
STATUT UDRUŽENJA  
РЕСУСЦИТАЦИОНИ САВЕТ СРБИЈЕ 



Novi Sad 15.marta.2011
U  skladu  sa  odredbama  čl.78.  i  12.  Zakona  o  udruženjima  (»Službeni  list  RS«,  br.51/09),  na   

skupštini udruženja održanoj dana 15. marta 2011 u Novom Sadu usvojen je novi

STATUT
UDRUŽENJA  Ресусцитациони Савет Србије 

Oblast ostvarivanja ciljeva
Član 1.

Udruženje  Ресусцитациони  Савет  Србије  (u  daljem  tekstu:  Udruženje)  je  nevladino, 
nestranačko  i  neprofitno  udruženje,  osnovano  na  neodređeno  vreme  koje  okuplja  lekare  specijaliste 
Urgentne medicine, anesteziologe i kardiologe ali i lekare drugih specijalnosti i lekare opšte prakse odnosno 
zdravstvene  radnike  i zdravstvene saradnike  radi ostvarivanja ciljeva u oblasti  razvijanja svetsti o potrebi 
prihvatanja  i  implementacije  savremenih  Preporuka  Evropskih  stručnih  i  naučnih  udruženja  u  oblasti 
Resuscitacione medicine..

Ciljevi udruženja 
/

Član 2.
Ciljevi  Udruženja  su:  Razvijanje  svesti  o  potrebi  unapređivanje  kvaliteta  zbinjavanja  zivotnom 

ugroženih pacijenata po evropskim standardima. Stvaranju uslova za izgradju instruktorskog i instruktorsko 
trenerskog kadra za osposbljavanje zdravstvenih profesionalaca u ovoj oblasti po Evropskim standardima., 
omogući  nesmetanu  razmenu  naučno  tehničkih  informacija  izmedju  Evropskog  resuscitacionog  saveta  i 
saveta  u Srbiji. Omogući  sastanke  i  lično usavršavanje  zdravstvenih  radnika  iz  srbije  koji  su  spremni  da 
prihvate  evopske  standarde  u  zbrinjavanju  životno  ugroženih  pacijenata  sa  eminentnim  stručnjacima  iz 
Evropskih  i  drugih  zemalja  koje  okuplja  Evropski  resuscitacioni  savet  kao  i  druge  slične  kontinentalne 
organizacija.

Član 3.

 Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito radi na :

1) Uspostavljanju kontakta izmedju institucija i drugih udruženja, organizacija i zainteresovanih lica koji 
se bave napred navedenim oblastima u Srbiji i zemljama evropske regije, članica Evropske Unije i 
zemlje u tranziciji bez sticanja materijalne koristi

2) Stvara uslove za transfer znanja i vestina po standardima prihvacenim u zemljama Evropske unije u 
oblasti Resuscitacije bez sticanja materijalne koristi

3) Organizuje susrete, konferencije, edukativne seminare i druge skupove izmedju članova i relevantnih 
organizacija i drugih zainteresovanih lica radi razmene iskustava I sticanja znanja u prethodno 
navedenim oblastima bez sticanja materijalne koristi

4) Promoviše sve karakteristike zemalja evropske regije, članica Evropske Unije kao i zemlje u tranziciji i 
Srbije ( naučne, obrazovne, itd. ) bez sticanja materijalne koristi

5) Saradjuje sa udruženjima, institucijama i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave 
uspostavljanjem medjunarodne saradnje bez sticanja materijalne koristi

6) Stvaranju svesti o potrebi primene standardnih mera I postupaka u zbrinjavanju vitalno ugrozenih osoba 
u oblate resuscitacije bez sticanja materijalne koristi



7) Stvaranju svesti o potrebi permanentne obuke I treninga kako siroke populacije tako posebno 
zdravstvenih ranika po standardu ERCa u oblasti Resuscitacije odnosno ovladavanju PREPORUKA 
bez sticanja materijalne koristi

8) Zalaze se za iskljucivu nabavku opreme iz oblasti resuscitacije po standardima zemlja visokog 
standarda, opremu savremene tehnologije koja odgovara smernicama iz PREPORUKA bez sticanja 
materijalne koristi

9) Radi na obuci najsire populacije u oblasti osnovne zivotne potpore i primene automatskih spoljasnjih 
defibrilatora i stvara nacionalni instruktorski tim I mrezu poverenika i centara za retrening bez sticanja 
materijalne koristi.

