
 
 
 
 
 
 
 

С Т А Т У Т 
 

УДРУЖЕЊА МЕДИКАЛНИХ 
ОНКОЛОГА СРБИЈЕ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У Београду, 19. 04 2011. године 
 
 
 
 



На основу Закона о удружењима („Службени лист РС“, бр.51/09), Скупштина Удружења 
медикалних онколога Србије  на  седници одржаној дана 18. 04 2011. у 13,30 усвојила је следећи: 

 
 

СТАТУТ 
УДРУЖЕЊА МЕДИКАЛНИХ ОНКОЛОГА СРБИЈЕ   

 
 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Предмет Статута 
Члан 1.  

 
Овим Статутом уређује се: појам Удружења медикалних онколога Србије; назив и седиште; 

област остваривања циљева, циљеви ради којих се оснива; унутрашња организација, органи, 
њихова овлашћења, састав, начин избора и опозива, трајање мандата и начин одлучивања; 
поступак за измене и допуне статута и поступак доношења и измена других општих аката 
удружења, ако их доноси; заступање удружења; остваривање јавности рада; услови и начин 
учлањивања и престанка чланства; права, обавезе и одговорност чланова; начин стицања средстава 
за остваривање циљева и располагање средствима, укључујући и одредбе о привредној или другој 
делатности којом се стиче добит, ако је удружење обавља; начин одлучивања о статусним 
променама и престанку рада; поступање са имовином удружења у случају престанка удружења; 
поступак усвајања финансијских и других извештаја; изглед и садржина печата и друга питања 
утврђена законом. 

 
Појам удружења 

Члан 2. 
 

 Удружење медикалних онколога Србије јесте добровољна, невладина недобитна 
организација заснована на слободи удруживања лекара специјалиста интерне медицине који се 
баве лечењем малигних болести (у даљем тексту: медикални онколози). 
 Удружење медикалних онколога Србије има статус правног лица са правима, 
обавезама  и одговорностима у складу са Уставом Републике Србије, законом и овим статутом. 
 

Назив и седиште 
Члан 3. 

 
 Пун назив удружења гласи: Удружење медикалних онколога Србије (у даљем 
тексту: Удружење). 
 Назив Удружења на језику гласи: Serbian Society of Medical Oncology. 
 Скраћени назив гласи: УМОС 
 Седиште Удружења је у Београду. 
 Удружење делује на територији Републике Србије. 
 

Област остваривања циљева 
Члан 4. 

 
 Област остваривања циљева Удружења је: Медикална онкологија  
 
 
 
 

Циљеви ради којих се оснива удружење  



Члан 5.  
 

 Удружење је основано на неодређено време у циљу организованог унапређења и 
развоја медикалне онкологије и квалификованог учешћа и деловања у функционисању и развоју 
система здравствене заштите у Републици Србије. 
 Основни циљеви Удружења су:  

1. Дефинисање делатности медикалних онколога у систему здравствене заштите; 
2. Организовано учешће у решавању статуса (стручног, кадровског и економског)  

медикалних онколога; 
3. Залагање за савремену и рационалну примену медикалног лечења и унапређење 

квалитета живота онколошких болесника; 
4. Организована и континуирана едукација својих чланова у области медикалне 

онкологије; 
5. Дефинисање, успостављање и усавршавање ставова и принципа у дијагностици и 

лечењу онколошких болести; 
6. Обезбеђивање стручно – методолошке основе за израду и шире прихватање 

протоколарних стандарда и принципа медикалној онкологији и онкологији; 
7. Активна сарадња у процесу доношења  закона и других прописа у области медикалне 

онкологије и онкологије; 
8. Организовање истраживачких активности на подручју онколошке заштите; 
9. Учествовање у пројектима који се тиче превенције, дијагностике и лечењу малигних 

болести (национални, регионални и интернационални: СЗО, УНИЦЕФ и друге 
релевантне међународне организације); 

10. Помагање и учествовање у складу са законом и другим прописима у организовању и 
извођењу стручног надзора у области онколошке заштите становништва, а посебно у  
области медикалне онкологије; 

11. Учешће у планирању кадрова онколошке орјентације и доношења норматива у овој 
области; 

12. Учешће у доношењу Кодекса етике медикалних онколога и шире заједнице 
здравствених радника, као и брига о поштовању кодекса од стране чланства; 

13. Сарадња за фармацеутским, хуманитарним и здравствених организацијама и 
фондовима, као и њиховим представницима (домаћим и интенационалним) на 
усавршавању здравствене, посебно онколошке затите, а посебно са аспекта медикалне 
онкологије; 

14. Сарадња са министарствима надлежним за здравље, образовање, науку и другим 
државним и другим органима и организацијама, заводима за здравствено осигурање и 
другим удружењима и асоцијацијама од значаја за рад Удружења; 

  
 Удружење циљеве утврђене овим чланом Статута реализује и учлањењем у међународне 
организације омедикалних онколога и то нпр. European Societz od Medical Oncology-ESMO, 
American Society od Clinical Oncology – ASCO, Balkan Union of Oncology-BUON и др. 

