Измене и допуне Статута Удружења патолога и цитолога Србије
У складу са одредбама члана 12. и 78. Закона о удружењима („Службени Гласник РС“ бр.
51/09), Скупштина удружења, на седници одржаној у Београду, 14. 05. 2010. године,
усвојила је СТАТУТ УДРУЖЕЊА ПАТОЛОГА И ЦИТОЛОГА СРБИЈЕ
Управни одбор Удружења патолога и цитолога је на својој седници која је одржана
26. септембра 2015. године донело
ОДЛУКУ
О изменама и допунама Статута како би се унапредио рад Удружења, ускладила акта
са Европским удружењем патологе, очувао континуитет у досадашњем раду и
укључио већи број чланова удружења у активности
СТАТУТ УДРУЖЕЊА ПАТОЛОГА И ЦИТОЛОГА СРБИЈЕ
Опште одредбе
Члан 1.
Удружење патолога и цитолога Србије /у даљем тексту Удружење/ је удружење грађана.
Удружење је професионална, невладина, нестраначка и непрофитна организација која
окупља на добровољној бази лекаре специјалисте патологе, (у даљем тексту патолог)
специјалисте патологе са ужим специјализацијама /у даљем тексту патолог/, лекаре на
специјализацији из патологије, /у даљем тексту специјализанте, приправника који раде у
службама и одељењима патологије (у даљем тексту приправнике/ као и лекаре других
специјалности и друге стручњаке чија је активност од користи за рад Удружењa.
Назив удружења
Члан 2.
Назив удружења гласи на српском језику:
Удружење патолога и цитолога Србије
Скраћени назив Удружења је УПЦС.
Назив удружења гласи на енглеском језику:
Serbian Pathologists and Cytologists Association
Скраћени назив Удружења је SPCA
Седиште удружења
Члан 3.

Седиште Удружења је у Београду, Земун , Вукова 9. О промени седишта удружења
одлучује Управни одбор удружења на предлог председника Удружења.
Печат, Меморандум и Лого Удружења
Члан 4.
Удружење има печат округлог облика са знаком Ескулапа у средини и натписима уз руб
кружне ивице на коме пише: Удружење патолога и цитолога Србије на српском, и Serbian
Pathologists and Cytologists Association, на енглеском језику,
Удружење има Меморандум Удружења који садржи назив: Удружење патолога и цитолога
Србије на српском и енглеском језику, адресу, телефон, е-маил, веб адресу, ПИБ број и
текући‐рачун.
Удружење има две верзије логоа: на српском и енглеском језику, чији је централни део
микроскоп у тамно плавој боји окружен полукругом у црвеној боји у коме је назив
Удружења у белој боји на срспком, односно у енглеској верзији логоа на енглеском, а
испод микроскопа почетна велика слова назива стилизована у боји српске тробојке
Члан 5.
Рад Удружења је јаван и ради што бољег организовања и стручног деловања подлеже
оцени и критици чланства што се може дефинисати посебним Правилником
Визија и Мисија Удружења

Члан 5а.
Визија удружења је: Удружење патолога и цитолога Србије је непрофитна, добровољна
организација која утврђује високе професионалне стандарде и комуникацију у свим
пољима патологије и цитологије.
Мисија удружења је::Удружење патолога и цитолога Србије организација професионалаца
која тежи изврсности у патолошкој и цитолошкој пракси кроз:
•
Иницирање, подржавање и развијање професионалних контакта и кооперације
између свих заинтересованих професионалаца, институција и организација у Србији
•
Подстиче и усмерава преношење знања и вештина у координацији са
организацијама и појединцима у свету
•
Едукативне програме и Програме за јавност у промоцији патологије и цитологије
Циљеви Удружења и област остваривања циљева
Члан 6.
Удружење се оснива ради вршење систематског утицаја на развој патологије и цитологије
у Србији.

