На основу члана 17 став. 1 Статута Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва
Председништво Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва на седници одржаној 8. априла
2011. године доноси

ПРАВИЛНИК О РАДУ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ
ДРУШТВА ЛЕКАРА ВОЈВОДИНЕ СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником ближе се регулишу питања организације, надлежности, активности и мандата.
Специјалистичке секције Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва (у даљем тексту:
Секције), а у складу са Статутом Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва (у даљем
тексту: Друштво).
Члан 2.
Специјалистичка секција обавља своју делатност под сопственим називом _____________ Друштва
лекара Војводине Српског лекарског друштва са седиштем у Новом Саду, у улици Васе Стајића 9.
Члан 3.
Секција је организациони облик рада и деловања Друштва за остваривање циљева и задатака Друштва
из области медицине и стоматологије на територији Војводине.
Члан 4.
Секција окупља чланове Друштва по појединим специјалностима у области медицине и стоматологије,
у циљу што бољег стручног рада, континуиране едукације, усавршавања и публиковања стручних
радова.
Члан 5.
Секција нема својство правног лица, а послује по odredbama Правилникa o radu који је у складу са
Статутом Друштва.
Члан 6.
Секција свој финансијски промет остварује преко рачуна Друштва а у складу са прописима.
Члан 7.
Секција користи визуелни знак - лого Друштва, који је заштићен код Агенције за заштиту интелектуалне
својине, те се мора користити уз наслов Секције, а у намене за остваривање својих циљева и задатака.
II OСНИВАЊЕ, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ СЕКЦИЈЕ
Члан 8.
Предлог за оснивање Секције подноси се Председништву Друштва.
Предлог подноси Инисијативни одбор који броји најмање 20 чланова – специјалиста, са потписима и
образложењем.
Скупштина Друштва разматра и утврђује поднети предлог и исти усваја или одбија.

Члан 9.
Нова Секција може се формирати из гране медицине и стоматологије за коју постоји специјализација, а
на основу Правилника о специјализацији и ужој специјализацији здравствених радника и здравствених
сарадника.
Члан 10.
У оквиру Секције могу се формирати Активи за одређена уско-стручна питања. Актив се формира на
основу сагласности Председништва Секције и он је за њу везан организационо и финансијски. На
основу предлога Секције, одлуку о формирању Актива доноси Скупштина Друштва.
Члан 11.
Актив доноси програм рада и задатака у сагласности са матичном Секцијом.
Члан 12.
Циљеви и задаци Секције морају одговарати циљевима и задацима Друштва утврђеним Статутом, а то
су неговање и унапређење медицинске струке и науке и едукације лекара и стоматолога.
Члан 13.
Члан Секције може постати сваки члан Друштва који има жељу, интерес за њен рад, а по специјалности
припада грани медицине за коју је формирана Секција.
Председништво Секције доноси одлуку о пријему у чланство, а такође и о престанку чланства.
Председништво води евиденцију чланства Секције које се формира из Базе података чланова из свих
подружница Друштва.
Члан 14.
Члан Секције је истовремено и члан Секције Српског лекарског друштва.
Члан 15.
Права и обавезе члана Секције су:
- да бира и буде биран у органе Секције,
- да активно доприноси остварењу циљева и задатака Секције,
- да учествује у доношењу одлука на Скупштини Секције,
- да буде информисан о раду и активностима Секције,
- равноправно учествује у свим стручним и научним састанцима и семинарима,
- да буде предлаган за награде и признања Друштва,
- да добије мишљење секције за доделу назива примаријус,
- да редовно плаћа чланарину Друштва
- да доприноси угледу Секције.
Члан 16.
Чланство у секцији престаје:
- иступањем из Секције,
- због неплаћене чланарине у трајању од 1 године,
- искључењем због постојања правоснажне судске пресуде која за собом повлачи одузимање
лиценце,
- искључењем због непоштовања одлука Скупштине и Председништва,
- искључењем због нарушавања угледа Секције.
Поступак за искључење из чланства покреће Председништво Секције, а коначну одлуку о искључењу
доноси Председништво Друштва.

Жалба се подноси Председништву Секције.
Поступак жалбе утврђен је Статутом Друштва.
III ОРГАНИ СЕКЦИЈЕ
Органи Секције су:

Члан 17.

- Скупштина
-Председништво
Скупштина

Члан 18.

Скупштина Секције је највиши орган Секције. Њу чине сви чланови уколико Секција броји до 100
чланова.
Скупштина Секције формира се на принципима утврђеним Статутом Друштва.
Ако Секција броји више од 100 чланова Скупштина се формира на делегатском принципу и то на сваких
20 чланова Секције предлаже се по један делегат.
Члан 19.
Скупштина се одржава најмање једном годишње.
Позив за седницу Скупштине потписује председник Секције који и руководи радом Скупштине.
Чланови Скупштине морају најкасније 10 дана пре одржавања седнице Скупштине на одговарајући
начин бити обавештени о одржавању седнице Скупштине.
Члан 20.
Скупштина пуноважно одлучује ако је на седници присутно више од половине чланова Скупштине.
Одлука на Скупштини се доноси већином гласова присутних чланова. О раду Скупштине води се
записник, који потписује председник Скупштине, записничар и оверивачи записника.
Члан 21.
Задаци Скупштине Секције су:
- да доноси годишњи план и програм рада Секције,
- да бира и разрешава чланове Председништва Секције,
- да води бригу о стручном и научном усавршавању својих чланова,
- да предлаже чланове за годишње награде и признања Друштва и СЛД, у складу са Правилником о
наградама и прзнањима Друштва,
- да развија сарадњу са подружницама Друштва,
- да предлаже чланове за Академију медицинских наука СЛД,
- да даје мишљење и покреће поступак за добијање назива примаријус за активне чланове секције,
- да доноси одлуку о издавачкој делатности секције, а у оквирима Правилника о издавачкој делатности
Друштва,
- да доноси одлуку о додатној чланарини Секције и њеној висини,
- да одлучује о другим питањима везаним за рад Секције.
Члан 22.
Мандат чланова Скупштине која се бира на делегатском принципу траје 4 године, уз могућност једног
узастопног избора.