 
Члан 6. 

 
Ради остваривања својих циљева Удружење обавља следеће активности:  
1.  прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области медикалне онкологије; 
2.  организује стручне скупове, саветовања, семинаре и друге облике едукације у области 

медикалне онкологије; 
3.  издаје књиге, приручнике, проспекте, часописе и друге публикације о питањима која се 

односе на област медикалне онкологије, у складу са законом. 
 
 
 



Унутрашња организација  
Члан 7. 

 
Органи Удружења су: Скупштина, Председништво,Управни одбор, Надзорни одбор, 

председник Удружења, потпредседник, генерални секретар и почасни председник. 
 

Скупштина  
Члан 8. 

 
Скупштину Удружења чине сви чланови Удружења. 
Редовна седнице Скупштине одржава се једном годишње.  

 Изборна скупштина одржава се сваке треће године. 
 Седницу сазива председник Удружења писаним обавештењем о месту и времену 
одржавање Скупштине и предлогу дневног реда.  

Ванредна седница Скупштине може се одржати у хитним случајевима, а посебно у 
случајевима од значаја за рад Удружења. Ванредна седница Скупштине заказује се на основу 
Одлуке Председништва или на предлог председника Удружења или Управног одбора, као и на 
предлог 1/3 чланова Скупштине.  

Предлог мора бити поднет у писаној форми и образложен. 
Ванредна седница Скупштине сазива се најкасније у року од 30 дана од дана пријема 

предлога, а уколико у том року председник Удружења не сазове ванредну седницу Скупштине 
заказује је предлагач. 

На седници Скупштине може да се донесе Пословник о раду који се регулише начин и ток 
рада Скупштине. 

Члан 9. 
 
Скупштина: 
1. Усваја Статут, као и његове измене и допуне; 
2. Усваја друге опште акте Удружења; 
3. Бира и разрешава чланове Председништва, Управног одбора и Надзорног одбора; 
 4. Бира и разрешава председника, потпредседника, генералног секретара и почасног 
председника Удружења; 
5. Усваја финансијски извештај Удружења.  
6. Одлучује о статусним променама; 
7. Одлучује о престанку рада Удружења; 
8. Усваја предлог Председништва о учлањењу Удружења у сродне међународне 

асоцијације и организације, као и делегирању националних представника у тим организацијама из 
редова чланства Удружења; 

9. Одлучује о удруживању у савезе. 
 

Члан 10. 
   

Скупштина пуноважно одлучује ако је на седници присутна најмање једна половина 
чланова. Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова. 

За одлуку о изменама и допунама Статута и престанку рада Удружења неопходна је 
двотрећинска већина гласова чланова Скупштине. 

Гласање је по правилу јавно, а изузетно се на предлог најмање 10 чланова Скупштине о 
одређеним питањима може одлучивати тајним гласањем. 
  

Председништво 
Члан 11. 

 
 Председништво чине представници различитих онколошких центара и диспанзера које 



бира Скупштина.  
 Председништво ради и одлучује на седницима. 
 Седнице Председништва сазива и руководи њиховим радом председник. 
 Председништво пуноважно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланаова, а 
одлуке доноси већином присутних чланова. 
  Мандат Председништва  траје 3 године. 
  

Члан 12. 
 
 Председништво: 

1. Доноси Пословник о раду и друга општа акта од значаја за рад Удружења; 
2. Доноси Кодекс етике медикалних онколога; 
3. Утврђује изворе средстава и облике финансирања Удружења; 
4. Разматра финансијски план и извештаја о раду Удружења које подноси Надзорни одбор 

и благајник о материјалном-финансијском пословању Удружења; 
5. Припрема предлог измена и допуна Статута који подноси Скупштини на усвајање; 
6. Бира и разрешава благајника и записничара;  
7. Припрема предлог о учлањењу Удружења у сродне међународне асоцијације и 

организације савезе, као и делегирању националних представника у тим организацијама 
из редова чланства Удружења. 

