 1. овог статута не постаје редован члан по
сили статута већ о њеовом чланству одлучује Извршни одбор у редовној процедури за пријем
чланова.
Члан 9.
Члану удружења мирује чланство у удружењу за време док је суспендован на радном месту, за
време док нема важећу професоналну лиценцу, док траје суспензија чланства по одлуци Суда
части удружења, односно док траје мера забране обављања посла медицинске сестре – техничара.
Права обавезе и одговорност чланства
Члан 10.
Редовни члан удружења има права да:
1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева удружења;
2) непосредно учествује у одлучивању на скупштини, као и преко органа удружења;
3) бира и буде биран у органе удружења;
4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима удружења.
5) да тражи правну помоћ у складу са могућностима удружења;
6) учествују у скуповима које организује удружење;
7) остварују друга права која за све чланове остварује удружење.
Ванредни члан удружења има права наведена у тачкама 4, 5. и 6. претходног става.
Члан је дужан да:
1) активно доприноси остваривању циљева удружења;
2) учествује у активностима удружења;
3) плаћа чланарину;
4) континуирано прате развој науке у области неге и стручно се усавршавају;
5) стечена знања и вештине преносе на млађе колеге;
6) да нове методе из области неге примењују савесно и стручно у своме свакодневном
раду, а у складу са законским прописима;
7) чувају професионалну тајну;
8) брину о свом угледу и достојанству;
9) да грађанину укаже хитну медицинску помоћ увек и на сваком месту;
10) обавља друге послове које му повери Извршни одбор.

Унутрашња организација
Члан 11.
Органи удружења су Скупштина, Председник, Извршни одбор, Надзорни одбор и Суд части.
Функцију заступника врши Председник.
Удружење има огранке у организационим јединицама у саставу Клиничког центра Србије.
Удружење има и стручну службу.
Скупштина
Члан 12.
Скупштину удружења чине сви редовни чланови удружења.
Чланове удружења у Скупштини заступа укупно 79 делегата из 35 огранка - организационе
јединице у саставу Клиничког центра Србије и то:
Организациона јединица Клиничког центра Србије
Ургентни центар
Поликлиника
Клиника за ОРЛ и МФХ
Клиника за урологију
Клиника за нефрологију
Клиника за кардиологију
Клиника за кардиохирургију
Клиника за васкуларну хирургију
Пејсмејкер центар
Клиника за неурохирургију
Клиника за болести дигестивног система- I Хирушка
Клиника за гастроенетерологију и хепатологију
Клиника за ортопедију и трауматологију
Клиника за гинекологију и акушерство
Клиника за плућне болести и ТБЦ
Клиника за грудну хирургију
Клиника за хематологију
Клиника за алергологију и имунологију
Клиника за ендокринологију дијабетес и болести метаболизма
Клиника за психијатрију
Клиника за неурологију
Клиника за очне болести
Клиника за дерматовенерологију
Клиника за инфективне и тропске болести
Клиника за опекотине, пластичну и реконструктивну хирургију
Центар за анестезију и реанимацију
Центар за радиологију и магнетну резонанцу
Клиника за физикалну медицину и рехабилитацију
Апотека и медицинско снабдевање

број делегата
5
3
3
3
2
3
2
2
1
3
3
2
3
5
3
2
3
1
3
3
3
3
3
1
2
3
1
1
1

Центар за медицинску биохемију,микробиологију и хистопатологију
Центар за научно-истраживачки рад, образовно-наставну делатност и људске
ресурсе
Социјална медицина, епидемиологија и хигијена исхране
Клиника за медицину рада и радиолошку заштиту
Центар за нуклеарну медицину
Секретаријат и Служба за немедицинске послове

1
1
1
1
1
1

Делегат огранка бира се у организационој јединици од стране редовних чланова запослени на
радном месту у тој организационој јединици, и то већином гласова свих редовних чланова у
огранку.
Члан 13.
Скупштина може да образује сталне и повремене Комисије и радна тела.

