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        УДРУЖЕЊЕ  НЕФРОЛОШКИХ СЕСТАРА СРБИЈЕ 

 

 
 

 

      СТАТУТ 
 
 

   I    ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

          Члан 1. 

 

Овим Статутом уређује се назив, седиште, заступање и представљање Удружења, 

послови и задаци које обавља Удружење, чланство, права и дужности чланства 

Удружења, организација Удружења, органи Удружења, састав и њихов избор,средства 

Удружења, обављање стручних послова и друга питања од значаја за рад Удружења. 

 

 

II     НАЗИВ СЕДИШТЕ И ПОДРУЧЈЕ НА КОМЕ УДРУЖЕЊЕ ДЕЛУЈЕ 

 

                                                       Члан 2 

 

Удружење се оснива у складу са законом о раду унапређења услова за обављање 

професије сестринства, заштите њихових интереса и интереса грађана у пружању 

здравствене заштите, организовању учешћа и утицаја на спровођење здравствене неге, 

као и ради остваривања циљева везаних за негу болесника. 

 

           Члан 3 

 

Удружење је професионална организација медицинских сестара и техничара, који 

обављају послове  у служби нефрологије.Друга сродна Удружења могу се припајати. 

 

           Члан 4 

 

Назив Удружења је Удружење нефролошких сестара Србије. 

Скраћени назив Удружења : УНСС . 

Назив Удружења на енглеском језику : Renal Nurses Association of Serbia . 

Седиште Удружења је у Београду, у Клиничко-болничком центру „Звездара“, улица: 

Димитрија Туцовића 161, Београд 11000. У оквиру Удружења постоје интересне групе 

(група електроничара). Удружење има својство правног лица. 

 

    

 

 

     



 

      Члан 5 

 

Удружење има печат. 

Печат удружења је округлог облика, са текстом исписаним ћириличним писмом 

Удружење нефролошких сестара Србије.  

 

         Члан 6 

 

Удружење има амблем са натписом НЕФРОЛОГИЈА, ДИЈАЛИЗА, 

ТРАНСПЛАНТАЦИЈА, 1989.,о чијем облику одлуку доноси Координациони одбор 

Удружења. 

 

          Члан 7 

 

Удружење заступа и представља  Председник Удружења, а у случају његове 

спречености потпредседник Удружења. 

 

 

  III   ДЕЛАТНОСТИ   УДРУЖЕЊА 

 

 

          Члан 8 

 

Рад Удружења је јаван и подложан је оцени и критици чланства .Чланство се 

информише непосредно, извештајима о плановима и програмима активности и о 

резултатима рада, а јавност рада обезбеђује се и саопштењима и прилозима у 

средствима јавног информисања. 

 

         Члан 9 

 

У циљу потпуног информисања чланства, Удружење издаје и штампа Часопис, 

Зборнике радова, приручнике и друге информативне публикације. 

 

    

  IV   ЦИЉЕВИ УДРУЖЕЊА 

     

 

   Члан 10 

 

1.Подизање нивоа оспособљености 

2.Повећање протока и размена информација 

3.Побољшање услова и ефикасности рада 

4.Регулисање професионалног и социалног статуса чланова 

 

 

 

 

 

 



 

 

                           V   НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА 

 

    Члан 11 

 

1.Организовање стручних предавања 

2.Организовање конгреса Удружења 

3.Едукација ( организовање семинара, школа,..) 

4.Сарадња са еминентним стручњацима и установама из области нефрологије, дијализе 

   и трансплантације 

5.Издавање стручних публикација и часописа 

6.Увођење јединствених заједничких нормативе професионалног рада и понашања 

7.Увођење нових и квалитетнијих метода рада 

8.Сарадња са надлежним установама и организацијама, за предузимање одговарајућих  

    мера, у циљу поправљања услова рада, регулисање професионалног и социјалног 

    статуса чланова Удружења ( израда стручних елабората, истраживања и изношење  

    предлога о неопходностима предузимања одређених мера и радњи ) 

9.Чланство и учешће у раду, домаћих и међународних струковних организација, које се  

   баве проблематиком нефрологије, дијализе и трансплантације. 

 

 

       VI     ЧЛАНСТВО 

 

   

             Члан 12 

 

Удружење има редовне и почасне чланове. 

Чланство је ДОБРОВОЉНО , а својство члана стиче се потписивањем приступнице 

Сви чланови Удружења добијају чланску карту . 

Удружење води   регистар својих чланова . 

 

            Члан 13  

 

Члан Удружења може бити физичко или правно лице које је везано за послове 

нефрологије,дијализе и трансплантације или је на било који начин заинтересовано за 

ефикасан и успешан рад Удружења. 

 

            Члан 14 

 

Права члана су: 

 

1.Да у складу са личним способностима и афинитетима учествује у раду Удружења. 

