На основу члана 12. и 78. Закона о удружењима (Службени гласник РС, 51/2009) и члана 8.
Статута Српског лекарског друштва, на седници одржаној дана 13. марта 2011., Скупштина
„Подружнице Зајечар - Српског лекарског друштва“, усвојила је

СТАТУТ
Подружнице Зајечар
Српског лекарског друштва (СЛД)
Област остваривања циљева
Члан 1.
Удружење „Подружница Зајечар - Српског лекарског друштва (СЛД)” (у даљем тексту:
Подружница) је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време, ради
остваривања циљева у области унапређења медицинске струке и науке кроз организацију
стручних скупова и издавачку делатност.
Подружница је отворена за све докторе медицине и стоматологије из државне и приватне
праксе (у даљем тексту: лекаре) који испуњавају услове утврђене овим Статутом и делује на
подручју Општине Зајечар.

Циљеви и задаци у оквиру делатности Подружнице
Члан 2.
Циљеви Подружнице су неговање и унапређење медицинске струке и науке ради
заштите и унапређења народног здравља, едукација и обука здравствених радника, сарадња са
другим профилима здравствених радника и свим друштвеним актерима укљученим у
остваривање обједињене мултисекторске здравствене политике, уз поштовање и заштиту
личног и етичког интегритета својих чланова. Сходно томе:
1. Подружница се бави медицинском и стоматолошком науком и струком и ради на њиховој
примени и унапређењу на територији Општине Зајечар.
2. Подружница покреће и разматра питања из области медицине и стоматологије и у том циљу
организује научне и стручне скупове, округле столове, конференције, симпозијуме, конгресе
итд. који служе даљем стручном и етичком усавршавању лекара.
3. Подружница организује и обавља едукацију самостално или у сарадњи са другим научним и
стручним организацијама, удружењима и установама, увек када је то у интересу Подружнице.
4. Подружница предузима све неопходне активности за повраћај евентуално национализоване,
конфисковане и имовине Подружнице, ако је одузета, по било којем основу.
5. Подружница ради на чувању и подизању етичких вредности својих чланова и српске
медицине.
6. Подружница прикупља, чува, изучава и јавности представља предмете, књиге, документа и
друго из области медицине, са територије Општине Зајечар.
7. Подружница чува и стара се о редовном одржавању имовине коју поседује.
8. Подружница се залаже за, у свему одговарајући, друштвени положај својих чланова.
9. Подружница издаје стручни часопис "Тимочки медицински гласник", по одобрењу
Председништва Српског лекарског друштва. У часопису се излажу резултати научних и
стручних достигнућа у области медицине, стоматологије и сродних стручних и научних грана.
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10. Подружница следи искључиво општекорисне циљеве и њен рад је јаван. О својим
активностима Подружница обавештава јавност објављивањем свих важних активности на
интернет - сајту Подружнице, као и на друге начине.
Правни субјективитет, печат и штамбиљ
Члан 3.
1. Подружница има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима који
произилазе из Устава, закона, других прописа и овог Статута.
2. Подружница има печат округлог облика са натписом: „Подружница Зајечар Српског
лекарског друштва, Зајечар. .У средини печата је медицински знак - Ескулапова палица са
змијом.
3. Текст на печату и штамбиљу написан је на српском језику, ћирилицом.
4. Подружница има свој рачун, који се води код пословне банке.
5. Подружницу представља њено Председништво, а заступају га председник или секретар.
Назив и седиште
Члан 4.
Назив Удружења је: „Подружница Зајечар Српског лекарског друштва (СЛД)”
Скраћени назив је: „Подружница Зајечар –СЛД“
Подружница има седиште у Зајечару, Здравствени центар Зајечар, ул. Расадничка бб.
Подружница своју делатност остварује на територији Општине Зајечар.
Услови и начин учлањивања и престанка чланства
Члан 5.
Чланство
Подружница је отворена за све докторе медицине и стоматологије из државне и приватне
праксе (у даљем тексту: лекаре) који испуњавају услове утврђене овим Статутом и делује на
подручју Општине Зајечар.
1. Подружница има редовне, почасне, иностране као и чланове сараднике. Подружница има и
Добротворе.
2. Редован члан Подружнице може постати сваки лекар који попуни приступницу, прихвати
Статут Подружнице и редовно плаћа годишњу чланарину.
3. Редовни члан Подружнице сваке године уплаћује чланарину Подружници. Чланарина се
уплаћује у целости или у 12 месечних рата. Подружница је у обавези да квартално део
средстава од уплаћене чланарине, у складу са Олуком Скупштине Српског лекарског друштва
пребацују на рачун Српског лекарског друштва.
4. Редовни члан Подружнице има права и дужности да учествује у раду Подружнице и
остваривању његових циљева и задатака, као и право да бира и буде биран у органе
Подружнице.
