На основу чл.12. и чл.22. Закона о удружењима "Службени гласник РС", бр.
51/2009, 99/2011 (други закон), 44/2018 (други закон), дана 12.5.2019. године, Скупштина
Удружења, усвојила је

СТАТУТ
УДРУЖЕЊА РАДИОЛОШКИХ ТЕХНИЧАРА И ТЕХНИЧАРА НУКЛЕАРНЕ
МЕДИЦИНЕ СРБИЈЕ

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Појам удружења
Члан 1.
Удружење радиолошких техничара и техничара нуклеарне медицине Србије је
добровољна и невладина недобитна организација основана на неодређено време ради
остваривања циљева из области радиолошке дијагностике, радиотерапије, нуклеарне
медицине, интервентне радиологијe и других области радиологије.
Стручно усавршавање и континуирана медицинска едукација у коју се укључују
радиолошки техничари, виши радиолошки техничари, струковни медицински радиолози,
специјалисти струковни медицински радиолози и остали запослени у здравству који су
повезани заједничким интересом, нарочито на унапређењу стручног рада из подручја
радиологије, као и бриге о положају у друштву.
Законитост рада удружења
Члан 2.
Удружење остварује активности у складу са законом, статутом и другим општим
актима.
Статут је основни општи акт удружења. Други општи акти, ако их удружење
доноси, морају бити у сагласности са статутом.
НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ПОДРУЧЈЕ ДЕЛОВАЊА
Члан 3.
Назив удружења је: Удружење радиолошких техничара и техничара нуклеарне
медицине Србије (у даљем тексту: Удружење).
Скраћени назив Удружења је: УРТИТНМ.

Члан 4.
Седиште Удружења је у Београду, Институт за онкологију и радиологију Србије, Ул.
Пастерова 14.
Члан 5.
Удружење има свој печат. Печат је округлог облика, пречника 35 mm. На печату се
налази симбол Удружења: круг око кога је обавијена змија, у чијем центру је знак
радиоактивности. Текст на печату садржи назив, седиште, скраћеницу и годину оснивања
Удружења и гласи: УДРУЖЕЊЕ РАДИОЛОШКИХ ТЕХНИЧАРА И ТЕХНИЧАРА
НУКЛЕАРНЕ МЕДИЦИНЕ СРБИЈЕ,
Пастерова 14, Београд.
Члан 6.
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.
ЦИЉЕВИ И АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА
Члан 7.
Циљеви удружења су:
- унапређивање рада и стручно усавршавање чланова удружења, едукација

чланства, организовање стручних састанака, курсева, конгреса и симпозијума,
- издавање стручних часописа и публикација,
- јединствен друштвено-економски и професионални положај струковних
медицинских радиолога и постизање јединствених услова рада,
- израда јединственог програма и начина школовања, стручног усавршавања
струковних медицинских радиолога и унапређење школовања,
- сарадња са другим савезима и стручним удружењима у Републици Србији и
иностранству,
- сарадња са репрезентативним синдикатима у борби за остваривање циљева
Удружења,
- заступање својих чланова у стручним организацијама у земљи и иностранству,
- пружење помоћи својим члановима,
- пружање помоћи талентованим и успешним студентима на одсеку - струковни
медицински радиолог,
- иницијатива за доношење закона и других прописа и мера од интереса за чланове
удружења, односно давање предлога за измену и допуну постојећих прописа којима се
регулише положај, место, улога, права и обавезе чланова Удружења, као и покретање
иницијативе за оцену уставности и законитости одређених прописа којима се регулишу
права и обавезе чланова Удружења,
- да се чланови Удружења придржавају медицинске етике и да у том цуљу стално
развијају осећај части, достојанства и одговорности свог позива и предузимања
одговарајућих мера у случају кршења поменутих начела,
- брига о заштити становништва од јонизујућег зрачења.

Члан 8.
Ради остваривања својих циљева Удружење:
1) прикупља и обрађује научну и стручну литературу из области радиологије,
2) организује самостално или заједно са другим организацијама, стручне састанке,

саветовање, симпозијуме, конгресе и друге видове едукације из области радиологије,
3) објављује књиге и друге публикације, стручне часописе из своје области и
области заштите од јонизујућег зрачења,
4) ангажује здравствене сараднике и друге стручњаке из своје области за рад на
едукацији чланова Удружења,
5) сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима у земљи и
иностранству која се баве радиологијом.
ЧЛАНСТВО И ОРГАНИ УДРУЖЕЊА
Чланство у удружењу
Члан 9.
Чланови Удружења могу бити редовни и почасни.
Редовни чланови удружења су радиолошки техничари, виши радиолошки
техничари струковни медицински радиолози, специјалисти струковни медицински
радиолози и остали запослени у здравству.Чланови Удружења могу бити и други
запослени у здравству.
Чланство у Удружењу је добровољно и настаје потписивањем приступнице за
чланство у Удружењу. Члан је дужан да плаћа месечну чланарину.
Почасне чланове Удружења именуje Скупштина Удружења на предлог Управног
одбора. За почасне чланове могу се именовати појединци и колективи из земље и
иностранства, који су својим радом допринели развоју и статусу Удружења и радиологије
као медицинске гране или имају заслуге за рад Удружење.
Удружење води евиденцију о својим члановима.
Евиденција чланова Удружења је доступна на сајта и редовно се ажурира.
Престанак чланства
Члан 10.
Чланство у удружењу престаје :
- подношењем писане изјаве
- искључењем из Удружења (у случају да члан не извршава своје обавезе према

Удружењу, не поштује одредбе овог статута или нарушава углед Удружења).