2.Да се упозна са Статутом Удружења 

3.Да бира и буде биран у органе Удружења 

4.Да штити и заступа циљеве и интересе Удружења 

5.Да буде информисан о активностима Удружења 

6.Да даје предлоге за рад  и износи ставове и примедбе о раду Удружења 

 

 



 

 

 

             Члан 15 

 

Дужности члана су: 

 1.Да учествује у активностима Удружења 

 2.Да доприноси остваривању циљева Удружења 

 3.Да даје предлоге и сугестије  о програму и плану рада 

 4.Да спроводи одлуке Удружење 

 

             Члан 16 

 

Престанак чланства: 

1.Када члан самоиницијативно напусти организацију 

2.Искључењем из организације 

 * искључење из организације врши Скупштина Удружења на предлог 

Координационог одбора 

 *Исључења из организације се врши када члан грубо повреди циљеве Удружења 

 

 

 VII  ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА УДРУЖЕЊА 

 

                        Члан 17. 

 

Организациону структуру Удружења нефролошких сестара Србије  чини: 

 1.Подружница 

 2.Скупштина 

 

                        Члан 18. 

 

Подружница Удружења нефролошких сестара Србије је основна организациона 

јединица Удружења, организованих у здравственим установама у којима се обављају 

послови из области нефрологије . 

 

   VIII     ОРГАНИ УДРУЖЕЊА 

 

                        Члан 19. 

 

Органи Удружења су: 

Скупштина, Председник, Потпредседник, Секретар,Благајник и Координациони одбор 

 

                       Члан 20. 

 

1.Скупштина – је највиши орган Удружења. Скупштину чине сви чланови Удружења. 

Представљање чланова Удружења - по два представника делегираних од сваке 

подружнице Удружења. 

 

   

 



 

                                            Члан 21. 

 

Мандат Скупштине је четири године. 

 

   

 

                     Члан 22. 

 

Редовно заседање скупштине је једанпут годишње. 

Изборна седница Скупштине се одржава сваке четири године. 

 

                        Члан 23. 

 

Ванредна седница Скупштине одржава се због хитних случајева и посебних разлога. 

Ванредна седница сазива се на захтев , председника Удружења, Координационог 

одбора или једне трећине представника Скупштине. 

 

                         Члан 24. 

 

Ванредна седница Скупштине сазива се најкасније у року од тридесет дана од пријема 

захтева, уколико Председник Удружења у том року не сазове ванредну седницу, 

седницу Скупштине заказује предлагач. 

 

                        Члан 25. 

 

1.Скупштина 

 

Усваја Статут, измене и допуне Статута 

Доноси пословник о раду и друга општа-нормативна акта, неопходна у раду Удружења 

бира и разрешава дужности Председника,Подпредседника, Секретара и Благајника 

Бира и разрешава дужности чланове Координационог одбора 

Доноси програм рада Удружења 

Утврђује висину чланарине 

Разматра и усваја финансијски план и извештај 

Разматра и усваја извештај о раду и пословању Удружења 

Доноси одлуке о учлањењу у домаћим и међународним организацијама, које се баве 

проблематиком нефрологије, дијализе и трансплантације 

 

                             Члан 26.  

 

На својој првој седници Скупштина доноси Пословник о раду, којим се регулишу 

начин и ток рада на седници Скупштине. 

 

                           Члан 27. 

 

Седницу Скупштине води  Председник Удружења. 

 

   

 



 

 

                                                  Члан 28. 

 

Скупштина може пуноважно да ради и одлучује ако је седници присутно више од 

половине њених чланова. 

 

   

 

                            Члан 29. 

 

Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних чланова, о статуту и о престанку 

рада Удружења се одлучује двотрећинском већином гласова свих чланова Скупштине. 

   

                            Члан 30. 

 

Гласање је јавно. 

 

   

2.Председник Удружења 

 

                              Члан 31. 

 

Председник и подпредседник Удружења бира Скупштина на својој првој седници, 

јавним гласањем, а може их кандидовати сваки члан Удружења. 

 

                               Члан 32. 

 

Мандате председника и подпредседника Удружења траје четири године, а могу бити 

бирани још један мандат. 

 

                               Члан 33. 

 

Председник постаје онај кандидат који је добио највећи број гласова присутних 

чланова, а у случају да више кандидата добије исти број гласова, избори се понављају 

по истој процедури. 

 

                              Члан 34. 

 

Председник Удружења  

 1.Представља и заступа Удружење 

 2.Руководи радом Удружења 

 3.Сазива и води седнице Скупштине 

 4.Сазива и води седнице Координационог одбора 

 5.Предлаже програм активности и план рада Удружења 

 6.Спроводи одлуке Скупштине и Координационог одбора 

 7.Редовно и правовремено подноси периодичне и годишње извештаје 

 8.Одговара за финансијско пословање Удружења 

 9.Потписује акта и одлуке које доносе Скупштина и Координациони одбор 

 



 

 

 

                             Члан 35. 

 

Подпредседник Удружења 

 1.Обавља послове и извршава задатке за које га Председник овласти 

 2.Обавља послове и извршава задатке Председника у случају привремене 

спречености или одсутности Председника 

 

 

                           Члан 36. 

 

Председник и подпредседник одговарају Скупштини за свој рад. 

 

                              Члан 37. 

 

Председник и подпредседник могу бити смењени и пре истека мандата, уколико: 

 1.Не испуњавају обавезе из своје надлежности 

 2.Удружење не остварује утврђене циљеве 

 

                              Члан 38. 