8. Бира и разрешава чланове радних група; 
9. Одлучује о пријему и престанку чланства у Удружењу 
10. Одлучује о висини чланарине на почетку календарске године; 
11. Одлучује о додели награда, захвалница и других признања; 
12. Поверава посебне послове појединим члановима. 
 

Управни одбор 
Члан 13. 

 
Управни одбор је извршни орган Удружења који се стара о спровођењу циљева Удружења 

утврђених овим статутом и руководи радом Удружења између две седнице Скупштине. 
Управни одбор чине три члана које бира и опозива Скупштина. 
Мандат чланова Управног одбора траје 3 године и могу се поново бирати на исту функцију. 

 
Члан 14. 

 
Управни одбор обавља послове Удружења у складу са законом, Статутом и Пословником о 

раду, обезбеђује континуиран рад Удружења, ради у седницама и одлучује већином гласова. 
За свој рад одговара Скупштини. 
Управни однор пуноважно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова, а 

одлуке доноси већином гласова свих чланова. 
 

Члан 15. 
 

Управни одбор: 
1. Организује редовно обављање делатности Удружења; 
2. Усваја годишње и периодичне планове и програме рада Удружења; 
3. Разматра периодичне обрачуне и  финансијском пословању Удружења; 
4. Одлучује о инвестиционим улагањима и набавци основних средстава; 
5. Одлучује о прихватању донаторства и поклона; 
6. Одлучује о додели награда, захвалница и других признања; 
7. Одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени 

други органи Статута. 



 
 

Надзорни одбор 
Члан 16. 

 
Надзорни одбор врши надзор над материјално финансијским пословањем Удружења. 
Сасатаваља Извештај о утврђеном стању о материјалном финансијском пословању 

Удружења, завршном рачуну и свом раду подноси Извештај на свакој седници Управног одбора, 
Председништва и Скупштини. 

Наддзорни одбор има три члана које бира Скупштина са мандатом од 3 године. 
 Надзорни одбор пуноважно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова , а 
одлуке доноси већином гласова свих чланова.  

За свој рад Надзорни одбор одговаран Скупштини 
 

Председник  и потпредседници Удружења 
Члан 17. 

 
 Председника и два потпредседника Удружења бира Скупштина на својој седници тајним 
или јавним гласањем. 
  

Члан 18. 
 

 Мандат председника и потпредседника Удружења траје 3 године, а могу бити 
бирани још један мандат уколико остварују изузетне резултате. 

 
Члан 19.  

 
 Кандидат за председника и потпредседника избран ако је добио већину гласова 
чланства, а уколико више кандидата добије исти број гласова избори се понављају по истој 
процедури.  
  

Члан 20. 
 
 Председник Удружења: 

1. Представља и заступа Удружење у правном промету; 
2. Има права и дужности финансијског налогодавца; 
3. Руководи радом Удружења; 
4. Председник је Скупштине; 
5. Сазива и води седнице Скупштине и Управног одбора; 
6. Предлаже програм активности и плана рада Удружења; 
7. Спроводи одлуке Скупштине, Председништва и Управног одбора; 
8. Одговара за редовно и правовремено подношење периодичних и годишњих извештаја; 



9. Потписује акта и одлуке на које гла овласти Скупштина, Председништво или Управни 
одбор; 

10. За свој рад одговара Председништву и Скупштини. 
 

Члан 21. 
 

 Потпредседник Удружења: 
1. Обавља послове и извршава задатке за које га председник овласти; 
2. Замењује председника у његовом одсуству или спречености. 

  
Члан 22. 

 
 Председник и потпредседници Удружења могу бити смењени и пре истека за који су 
бирани уколико: 

1. Не испуњавају или грубо крше обавезе из својих надлежности; 
2. Ако Удружење не остварује своје циљеве; 
3. Другим случајевима утврђеним овим статутом. 

 
Генерални секретар 

Члан 23. 
 

 Генерални секретар може бити и професионална функција Удружења. 
 За генералног секретара може се кандидовати сваки члан Удружења који испуњава услове 
за обављање организационо стручних послова Удружења. 
 

