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Удружења токсиколога Србије, на седници одржаној у Београду дана
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ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан

1.

Удружење токсиколога Србије (у даљем тексту УТС) јесте удружење грађана који се
баве

токсикологијом

експерименталном

токсикологијом,
токсикологИЈОМ

и

то

аналитичком

ТОКСИКОЛОГИЈОМ,

професионалном
у

ветерини,

екотоксикологијом,

ТОКСИКОЛОГИЈОМ,

токсикологијом,

форензичном

легислативном токсикологијом и

токсикологиЈом,

молекуларном

радиотоксикологијом,

токсикологијом,

војном токсикологијом,

клиничком

као

фитотоксикологијом,
и

осталих грађана

заинтересованих за ову област.

Удружење делује у области залагања за заштиту од хемијских штетности целокупне
популације.

НАЗИВ И СЕДИШТЕ
Члан

2.

УТС има пун и скраћен назив, као и назив на енглеском језику.
Пун назив је: Удружење токсиколога Србије.
Скраћен назив је: УТС.
Назив Удружења на енглеском језику гласи: SerЬian

Society ofToxicology.

Седиште је у Београду.

Подручје деловања је територија Србије.

ОБЛИК УДРУЖИВАЊА
Члан

3.

УТС је удружење грађана и има својство правног лица.
УТС је непрофитабилно, нестраначко и невладино удружење.
ТРАЈАЊЕ УДРУЖЕЊА

Члан

4.

УТС је основано на неограничени временски период.
ЈАВНЕ ОДЛИКЕ УДРУЖЕЊА
Члан

5.

УТС има округли печат са натписом Удружење токсиколога Србије, Београд, на
српском и енглеском језику. У средини печата је шема глобуса са кружном змијом.
УТС има и друге јавне ознаке, као што су меморандум и штамбиљ са садржином
наведеном у претходном ставу овог члана.

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ УДРУЖЕЊА
Члан

6.

Циљеви и зада~и УТС јесу:

-залагање за промовисање и спровођење Националног програма заштите од хемијских
штетности;

- залагање за обезбеђивање безбедног живота с хемијским штетностима;
- залагање за обухватање заштитом од хемијских штетности целокупне популације;
- залагање за елиминацију штетних материја из радне и животне средине или њихова
редукцива, као и спречавање њиховог деловања на становништво;

-

залагање за стварање безбедне технологије производње рада и оптималних услова

живота и рада;

- залагање за координацију рада у свим областима токсикологије,
- залагање за даљи развој педагошко-едукативних активности

у свим областима

ТОКСИКОЛОГИје;

-

залагање за ангажовање у законско-правној области ради израде Закона о заштити од

хемијских штетности;

-

залагање

за заступање професионално-статусних интереса својих чланова пред

органима власти;

-сарадња са другим удружењима из сродних области и сарадња са иностраним
асоцијацијама токсиколога ради размене стручних и научних искустава;

- УТС

организује Конгрес токсиколога Србије сваке четврте године.

ПОДРУЧЈЕ ОБАВЉАЊА АКТИВНОСТИ
Члан

7.

УТС своје активности обавља на територији Србије, а у складу са важећим прописима,
као и у европским и ваневропским земљама.

САРАДЊА СА ДРУГИМ СУБЈЕКТИМА
Члан

8.

УТС у реализацији својих активности сарађује са сродним органима и организацијама

.

.

.

или се удружује у савезе организација,

или се удружује и у шире -интернационалне

облике повезивања удружења токсиколога.

УТС може приступити међународним удружењима токсиколога, о чему одлучује
Скупштина

УТС.

Приступање

међународним

организацијама

региструје

се

код

надлежних државних органа у складу са законом.

ЈАВНОСТ РАДА
Члан

9.

Рад УТС је јаван и подлеже оцени и критици чланства.
Јавност се обавештава о раду, стицању, коришћењу и располагању средстава Удружења
о чему се стара Управни одбор УТС, као и преко интернет презентације удружења.

Чланови удружења имају право да се непосредно информишу код органа УТС о
њиховом раду и располагању средствима.

У дружење може издавати свој часопис, билтене, зборнике и друге публикације.
ЧЛАНСТВО
Члан

Чланови

УТС

су

(екотоксикологије,
медицине,

пословно

способна

10.

