
 
У складу са одредбама чл. 12. и 78. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, 

бр.51/09), на скупштини удружења „УДРУЖЕЊЕ СУДСКИХ ВЕШТАКА УМЕДИЦИНИ 

РАДА“ одржаној дана 18.05.2018.године уВрњачкој бањи, усвојен је нови 

 

СТАТУТ 
УДРУЖЕЊА 

„УДРУЖЕЊЕ СУДСКИХ ВЕШТАКА У МЕДИЦИНИ РАДА“ 
 

Област остваривања циљева 

Члан 1. 

 

Удружење „УДРУЖЕЊЕ СУДСКИХ ВЕШТАКА У МЕДИЦИНИ РАДА“ (у 

даљем тексту: Удружење) је невладино и недобитно удружење, основано на 

неодређено време ради остваривања циљева у области судскомедицинског вештачења 

у медицини рада. 

 

Циљеви удружења 

Члан 2. 

 

Циљеви Удружења су: побољшање статуса делатности вештачења и судских 

вештака у области судске медицине вештачењем материјалне и нематеријалне штете у 

случају професионалних болести, повреда на раду, болести у вези с радом, при 

спортским активностима и оцењивања радне способности. 

 

Члан 3. 

 

У остваривању својих циљева Удружење нарочито ради на: 

- побољшању статуса делатности вештачења и судских вештака; 

- уједначавању услова пословања у делатности вестачења; 

- подстицању развоја и трансфера технологије, методологије и знања у 

вештачењима која се обављају у медицини рада; 

- координацији рада у свим областима вештачења у медицини рада; 

-доприносу ефикаснијем и квалитетнијем пружању услуга из области вештачења у 

медицини рада и уопште; 

- организацији различитих облика стручног усавршавања и размене искустава 

између вештака различитих струка; 

- организацији едукације из области медијације (посредовања); 

- проширењу и унапређењу стручне и пословне сарадње са сродним организацијама 

у земљи и иностранству: 

- заступању професионално статусних интереса својих чланова пред органима 

власти; 

- информисању чланова Удружења и остале јавности о актуелним збивањима у 

области вештачења у медицини рада; 



- пружању услуга судовима и другим заинтересованим преко Комисије за       

судскомедицинска  вештачења у медицини рада; 

- пружању услуга из области медијације; 

- пружању стручне и правне помоћи члановима; 

- реализацији и других циљева од заједничког интереса за делатност вештачења у 

медицини рада. 

 

Назив и седиште 

Члан 4. 

 

Назив Удружења је: „УДРУЖЕЊЕ СУДСКИХ ВЕШТАКА У МЕДИЦИНИ 

РАДА“. 

Назив Удружења на енглеском језику је: АССОЦИАТИОН ОФ ЦОУРТ 

ЕXПЕРТС ИН ОЦЦУПАТИОНАЛ ХЕАЛТХ. 

Скраћени назив Удружења је: УСВМР. 

Удружење има седиште у Београду, ул. Кнеза Милоша 45а. 

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије. 

 

Услови и начин учлањивања и престанка чланства 

 

Члан 5. 

 

Чланови Удружења јесу пословно способна лица: лекари - специјалисти 

медицине рада, медицине спорта, судске медицине, интерне медицине, хирургије 

(опште, грудне, абдоминалне), урологије, ортопедије, неурохирургије, пластичне 

хирургије, офталмологије, оториноларингологије, неурологије, психијатрије, затим 

стоматолози, инжењери заштите на раду, правници, психолози, социолози и сва лица 

која се професионално баве судским вештачењем у медицини рада и медицини спорта, 

ако испуњавају услове прописане овим статутом. 

 

Члан 6. 

 

Чланство се стиче потписивањем приступнице, а на основу препоруке једног 

члана Удружења. 

Одлуке опријему у чланство Удружења и одлуке о престанку чланства у 

Удружењу доноси Управни одбор већином гласова на седници којој присуствује 

већина од укупног броја чланова Управного дбора. 
Управни одбор доноси одлуку о престанку чланства у Удружењу из следећих 

разлога: на захтев члана, у случају неплаћања чланарине у трајању дужем од 6 месеци, 

у случају да члан престане да се бави судским вештачењем и услучају када члан теже 

повреди интересе Удружења. 

 

Права обавезе и одговорност чланства и структура чланства 

 

Члан 7. 