Члан 24. 
 Генерални секретар: 

1. Организује и усклађује рада органа Удружења; 
2. У сарадњи са председником Удружења припрема седнице Председништва и Управног 
одбора; 
3. Организује спровођење аката, одлука и закључака донетих од органа Удружења и 
канцеларијско – архивско пословање, води записник и обавезне регистре и евиденције о 
раду Удружења; 

 
Почасни председник 

Члан 25. 
 
 Почасног председника бира Скупштина. 
 За почасног председника бира се личност са посебним заслугама за развој медикалне 
онкологије у Србији. 
 Почасни председник бира се на 3 године, без ограничења броја мандата. 

 
Члан 26. 

 Почасни председник: 
1. Има функцију саветника председника Удружења; 
2. Као саветник учествује у раду Председништва; 

 
Подружнице Удружења 

Члан 27. 
 

 Удружење може на територији свог деловања оснивати подружнице које немају статус 
правног лица. 
 



Облици стручног рада 
Члан 28. 

 
 Удружење остварује стручну активност према областима којима се баве медикални 
онколози формирањем различитиг радних група (за карционом дојке, карционом 
гастроинтестиналног тракта, карционома плућа и сл.) 
 Нови чланови радних група могу се предлагати на свакој седници Председништва. 
  

Остваривање јавности рада 
Члан 29. 

 
 Рад Удружења је јаван и подложан критици чланства и јавности. 
 О раду удружења чланство и јавност информишу се непосредно, извештајима о плановима и 
програмима, активностима и резулататима рада, као и учешћем у заседањима органа  и скуповима 
Удружења (Скупштина, Управни одбор, комисије, симпозијуми  и сл). 
 Јавност рада Удружења се обезбеђује и саопштењима у средствима јавног информисањима. 
 

Услови и начин учлањивања  
Члан 30. 

 
Удружење има редовне, придружене и почасне чланове. 
Чланство је добровољно, а својство члана стиче се потписивањем појединачне 

приступнице. 
 Одлуку о пријему чланова Удружења доноси Председништво и о томе обавештава без 
одлагања подносиоца пријаве. 

Сви чланови Удружења добијају чланску карту. 
Удружење води евиденцију (регистар) својих чланова. 

 
Члан 31. 

 
 Редовни чланови могу бити: специјалисти, специјализанти и клинички лекари који у својој 
свакодневној пракси обављају или уечствују у обављању лечења онколошких болесника према 
принципима медикалне онкологије. 
 Придружени чланови могу бити: специјалисти из области радиолошке, лабараторијске и 
биистопатолошке дијагностике. 
 Почасни чланови могу бити: пензионисани медикални онколози, лица која својим 
активностима и радом доприносе раду и оствариванју циљева Удружења, Истакнуте медицинске 
личности: акадмеци, професори универзитета, научници и аутори публикација из области 
медикалне онкологије  и онкологије који својим чланством афирмишу Удружење у Србији и свету, 
лица и представници институција и фондација који материјално помажу рад Удружења-донатори. 
 Почасне чланове и Почасни одбор проглашава Управни одбор Удружења. 
 

Пријем и престанак чланства 
Члан 32. 

  
 Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању.  
 Члансто у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања 
одредаба статута или нарушавања угледа Удружења. 

 Одлуку о престанку чланства доноси  Председништво, на образложени предлог 
Управног одбора. 

 Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за 
доношење одлуке о пшрестанку његовог чланства. 



  
Права, обавезе и одговорност чланова 

Члан 33. 
 
Права редовних и придружених чланова Удружења су:  

1) Да се пре ступања у чланство упозна са Статутом Удружењаи другим актима 
Удружења; 

2) Да бира и буде биран у органе Удружења; 
3) Да штити, заступа и популаризује циљева Удружења; 
4) Да даје предлоге за рад и износи ставове и примедбе на рад Удружења; 
5) Да буде информисан о активностима Удружења; 
6) Да конкурише и буде предлаган за награде и признања у Удружењу или преко   

Удружења; 
7) Да конкурише и буде биран за представника Удружења који се упућује од стране 

Удружења ради представљања Удружења и учествовање на скуповима, конгресима 
или симпозијумима других сродних асоцијација или на усавршавање или обуку за 
рад на савременом медицинском опремом. 

  
Члан 34. 

