У складу са одредбама чл.78. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«,
бр.51/09), на скупштини удружења одржаној дана 27. марта 2011. године у Београду,
усвојен је нови
СТАТУТ
УДРУЖЕЊА НЕУРОЛОШКИХ СЕСТАРА СРБИЈЕ
Област остваривања циљева
Члан 1.
Удружење неуролошких сестара -Србије (у даљем тексту: Удружење) је невладино и
непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области
здравствене неге у области неурологије.
Циљеви удружења
Члан 2.
Циљеви Удружења су унапређење здравствене неге у неурологији у Србији, помоћ
члановима приликом остваривања њихових права пред Министарством здравља и органима
јавне управе, изградња најбољег могућег система здравствене неге у коме ће медицинске
сестре - техничари дати свој максималан допринос, и брига о члановима Удружења у
ситуацијама када им је потребна стручна подршка.
Члан 3.
Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:
1)
прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области здравствене
заштите из области неурологије;
2)
залаже се за унапређење здравствене неге у неурологији и положај
медицинских сестара у остваривању унапређења
3)
помаже својим члановима ради остваривња права пред Министарством
здравља и осталим министарствима, владиним организацијама и
агенцијама
4)
организује, самостално или у заједници са другим организацијама, стручне
скупове, саветовања, семинаре и друге облике едукације у области
здравствене заштите из области неурологије, а све на начелу доступности
свим члановима уз слободу избора;
5)
објављује књиге и друге публикације о питањима која се односе на здравсвену
заштиту из области неурологије у складу са законом;
6)
сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим
организацијама у земљи и иностранству које се баве здравственом

7)
8)
9)
10)
11)
12)

заштитом из области неурологије.
подстиче ии организије стручна истраживања из делокруга сестринства и
здравствене неге;
активно учествује на међународним стручним скуповима и конгресима;
удружује се у међународне асоцијације које су од интереса за остваривање
циљева Удружења;
сарађује са комором медицинских сестара и са свим асоцијацијама и
удружењима сличних циљева у земљи и иностранству;
залаже се за успостављање ефикасне комуникације између медицинских
сестара у Србији и сарадњу са свим здравственим институцијама
објављује публикација о раду Удружења
Назив и седиште
Члан 4.

Назив Удружења је: „УДРУЖЕЊЕ НЕУРОЛОШКОХ СЕСТАРА - СРБИЈЕ“.
Удружење има седиште у Београду, у згради Клинике за неурологију КЦС, у улици
доктора Суботића број 6.
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.
Услови и начин учлањивања и престанка чланства
Члан 5.
Члан Удружења може бити неуролошка медицинска сестра – техничар, здравствени
радник који има најмање средњу стручну спрему из области медицине, односно члан другог
удружења из области неуронауке, а који прихвата циљеве Удружења и Статут, има
препоруку најмање једноч члана Удружења, и који поднесе пријаву за учлањење
Председништву Удружења
Члан 6.
Одлуку о пријему у чланство доноси Председништво и о томе без одлагања
обавештава подносиоца пријаве.
Статус члана почиње даном потписивања приступнице.
Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. Датум
подношења изјаве сматра се даном иступања из Удружења.
Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања
одредаба овог статута и одлука органа управљања, или нарушавања угледа Удружења.
Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог
Председништва.
Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за
доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Права обавезе и одговорност чланства
Члан 7.
Члан Удружења има право 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.
Члан је дужан да:
1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;
2) редовно плаћа чланарину
3) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;
4) обавља друге послове које му повере органи управљања.
Унутрашња организација
Члан 8.
Органи Удружења су Скупштина, Председник, Председништво, Научни одбор и
Надзорни одбор. Функцију застуника врши Председник, а у његовом одсуству један од
потпредседника.
СКУПШТИНА
Члан 9.
Скупштину Удружења чине сви његови чланови.
Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредну седницу дужан је да сазове
председник или један од потпредсеника, на захтев најмање једне трећине чланова. Дневни
ред и место одржавања редовне Скупштине Председништво мора да утврди и о томе
обавести чланове Удружења најмање 30 (тридесет) дана пре одржавања , а вандредне
Скупштине најмање 15(петнаест) дана пре одржавања. Ванредну седницу Скупштине може
сазвати и Надзорни одбор, уколико дође до кршења Статута и других аката удружења.
Седницу скупштине сазива Председник, писаним обавештењем о месту и времену
одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава Председник.
Скупштина:
1) 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, чланове Председништва и Надзорног дбора;
5) доноси пословник о свом раду
6) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;
7) разматра и усваја финансијски план и извештај;
8) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења;
9) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.