10) Radi na obuci zdravstvenih radnika i lekara  u oblasti neodlozne i vise zivotne potpore zivotno 
ugrozenih pacijenata i stvara nacionalni instruktorski tim i mrezu poverenika za retrenig bez sticanja 
materijalne koristi

11) Radi na stvaranju centara za obuku po standardu Evropskog Resuscitacionog saveta  sa ciljem usvajanja 
PREPORUKA bez sticanja materijalne koristi 

12) Radi na predlaganju zakonske regulative po ugledu na zemlje visokog standarda koje se odnose na 
oblast resuscitacije bez sticanja materijalne koristi

13) Radi na regionalnom povezivanju zainteresovanih cinilaca iz oblasti resuscitacije u oblasti Jugoistocne 
Evrope bez sticanja materijalne koristi

Udruženje  svoju  delatnost  ostvaruje  na  teritoriji  Srbije  i  nosilac  je  Ugovora  o  saradnji  sa 
Evroopskim Resuscitacionim Savetom. za teritoriju Republike Srbije i ostvaruje prenesene nadležnosti i u 
ostalim zemljama za koje Evropski resuscitacioni savet Ugovorom odredi da su nadležnost Udruženja.

.
Radi ostvarivanja programskih ciljeva udruženje ostvaruje kontakte sa drugim sličnim udruženjima 

u inostranstvu

Udruženje  može  pristupiti  i  drugim  udruženjima  slične  programske  orjentacije  o  čemu  odluku 
donosi skupština Udruženja.

Pristupanje medjunarodnim organizacijama registruje se kod nadležnog državnog organa u skladu 
sa pozitivnim zakosnkim propisima.

Naziv i sedište
Član 4.

Naziv Udruženja je: Ресусцитациони Савет Србије 
Naziv Udruženja na engleskom jeziku je: Serbian Resuscitation Council 
Skraćeni naziv je РСС
Udruženje ima sedište u Novom Sadu; Ulica dr Djorduja Joanovića 2
Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva
Član 5.

Član Udruženja može  svaki  lekar  i  zdravstveni  radnik    koji  prihvata  ciljeve Udruženja  i  Statut  i 
podnese  prijavu  za  učlanjenje  Upravnom  odboru  Udruženja  i  uplati  odlukom  Skupštine  utvrdjen  iznos 
ćlanarine za tekuću godinu.

Prava i obaveze člana sastavni su deo obrasca prijave.
Izuzetno na predlog jednog ili više članova član udruženja moze postati i nezdravstveni radnik.

Član 6.
Odluku  o  prijemu  u  članstvo  donosi  Skupština  udruženja  i  o  tome  bez  odlaganja  obaveštava 



podnosioca prijave.
 Status člana prestaje:

1. istekom peruoda uplate članarine
2. podnošenjem zahteva za istupanjem iz članstva
3. isključenjem iz članstva

Član  koji  je  prestao  biti  član  po  osnovu  neplaćanja  članarime,  svoj  status  člana  može  obnoviti 
uplatom  članarine  i  od  dana  uplate  do  kraja  kalendarske  godine  ostvaruje  sva  prava  člana  –  nije 
potrebna ponovna odluka o prijemu – skupštine.

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. 