лица:

лекари

специјалисти

токсикологије

клиничке токсикологије, професионалне токсикологије ), интерне

медицине

рада,

анестезиологије

са

реанимацијом,

хигијене,

клиничке

биохемије, клиничке фармакологије, педијатрије, епидемиологије и ургентне медицине,

затим фармацеути, специјалисти токсиколошке хемије, биохемије, санитарне хемије,
биолози,

ветеринари,

технолози,

хемичари,

инжењери

пољопшривреде,

инжењери

заштите на раду, стручњаци наведених профила који живе и раде у иностранству и сви

други који се баве токсикологијом, ако испуњавају услове прописане овим статутом.
Чланство се стиче потписивањем приступнице и уписом у регистар чланова, а на

основу препоруке једног члана УТС.

Скупштина доноси Одлуку о престанку чланства у УТС већином гласова из следећих
разлога: у случају неплаћања чланарине у трајању дужем од

6 месеци,

у случају да члан

престане да се бави токсикологијом и у случају тежих повреда интереса УТС од стране
члана, а уколико чланство у удружењу престаје на захтев члана

-

достављањем такве

изјаве генералном секретару удружења.
ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНОВА
Члан

11.

Члан има право да:

-равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева УТС;
-непосредно учествује у одлучивање на Скупштини, као и преко органа УТС;

-бира и буде биран у органе УТС;
-буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима УТС.
Члан УТС је дужан да:
-извршава усвојене одлуке, поштујући принципе колективног рада, одговорности и
одлучивања;

-активно доприноси остваривању циљева УТС;

-плаћа чланарину;
-обавља друге послове које му повери Управни одбор.
Сви носиоци функција у органима УТС непосредно су одговорни пред органом УТС
који их је бирао и који одлучује о њиховом евентуалном разрешењу (опозиву), на исти
начин на који је вршен њихов избор.
Висину чланарине одређује Управни одбор својом одлуком.
СТРУКТУРА ЧЛАНСТВА
Члан

12.

Удружење се састоји од:
Редовних чланова,
Дописних ·чланова,
Почасних чланова,

Емеритних чланова.
-Редовни чланови
Редовни су чланови сви стручњаци наведени у члану

1О.

став један овога Статута са

територије Р. Србије. Они имају сва права регулисана статутом и осталим актима УТС.
Могу бити бирани на све изборне функције у УТС. Обавезни су да редовно плаћају
чланарину.

-Дописни чланови

Дописни су чланови активни стручњаци неведени у члану

1О.

став један овога Статута

који живе и раде ван Р. Србије. Они могу бити и страни држављани. Немају право да
буду бирани за председника, заменика председника и генералног секретара УТС.

Дописни чланови не плаћају годишњу чланарину.
-Почасни чланови

Почасно чланство у УТС се додељује појединцима који су дали значајан допринос
токсиколошкој науци или раду УТС. Они могу бити и страни држављани. Немају право
да буду бирани за председника, заменика председника и генералног секретара УТС.

Почасни чланови не плаћају чланарину.
-Емеритни чланови

Емеритни чланови су пензионисани стручњаци из било које области токсикологије.
Одлуку о емеритном чланству доноси Управни одбор, а на писмени предлог било ког

редовног

члана

УТС.

Немају

право

да

буду

бирани

за

председника,

заменика

председника и генералног секретара УТС. Емеритни чланови не плаћају чланарину.
ОРГАНИ УДРУЖЕЊА
Члан

13.

Органи УТС јесу:
-Скупштина;
-Управни одбор;

Трајање мандата чланова Управног одбора УТС је четири године.
Скупштина
Скупштину УГС чине сви чланови УГС.

Скупштина се редовно састаје једном годИ:шње. Ванредна седница Скупштине може се
заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на писану иницијативу

најмање једне трећине чланова.
најкасније у року од

Ванредна седница Скупштине мора се одржати

30 дана од дана подношења захтева за њено

сазивање.

Сваке четврте године Скупштина је изборна.
Седницу Скупштине сазива председник удружења достављајући члановима позиве са
дневним

редом

и

пратећим

материјалима

и

то:

поштом,

факсом,

и-мејлом,

плакатирањем на одговарајућим местима, објавом огласа или на други погодан начин.
Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање већина чланства УГС.

Скупштина јавним гласањем одлучује већином гласова присутних чланова на заседању
Скупштине. За одлуке о изменама и допунама Статута неопходна је двотрећинска
већина гласова присутних чланова.