10) разматра захтеве, предлоге и жалбе чланова Удружења, достављене најмање
седам дана пре одржавања седнице
Скупштина пуноправно одлучује ако је присутно више од половине чланова.
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.
За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада
Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова. Предлог за
доношење измена и допуна Статута може покренути једна трећина чланова Скупштине
Удружења неуролошких сестара -Србије или Надзорни одбор.
ПРЕДСЕДНИШТВО
Члан 10.
Председништво Удружења (ПУ) неуролошких сестара - Србије је орган управљања
Удружењем и састоји се од:
- председника
- два потпредседника
- секретара
- председника Научног одбора
- благајника
- 10 истакнутих чланова Удружења изабраних на оснивачкој Скупштини Удружења.
Изабране чланове Скупштина бира на период од четири године, док су председник,
потпредседници, секретар, благајник и председник научног одбора чланови по функцији .
Изабрани чланови ПУ могу бити бирани само два пута узастопно.
Председништво Удружења пуноправно одлучује ако је присутно најмање осам чланова ПУ,
а одлуке доноси већином присутних чланова.
Члан 11.
Председништво Удружења :
1)
извршава опште акте и одлуке Скупштине и Председништва;
2)
утврђује предлог измена и допуна Статута;
3)
припрема предлоге општих аката које доноси Скупштина;
4)
доноси одлуке у смислу остваривања општих и посебних циљева, као и
одлуке о сарадњи са другим удружењима и институцијама;
5)
утврђује предлог годишњег плана рада;
6)
разматра извештаје Надзорног одбора;
Радом Председништва руководи Председник Удружења.
ПРЕДСЕДНИК
Члан 12.
Председник Удружења је уједно и председник Председништва Удружења.
Председник:

руководи радом Председништва Удружења;
предлаже Скупштини чланове Председништва Удружења;
заступа и представља удружење у јавности;
Председава седницама Скупштине ипотписује акта која они доносе;
Председава седницама Председништва и стара се о спровођењу донетих
одлука;
У
одсутности
председника
замењује
га
један
од
потпредседника.
Мандат председника траје четири године. Председник може бити биран само два пута
узастопно, а са прекидима без ограничења броја мандата.
1)
2)
3)
4)
5)

Члан 13.
Председник заступа Удружење у правном промету и има права и дужности
финансијског налогодавца.
НАУЧНИ ОДБОР
Члан 14.
Научни одбор чине председник Научног одбора, који мора бити члан Председништва
Удружења неуролошких сестара- Србије и још 5 изабраних чланова.
Бирају се на мандат од четири године.
Научни одбор:
1)
разматра сва питања која му упути Председништво Удружења,а посебно она у
вези са едукацијом и усавршавањем у неурологији и даје своје стручно
мишљење, као повратну информацију Председништву, предлаже новине у
вези са едукацијом и додатним усавршавањем у неурологији.
2)
Формира комисије по појединим научним областима у оквиру Удружења.
3)
Разматра новине у сталном медицинском образовању и сходно томе
обавештава Председништво
4)
Сарађује са другим органима у вези стручног усавршавања;
5)
Саставља годишњи извештај о раду и доставља га Скупштини на усвајање;
6)
Организује стручне и научне састанке Удружења неуролошких сестара Србије (избор тема, реферата, референата и др.)
НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 15.
Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина на мандат од четири године.
У Надзорни одбор члан може бити изабран само два пута узастопно.
У случају кршења Статута или других аката, након упозорења, Надзорни одбор може
да сазове ванредну Скупштину.
Члан 16.

СЕКРЕТАР И БЛАГАЈНИК
Дужности Секретара су да организује припрему материјала за
седнице
Председништва и води бригу о документацији Удружења, као и остали задаци по налогу
органа управљања Удружења
Дужности благајника су да се стара о финансијској и књиговодственој документацији
Удружења, да припрема финансијски план и извештај, да прикупља чланарину, да се стара о
редовном извршавању финансијских, пореских и других сличних обавеза Удружења
(подношење годишњих финансијских извештаја, пореских пријава и сл.) као и остали
задаци по налогу органа управљања Удружења
Члан 17.
Све функције у Удружењу су волонтерске.
За обављање стручних, административних послова Удружење може повремено или
стално, ангажовати стучњаке за одређену област.
Остваривање јавности рада
Члан 18.
Рад Удружења је јаван.
Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и
активностима Удружења, непосредно или цирлуларних писама или електронске поште.
Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на
седници скупштине удружења.
Члан 19.
Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим
удружењима и организацијама у земљи и иностранству.
Удружење може приступити међународним удружењима за заштиту животне
средине, о чему одлуку доноси Скупштина.
Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима
Члан 20.
Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и
поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.
Удружење може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге облике
образовања из области здравствене заштите у области неурологије.

Престанак рада удружења
Члан 21.
Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за
остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.
Поступање са имовином удружења у случају престанка удружења
Члан 22.
У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на Иститут за неурологију
Клиничког центра Србије.
Изглед и садржина печата
Члан 23.
Удружење има печат округлог облика промера 32мм са текстом по горњем
ободу ћириличним писмом, Удружење неуролошких сестара – Србије, Београд.
Штамбиљ Удружења је правоугаоник са текстом УДРУЖЕЊЕ НЕУРОЛОШКИХ
СЕСТАРА- СРБИЈЕ,
адреса, датум, и редни број акта који се заводи.
Скупштина посебном одлуком утврђује амблем, његов облик, садржину и начин
коришћења и о томе обавештава надлежни државни орган у законом прописаном року.
Амблем се састоји од три симбола:руку,белог срца и мозга.Руке су симбол свих напора и
дела које чине медицинске сестре,бело срце је симбол сестринства,мозак дисциплину
здравствене неге.

Члан 24.
На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати
одредбе Закона о удружењима.
Члан 25.
Овај статут ступа даном његовог усвајања на скупштини Удружења.

Председавајући скупштине
Удружења
________________________
Почек Гордана

