
   
                                                                                                Пречишћен текст 
 
 
 
На основу члана 7. и 22. Закона о  удружењима (Службени гласник РС бр. 51/2009) и члана 
24. Статута Фармацеутског друштва Србије, Скупштина Фармацеутског друштва Србије 
донела је дана 10.11.2010. године, (16.10.2013.  04.03.2015. 03.11.2016 и 12.10.2018 
измене), a последње измене 03.04.2019.  

 
 
 

С Т А Т У Т 
САВЕЗА ФАРМАЦЕУТСКИХ УДРУЖЕЊА СРБИЈЕ 

 
 
 
I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 
 
 
Предмет уређења 

 
Члан 1. 

 
Овим Статутом уређују се: 
 
- назив и седиште  Савеза, 
- изглед и садржина печата и других ознака Савеза, 
- правни положај Савеза, 
- област остваривања циљева и циљеви Савеза, 
- формирање Савеза, услови и начин удруживања и престанак чланства 
регионалних удружења у Савезу, 

- физичка лица као чланови Савеза, 
- права, обавезе и одговорности чланова, 
- унутрашња организација Савеза, органи, њихова овлашћења, састав, начин избора 
и опозива, трајање мандата и начин одлучивања, 

- стручна тела и стручна служба Савеза 
- поступак за измене и допуне Статута и поступак за доношење и измену других 
аката Савеза, 

- заступање Савеза 
- остваривање јавности рада Савеза, 
- начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима, 
укључујући и одредбе о привредној или другој делатности којом се стиче добит, 
ако такву делатност Савез обавља, 

- начин одлучивања о статусним променама и престанку рада Савеза, 



- поступање са имовином Савеза у случају престанка постојања Савеза, 
- поступак усвајања финансијских и других извештаја Савеза, 
- друга питања утвђена законом. 
   
 
 
 
 
 
 
Назив и седиште Савеза 

Члан 2. 
 

(1) Назив Савеза је: САВЕЗ ФАРМАЦЕУТСКИХ УДРУЖЕЊА СРБИЈЕ 
(2) Скраћени назив Савеза је:  СФУС. 
(3) Седиште Савеза је у Београду, Булевар Војводе Мишића бр. 25. 
(4) Савез обавља своју делатности на читавој територији Републике Србије. 

 
 

Члан 3. 
 

 (1) Назив Савеза на енглеском језику гласи: Pharmaceutical Association of Serbia 
 
 
 

Изглед и садржина печата и других ознака Савеза 
 

 
Члан 4. 

 
Савез има печат округлог облика на коме по кружној ивици стоји напис: Савез 

фармацеутских удружења Србије, а у средини печата је написана реч: Београд, све 
исписано ћириличним писмом. 

 
За потребе контаката са иностранством Савез може урадити и посебан печат 

округлог облика на коме по кружној ивици стоји напис: Pharmaceutical Association of 
Serbia, а у средини печата је написана реч: Belgrade, све исписано латиничним писмом. 

 
Савез може урадити и посебан заводни штамбиљ за означавање долазеће и одлазеће 

поште Савеза који, поред пуног назива Савеза и адресе, садржи и ознаку за број пошиљке 
и датум. 

 
 

Члан 5. 
 

Савез има свој меморандум који садржи пун назив Савеза на српском и енглеском 
језику, адресу Савеза, бројеве телефона и факса, е-маил адресу, веб адресу Савеза, као и 



логотип Савеза који представља стлизовану змију обмотану око апотекарске посуде, све 
уцртано у медаљон кружног облика. 

 
Меморандум такође садржи податке о ПИБ-у, матичном броју, шифри делатности и 

броју рачуна Савеза код пословне банке, као и друге податке који су дефинисани 
одговарајућим прописима који регулишу идентификацију правних лица у правном и 
новчаном промету. 

 
 

 
  
    

Правни положај Савеза 
Члан 6. 

 
 
 (1) Савез има својство правног лица. 
 (2) Савез има законски положај удружења грађана. 
 

Област остваривања циљева и циљеви Савеза 
 

Члан 7. 
 