Председништво

Члан 23.

Скупштина Секције из свог састава бира Председништво Секције, као свој извршни орган, а његовим
конституисањем бирају се председник и секретар који за свој рад одговарају Председништву Секције.
Њихов мандат траје колико и мандат Председништва од 4 године уз могућност једног узастопног
избора.
Члан 24.
Председништво се стара о спровођењу одлука и закључака Скупштине.
Председништво руководи радом Секције између две Скупштине.
Стара се о спровођењу програма континуиране медицинске едукације у складу са смерницама
Председништва Друштва и Одбором за континуирану медицинску едукацију.
Председништво Секције приликом доношења одлуке о организовању одређених стручних
манифестација обавезно је о томе известити и добити сагласност Председништва Друштва.
Члан 25.
Председништво броји од 7 до 15 чланова.
Председник секције сазива и руководи седницама Председништва, представља Секцију пред органима
Друштва, а у свом раду примењује одредбе Статута и друга акта Друштва. Управља финансијским
пословањем Секције, и обезбеђује члановима преко акредитованих програма одређени број бодова за
лиценце.
Секретар Секције стара се о вођењу записника са седнице Председништва и Скупштине Секције, води
евиденцију чланства и активности, саставља Извештај о раду Секције и подноси га на Скупштини
Секције, координира рад Секције и Актива.
Члан 26.
Председништво ради у седницама, које се одржавају по потреби, а најмање 3 пута годишње.
Оно може пуноважно одлучивати ако је на седници присутно више од половине чланова.
Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова Председништва.
Члан 27.
У случају престанка функције члана Председништва, на његово место се може кооптирати нови члан
чији мандат траје до истека мандата члана Председништва кога је заменио.
Секција може по потреби формирати и радна тела о чему одлучује Скупштина Секције.
Административно-техничке послове за потребе Секције обавља Стручна служба Друштва.
Члан 28.
Председништво секције уз сагласност Друштва може да успоставља контакте са другим стручним и
научним секцијама, удружењима и подружницама на територији Републике Србије и ван земље.
IV МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА СЕКЦИЈЕ
Члан 29.
Материјално- финансијска средства Секције прибављају се од:
- донација и спонзорства,
- додатном чланарином Секције,
- нето приход од вршења услуга (изложбени простори, огласи и котизације).

Члан 30.
Финансијска средства Секције се налазе на рачуну Друштва код пословне банке код које имају отворен
текући рачун.
Члан 31.
Стручна служба Друштва води евиденцију средстава и финансијског пословања Секције према
одредбама Закона о рачуноводству.
На крају године Стручна служба Друштва подноси Скупштини Секције финансијски извештај.
Члан 32.
Председник Секције је лице које је овлашћено да потписује и одобрава налоге за исплату трошкова који
се намирују из прихода Секције, по претходном консултовању руководиоца Секције Стручне службе
Друштва, да не би дошло до неликвидности Секције.
Члан 33.
Секција расположивим средствима може плаћати:
- трошкове за организацију стручних састанака, семинара и других манифестација својих чланова,
- трошкове закупа пословних просторија,
- трошкове плаћања дневница и путних трошкова,
- трошкове канцелариског материјала и штампања материјала,
- трошкове изнајмљивања техничке опреме,
- трошкове за штампање превођење и припрему публикације које издаје,
- трошкове транспортних услуга,
- трошкове репрезентације,
- трошкове ПТТ дистрибуције и услуге телефона и факса,
- трошкове посмртних огласа у дневној штампи,
- друге трошкове који су у складу са задацима и програмом рада Секције.
Члан 34.
Од укупних прихода које Секција оствари искључујући приход пренет из претходне године, приход од
додатне чланарине, наменских средстава из Буџета и поклона, 10% припада Друштву за одржавање
просторија и опреме, подмиривања текућих трошкова (ПТТ услуга електричне енергије, телефона и
др), израде сертификата за континуирану медицинску едукацију, израде признања Друштва и
одржавање сајта Друштва.
V ПРЕСТАНАК РАДА СЕКЦИЈЕ
Члан 35.
Одлуку о престанку рада секције доноси Скупштина Друштва на предлог Председништва Друштва.
Секција престаје са радом:
- неактивношћу у раду (неокупљањем чланства, неодржавањем састанака, неподношењем
извештаја о раду),
- непоштовањем аката Друштва.
У случају престанка са радом, Скупштина Друштва ће донети одлуку на кога ће се пренети преостала
финансијска средства секције у складу са Законом.
VI ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА

Члан 36.
Одлуку о изменама и допунама овог Правилника доноси Председништво Друштва по поступку
предвиђеном Статутом Друштва.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 37.
Питања која нису регулисана овим Правилником примењиваће се одредбе Статута Друштва.
Даном доношења овог Правилником престаје да важи Пословник о раду секције донет марта 2003.
године.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.
Председник Секције

Председник Друштва

________________________

Проф. др Драган Данкуц