Члан 7.
Циљеви удружења су:






успостављање високих професионалних стандарда у области патологије и
цитологије, - иницирање, подстицање и развој професионалних контаката и
сарадње свих заинтересованих професионалаца, институција и организација у
оквиру Србије.
успостављање професионалних контаката и сарадње са Удружењима за патологију
и цитологију других земаља на свим нивоима.
подстицање организованог научно‐истраживачког рада у области патологије и
цитологије, као и праћење примене етичких принципа у раду специјалиста патолога
и патолога‐цитолога.
промовисање патологије и цитологије у јавности и подизање свести о значају
струке на свим нивоимa
Члан 8.

Своје циљеве Удружење остварује:














развијањем и промовисањем сарадње са иностраним и међународним удружењима
и организацијама патолога и цитолога и сродним оранизацијама;
организовањем рада на унапређењу наставе на факултетима и последипломским
студијама као и утицају на динамику одобравања специјализације из патологије и
уже специјализације: медицинске цитологије и клиничке патологије;
унапређивањем размене и ширења информација из области струке;
стварањем програма за развој струке;
учешћем у раду стручних састанака, курсева, конгреса и сл.;
организовањем стручних расправа, курсева, конгреса
предлагањем и промовисањем развојних пројеката;
подстицањем и унапређењем едукације и истраживања у области свог деловања;
активним учешћем у планирању и побољшању кадровске структуре, услова рада и
опреме у службама патологије;
активним учешћем у давању предлога и сугестија законодавним и другим органима
и организацијама;
формирањем Радних група у оквиру Удружења које ће припремати извештаје и
ставове о новинама и новим ставовима у одређеним доменима патологије, у циљу
сталног унапређења медицинске доктрине и дефинисања упутстава за спровођење
добре лекарске праксе.
другим облицима организовања и рада ради остваривања циљева науке;
Члан 9.

Као посебне задатке Удружење утврђује:







Давање мишљења надлежним органима и институцијама Републике Србије о
изменама плана и програма специјализације из патологије и уже специјализације из
цитологије.
Спречавање неовлашћеог рада из патологије и цитологије преко надлежних
државних институција.
Додељивање награда и признања, као и почасног чланства Удружења.
Предлагање истакнуих патолога за друштвена признања и одликовања.
Предлагање својих чланова за чланство у Академији наука и друге научне
институције.
Члан 10.

Удружење може обављати и следеће делатности: издавање књига, издавање часописа и
периодичних издања, као и организовање континуиране едукације, семинара и конгреса
Чланство, права и обавезе чланова
Члан 11.
Чланови Удружења могу бити: Активни Чланови, Чланови у пензији, Дописни чланови
и Почасни чланови.
Члан 12.
Члан Удружења може бити сваки доктор медицине: приправник у службама и одељењима
патологије, специјализант патологије, специјалиста патологије, специјалистa патологије са
ужим специјализацијама, са лиценцом Лекарске коморе Србије и који прихвати одредбе
Статута Удружења, попуни приступницу и редовно плаћа годишњу чланарину.
Удружењу се води евиденција чланства.
Члан 13.
Активни чланови Удружења су лекари Републике Србије, који су активно запослени са
пуним радним временом у службама и одељењима патологије.
Члан 14.
Чланови у пензији Удружења су патолози и патолози са ужим специјализацијама који су
пензију стекли активно бавећи се патологијом више од половине свог радног века.
Члан 15.
Дописни чланови Удружења су патолози и патолози са ужим специјализацијама из
других држава који изразе жељу да буду чланови овог Удружења и као такви бивају
предложени од неког активног члана, док се њихов дефинитивни избор врши гласањем на