 Савез, у складу са уставом и законом, има следеће циљеве које остварује у области 
фармацеутске делатности: 

- окупљање фармацеута Србије преко регионалних удружења фармацеута и 
непосредно; 

- унапређење фармацеутске струке; 
- стручно усавршавање фармацеута; 
- подстицање организованог научног и стручног рада у области фармације; 
- информисање о значајним новим достигнућима и искуствима из земље и 
иностранства у области фармацеутске струке и науке; 

- неговање и унапређивање етичких принципа и правила у раду фармацеута; 
- чување традиција српске, европске и светске фармације. 

 
 

Делатност Савеза 
Члан 8. 

 
(1) Делатност Савеза састоји се у: професионалном удруживању фармацеута са 

територије Републике Србије, стручном усавршавању и унапређивању знања фармацеута, 
издавању сталних и повремених публикација, унапређивањем етичких правила 
фармацеутске струке и у другим делатностима одређеним законом и овим Статутом. 

 
(2) Делатност Савеза обавља се нарочито на следећи начин: 
- организовањем  сталних и повремених облика стручног усавршавања 
фармацеута; 



- организовањем и унапређивањем библиотеке Савеза; 
- сталном и повременом издавачком делатношћу (издавањем редовних часописа и 
других публикација); 

- предлагањем усавршавања планова и програма студирања и специјализације на 
Фармацеутском факултету и другим сродним факултетима свих универзитета у 
Србији; учествовањем у остварењу здравствене политике, преко унапређења 
фармацеутске делатности; 

- доприносом размени искустава  у стручном, научном и организационом 
погледу; 

- деловањем у правцу унапређења професионалног и економског положаја 
фармацеута у Србији; 

- информисањем јавности о раду и друштвеном значају фармације и фармацеута; 
- развијањем достојанства, одговорности и етичности у фармацеутском позиву; 
- сарадњом са организацијама студената фармације и укључивањем студената у 
рад Савеза; 

- оспособљавањем фармацеута за рад у ванредним и тешким условима. 
 
 
 
II  ЧЛАНСТВО У САВЕЗУ 
 
Формирање Савеза, услови и начин удруживања и престанак чланства регионалних 
Удружења у Савезу 
 

Члан 9. 
  

 (1) Савез фармацеутских удружења Србије је асоцијација удружења фармацеута 
Србије која су основана по територијалном принципу, која су уписана у Регистар 
удружења које води Агенција за привредне регистре Србије и која су донела одлуку о 
удруживању у Савез. 
 
 Чланови Савеза су: 
 - Удружење фармацеута Београда са седиштем у Београду, 
 - Удружење фармацеута Војводине са седиштем у Новом Саду, 
 - Удружење фармацеута за Мачванско-колубарски регион са седиштем у Шапцу, 
 - Удружење фармацеута Нишавско-пиротског региона са седиштем у Нишу, 
 - Удружење фармацеута за Шумадијски, Рашки и Моравички округ са седиштем у 
Крагујевцу, 
 - Удружење фармацеута Златиборског округа са седиштем у Ужицу, 
 - Удружење фармацеута за Јабланичко-Пчињски регион са седиштем у Лесковцу 
 - Удружење фармацеута Косова и Метохије са седиштем у Косовској Митровици 
               
 (2) Савез се формира на неодређено време.   

  
(3) Савезу могу да приступе и друга удружења фармацеута са територије Републике 

Србије под условом да су уписана у Регистар удружења које води Агенција за привредне 
регистре и да донесу одлуку о приступању савезу на начин прописан њиховим Статутом. 



 
(4) Одлуку о приступању Савезу новог удружења и одговарајућу измену Статута 

доноси Скупштина Савеза на основу одлуке из става (3) овог члана. 
 
 
 

Члан 10. 
 

(1) Удружење може да иступи из Савеза уколико о томе донесе одлуку на начин 
прописан Статутом тог удружења и то потврди Скупштина Савеза својом одлуком. 

 
(2) Савез може да искључи из свог састава удружење уколико о томе донесе одлуку 

Скупштина Савеза, а због грубог непоштовања овог Статута или деловања тог удружења 
на начин који је супротан позитивним прописима и којим се наноси штета фармацеутској 
струци. 

 
(3) Односи између Савеза и удружења - чланица могу бити регулисани посебним 

одлукама. 
 
 
 
 Физичка лица као чланови Савеза - Опште правило о чланству у Савезу 
 

Члан 11. 
 