Сталне комисије имају 5 чланова међу којима се бира председник комисије и то су:
1) Комисија за регистар чланства- стручна служба
2) Комисија за праћење правила – кодекса медицинске етике и деонтологије
3) Комисија за едукацију
4) Комисија за колегијалну помоћ
5) Комисија за сарадњу са Министарством здравља, Градским и Републичким Заводом за
здравствено осигурање и за контакте са директорима здравствених установа, струковним
организацијама, школама (средња, виша, факултет)
6) Комисија за међународну сардњу
7) Комисија за пружање заштите грађанима.
Члан 14.
Скупштина се редовно састаје једном годишње.
Ванредна седница скупштине може се заказати на образложени предлог Извршног одбора,
Надзорног одбора као и на иницијативу једне трећине делегата скупштине. Иницијатива се
подноси Извршном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање
предлаже.
Ванредна седница скупштине мора се одржати најкасније у року од 30 дана од дана подношења
уредног и дозвољеног захтева за њено сазивање.
Члан 15.
Седницу скупштине сазива председник.
Скупштина :
1) утврђује политику удружења, доноси план и програм рада;
2) усваја статут, као и измене и допуне статута;
3) усваја друге опште акте удружења
4) бира и разрешава Председника и заменике председника, чланове Извршног одбора,
чланове, председника Надзорног одбора, чланове и председника Суда части

5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Извршног одбора;
6) разматра и усваја извештај о финансијско материјалном стању, финансијски план,
финансијски извештај и завршни рачун;
7) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења;
8) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.
9) усваја годишњи извештај о раду скупштине
10) одлучује о оснивању и чланству у другом организацијама;
11) одлучује о престанку рада удружења
Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина делегата.
Скупштина одлучује већином гласова присутних делегата.
За одлуку о изменама и допунама статута, статусним променама, избору и опозиву Председника и
престанку удружења неопходна је већина гласова свих делегата.
Рад Скупштине је јаван.
Члан 16.
Позив за седницу Скупштине доставља се члану скупштине, по правилу најкасније 7 дана пре
одржавања седнице Скупштине удружења.
Члан 17.
Скупштина пуноважно ради ако је седници присутно више од половине укупног броја делегата.
Скупштина удружења одлучује већином гласова присутних делегата осим када је то изричито
предвиђено овим статутом.
Члан 18.
Скупштина удружења одлуке доноси јавним гласањем.
Скупштина може одлучити и да се о одређеном питању гласа тајно.
Члан 19.
На седници се води записник, који се усваја на почетку рада друге седнице.
Члан 20.
Пословником о раду скупштине удружења ближе се уређује начин рада, права и дужности
Председника у вези са њеним радом, права и дужности делегата скупштине удружења и друга
питања од значаја за рад скупштине удружења.

Извршни одбор
Члан 21.
Извршни одбор је извршни орган удружења, који се стара о спровођењу циљева удружења који су
утврђени овим статутом.
Извршни одбор има укупно 38 чланова, по једног из 35 огранка - организационе јединице
Клиничког центра Србије наведене у чл 12. овог статута, а које бира и опозива скупштина, док су
председник и потпредседници удружења чланови Извршног одбора по функцији.
Мандат изабраних чланова Извршног одбора траје четири године и могу се поново бирати на исту
функцију.
Мандат изабраном члану престаје по сили статута ако два пута узастопно неоправдано изостане
се седнице Извршног одбора
Престанак мандата из претходног става извршни одбор констатује и оглашава избор за новог
члана одбора из огранка из којег је члан којем је престао мандат.
Члан 22.
Извршни одбор је орган управљања удружења.
Извршни одбор предлаже скупштини удружења политику удружења и стара се о извршавању
одлука скупштине удружења.
Члан 23.
Функцију председника и потпредседника Извршног одбора обавља председник и потпредседници
удружења.
Члан 24.
Мандат чланова Извршног одбора траје четири године.
Члан 25.
Извршни одбор удружења, у оквиру своје надлежности, обавља следеће послове, доноси:
1) План рада Извршног одбора удружења,
2) Пословник о раду Извршног одбора,
3) Финансијски план удружења,
4) Одлуку о висини чланарине и начину наплате,
5) Општи акт о организацији удружења,
6) Покретање поступка против чланова удружења пред Судом части,
7) Одлучује по молбама, жалбама, приговорима, све у првом степену.
Члан 26.
Извршни одбор ради у седницама.
Пуноважно одлучује ако је седници присутно више од половине укупног броја чланова, а одлуке