Član koji  naruši  ovaj  statut  ili  iskaže versku,  nacionalnu,  rasnu netrpeljivot  ili  iskaže  i  propagira 
bilo kakve političke stavove, ili radi suprotno interesima udruženja, ili je kažnjen ili osuđen od disciplinskih 
organa  Lekarske  komore  ili  upućen  na  izdržavanje  zatvorske  kazne  zbog  učinjenog  krivičnog  dela,   
isključuje se iz članstva odlukom Upravnog odbora 

Članu  se  mora  omogućiti  da  se  izjasni  o  razlozima  zbog  kojih  je  podnet  predlog  za  donošenje 
odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju. 

Isklučeni član može podneti žalbu skupštini udruženja.
Konačnu odluku o prestanku članstva donosi Skupština Udruženja.
.

Prava obaveze i odgovornost članstva
Član 7.

Član Udruženja ima pravo da:
1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
3) bira i bude biran u organe Udruženja;
4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.
Član je dužan da:
1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
3) plaća članarinu;
4) obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

Unutrašnja organizacija

Član 8.
Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor i Nacionalni Sekretarijat

Funkciju zastunika vrši Predsednik Udruženja, a u njegovom odsustvu zamenik Generalni sekretar

Član 9.
Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi – pravo odlučivanja imaju samo članovi osnivači

Skupština  se  redovno  sastaje  jednom godišnje. Vanredna  sednica  Skupštine može  se  zakazati  na 
obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova skupštine. 

Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se 



razmatranje  predlaže.  Sednicu  skupštine  saziva  predsednik  Skupštine,  pisanim  obaveštenjem  o  mestu  i 
vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. 

Sednicom predsedava Predsednik Skupštine.

Skupština:
1) donosi plan i program rada;
2) usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
3) usvaja druge opšte akte Udruženja;
4) bira i razrešava Predsednika skupštine
5) bira i razrešava Generalnog sekretara 
6) bira i razrešava članove Upravnog odbora;
7) razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;
8)razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
9) odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja;
10)odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.
11)  vrifikuje  sastav  nacionalnog  sekretarijata  i  razmatra  izvestaj  o  radu  nacionalnog  ERC 

sekretarijata

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova.
Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.
Za  odluku  o  izmenama  i  dopunama  Statuta,  statusnim  promenama  i  prestanku  rada  Udruženja 

neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

UPRAVNI ODBOR:

Član 10
Upravni odbor:

              1)  rukovodi  radom Udruženja  između  dve  sednice  Skupštine  i  donosi  odluke  radi  ostvarivanja 
ciljeva Udruženja;

2) organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
3) poverava posebne poslove pojedinim članovima;
4) donosi finansijske odluke;
5)  odlučuje  o  pokretanju  postupka  za  izmene  i  dopune  Statuta,  sopstvenom  inicijativom  ili  na 

predlog  najmanje  pet  članova Udruženja  i  priprema  predlog  izmena  i  dopuna,  koji  podnosi  Skupštini  na 
usvajanje;

6)  odlučuje  o  pokretanju  postupka  za  naknadu  štete  u  slučajevima  iz  člana  25.  stav  2. Zakona  o 
udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;

7)  odlučuje  o  drugim  pitanjima  za  koja  nisu,  zakonom  ili  ovim  statutom,  ovlašćeni  drugi  organi 
Udruženja.

Upravni  odbor  punovažno  odlučuje  ako  je  prisutno  najmanje  jedna  polovina  članova,  a  odluke 
donosi većinom glasova svih članova. 

Član 11
Upravni  odbor  je  izvršni  organ Udruženja,  koji  se  stara  o  sprovođenju  ciljeva  udruženja  koji  su 

utvrđeni ovim Statutom. 
Upravni odbor ima 5 članova člana/ova, koje bira i opoziva Skupština.
Predsednik Skupštine je po pravilu predsednik Upravnog odbora 
Generalni sekratar menja predsednika u njegovom odsustvu
Mandat članova Upravnog odbora traje pet godina i mogu se ponovo birati na istu funkciju.