годишњој Скупштини дружења, на предлог Управног одбора Удружења, а по разматрању
Одбора за пријем у чланство.
Члан 16.
Почасни чланови Удружења су лекари, медицински, просветни радници или стручњаци
других струка, грађани Републике Србије или других држава, чији је рад допринео развоју
патологије. Пријем почасних чланова врши се на Скупштини Удружења, а на предлог
Управног одбора Удружења, а по разматрању Одбора за пријем у чланство.
Права и дужности чланова
Члан 17.
Активни чланови Удружења имају право учешћа у свим облицима активности Удружења,
право да гласају, бирају и буду бирани у Органе Удружења.
У управне органе Удружења могу бити бирани само активни чланови Удружења који као
патолози раде најмање 5 година
Активни чланови Удружења имају дужност да чувају углед Удружења и углед лекара
патолога и патолога са ужим специјализацијама из медицинске цитологије и клиничке
патологије
Активни чланови учествују у свим облицима стручне и друштвене активности Удружења,
ради остваривања његових задатака и циљева.
Активни чланови имају дужност да уредно плаћају чланарину, као и да испуњавају све
остале обавезе према Удружењу.
Члан 18.
Чланови у пензији, дописни чланови и почасни чланови Удружења имају сва права као и
активни чланови, осим права гласа и права да бирају и буду бирани у Органе удружења.
Чланови у пензији и почасни чланови Удружења не плаћају чланарину Удружењу
Дописни чланови плаћају годишњу чланарину
Члан 19.
Престанак чланства у Удружењу настаје:




смрћу члана
иступањем из чланства Удружења
искључењем из чланства по одлуци Етичког комитета Удружења у случају забране
вршења лекарске професије



неплаћањем чланарине Удружењу дуже од једне године

Члан 20.

Чланови Удружења одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују
Удружењу, ако је та одлука донета грубом непажњом или с намером да се штета
проузрокује, осим ако су у поступку доношења одлуке издвојили своје мишљење у
записник.
Поступак за накнаду штете покреће се на основу одлуке органа одређеног статутом
Удружења.
Јавност рада Удружења
Члан 21.
Рад Удружења је јаван. Сваки члан Удружења има право да буде обавештен о раду
Удружења, као и о одлукама донетим на органима Удружења.
Удружење објављује извештаје о свом раду.
О раду Удружења издају се саопштења, конференције за штампу и на руги начин у складу
са Законом.
Органи удружења
Члан 22.
Органи Удружења су:
Органи удружења
1. Органи Удружења су:
2. Скупштина Удружења
3. Управни одбор Удружења
4. Председник Удружења
5. Будући Председник Удружења
6. Бивши Председник Удружења
7. Секретар Удружења
8. Надзорни одбор
9. Саветодавни одбор
10. Одбор радних група
11. Етички одбор
12. По потреби могу се формирати и други одбори на Предлог Управног одбора што је
регулисано овим Статутом
Скупштина
Члан 23.
Скупштина је највиши орган Удружења.

Скупштину Удружења чине сви његови чланови. Скупштина се редовно састаје, намање
једном годишње (редовна скупштина)
Изборна Скупштина се заказује на две године.
Ванредна седница Скупштине се одржава по потреби и може се заказати на образложени
предлог Управног одбора, као и на писану иницијативу најмање једне треће чланства.
Ванредна седница Скупштине мора се одржати најкасније у року од 30 дана од дана
подношења захтева за њено сазивање.
Скупштина :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Доноси план и програм рада.
Усваја Статут, као и измене и допуне.
Усваја друге опште акте Удружења
Бира и разрешава чланове Управног одбора
Разматра и усваја најмање једном годишње извештај Управног одбора.
Разматра и усваја финансијски план и извештај.
Одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења
Одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству
Бира Дописне и Почасне чланове Удружења на предлог Управног одбора
Члан 24.

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланства.
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.
За одлуку о изменама и допунама Статута неопходна је двотрећинска већина гласова
присутних чланова.
Члан 25.
Рад скупштине је јаван и одвија се у седницама или електронским седницама.
Редовне седнице се одржавају најмање једном годишње и сазива их председник Управног
одбора.
Седнице води Председавајући скупштине који се бира на свакој скупштини.
О раду седнице Скупштине води се записник.
Члан 26.
Управни одбор
Управни одбор је извршни орган Удружења који се стара о спровођењу циљева Удружења
који су утврђени овим Статутом и одлукама Скупштине.
Управни одбор има 11 чланова (Председник Удружења је један члан од 11) са правом
гласа које бира и опозива Скупштина.
Један од чланова је представник приватних патолога и један представник ветеринарских
патолога.

