
У складу са одредбама чл.78. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист 
РС«, бр.51/09), на Скупштини Удружења физијатара Србије одржаној дана 05. 06. 
2010. године, у Кладову, усвојен је нови 

СТАТУТ 
УДРУЖЕЊА ФИЗИЈАТАРА СРБИЈЕ 

 
Област остваривања циљева 

 
Члан 1. 

Удружење физијатара (специјалиста физикалне медицине и рехабилитације) 
Србије (у даљем тексту: Удружење) је невладино и непрофитно удружење лекара, лекара 
физијатара и стручњака других сродних научних области који учествују у процесу 
рехабилитације, а на територији Републике Србије и који се добровољно повезују и 
удружују ради остваривања циљева утврђених овим Статутом. 

Удружење је основано на неодређено време ради остваривања циљева у области 
физикалне медицине и рехабилитације као и сарадње између професионалаца, пацијената и 
укупне јавности и остваривања неопходне комуникације и сарадње са сличним друштвима 
и удружењима у свету. 
 

Циљеви удружења 
 

Члан 2. 
 Циљеви Удружења физијатара Србије су: унапређење стручне сарадње између 
лекара који се баве превенцијом и лечењем у области физикалне медицине и 
рехабилитације, развој и унапређење свих области истраживачког рада и струке у вези са 
физикалном медицином и рехабилитацијом, помагање и унапређивање наставе из 
физикалне медицине и рехабилитације на факултетима, праћење и предлагање измена и 
допуна законских регулатива у погледу професионалне едукације, стручног усавршавања и 
дефинисања етичких норми, права и обавеза чланова,  
 

Члан 3. 
 Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито: 
1. Организује само или у заједници са другим организацијама стручне скупове, 
саветовања, семинаре, конгресе, симпозијуме и друге облике едукације у свим областима 
обухваћеним циљевима Удружења 
2.  Објављује књиге и друге публикације о питањима која се односе на области које су 
обухваћене циљевима Удружења 
3. Организује стручњаке за помагање и унапређивање наставе из физикалне медицине и 
рехабилитације, на факултетима и у школама 
4. Организује хуманитарне активности у свим областима обухваћеним циљевима 
Удружења 
5. Сарађује и удружује са са удружењима и другим организацијама у земљи и 
иностранству које имају исте или сличне циљеве. 
6.   Организује и учествује у организацији манифестација, кампања и других активности 
које се тичу заштите и унапређења физикалне медицине и рехабилитације 
 

Назив и седиште 
 

Члан 4. 
 Назив удружења је: Удружење физијатара Србије 



 Назив удружења на енглеском језику је: Serbian Association of Physiatrists 
 Удружење има седиште у Београду (Београд, Пастерова 2). 
 Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије. 
 
 

Услови и начин учлањавања и престанак чланства 
 

Члан 5. 
Чланство у Удружењу је појединачно и добровољно. Члан Удружења може бити 

свако лице које је лекар, специјалиста и/или специјалиста из области делатности, а 
прихвата циљеве Удружења и Статут, поднесе пријаву за учлањење и редовно плаћа 
чланарину. Чланови могу бити лекари других специјалности који раде у тиму са 
физијатром или специјалисти којима је физијатар члан тима, а прихватају циљеве 
Удружења и Статут, поднесу пријаву за учлањење и редовно плаћају чланарину. 
 

Члан 6. 
Пријем у чланство удружења наступа подношењем пријаве за учлањење  и 

плаћањем прописане чланарине.  
Члан може иступити из чланства давањем писмене изјаве, тромесечним престанком 

плаћања чланарине или престанком рада Удружења. 
Статус члана може престати и због нарушавања угледа Удружења као и 

непоштовањем одредаба Статута о чему одлучује Скупштина на 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. 
Удружење може имати и почасне чланове. Почасни чланови могу бити лица из 

редова научних или других јавних радника из земље или иностранства који имају посебне 
заслуге за напредак физикалне медицине и рехабилитације или сродних научних области. 

Почасне чланове бира Скупштина удружења на предлог председништва. Почасно 
чланство престаје смрћу или искључењем, ако делатност почасног члана штети угледу 
Удружења. 
 

Права, обавезе и одговорност чланства 
 

Члан 7. 
Члан Удружења има право да: 
       -     равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења; 

-  непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења; 
-  бира и буде биран у органе Удружења; 
-  буде благовремено и потпуно обавештен о раду и активностима Удружења; 
-  покреће иницијативе и даје предлоге у оквиру циљева и задатака Удружења; 
-  користи услуге Удружења у решавању свих питања везаних за обављање 

професионалних активности, личног усавршавања и иновирања знања из области 
физикалне медицине и рехабилитације, а које Удружење може да пружи. 
Члан Удружења је дужан да: 

- активно доприноси остваривању циљева Удружења; 
- учествује у раду Удружења и у складу са својим интересовањима обавља и друге 

послове које му повери Скупштина или Председништво; 
- плаћа редовно чланарину, најмање једномесечни износ при учлањењу и на даље 

континуирано. 
 

 



Унутрашња организација 
 

Član 8. 
 

Органи Удружења су Скупштина, Председништво, Заступник (Председник 
Удружења тј. Председник Председништва Удружења), Генерални секретар, Надзорни 
одбор и Етички одбор. Функцију Застуника врши Председник Удружења тј. Председник 
Председништва Удружења, а у његовом одсуству заменик Председника Удружења тј. 
заменик Председника Председништва Удружења. 

 
Члан 9. 

Скупштина је највиши орган Удружења. Скупштину Удружења чине сви његови 
чланови. 