О искључењу члана Удружења одлучује Управни одбор, који је дужан да писаним
путем упозори члана Удружења на постојање разлога за искључење и да му остави рок од
најмање осам дана од дана достављања упозорења да се изјасни на наводе из упозорења. У
писаном упозорењу Управни одбор је дужан да наведе основ за искључење из чланства,
чињенице и доказе који указују на то да су се стекли услови за искључење и рок за давање
одговора на упозорење. Одлука о искључењу се доставља члану, који има право на жалбу у
року од 15 дана од достављања одлуке. Коначну одлуку по жалби доноси Скупштина
Удружења.
Одлуку о брисању члана из евиденције доноси Управни одбор уколико исти не
плаћа чланарину дуже од три месеца, а да претходно истом органу није поднео образложен
захтев у писаној форми за одлагање плаћање чланарине. Брисањем из евиденције престају
сва права.

Права, обавезе и одговорности чланова удружења
Члан 11.
Члан Удружења има право:
1) да равноправно са другим члановима Удружења учествује у остваривању циљева
Удружења,
2) да преко делегираних представника из подручних јединица, учествује у раду
Скупштине Удружења,
3) да бира и буде биран у органе Удружења ,
4) да благовремено и потпуно буде информисан о раду и најновијим активностима
Удружења.

Члан Удружења је дужан:
1)
2)
3)
4)

да активно доприноси остваривању циљева Удружења,
да учествује, у складу са својим интересавањима, у активностима Удружења,
да плаћа чланарину,
да обавља друге послове које му повери Управни одбор.

Висина чланарине се одређују одлуком Скупштине Удружења.
Унутрашња организација Удружења
Члан 12.
Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор, Научни одбор.
Законски заступник Удружења је председник Управног одбора, а у његовом
одсуству мења га заменик председника Управног одбора.
За законског заступника Удружења може бити биран:
- члан Управног одбора,
- члан Удружења са најмање пет година чланства у Удружењу и прикупљених 50
потписа чланова Удружења.
Кандидатура за председника Удружења се подноси Управном одбору најкасније 15

дана пре дана одржавања седнице Скупштине Удружења.
Скупштина
Члан 13.
Скупштина је највиши орган Удружења.
Скупштину чине:
- Председник Управног одбора
- Чланови Управног одбора
- Чланови Надзорног одбора
- Чланови Научног одбора
- Делегати подручних огранака
Чланови Удружења који учествују у раду Скупштине делегирају се из подручних
јединица Удружења и то тако што се у свакој подручној јединици Удружења бира по један
делегат на сваких пет чланова Удружења.
Подручни огранци ће бити заступани у скупштини Удружења, уколико имају мање
од пет чланова преко делегата удруживањем сходно територијалној припадности огранка
Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије.
За рад Скупштине Удружења и доношење пуноважних одлука потребно је
присуство минимум 50% делегираних чланова Удружења.
Редовна седница скупштине Удружења одржава се најмање једном годишње.
Ванредна седница скупштине сазива се на образложени предлог Управног одбора
или најмање 10% чланова Удружења. Предлог се подноси у писаном облику, који мора да
садржи дневни ред седнице, а временски рок за одржавање исте је најкасније у року од 30
дана.
Седницу Скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о
месту и времену одржавања заседања Скупштине, са предлогом дневног реда.
Уколико не постоји кворум за одржавање седнице, следећу заказати најкасније у року од 30
дана.
Скупштином председава радно председништво које се бира на самој скупштини.

Члан 14.
Скупштина Удружења:
1) доноси план и програм рада Удружења,

2) усваја статут, измене и допуне статута, двотрећинском већином делегата.
3) усваја друге опште акте Удружења,
4) бира и разрешава чланове Управног одбора,
5) бира и разрешава председника и заменика председника Управног одбора,
6) разматра и усваја извештај о раду Управног одбора
7) разматра и усваја финансијски план и извештај
8) бира и разрешава председника и чланове Надзорног одбора,
9) бира и разрешава председника и чланове Научног одбора,
10) одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења, двотрећинском

већином делегата.

11) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.
12) На основу одлуке председника Управног одбора, Управни одбор је дужан да 30

дана пре одржавање изборне скупштине спроведе одлуку о расписивању избора и
начину кандидовања за органе Удружења и носиоце функција у складу са
статутом.
13) Усваја Пословник о раду скупштине који ближе одређује начин рада скупштине,
као и измене и допуне истог, а на предлог Управног одбора или 10% делегата.