5. Чланство у Подружници престаје:
- иступањем из Подружнице, у писаној форми
- због неплаћене чланарине за једну годину
- по сазнању за правноснажност судске пресуде којом је изречена казна затвора са забраном
вршења лекарске делатности
6. Почасне чланове Подружнице на предлог својих чланова, бира Председништво Подружнице.
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7. Почасни члан Подружнице може постати сваки лекар, научни и просветни радник Републике
Србије и страни држављанин који је допринео развоју медицинске – стоматолошке струке и
науке, здравственом васпитавању народа или на други начин допринео раду Подружнице.
8. Добротвори Подружнице могу бити физичка и правна лица која су спремна да у знатној мери
материјално, односно финансијски или на други начин помогну Подружници у пословима који
се тичу његових статутарних циљева и других потреба Подружнице. Добротворе Подружнице
бира Председништво Подружнице на предлог председника, или секретара Подружнице.
9. Члан сарадник је физичко лице које није лекар али својим радом битно помаже у раду
Подружнице. Одлуку о томе ко се сматра чланом сарадником доноси Председништво
Подружнице, на предлог чланова подружнице.
Унутрашња организација
Члан 9.
Органи Подружнице су Скупштина и Председништво. Функцију застуника Подружнице врши
Председник Председништва, а у његовом одсуству Секретар Подружнице.
1. Подружница је основна организациона јединица Српског лекарског друштва (СЛД) која се
може образовати у здравственој установи у којој је запослено најмање 20 лекара – чланова
Друштва.
2. У здравственој установи у којој не постоје услови за формирање подружнице, или лекари
запослени у приватном сектору могу се формирати активи који се прикључују територијално
најближој подружници Друштва.
3. Више подружница са територије једне општине могу формирати општинску подружницу.
4. У циљу повезивања у раду и успешнијег решавања заједничких питања, остваривање циљева
и задатака Друштва општинске подружнице могу формирати окружну подружницу.
5. Подружницa основанa сагласно ранијим Статутима Друштва не губи својство правног лица.
6. Највиши орган управљања подружнице је Скупштина. Скупштину подружнице која има
мање од 100 чланова чине сви чланови подружнице.
7. У подружници која има више од 100 чланова Друштва Скупштина се може конституисати и
на делегатском принципу.
8. Мандат чланова Скупштине подружнице која се конституише на делегатском принципу траје
4 (четири) године, уз могућност још једног узастопног избора.
9. Уместо чланова који су спречени да обављају своју функцију због других активности,
болести и др. или је обављају на неодговарајући начин, Скупштина може на њихово место
кооптирати друге чланове подружнице чији мандат траје до наредног избора Скупштине.
10. Сви чланови Скупштине морају правовремено, а најкасније 10 дана пре одржавања седнице
Скупштине да на одговарајући начин буду обавештени о одржавању седнице Скупштине
(писмено, електронском поштом, телеграмом, телефоном, јавним огласном у средствима јавног
информисања). Скупштина пуноважно одлучује ако је на седници присутно више од половине
чланова Скупштине.
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11. Уколико на седници Скупштине не буде остварен кворум, у другом сазиву седница
Скупштине ће се одржати, без обзира на непостојање кворума и пуноважно одлучивати
простом већином присутних чланова.
12. Скупштина Подружнице из свог састава бира Председништво као свој извршни орган. У
састав Председништва, по одлуци Скупштине, могу ући сви ранији чланови Председништва, а
остали чланови Председништва бирају се на тај начин да се омогући заступљеност чланова из
свих, или барем већине здравствених установа са територије подружнице.
13. Мандат чланова Председништва траје 4 (четири) године уз могућност још једног узастопног
избора.
14. Председништво подружнице из својих редова бира председника подружнице, секретара и
благајника са мандатом од 4 (четири) године уз могућност још једног узастопног
избора.
15. Председништво ради на седницама, које се одржавају по потреби, а најмање три пута
годишње. Оно може пуноважно одлучивати ако је на седници присутно више од половине
чланова. Одлуке се доносе простом већином гласова присутних чланова Председништва.
16. Уколико су сви чланови Председништва уредно обавештени о седници (о чему Стручна
служба поседује потврду) а нису присутни на седници Председништва, у другом сазиву
седница Председништва ће се одржати без обзира на непостојање кворума и пуноважно
одлучивати простом већином присутних чланова.
17. Председник председништва подружнице се стара да се чланарина квартално прослеђује на
рачун Српског лекарскпг друштва заједно са списком лекара (са назнаком специјалистичке
секције) који су уплатили чланарину.
18. Подружница доноси свој Правилник о раду којим се ближе регулишу питања активности,
организације избора Скупштине, Председништва, председника, питање мандата, а све у складу
са одредбама Статута Српског лекарског друштва.