доноси већином од присутних чланова.
Извршни одбор састаје се једном месечно обавезно, а може и чешће у зависности од потреба.
Члан 27.
Седницу Извршног одбора удружења сазива и њеним радом руководи Председник Удружења.
Члан 28.
Председник удружења дужан је да сазове седницу Извршног одбора у року од 7 дана од дана
пријема образложеног предлога.
Члан 29.
Пословником о раду Извршног одбора ближе се утврђује начин рада, права и дужности
председника и чланова Извршног одбора.
Надзорни одбор
Члан 30.
Надзорни одбор удружења је орган који врши контролу материјално финансијских послова
удружења.
Надзорни одбор је самосталан и независан у раду.
Надзорни одбор има 5 чланова (Председника, заменика Председника и чланови), њихов мандат
траје четири године.
Члан 31.
Надзорни одбор удружења у оквиру своје надлежности обавља следеће послове:
1) Врши надзор у погледу коришћења средстава удружења;
2) Разматра извештаје о финансијско материјалном пословању удружења
3) Доноси план рада и пословник о раду Надзорног одбора.
Члан 32.
Надзорни орган ради у седницама и пуноважно одлучује ако је седници присутно више од
половине чланова Надзорног одбора.
Одлуке се доносе већином броја присутних на седници, јавним гласањем.
Члан 33.
Седницу Надзорног одбора сазива председник одбора и руководи њеним радом, а дужан је да
закаже седницу на предлог најмање три члана Надзорног одбора, или на предлог председника
удружења или по својој иницијативи.
Члан 34.
Пословником о раду ближе се утврђује начин рада, права и дужности председника и чланова
Надзорног одбора и друга питања од значаја за рад Надзорног одбора.

Председник
Члан 35.
Председник заступа удружење у правном промету и има права и дужности финансијског
налогодавца.
Потпредседник је овлашћен да, у случају спречености председника, у хитним и неодложним
пословима заступа удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име удружења.
Члан 36.
Председник Удружења је орган руковођења који руководи радом удружења и заступа удружење.
Потпредседник помаже председнику у раду и замењује га у случају из чл. 35. ст. 2. овог статута.
Члан 37.
За председника може бити изабрано лице које поред законом прописаних општих услова
испуњава и следеће посебне услове:
 да има завршену Високу/Вишу медицинску школу и десет година радног стажа у струци.
Члан 38.
Председникa и потпредседника удружења бира и разрешава скупштина удружења када за то
гласа више од једне половине свих делегата скупштине.
Члан 39.
Мандат Председника траје 4 године и може бити поновљен.
Председник је за свој рад одговоран скупштини удружења.
Члан 40.
Председник удружења по потреби обавештава јавност о раду удружења;
Председник удружења одговора за законитост рада удружења
Председник удружења припрема материјал за седнице Скупштине, Извршни одбор и Надзорни
одбор удружења.
Председник удружења одлучује о средствима удружења према финансијском плану удружења.
Председник удружења подноси извештаје о свом раду Организационим јединицама (Клиникама)
удружења.
Председник удружења обавља и друге послове за које је овлашћен Законом овим статутом и
општим актима удружења.

Суд части
Члан 41.
Суд части образује се ради утврђивања повреда професионалних дужности и угледа члана
удружења, утврђивање одговорности и изрицање мере за те повреде.
Члан 42.
Суд части има пет чланова који се бирају из редова чланова удружења (Скупштине).
Члан 43.
Суд части има председника и заменика, њих бира скупштина удружења, а мандат им траје четири
године.
Члан 44.
Суд части ради на основу посебног општег акта који доноси скупштина удружења у коме су
утврђене теже и лакше повреде за које се изричу мере.
Остваривање јавности рада
Члан 45.
Рад удружења је јаван.
Извршни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима
удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност,
или на други примерени начин.
Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се делегатима на седници
скупштине удружења.
Члан 46.
Ради остварења својих циљева удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима
и организацијама у земљи и иностранству.
Удружење може приступити међународним удружењима са истим или сличним циљевима о чему
одлуку доноси скупштина.
Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима
Члан 47.
Удружење прибавља средства од чланарине, легата, добровољних прилога, донација и поклона,
финансијских субвенција, позајмице чланова и на други законом дозвољен начин.
Удружење може прибављати средстава и од котизације за семинаре, стручне састанке, курсеве,