Мандат чланова Управног одбора је четири године и могу се поново бирати а исту
функцију, а највише два пута узастопно.
Управни одбор поред Председника Удружења и изабраних 10 чланова чине, без права
гласа још:
Будући Председник Удружења
Бивши Председник Удружења
Секретар Удружења
Председници сталних Одбора: Надзорног одбора, Саветодавног одбора,Одбора радних
група и Етичког одбора
Члан 27.
Управни одбор има надлежности:
1. Припрема предлоге општих аката;
2. Припрема годишњи обрачун и извештај о раду и подноси их Скупштини на усвајање;
3. Доноси опште акте које не доноси Скупштина или које му Скупштина стави у
надлежност за доношење.
4. Утврђује висину годишње чланарине,
5. Стара се о остваривању циљева Удружења.
6. Седнице Управног одбора сазива његов председник по потреби и на предлог једног од
чланова Управног Одбора, а најмање једном у шест месеци
7. Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова, а
одлуке доноси већином гласова присутних чланова.
8.Управни одбор може формирати радна тела ради целисходнијег обављања послова.
9. На седницама Управног одбора се води записник.
Члан 28.
Председник Удружења
Председника Удружења бира Скупштина јавним гласањем на период од 2 (две) године и
не може бити поново биранна исту функцију
Председник Удружења по аутоматизму после две године постаје Бивши Председник
Удружења
Председник Удружења је по својој функцији и председник Управног одбора.
Председник Удружења:
‐ представља и заступа Удружење у правном промету;
‐ заказује седнице Скупштине ;
‐ организује пословање Удружења;
‐ заказује седнице Управног одбора;
‐ председава радом Управног одбора;
‐ стара се о спровођењу одлука Управног одбора;
‐ стара се о законитом раду Управног одбора;
‐ закључује све врсте уговора потребних за пословање Управног одбора и Удружења;

‐ самостално доноси одлуке о плаћањима до износа који одреди Управни одбор;
‐ доноси све одлуке везане за текуће пословање које нису у надлежности Управног одбора.
У одсутности Председника Удружења замењује га Будући Председник Удружења.
Будући Председник Удружења
Члан 28а
Будућег Председника Удружења бира Скупштина јавним гласањем на период од 2 (две)
године и не може бити биран поново на исту функцију
Будући Председник удружења по аутоматизму после истека мандата постаје Председник
Удружења
Будући председник удружења је укључен у све активности које спроводи Председник
удружења, обавља додатне послове по налогу Управног одбора и у одсутности
Председника Удружења га замењује.
Члан 28б
Бивши Председник Удружења
Бивши председник се не бира и то постаје по аутоматизму по истеку мандата Председника
Удружења
Бивши Председник удружења има мандат 2 (две) године
Бивши председник удружења је укључен у све активности које спроводи Председник
удружења и обавља додатне послове по налогу Управног одбора
Члан 29.
Секретар Удружења
Удружење има секретара
Секретара бира Управни одбор из редова својих чланова на период од 4 године.
Секретар може бити биран у два узастопна мандата
Секретар Удружења :
‐присуствује седницама Управног одбора и учествује у раду других органа Удружења;
‐‐ припрема материјале за Скупштину и за друге састанке Удружења;
‐ израђује нацрте одлука и закључака Удружења;
‐ води записнике са састанака Удружења
‐ води регистар чланова Удружења; архиву Удружења према законској регулативи,
‐ чува архивску књигу
‐ одговоран је за стање средстава и материјално‐финансијско пословање;
‐подноси Управном одбору извештај о стању благајне и о материјално‐финансијском
пословању по његовом захтеву
‐обавља и друге послове које му наложи Председник Удружења и Управни одбор
Надзорни одбор Удружења