Управни одбор
Члан 15.
Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева
Удружења који су утврђени овим статутом.
Управни одбор се састоји од 20 чланова и председник, које бира и опозива
Скупштина Удружења.
Мандат члана Управног одбора траје четири године и исто лице може бити поново
бирано највише још један мандат или на предлог подручне јединице продужити на више
мандата уколико су задовољни његовим радом.
Мандат председника Управног одбора траје 4 године, избором на скупштини, и исто
лице може поново бити бирано на исту функцију уколико скупштина двотрећинском
већином одлучи да продужи мантат.
Уколико чланови Управног одбора не раде у најбољем интересу Удружења или су
неактивни у остваривању циљева Удружења могу бити опозвани од стране Скупштине
Удружења или подручног огранка која је делегирала члана.
Члан 16.
Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету, има права и дужности
финансијског налогодавца.

Члан 17.
Управни одбор:
руководи радом Удружења и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења,
организује редовно обављање делатности Удружења,
поверава посебне послове члановима Удружења,
доноси финансијске одлуке,
одлучује о покретању поступка измене и допуне статута на предлог Управног
одбора или на предлог најмање 10% чланова Удружења
6) одлучује о другим питањима од значаја за рад Удружења.
1)
2)
3)
4)
5)

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање 11 чланова Управног
одбора, а одлуке доноси већином гласова.
Управни одбор одржава састанке најмање једном у три месеца.
Састанци Управног одбора, као и гласање, могу се одржавати и путем
конференцијске везе или друге аудио и визуелне комуникацијске опреме, у ситуацијама
када је већи број чланова Управног одбора спречен да присуствује састанку из оправданих
разлога.
Надзорни одбор
Члан 18.
Надзорни одбор се састоји од три члана, од којих је један председник одбора.
Мандат члана Надзорног одбора траје четири године и исто лице може бити поново
бирано највише још један мандат.
Мандат председника Надзорног одбора траје четири године и исто лице не може
поново бити бирано на исту функцију.
Надзорни одбор врши контролу примене одредаба Статута и других општих аката
Удружења и финансијског пословања Удружења.
Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова и о уоченим неправилностима, без
одлагања, обавештава Управни одбор.
Надзорни одбор подноси извештај о финансијама и раду надзорног одбора на
сваком заседању Скупштине Удружења.
Надзорни одбор се састаје најмање једном у 6 месеци, између заседања редовне
скупштине, а по потреби и раније.

Научни одбор
Члан 19.

Научни одбор се састоји од пет чланова, од којих је један председник одбора.
Мандат председника и чланова Научног одбора траје четири године и исто лице
може поново бити бирано на исту функцију највише још један мандат.
Чланове Научног одбора може предложити сваки члан удружења.
Скупштина Удружења бира чланове Научног одбора, водећи рачуна да чланови
одбора долазе из свих области радиологије (дијагностика, радиотерапија, нуклеарне
медицина и интервентна радиологија).
Научни одбор врши контролу и рецензију континуиране медицинске едукације (у
даљем тексту: КМЕ) и усваја предлоге за спровођење исте. Бира најбоље усмене и постер
презентације на Конгресима у организацији Удружења, проглашава најбоље радове и бира
најбоље студенте за бесплатно учешће и волонтерски рад у организацији КМЕ у оквиру
Удружења.
Научни одбор подноси извештај на сваком
Удружења.

Конгресу и редовној Скупштини

ЈАВНОСТ РАДА У УДРУЖЕЊУ
Члан 20.
Рад Удружења је јаван.
Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства о активностима
Удружења, непосредно или путем интерних публикација, сајта Удружења, саопштења за
јавност или на други погодан начин.
Годишњи извештаји о активностима Удружења подносе се члановима на седници
Скупштине Удружења од стране председника Управног одбора.
Члан 21.
Ради остваривања својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са
другим Удружењима и организацијама у земљи и иностранству.
Удружење може приступити међународним стручним удружењима, о чему одлуку
доноси Скупштина Удружења.

Начин и стицање имовине Удружења
Члан 22.
Удружење може стицати имовину од:
- чланарине,
- добровољних прилога,

-

донација,
поклона (у новцу или натури),
финансијских субвенција,
и на други законом дозвољен начин.

Удружење може прибављати средства од котизација за семинаре, конгресе и других
облика едукативног ангажовања.
ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА
Члан 23.
Удружење престаје са радом одлуком Скупштине Удружења, двотрећинском
већином делегата, када Удружење престане да остварује своје циљеве и активности, као и
у другим случајевима предвиђеним законом.

Поступање са имовином Удружења у случају престанка Удружења
Члан 24.
У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно
правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25.
Питања која нису регулисана овим статутом, регулисаће се применом
удружењима и другим позитивним законским прописима.

Закона о

Члан 26.
Даном почетка примене овог статута, престаје да важи Статут Удружења
радиолошких техничара и техничара нуклеарне медицине Србије од 14.12.2014. године.
Члан 27.
Овај статут ступа на снагу даном усвајања на Скупштини Удружења, а
примењиваће се од дана уписа у регистар код надлежног органа.