 
 Дужности редовних и придружених чланова Удружења су: 

1) Да раде на афирмисању професије медикалног онколога у заједници, друштву и 
систему здравствене заштите; 

2) Да учествује у активностима које организује Удружење; 
3) Да информише остале чланове о свим важним  сазнањима за егистетнцију Удружења, 
4) Да у виду јавно изнетих идеја, сугестија, примедби органима Удружења предлажу 

побољшање програма и плана рада Удружења; 
5) Да у циљу унапређења струке учествују у стручном раду, образовању и усавршавању 

организованим преко Удружења; 
6) Да поштују и спроводе одлуке донете на конгресима и од органа Удружења; 

Да поштују и спроводе одлуке донете на конгесима и од органа Удружења; 
7) Да сарађују у припреми за приступање нових чланова Удружења, ко и припремама и 

органиазцији (изради материјала) скупова Удружења; 
8) Да редовно плаћају чланарину. 

 
Члан 35. 

    
 Права и обавезе почасног члана су: 

1) Да учествује у раду Скупштине без права гласања и одлучивања; 
2) Да не може бити биран у органе Удружења: 
3) Не плаћа чланарину; 
4) Да поштује Статут и друге опште акте Удружења. 
 

Члан 36. 
 

 Редовним, придруженим и почасним члановима Удружења заслужним за 
реализацију циљева утврђених Статутом за изузетне резулатате у раду и активности, Удружење 
додељује награде, захвалнице и друга признања. 

 
 

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима 
Члан 37. 

 



Удружење стиче средстава од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, 
финансијских субвенција, оставина, камата на улоге, закупнине, дивиденди и на други законом 
дозвољен начин. 

Удружење може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге облике 
образовања из области медикалне онкологије у складу са законом. 

 
Привредна делатност којом се стиче добит  

                                                           Члан 38. 
 
Удружење прибавља средства и обављањем привредне делатности: 5814 – издавање 

часописа и периодичних издања. 
Удружење може почети са непосредним обављањем ове делатности тек након извршеног 
уписа у Регистар привредних субјеката код надлежног органа.  
Добит остварена на начин из става 2. овог члана може се користити искључиво за 

остваривање циљева удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења и сопствено 
учешће у финансирању одређених пројеката.  
 

Статусне промене 
Члан 39. 

 
Одлуку о статусним промена Удружења доноси Скупштина. 
 
                                                Престанак рада удружења 

Члан 40. 
 

Удружење престаје са радом под условима и на начин утврђеним Законом. 
Удружење може престати са радом и на у писаној форми и на образложен предлог 

председника Удружења, Управном одбора и 1/3 чланова. 
 

Члан 41. 
 

 Одлуку о престанку рада Удружења доноси Скупштина  2/3 већином гласова свих чланова 
Скупштине. 
 О престанку рада Удружења одлучује се јавним гласањем. 

 
Поступање са имовином удружења у случају престанка удружења 

                                                            Члан 42. 
 
У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће 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 Статутом и Законом. 

 
Поступак усвајања финансијских и других извештаја 

Члан 43. 
 

 Удружење води пословне књиге, сачињава финансијске извештаје и подлеже 
вршењу ревизије финансијских извештаја у складу са законом и правилником о материјалном 
финансијском пословању. 



 Финансијске и друге извештаје усваја Председништво, а надзор над материјално 
финансијским пословањем врши Надзорни одбор. 
 

Изглед и садржина печата 
Члан 44. 

 
 Удружење има печат уобичајног облика на којем је у горњој половини исписан пун 
назив Удружења на српском језику и ћириличним писмом и на енглеском језику и то: Удружење 
медикалних онколога Србије и Serbian Society of Medical Oncology, као и седиште Удружења: 
„Београд“ 

 
Члан 45. 

 
 У Удружењу се поред Статута примењују: 

1. Кодекс етике медикалних онколога; 
2. Пословник о раду Скупштине и Председништва; 
3. Правилник о материјално финансијском пословању; 
4. Друга општа акта у складу са прописима од значаја рад Удружења. 

 
Члан 46. 

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

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 48. 

 
 Скупштина овлашћује  Председништво да може поједине одредбе овог статута изменити 
или допунити у складу са Законом о удружењима и другим прописима у циљу уписа усклађивања 
Удружења у Регистар удружења код надлежног органа. 
  

Члан 49. 
 

 Овај статут ступа на снагу даном његовог усвајања на Скупштини Удружења а почеће да се 
примењује даном уписа у Удружења у Регистар удружења и овером од стране надлежног органа. 
 
 
 
 
 У Београду, дана 19.04 2011. године 

 
 

Председавајући скупштине Удружења 
 

    Милановић Ненад__________________ 
                            (име и презиме ) 

 
 