 

Члан Удружења има право да: 

1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева 

Удружења; 



2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа 

Удружења; 

3) бира и буде биран у органе Удружења; 

4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења. 

 

Члан је дужан да: 

1) активно доприноси остваривању циљева Удружења; 

2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења; 

3) плаћа чланарину; 

4) обавља друге послове које му повери Управни одбор. 

 

    Структура чланства 

 

Удружење се састоји од: 

- редовних чланова, 

- дописних чланова, 

- почасних чланова, 

- емеритних чланова. 

 

- Редовни чланови Удружења 

Редовни су чланови сви стручњаци наведени у члану 5. овога статута са 

територије републике Србије. Они имају сва права регулисана статутом и осталим 

актима Удружења. Могу бити бирани на све изборне функције у Удружењу. Обавезни 

су да редовно плаћају чланарину. 

 

- Дописни чланови Удружења 

Дописни су чланови активни стручњаци наведени у члану 5. овога Статута који 

живе и раде ван територије републике Србије. Они могу бити и страни држављани. 

Немају право да буду бирани за председника, заменика председника и генералног 

секретара Удружења. Дописни чланови не плаћају годишњу чланарину. 

 

- Почасни чланови Удружења 

Почасно чланство у Удружењу додељује се појединцима који су дали значајан 

допринос судском вештачењу или раду Удружења. Они могу бити и страни 

држављани. Немају право да буду бирани за председника, заменика председника и 

генералног секретара Удружења. Почасни чланови не плаћају чланарину. 

 

- Емеритни чланови Удружења 

Емеритни чланови су пензионисани стручњаци који се баве судским 

вештачењем из било које области. Одлуку о емеритном чланству доноси Управни 

одбор, а на писмени предлог било ког редовног члана Удружења. Немају право да буду 

бирани за председника, заменика председника и генералог секретара Удружења. 

Емеритни чланови не плаћају чланарину. 

 

Унутрашња организација 

Члан 8. 

 

Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор, Етички 

одбор, Председник Управног одбора, заменик председник Управног одбора и 

генерални секретар. 



Трајање мандата свих органа Удружења  је четири године 

Функцију заступника Удружења врши Председник Управног одбора, а у 

његовом одсуству заменик Председника Управног одбора. 

 

Члан 9. 

 

Скупштина 

Скупштину Удружења чине сви његови чланови.  

Скупштина се редовно састаје једном годишње.  

Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог 

Управног одбора, као и на писану иницијативу најмање једне трећине чланова 

Удружења. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се 

морају навести питања чије се разматрање предлаже. 

Сваке четврте године Скупштина је изборна.  

Скупштинапуноправноодлучујеакојеприсутнанајмањеједнаполовина 

чланстваУдружења. 

Скупштина на заседању јавним гласањем одлучује већином гласова присутних 

чланова.  

За одлуке о изменама и допунама Статута неопходна је двотрећинска већина 

гласова присутних чланова. 

Тајним гласањем Скупштина ће одлучивати сходно пословнику о раду 

Скупштине.  

Седницу скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о 

месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда.  

Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку 

седнице. 

Скупштина: 

1. доноси план и програм рада; 

2. усваја Статут, као и измене и допуне Статута; 

3. усваја друге опште акте Удружења; 

4. бира и разрешава чланове Управног одбора; 

5. бира и разрешава Председника Управног одбора, заменика председника 

Управног одбора,  

6. генералногсекретара и благајника; 

7. бира и разрешава чланове Надзорног и Етичког одбора 

8. разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора; 

9. разматра и усваја финансијски план и извештај; 

10. одлучује о статусним променама и престанку рада удружења; 

11. одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и 

иностранству; 

 

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина 

чланова. 

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова. 

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку 

рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова. 

 

Члан 10. 

Управни одбор 



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

удружења који су утврђени овим Статутом.  

Управни одбор има 9 (девет) чланова, које бира и опозива Скупштина.  

Управни одбор чине: Председник, заменик председника, генерални секретар и 6 

(шест) редовних чланова Удружења, које бира и опозива Скупштина 

Мандат чланова Управног одбора траје 4 (четири) године и могу се поново 

бирати на исту функцију. 