19. Правилник о раду подружнице усваја Скупштина подружнице, а ступа на снагу после
усвајања на седници Председништва Подружнице.
Информисање и издавачка делатност
Члан 10.
Информисање чланова Подружнице, као и јавности, о раду, активностима и
делатностима Подружнице врши се преко листа Тимочки медицински гласник, одржавањем
разних стручних састака и других манифестација, преко писаних медија, радија, телевизије,
интернета итд., чиме се остварује начело јавности у раду.
Друштво издаје Тимочки медицински гласник најмање једном квартално, а изузетно,
тематске, и чешће.
Подружница може бити издавач и суиздавач књига и других штампаних или
електронских публикација када је то у његовом интересу уз одобрење Предесништва Српског
лекарског друштва
За часописе, листове, књиге и друга издања Подружнице, Председништво бира главне и
одговорне уреднике на својој седници простом већином гласова, а пошто су кандидати
изложили и образложили своје програме рада.
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Остваривање јавности рада
Члан 11.
Рад Подружнице је јаван.
Председништво се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима
Подружнице, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за
јавност, или на други примерени начин.
Годишњи обрачуни и извештаји о активности Подружнице подносе се члановима на седници
скупштине Подружнице.
Члан 12.
Ради остварења својих циљева Подружница успоставља контакте и сарађује са другим
удружењима и организацијама у земљи и иностранству.
Имовина и материјално-финансијска средства Подружнице
Члан 13.
.

1. Имовина Подружнице састоји се од покретне и непокретне имовине.
Имовином Подружнице руководи и стара се Скупштина, Председништво, Председник .
Материјално - финансијска средства Подружнице чине редовни и ванредни приходи.
2. Подружница сматра за своју имовину и национализовану, конфисковану, или на други
начин, евентуално одузету имовину Подружнице.
3. Редовни приходи Подружнице су:
- чланарина
- приходи које Подружница остварује вршењем своје делатности (од котизација на конгресима,
симпозијумима, стручним састанцима,...)
- приходи од продаје сопствених публикација или публикација других издавача из области
медицине или стоматологије
- приходи који се остварују од издавања пословног простора
- други приходи
4. Ванредни приходи Подружнице су:
- помоћ органа, организација и предузећа заинтересованих за остваривање циљева и задатака
Подружнице
- завештања, легати, заоставштина, поклони и добровољни прилози од својих чланова или
других лица
- приходи од извршних услуга и послова на основу уговора
- камате на депонована средства
5. Новчана средства добијена из редовних и ванредних прихода могу се искључиво трошити
ради обављања циљева и задатака Подружнице у складу са Статутом.
6. Одлуке о исплатама текућих трошкова доноси Председник Подружнице или Секретар
(у одсуству Председника ) као овлашћени финансијски налогодавац.
Награде и признања
Члан 14.
Председништво Подружнице предлаже своје чланове за добијање Награде и признања
Српског лекарског друштва, а према правилнику Статута Српског лекарског друштва.
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Измене и допуне Статута
Члан 15
1. Иницијативу за измену и допуну Статута може покренути Председништво Подружнице, или
једна трећина чланова Скупштине Подружнице.
2. Иницијативе за измену и допуну Статута подносе се Председништву Подружнице које о
томе заузима став.
3. Председништво утврђује предлог за измену и допуну Статута и подноси га Скупштини
Престанак рада Подружнице
Члан 16.
Подружница престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за
остваривање циљева Подружнице, као и у другим случајевима предвиђеним законом.
1. Подружница престаје са својим радом одлуком Скупштине Подружнице и у другим
случајевима које закон одређује.
2. Одлуку о престанку рада Подружнице доноси Скупштина на седници којој присуствује
најмање две трећине редовних чланова Подружнице, простом већином присутних чланова.
3. Уколико Скупштина не одлучи другачије, Председништво Подружнице врши функцију
ликвидатора Подружнице.
Поступање са имовином Подружнице у случају престанка са радом
Члан 17.
У случају престанка рада, имовина Подружнице пренеће се на домаће недобитно правно
лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће
одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом. О доношењу
одлуке о престанку рада Подружнице обавештава се орган код којег је Подружница
регистрована у року од 15 дана.
Изглед и садржина печата
Члан 18.
Удружење има печат (округлог облика) на којем је, у горњој половини исписано: “
Подружница Зајечар – Српског лекарског друштва”, Зајечар
Члан 19.
На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати
одредбе Закона о удружењима.
Ступање на снагу
Члан 20.
Статут ступа на снагу даном усвајања, а примењује се од дана уписа Подружнице у
регистар код надлежног органа.
Председник Председништва Подружнице
Прим. мр сци мед
др Братимирка Јеленковић
______
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