 (1) Лица са завршеним VII степеном образовања и звањем дипломирани фармацеут 
или магистар фармације (у даљем тексту: фармацеути), који су чланови регионалних 
удружења удружених у Савез, аутоматски постају чланови Савеза и то даном удруживања 
њиховог удружења у Савез. 
 (2) Чланови Савеза, у смислу претходног става, задржавају у Савезу свој члански 
статус из регионалног удружења (редован члан, придружени члан, почасни члан) и са тим 
статусом се уносе у званични попис (евиденцију) чланова Савеза који води стручна служба 
Савеза, уз претходну сагласност регионалних удружења. 
 (3) Изузетно, дипломирани фармацеути из регија где није формирано регионално 
удружење фармацеута, могу подношењем приступнице директно Савезу да постану 
редовни чланови Савеза.  

 (4) Евиденција из става (2) овог члана садржи податке: о дану учлањења, плаћању 
чланарине, као и о дану престанка чланства, затим личне податке и податке о контакт 
адреси и другим начинима комуницирања са чланом. 

 
Придружени члан 

Члан 12. 
 

 (1) Придружени члан Савеза може бити лице које је завршило студије на сродним 
факултетима, а ради у подручју фармације. 
 (2) Придружени члан има права и обавезе као редован члан Савеза, осим да буде 
биран у органе Савеза и права одлучивања. 



 
 
Почасни члан 

Члан 13. 
 

 (1) Почасни члан Савеза може бити лице које је својом делатношћу нарочито 
унапредило фармацеутску науку и струку, нарочито побољшало углед фармацеута у 
друштву, својом научном и стручном делатношћу дало допринос развоју науке, струке или 
поступака од значаја за фармацију, нарочито допринело раду Савеза или се на други начин 
истакло као добар пример за Савез и његове чланове. 

(2) Почасне чланове бира Управни одбор на образложен предлог: најмање два 
редовна члана Савеза,  факултета одговарајуће струке или стручних тела Савеза. 

(3) Почасни члан има право на примање публикација Савеза. 
(4) Почасни члан друштва има остала права и обавезе као и редовни члан, осим 
права одлучивања и није дужан да плаћа чланарину.  
(5) Почасно чланство престаје из разлога предвиђених у чл. 15. Статута, изузев 

разлога предвиђених у алинејама 2 и 6.  
 
 

Права и обавезе  члана 
Члан 14. 

(1) Члан Савеза има право: 
 
- да му у разумном року после учлањења буде издата чланска карта Савеза; 
- да бира и да буде биран у органе управљања и у стручна и научна тела Савеза, 
под условима одређеним овим Статутом;  

- на смањење накнаде за публикације Савеза и котизације на стручним скуповима 
које организује  Савез у складу са овим Статутом.  

 
(2) Члан Савеза је дужан: 
- да редовно плаћа чланарину Савезу(осим пензионра и студената који не плаћају 
чланарину) 

- да делатност коју прихвати да обавља у Савезу врши савесно, одговорно и у 
складу са правилима струке; 

- да поштује Статут и друге акте Савеза. 
 

 
Престанак чланства 

Члан 15. 
 Чланство у Савезу престаје: 

- иступањем из чланства; 
- услед неплаћања чланарине у времену од једне године; 
- искључењем, на основу коначне одлуке надлежног органа Савеза; 
- смрћу члана; 
- правноснажношћу пресуде којом је члан осуђен за дело које га чини 
недостојним чланства у друштву или којом је одређена мера забране вршења 
фармацеутске делатности; 



- из других разлога одређених законом. 
 
 

Чланство у другим организацијама 
Члан 16. 

 
(1) Савез може бити члан сличних друштава, удружења, организација или 

асоцијација у земљи или у иностранству. 
(2) Одлуку о удруживању доноси Управни одбор Савеза. 
 
 
Сарадња са другим организацијама 

Члан 17. 
 