симпозијуме конгресе и друге облике образовања из области остваривања циљева удружења, као
и продајом производа насталих у оквиру едукативних активности удружења.
Члан 48.
Чланови удружења плаћају чланарину у износу од 1% нето зараде, док су почасни чланови
ослобођени плаћања чланарине.
Извршни одбор у складу са овлашћењем скупштине може утврђивати ниже и више износе
чланарине, зависно од структуре чланова.
Члан 49.
У оквиру удружења делује фондација „Душица Спасић“ за коју се издваја 30% од уплаћене
чланарине као и од наменских донација, а са наменом за образовање младих талената.
Извршни одбор доноси правила којима ће ближе утврдити критеријуме за коришћење средстава
и друга питања за рад фондације.
Члан 50.
Имовина удружења може да се користи једино за остваривање његових статутарних циљева.
Имовина удружења не може се делити његовим члановима, оснивачима, члановима органа
удружења, директорима, запосленима или са њима повезаним лицима.
Повезаним лицима сматрају се лица која су као таква утврђена у погледу забране расподеле
добити удружења.

Одредбе ст. 1. и 2. овог члана не односе се на давање пригодних примерених награда и накнада
оправданих трошкова насталих остваривањем статутарних циљева удружења (путни трошкови,
дневнице, трошкови преноћишта и сл), уговорене теретне обавезе и исплату зарада запослених.
Наредбодавац за извршавање финансијског плана удружења је председник удружења и
овлашћено лице.
Стручна служба
Члан 51.
Стручна служба Удружења обавља стручне послове удружења и огранка организационих јединица
(клиника) удружења.
Члан 52.
Стручна служба има три члана, и то председника стручне службе и два члана стручне службе.
Члан стручне службе може бити само лице које је својим радом дало изузетан допринос рада
удружења, које има најмање 20 година радног искуства у струци и које је редован или ванредан
члан удружења.

Председника и чланове стручне службе удружења именује председник удружења.
Члан 53.
Председник стручне службе удружења организује рад стручне службе удружења.
Члан 54.
За свој рад председник стручне службе одговоран је председнику удружења.
Члан 55.
Стручна служба удружења обавља стручне, правне, финансијске, административне, техничке и
друге послове за потребе удружења.
Чланови стручне службе имају право на накнаду за обављање послова из делокруга стручне
службе.
Одлуку о накнади за рад председника и чланова стручне службе доноси председник удружења.

Престанак рада удружења
Члан 56.
Удружење престаје са радом одлуком више од половине свих делегата скупштине, када престану
услови за остваривање циљева удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.
Поступање са имовином удружења у случају престанка рада удружења
Члан 57.
У случају престанка рада, имовина удружења пренеће се на Клинички центар Србије.
Изглед и садржина печата
Члан 58.
Удружење има печат и штамбиљ.
Печат је елипсастог облика у средини је знак Клиничког центра Србије око кога су руке спојене у
срце, у кругу ћириличним писмом је уписано назив удружења – величине 52 mm и Београд
Штамбиљ је правоугаоног облика величине 55 mm x 25 mm и на њему је ћириличним писмом
исписан текст: Клинички центар Србије – Удружење медицинских сестара – техничара,
Сестринство.
Трећи ред је празан простор за број деловодног протокола.

Четврти ред – датум.
Пети ред – Београд.
Завршне одредбе
Члан 59.
На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе
Закона о удружењима.

Члан 60.
Овај статут ступа на снагу даном његовог усвајања на скупштини удружења а одредбе претходног
статута престају да важе.

Председавајући
Скупштине
Председник Удружења
_____________________