Члан 30.
Надзорни одбор бира Скупштина.
Надзорни одбор броји три члана.
Мандат члана Надзорног одбора је четири године, уз могућност још једног поновног
избора.
Чланови Надзорног одбора бирају председника Надзорног Одбора.
Надзорни одбор врши контролу материјално‐финансијског пословања Удружења и о свом
раду подноси извештај Скупштини.
Одбор ради и одлучује у пуном саставу, а на седницама одбора се води записник.
Саветодавни одбор
Члан 30а.
Саветодавни одбор бира Скупштина.
Саветодавни одбор броји шест чланова према регионалној заступљености.
Мандат члана Саветодавног одбора је четири године, уз могућност још једног поновног
избора.
Председник Саветодавног одбора је бивши Председник Удружења у мандату од 4 године
који се не може поновити.
Саветодавни одбор нема извршну функцију и саветодавно је тело Управног одбора.
Одбор ради у пуном саставу, а на седницама одбора се води записник и доносе предлози
који се достављају Управном одбору
Одбор Радних група
Члан 30б.
Одбор радних група бира Скупштина.
Одбор радних група чине Председници формираних радних група. .
Мандат члана Одбор радних група је четири године, уз могућност још једног поновног
избора.
Одбор радних група бира Председника на мандат од четири године без могућности
поновног избора
Одбор радних група нема извршну функцију саветодавно је тело Управног одбора.
Одбор ради у пуном саставу, а на седницама одбора се води записник и доносе предлози
који се достављају Управном одбору
Етички одбор
Члан 30ц.
Етички одбор има пет чланова (два који нису чланови удружења и од који је један
правник) и они спроводе све послове везане за Етику рада у Удружењу уз поштовање
начела етике прописане законом и сходно Етичком савету Републике Србије и кодексу
медицинске праксе

У Етички одбор се бирају еминентни чланови Удружења
Остали одбори
Члан 30д.
Одбори се оснивају за поједина ужа подручја научног и стручног деловањаУдружења а
њихов рад је регулисан овим Статутом.
Одбори се оснивају на предлог Председништва или најмање пет чланова Удружења.
Чланове одбора усваја Управни одбор Удружења
Услови за избор члана у Одбор:
члан Одбора може бити само редован члан
члан мора бити лекар специјалиста са неком од следећих квалификација:
академско звање, најмање 5 година радног искуства у вези са патологијом или статус
активног или бившег начелника службе или одељења патологију.
Члан 30е.
Радом Одбора руководи Председник одбора, кога бира Управни одбор Удружења, на
период од 4 године, са могућношћу још једног избора.
Сваки Одбор поред Председника има најмање још 2 члана.
Изузетак је Одбор предходних Председника Удружења кога чине сви предходни
председници Удружења и Одбор за финансије кога поред Председника Одбора чине
уговорно лице задужено за вођење финансија УПЦС и још два члана.
Управни одбор УПЦС именује остале чланове Одбора На предлог Председника Одбора.
Члан Одбора не може бити члан других Одбора у истом мандату.
Члан 30.ф
Овим Статутом се омогућава формирање се следећих посебних одбора
Одбор за истраживање и образовање који обавља следеће послове:
организује, промовише исаветује све истраживачке пројекте у области патологије и
цитологије чланова удружења, било самостално или у сарадњи са другим националним
или међународним институцијама;
предлаже доделу признања Удружења патолога и цитолога Србије
предлаже чланове Удружења за избор у чланство Српске академије наука и
уметности
подстиче истраживачки рад чланова Удружења ради њиховог објављивања у
националним и међународним стручним часописима;
организује и спроводи радионице, семинаре и конференције са циљем побољшања
способности чланова Удружења да компетентно учествују у научним истраживањима;
технички помаже Удружење по питању конкурисања и одобравања захтева за
истраживачке стипендије, грантове и сл;

-

обавља друге функције које могу бити додељене од стране Председништва.