.

PREDSEDNIK UDRUŽENJA 

Član 12.

             Predsednika Udruženja bira i razrešava skupština Udruženja po pravilu tajnim glasanjem.
Mandat predsednika traje 5 godina i mož se ponavljati

Predsednik Udruženja – predsedava sednicama skupštine i Upravnog odbora Udruženja Predsednik 
Udruženja ima prava finansijskog nalogodavca

Predsednik Udruženja predstavlja udruženje u zemlji i inostranstvu

Predesednik udruženja ima funkciju zastupnika udruženja.

GENERALNI SEKRETAR
Član 13

            Generalnog sekretara bira skupština iz redova lica koja imaju status licenciranih organizatora 
aktivnosti Evropskog resuscitacionog saveta, prema pravilnicima Evropskog Resuscitacionog saveta.
            Generalni sekretar  ima funkciju administrativnog upravljanja i nadzora nad ostvarivanjem Ugovorm 
sa Evropskim savetom preuzetih obaveza.
             Izveštaj o zapažanjima dostavlja najmanje dva puta godišnje a po poptrebi i češće Evropskom 
resuscitacionom savetu i organima Udruženja – Upravnom odboru i skupštinhi.
             Generalni sekretar menja predsednika udruženja u njegovom odsustvu.
             

Član 14
Nadzorni  odbor  kontroliše  finansijsko  poslovanje  Udruženja  i  o  uočenim  nepravilnostima,  bez 

odlaganja, obaveštava Upravni odbor.
Nadzorni  odbor  ima  tri  člana  koje  bira  Skupština. Mandat  članova  nadzornog  odbora  traje  četiri 

godine i mogu biti ponovo birani.
Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

Ostvarivanje javnosti rada
Član 15.

Rad Udruženja je javan.
Upravni  odbor  se  stara  o  redovnom  obaveštavanju  članstva  i  javnosti  o  radu  i  aktivnostima 

Udruženja,  neposredno  ili  putem  internih  publikacija,  odnosno  putem  saopštenja  za  javnost,  ili  na  drugi 
primereni način. 

Godišnji  obračuni  i  izveštaji  o  aktivnosti  udruženja  podnose  se  članovima  na  sednici  skupštine 
udruženja.

Član 16.
Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte  i  sarađuje sa drugim udruženjima  i 

organizacijama u zemlji i inostranstvu.
Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima za  zaštitu  životne  sredine,  o  čemu odluku 

donosi Skupština.



Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima
Član 17.

Udruženje  pribavlja  sredstva  od  članarine,  dobrovoljnih  priloga,  donacija  i  poklona  i  na  drugi 
zakonom dozvoljen način.

                                                Prestanak rada udruženja
Član 18.

Udruženje  prestaje  sa  radom  odlukom  Skupštine,  kada  prestanu  uslovi  za  ostvarivanje  ciljeva 
Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Postupanje sa imovinom udruženja u slučaju prestanka udruženja
Član 19.

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je 
osnovano  radi  ostvarivanja  istih  ili  sličnih  ciljeva,  odnosno  Skupština  će  odlukom  o  prestanku  odrediti 
kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom. 

Izgled i sadržina pečata
Član 20.

Udruženje ima pečat okruglog obilka  oblika na kojem je u gornjoj polovini ispisano: : Udruženje 
Ресусцитациони Савет Србије – Novi Sad U sredini  logo u obliku stilizovanog srca sa  leve strane 
loga skraveni naziv na srpskom – ispisan vertikalno u donjoj poloviini naziv udruzenja na engleskom 
jerziku – Serbiahn Resuscitation Council

Član 21.
Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe 

Zakona o udruženjima.

Član 22.
Ovaj statut stupa na snagu dana od danom njegovog usvajanja na skupštini Udruženja.

Predsedavajući skupštine 
Udruženja

________________________
(ime i potpis)