 

Предлог за опозив Председника и Подпредседника може поднети најмање једна 

трећина чланова Скупштине. 

 

                              Члан 39. 

 

Секретар  

 

 1.Обавља послове организације и усклађује рад органа Удружења 

 2.У сарадњи са председником припрема седнице органа Удружења 

 3.Обавља материјално-финансијско пословање за које га овласти 

Координациони одбор 

  

                               Члан 40. 

 

Благајник 

 

  

1.Врши надзор у погледу коришћења средстава Удружења 

2.Обавља материјално-финансијско пословање  

3.Води записник и  евидентира рад Удружења 

 4.Задужен је за канцеларијско-архивско пословање 

 5.Подноси извештај о свом раду Удружењу 

 6.Обавља и друге послове за које је овлашћен Законом ,овим Статутом и општим 

актима Удружења 

 

 

 



 

 

 

 

Координациони одбор 

 

                              Члан 41. 

 

Координациони одбор је извршни орган Скупштине Удружења. 

 

                               Члан 42. 

 

Чланове Координационог одбора јавним гласањем бира Скупштина, чији мандате траје 

четри године, а могу бити бирани још један мандат. 

 

 

 

                                 Члан  43 

 

Члан Координационог одбора може кандидовати сваки члан Скупштине, на изборној 

седници Скупштине. 

 

                                 Члан 44 

 

Координациони одбор може бити распуштен и пре истека мандата, а на захтев најмање 

две трећине чланова Скупштине. 

 

                                 Члан 45. 

 

Координациони одбор , чини десет ( 10 ) чланова Скупштине. 

 

                                Члан 46. 

 

Координациони одбор води послове Удружења у складу са Законом,статутом и 

пословником о раду и обезбеђује континуирани рад Удружења. 

За свој рад одговоран је Скупштини. 

 

                              Члан 47.  

 

Координациони одбор Скупштине Удружења 

 1.Припрема годишње (периодичне планове и програме рада Удружења) и 

предлаже их Скупштини 

 2.Припрема општа акта која доноси Скупштина 

 3.Предлаже Статут, измене и допуне Статута , које усваја Скупштина 

 4.Разматра периодичне обрачуне о финансијском пословању Удружења 

 5.Припрема годишњи извештај о раду Удружења 

 6.Извршава одлуке Скупштине 

 7.Одлучује о прихватању донација и поклона 

 8.Доноси одлуку о изгледу амблема Удружења 

 



 

 

 

IX     ФИНАНСИРАЊЕ 

 

                            Члан 48. 

 

Удружење се финансира 

1. од чланарине 

2. донаторства 

3. спонзорства 

4. котизације 

5. добровољних прилога 

6. свих осталих активности Удружења по законским основама. 

 

 

                                     Члан 49. 

 

Средства Удружења воде се на жиро рачуну Удружење у складу са Законом.Удружење  

води  пословне књиге, а материјално-финансијско пословање регулише се 

Правилником о материјално-финансијском пословању. 

 

 

X     ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ РАДА 

 

 

                            Члан 50. 

 

Стручну активност Удружење реализује из области у којима медицинске сестре 

техничари раде. 

 

                            Члан 51. 

 

Удружење организује 

 1.Конгрес који се организује једном годишње са циљем да се расправља о 

стручним и статусним питањима сестринске професије из области нефрологије. 

 2.Школа из области нефрологије, дијализе и трансплантације, у циљу едукације 

 3.Семинаре и стручне састанке 

 

  

                           Члан 52. 

 

Удружење престаје са радом  под условом, на начин и по поступку утврђеним 

Законом.Удружење може престати са радом и по захтеву поднетом у писаној форми и 

образложеном од стране Председника, Координационог одбора и једне трећине чланова 

Скупштине. 

 

 

 

 



 

 

 

                             Члан 53. 

 

О захтеву за престанак рада Удружења, поднети од Председника,Координационог 

одбора и једне трећине чланова Скупштине, одлучује Скупштина двотрећинском 

већином гласова свих чланова Скупштине.О престанку рада Удружења одлучује се 

јавним гласањем. 

 

                             Члан 54. 

 

У случају престанка рада Удружења, Скупштина доноси одлуку о правном следбенику 

средстава и имовине Удружења. 

 

 

                        XI    ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

                             Члан 55. 

 

Статут је основни акт Удружења и са њим се усклађују сви општи и нормативни акти 

Удружења. 

 

 

                          Члан 56. 

 

У Удружењу се поред Статута примењују 

 1.Пословник о раду Скупштине 

 2.Пословник о материјално-финансијском пословању 

 3.Друга општа акта, у складу са законским прописима од значаја за рад 

Удружења 

 

                            Члан 57. 

 

Статут Удружења нефролошких сестара Србије усвојен је на ванредној Скупштини 

одржаној 16.10.2015. године, на Тари, а примењује се по објављивљању, односно од 

04.01.2016. 

 

 

 

 

 

 

Председник  Скупштине Удружења  нефролошких сестара Србије 

Смиља Врућинић 

                                                                