Тајним гласањем Скупштина ће одлучивати сходно пословнику о раду Скупштине.
Скупштина:

-усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
-доноси план и програм рада УГС;

-разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај о раду Управног одбора УГС;

-разматра и усваја финасијски план и извештај, као и годишњи финансијски извештај;
-бира и разрешава чланове Управног одбора;
-контролише рад свих извршних органа и спровођење усвојених одлука;

-по потреби доноси друге опште акте;
-одлучује о сарадњи и удруживању УТС са другим удружењима и организацијама у
земљи и иностранству,

-одлучује

о

статусним

променама,

престанку

рада

удружења

и

о

именовању

ликвидационог управника,

- одлучује о

осталим питањима у складу са законом.

Управни одбор
Управни одбор има
На првој

15

чланова које бира и опозива Скупштина

седници чланови Управног одбора бирају:

председника УТС, заменика

председника УТС, генералног секретара УТС и благајника УТС, а осталих

11

чланова

имају статус редовних чланова УТС.
Управни одбор је извршни орган УТС:
-руководи УТС између два заседања Скупштине и доноси одлуке ради остваривања

циљева УТС;
-организује редовно обављање делатности УТС;
-поверава посебне послове појединим члановима;

-доноси финансијске одлуке;
-одлучује о покретању поступка за измену .и допуну Статута, сопственом иницијативом

или на предлог најмање пет чланова УТС и припрема предлог измена и допуна, коју
подноси Скупштини на усвајање;
-одређује висину чланарине;
-разматра годишњи извештај о раду УТС који подноси председник УТС и прослеђује
га, са својим ставом на усвајање Скупштини УТС.
Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутна најмање једна половима његових
чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

Мандат изабраних чланова Управног одбора траје четири године, и могу бити поново
бирани.
Председник

Председник заступа УТС пред свим трећим лицима, обавља све дужности и задатке
које предвиђа изборна функција председника УТС.
Председава заседањима Скупштине и Управног одбора.

Подноси и усмено образлаже годишњи извештај о раду УТС на заседању Скупштине
УТС. Одговоран је за материјално-финансијско пословање УТС. Овлашћен је да по

потреби формира тела за решавање актуелних питања која су од посебног значаја за рад
УТС.

Заменик председника
У одсуству председника преузима све његове дужности и обавезе.
Генерални секретар

Води записник Скупштине и Управног одбора.
Води евиденцију чланства по врстама. Спроводи службену коресподенцију са домаћим
и страним организацијама и удружењима.
Благајник

Одговоран

је

за

финансијско

пословање,

за

прикупљање,

материјалних средстава за потребе УТС.

Води евиденцију о плаћеној чланарини.
Комплетан финансијски извештај подноси Скупштини УТС.

СТИЦАЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СРЕДСТВИМА

пријем

и

исплату

Члан

14.

Удружење средства за рад прибавља од
-чланарине,

-добровољних прилога,
-донација,

-поклона (у новцу или натури),

- финансијских субвенција,
-оставина,
-камате на улоге,
-закупнине,
-дивиденди,

-и на друге законом дозвољене начине.

У дружење прибавља средства пружањем услуга образовања, односно обавља
привредну делатност:

80420

"Образовање одраслих и остало образовање на другом

месту непоменуто".
У дружење

може

почети

са

непосредним

обављањем

ове

делатности

тек

након

извршеног уписа у Регистар привредних субјеката.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА
Члан

15.

Измене и допуне Статута се врше Одлуком Скупштине УТС.

Иницијативу за промене Статута може поднети било који пуноправни члан УТС.
Скупштина одлучује о изменама и допунама Статута двотрећинском већином гласова
на седници

ПРЕСТАНАК УДРУЖЕЊА
Члан

16.

УТС престаје са радом ако престану услови за остваривање циљева УТС, ако се број
чланова УТС смањи испод

10 или

ако је Удружењу забрањен даљи рад.

УТС престаје да ради и на основу одлуке Скупштине УТС донете простом већином
гласова на седници.

У случају престанка УТС, његова преостала имовина уступа се Црвеном крсту Р.

Србије.
СТУПАЊЕ СТАТУТА НА СНАГУ

Члан

17.

Статут ступа на снагу даном његовог усвајања и објављивања на заседању Скупштине,

а примењиваће се од дана уписа у регистар код надлежних органа.

Ступањем на снагу овог Ступа престаје да важи Статут Удружења од

17. 02. 2010.