Одбор за научне активности који обавља следеће послове:
Одбор ће бити одговоран за припрему и презентацију научних програма Удружења које
одобрава Председништво.
Одбор обавља следеће послове:
даје предлоге за организацију тромесечних стручних скуповаУдружења;
припрема учествовање чланова Удружења на научним скуповима и годишњим
састанцима других удружења и организација;
организује стручне састанке као одговор на захтев других удружења и
организација.
Одбор за чланство обавља следеће послове:
проверава испуњеност услова за пријем кандидата у чланство Удружења;
одлучује о типу чланства и доставља Председништву пријаву са својим
мишљењем, на коначно одлучивање о пријему у чланство;
даје мишљење о предлогу за одређивање дисциплинске мере против члана
Удружења.
Одбор за грађанску акцијуобавља следеће послове:
Одбор ће бити одговоран за организовање и координацију здравствених активности у
друштву и то кроз обезбеђење директног учешћа чланова у здравственим програмима
Удружења, препоруке државним органима и невладиним организацијама за превенцију и
контролу малигних и немалигних болести и спровођење програма јавног информисања.
Одбор за финансије
Одбор води рачуна о финансијама Удружења и врши надзор над финансијким пословима
Удружења.
Одбор за регионалну и међународну сарадњу
Одбор успоставља и одржава контакте са релевантним регионалним и међународним
организацијама, планира заједничке пројекте, састанке и конгресе. Одбор помаже у
организовању студијских боравака и усавршавања чланова Удружења у иностранству.
Одбор успоставља сарадњу и координира активности са другим прогесионалним
удружењима у Србији. Одбор планира и помаже у спровођењу научних и стручних
активности у сарадњи са другим професионалним удружењима.
Одбор претходних председника удружења који има саветодавну улогу Председништва.

Средства
Члан 34.
Удружење прибавља средства од чланарине, донација и поклона (у новцу и натури),
финансијских субвенција, оставина, камата на улоге, закупнине, дивиденди,
конкурисањем пројеката код државних органа или фондација и из других извора, у складу
са законом.
Физичка и правна лица која дају прилоге и поклоне Удружењима могу бити ослобођени
одговарајућих пореских обавеза у складу са Законом којим се уводи одговарајући јавни
приход.
Члан 35.
Имовина Удружења састоји се из покретне и непокретне имовине.
Члан 36.
Удружење из остварених прихода надокнађује:
1. Расходе за рад органа Удружења и обављање делатности Удружења.
2. Други расходи у складу са законом и одлукама надлежних органа.
Члан 37.
Удружење води пословне књиге и саставља и подноси и објављује рачуноводствене исказе
и пословне извештаје у складу са законом.
Члан 38.
Удружење као недобитно удружење користи вишак прихода за проширење материјалне
основе за проширење делатности у складу са законом. Удружење нема право да остварену
добит од привредне или друге делатности расподељује својим оснивачима, члановима,
члановима органа удружења, директорима, запосленима или њима повезаним лицима
(које је дефинисао Закон о привредним друштвима).
Члан 39.
За своје обавезе Удружење одговара целокупном својом имовином.
Члан 40.
За случај престанка Удружења као прималац његове имовине Статутом се може одредити
само домаће недобитно правно лице које је основано ради стваривања истих или сличних
циљева

Општи акти Удружења
Члан 41.
Статут је основни општи акт Удружења. Управни одбор предлаже остале опште акте који
морају бити у складу са Статутом и Законом, а Скупштина их усваја.
Члан 42.
Остали општи акти морају бити донети у року од шест месеци од дана тупања Статута на
снагу.
Престанак рада Удружења
Члан 43.
Удружење престаје са радом одлуком Скупштине Удружења, када престану услови за
деловање и за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним
законом. Одлука о престанку рада Удружења је пуноважна, ако се за њу изјасни више од
половине чланова Удружења. Истом одлуком решиће се и питање имовине и средстава
Удружења, с тим што ће се она уступити у складу са Законом
Члан 44.
Сва друга битна питања везана за оснивање, рад, контролу и право на жалбе Удружења, а
која нису обухваћена овим Статутом или другим актима Удружења, примењиваће се
одредбе Закона о Удружењима („Сл. Гласник РС“ бр.51/2009)
Члан 45.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.
Овај Статут је објављен 14.05.2010.г
Измена Овог статута је обављена 18. новембра 2015. године