(1) Савез сарађује са: 
- Фармацеутским факултетима 
- Фармацеутском комором Србије; 
- Коморама здравствених радника, 
- АЛИМС-ом, Агенцијом за лекове и медицинска средства Србије 
- Медицинским факултетима; 
- Друштвом медицинских биохемичара Србије; 
- Српским лекарским друштвом; 
- Савезом здравствених радника Србије. 
- НАПСЕР-ом, Националном асоцијацијом студената фармације Србије 
(2) Савез може сарађивати са другим сродним удружењима, организацијама и сл. у 

земљи и у иностранству. 
(3) Одлуку о сарадњи и облицима сарадње доноси Управни одбор Савеза. 
 
 
Начела делатности друштва 

Члан 18. 
 (1) Рад Савеза је јаван. 
 (2) Чланови Савеза се о раду  Савеза и његових органа обавештавају непосредно, 
преко часописа и публикација Савеза, као и електронским путем. 
 (3) Општа јавност се о раду Савеза обавештава путем писаних саопштења за медије, 
повременим одржавањем конференција за штампу и на други погодан начин. 
 (4) Рад чланова Савеза је добровољан. 
 (5) Савез има стручну службу у којој раде запослени на основу уговора о раду и на 
одговарајућим радним местима што се одређује посебним правилником. 
 

        
 
III   ОРГАНИЗАЦИЈА САВЕЗА 
 
 

1. ОПШТА ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
 



Непосредно деловање и деловање преко удружења 
 

Члан 19. 
 
 (1) Савез своје делатности организује  непосредно и преко удружења фармацеута 
који су његови чланови. 
 (2) Савез делује преко удружења одређених у чл. 9. Статута. 
 (3) Преко удружења која нису наведена у чл. 9. Статута, Савез почиње да делује 
пошто Скупштина прими ново удружење у свој састав. 
  
  
Положај регионалних  удружења-чланица 

Члан 20. 
 
 (1) Удружења из чл. 9. Статута имају својство правног лица. 
 (2) Статути удружења морају бити у складу са овим Статутом. 
 
 

2. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА САВЕЗА 
 
Врсте органа управљања 

Члан 21. 
 
 Органи управљања Савеза су: Скупштина, Управни и Надзорни одбор. 
 
 

Положај и састав Скупштине 
Члан 22. 

 
 (1) Скупштина Савеза Фармацеутских друштава Србије је највиши орган Савеза. 
 (2) Скупштину чине представници удружења из члана 9. Статута и то: 

- Удружење фармацеута Београда са седиштем у Београду - 6 делегата и 3 заменика, 
 - Удружење фармацеута Војводине са седиштем у Новом Саду - 4 делегата и 2 
заменика, 
 - Удружење фармацеута за Мачванско-колубарски регион са седиштем у Шапцу - 3 
делегата и 1 заменик, 
 - Удружење фармацеута Нишавско-пиротског региона са седиштем у Нишу - 3 
делегата и 1 заменик, 

- Удружење фармацеута за Шумадијски, Рашки и Моравички округ са седиштем у 
Крагујевцу -3 делегата и 1 заменик, 
 - Удружење фармацеута Златиборског округа са седиштем у Ужицу - 3 делегата и 1 
заменик, 
 - Удружење фармацеута за Јабланичко-Пчињски регион са седиштем у Лесковцу -3 
делегата и 1 заменик, 
 - Удружење фармацеута Косова и Метохије са седиштем у Косовској Митровици -3 
делегата и 1 заменик, 
             



  (3) Свако удружење бира своје делегате/заменике у складу са својим статутом, 
законом  и другим правним актима. 

(4) За делегата/заменика делагата удружења у Скупштини може се бирати свако 
лице које је редовни члан Савеза. 

(5) Ако Скупштина прими ново удружење у свој састав, она одређује број 
делегата/заменика делегата  из новог удружења, с тим да је број делегата, по правилу, 3 и 1 
заменик. 

(6) Делагати у Скупштини могу бити истовремено и чланови Управног одбора. 
  
 
 
 
Мандат Скупстине и промене у чланству 
 

Члан 23. 
 