 

Управни одбор: 

1. руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке 

ради остваривања циљева Удружења;  

2. организује редовно обављање делатности Удружења; 

3. поверава посебне послове појединим члановима; 

4. доноси финансијске одлуке; 

5. 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; 

6. одређује висину чланарине; 

7. разматра годишњи извештај о раду Удружења којиму подноси председник и 

прослеђује га, са својим ставом, на усвајање Скупштини Удружења; 

8. 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; 

9. одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, 

овлашћени други органи Удружења. 

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина 

чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.  

 

Члан 11. 

Председник Управног одбора 

Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права 

и дужности финансијског налогодавца. 

Заменик председника Управног одбора је овлашћен да, у отсуству председника 

Управног одбора, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа 

у име Удружења. 

Функцију заступника Удружења врши Председник Управног одбора, а у 

његовом одсуству заменик Председника Управног одбора. 

 

Члан 12. 

Надзорно одбор 

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим 

неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор. 

Надзорни одбор има три члана које бира и разрешава Скупштина.  

Мандат чланова надзорног одбора траје четири године и могу бити поново 

бирани. 

Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине. 

 

Генерални секретар 

Води записник Скупштине и Управног одбора. 

Водиевиденцију чланстваповрстама. 



Спроводи службену кореспонденцију са домаћим и страним организацијама и 

удружењима. 

 

 

Етички одбор 

 Етички одбор прати поштовање одредби Кодекса етике судских вештака у 

медицини рада и евентуалне повреде истог од стране чланова Удружења у процесу 

вештачења, у складу са Законом. 

Етички одбор има пет чланова које бира и разрешава Скупштина.  

Мандат чланова етичког одбора траје четири године и могу бити поново бирани. 

 

 

Остваривање јавности рада 

 

Члан 13. 

 

Рад Удружења је јаван и подлеже оцени и критици чланства. 

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и 

активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем 

саопштења за јавност, или на други примерени начин.  

Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима 

на седници скупштине удружења. 

Чланови Удружења имају право да се непосредно информишу код органа 

Удружења о њиховом раду и располагању средствима. 

 

Члан 14. 

 

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са 

другим удружењима,  организацијама или се удружује у савезе организација и 

удружења или у шире, интернационалне облике повезивања удружења судских 

вештака. 

Удружење може приступити међународним удружењима судских вештака, о 

чему одлуку доноси Скупштина. Приступање међународним удружењима и 

организацијама региструје се код надлежних државних органа у року од 30 дана, у 

складу са законом. 

 

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање 

средствима 

 

Члан 15. 

 

Удружење стиче средства за свој рад путем чланарине, добровољних прилога и 

поклона, преко рада Комисије за судскомедицинска вештачења у медицини рада и 

медицини спорта, конкурисањем за пројекте код државних органа или фондова, путем 

маркетинга, спонзорства и донаторства, као и на други законом дозвољен начин. 

Удружење може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге 

облике образовања из области медицине рада, у складу са законом.  

Финансијски план и коначни обрачун финансијског пословања усваја 

Скупштина. 

 



Престанак рада удружења 

 

Члан 16. 

 

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за 

остваривање циљева Удружења, ако се број чланова Удружења смањи испод 10 као и у 

другим случајевима предвиђеним законом. 

 

Поступање са имовином удружења у случају престанка удружења 

 

                                                            Члан 17. 

У случају престанка рада Удружења, његова преостала имовина пренеће се на 

Црвени крст Србије. 
 

Изглед и садржина печата 

 

Члан 18. 

 

Удружење има округли печат са натписом на српском језику:  УДРУЖЕЊЕ 

СУДСКИХ ВЕШТАКА У МЕДИЦИНИ РАДА, Београд и енглеском језику 

АССОЦИАТИОН ОФ ЦОУРТ ЕXПЕРТС ИН ОЦЦУПАТИОНАЛ ХЕАЛТХ, Белграде. 

У средини печата је отворена књига на којој стоји мач око кога се обавија змија 

о чију су дршку обешени тасови ваге.  

Удружење има идруге јавне ознаке, као што су меморандум и штамбиљ са 

садржином наведеном у претходном ставу овог члана. 

 

Члан 19. 

 

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се 

примењивати одредбе Закона о удружењима. 

 

Члан 20. 

 

Ступањем на снагу овог статута престаје да важи статут Удружења од 

31.03.2006. године. 

 Овај статут ступа на снагу од дана његовог усвајања. 

 

 