Седнице Скупштине могу бити редовне и ванредне. 
Скупштина се редовно састаје најмање једном у две године у оквиру Годишњег 

конгреса Удружења. 
Ванредна седница Скупштине може се заказати по одлуци председника Удружења, 

на образложени предлог Председништва или Надзорног одбора као и на захтев најмање 
једне трећине чланова Скупштине. Иницијатива се подноси Председништву у писаном 
облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже. 

Седницу скупштине сазива председник Удружења, писаним обавештењем о месту 
и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом руководи радно 
председништво које се јавним гласањем на почетку седнице бира од присутних чланова и 
има три 3 члана, а председава једно од три одабрана члана радног председништва по 
њиховом договору. 

Скупштина: 
1) доноси и усваја Статут Удружења као и измене и допуне Статута; 
2) доноси план и програм рада; 
3) усваја друге опште акте Удружења; 
4) бира и разрешава чланове Председништва; 
5) бира и разрешава Заступника тј. председника Предсeдништва; 
6) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Председништва; 
7) разматра и усваја финансијски план и извештај; 
8) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења; 
9) одлучује о висини доприноса чланова удружења; 
10) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству. 
 
Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна трећина чланова 

или делегата са писменим овлаштењем сваког појединог члана кога делегат заступа.  
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова (гласова чланова преко 

делегата).  
Гласање може бити јавно или тајно, о чему се доноси одлука простом већином 

гласова присутних чланова. Чланови Скупштине могу се, у случају оправдане спречености, 
изјашњавати о предлозима одлука и одлукама писменим путем. 

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада 
Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова. 
 

Члан 10. 
Председништво је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева 

удружења који су утврђени овим Статутом.  
Председништво има 11 чланова, које бира и опозива Скупштина.  



Мандат чланова Председништва траје четири године и могу се поново бирати на 
исту функцију. 

Председништво из реда својих чланова бира заменика председника. 
Председник Председништва који је изабран на Скупштини је Заступник Удружења 

тј. Председник Удружења. 
Председника председништва бира Скупштина и он је уједно и заступник Удружења 

 
Члан 11. 

Председник Председништва заступа Удружење у правном промету и има права и 
дужности финансијског налогодавца. 

Заменик председника је овлашћен да, у отсуству Председника председништва, 
заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.  

Генерални секретар је овлашћен да потписује новчана документа у име Удружења, 
у отсуству Председника и Заменика председника председништва Удружења. 
 

Члан 12. 
Председништво Удружења: 
1) извршава закључке Скупштине Удружења; 
2) доноси годишњи план рада и финансијски план и одобрава завршни рачун 

Удружења 
 3) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради 
остваривања циљева Удружења; 
 4) утврђује предлог Статута и других аката које доноси Скупштина 
 5) доноси финансијске одлуке 

6) организује редовно обављање делатности Удружења; 
7) поверава посебне послове појединим члановима; 
8) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом 

иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог измена 
и допуна, који подноси Скупштини на усвајање; 

9) за вршење одређених послова и задатака Председништво може организовати 
стална или привремена тела (савет, секције, комисије и сл.) уз сагласност Скупштине. 

10) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. 
став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај 
поступак; 

11) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, 
овлашћени други органи Удружења. 

Председништво пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина 
чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова. Гласање може бити јавно или 
тајно. У случају нерешеног гласања, одлучујући је глас Председника Председништва. 

 
Члан 13. 

Надзорни одбор контролише материјално - финансијско пословање Удружења и о 
уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Председништво удружења. 

Надзорни одбор има председника и два члана које бира Скупштина. Мандат 
чланова надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани. 

Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине. 
 

Члан 14.  
Етички одбор контролише етичност рада Удружења и његових чланова. Етички 

одбор има председника и четири Члана које бира Скупштина Удружења. 
Мандат председника и чланова Етичког одбора траје четити године. Етички одбор о свом  



раду и налазима извештава Председника (Заступника), Председништво и Скупштину 
удружења. Етички одбор пуноважно одлучује већином гласова чланова одбора. Гласање 
може бити јавно или тајно. 

 
 

Остваривање јавности рада 
Члан 15. 

Рад Удружења је јаван. 
Председништво се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и 

активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем 
саопштења за јавност, преко сајта удружења или на други примерени начин.  

Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на 
седници скупштине удружења и на састанку Председништва. 

 
 

Члан 16. 
Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са 

другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству, о чему одлуку доноси 
Скупштина на предлог Председништва. 

Удружење може приступити међународним удружењима у оквиру своје 
делатности, о чему одлуку доноси Скупштина на предлог Председништва. 
 

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима 
 

Члан 17. 
За делатност у остваривању циљева утврђених овим Статутом, удружење прибавља 

материјално – финансијска средства: 
1 из чланарине (доприноса) чланова Удружења; 
2 приходима од извршених задатака, пројеката, организовања стручних сатанака, 

публикација, а у складу са Законом; 
3 из добровољних прилога, донација, спонзорстава и поклона, финансијских 

субвенција и на други законом дозвољен начин; 
4 из котизације за Конгресе, семинаре и друге облике образовања из области свог 

деловања.  
                                                Престанак рада удружења 
 

Члан 18. 
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 19. 
У случају престанка рада, имовина Удружења 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.  



 
Изглед и садржина печата 

 
Члан 20. 

Удружење има свој печат. Печат је округлог облика, пречника 4 цм, са исписаним 
називом Удружење физијатара Србије, Београд, и то на српском и енглеском 
језику. 

 
Члан 21. 

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати 
одредбе Закона о удружењима. 

 
Члан 22. 

 Овај статут ступа на снагу дана од даном његовог усвајања на Скупштини 
Удружења. 
 

 

 
 

Кладово  05. 06. 2010. год.                        Председавајући скупштине Удружења  
  
 
 
                                                                     _________________________________  
                                                                                        Ранка Крунић Протић 