 (1) Мандат једног сазива Скупштине износи четири године, с тим да исто лице 
може бити бирано за делегата у скупштини највише два узастопна мандата. 
 (2) Представник у Скупштини може бити опозван од стране удружења које 
представља и пре истека времена из става 1. овог члана, ако у дужем времену не врши или 
неуредно и несавесно врши своје обавезе, на начин и по поступку предвиђеним актима 
удружења.  
 (3) Мандат представника у Скупштини престаје пре истека времена из става 1. овог 
члана, ако наступе разлози из члана 15.  
 (4) На место представника чији је мандат престао по одредбама ставова 2. и 3. овог 
члана удружење фармацеута бира новог представника, чији мандат траје до истека мандата 
представника на чије место се бира. Овај избор треба извршити што је пре могуће, а 
најкасније три месеца од истека престанка мандата ранијег представника. 
 (5) Мандат Скупштине може бити продужен због ванредних околности, као што су 
елементарне непогоде које су захватиле већи део Републике, ванредно стање или стање 
непосредне ратне опасности и слично. Одмах по престанку ванредних околности, имају се 
спровести избори за нове представнике у новом сазиву Скупштине. 
 
 
 
 
 
Припреме наредног сазива Скупштине 

Члан 24. 
 
 (1) Представници у Скупштини за нови сазив Скупштине бирају се, по правилу 
најкасније 30 дана пре истека мандата Скупштине. 
 
 (2) Одлуку о расписивању избора за нове представнике (делегате/заменике) доноси 
председник Управног одбора. 
 
  



Делокруг рада Скупштине 
Члан 25. 

 
 Скупштина Савеза врши следеће послове: 

1) доноси Статут Савеза и усваја измене и допуне Статута; 
2) бира и разрешава органе и тела Савеза одређене овим Статутом; 
3) верификује мандат представницима удружења који чине Скупштину; 
4) бира и разрешава председника и заменика председника Скупштине; 
5) доноси Пословник о раду Скупштине; 
6) доноси Пословник о раду Суда части; 
7) доноси опште акте предвиђене овим Статутом; 
8) усваја  годишњи финансиски извештај и финансијски план на предлог Управног 
одбора; 

9) одлучује о пријему новог удружења фармацеута у састав Савеза; 
10) одлучује о додељивању признања Савеза, у складу са Статутом и другим актима 
Савеза; 

11)  усваја планове и програме, разматра њихово извршење, одлучује о жалбама, 
молбама и приговорима чланова.  

12) разматра и заузима ставове о извештајима Управног одбора, удружења из члана 9. 
овог Статута, Надзорног одбора, Суда части, као и стручних тела Савеза; 

13) одлучује о статусним променама Савеза и о престанку рада Савеза; 
14) врши друге послове одређене законом, овим Статутом и другим општим актима 
Савеза. 

 
 
 
Сазивање седница и руковођење 

Члан 26. 
 
 
 (1) Седницу Скупштине сазива председник Скупштине. 
 (2) Редовне седнице Скупштине, одржавају се, по правилу, најмање једном 
годишње. 
 (3) Ванреду седницу Скупштине председник Скупштине је дужан сазвати на 
предлог Управног одбора или на писмени захтев најмање 21 члана Скупштине у року од 
30 дана од дана подношења захтева за њено сазивање. 
 (4) У случају спречености, председника Скупштине замењује заменик. 
 (5) Заменик председника у вршењу своје дужности има исти положај као 
председник Скупштине. 
 (6) О седници Скупштине води се записник, који потписују председник, записничар 
и два оверивача записника, које бира Скупштина. 
 

Кворум 
Члан 27. 

 
 (1) Скупштина може пуноважно заседати и одлучивати, ако седници присуствује 
више од половине чланова Скупштине. 



 (2) За пуноважну одлуку потребна је већина гласова чланова који присуствују 
седници. 
 (3) Сваки члан Скупштине има један глас. 
 

Члан 28. 
 

(1) Постојање већине за одржавање заседања Скупштине и постојање прописане 
већине потребне за доношење одлука на Скупштини у смислу одредби из претходног 
члана сматра се да постоји и у случају када је члану благовремено достављен дневни ред и 
пратећи материјал, а члан своју сагласност за одржавање седнице и прихватање 
предложених одлука искаже на несумњив начин телефонским путем, путем е-маила, 
слањем факс поруке, телеграма и на други погодан начин, о чему ће бити сачињена 
одговарајућа белешка у записнику са ове седнице и, уколико је могуће, уз записник бити 
приложена порука члана. 
 

(2) Присуствовање седници, односно постојање већине за доношење предложене 
одлуке у смислу претходног става сматра се да постоји у случају када је седница одржана, 
али када на њу није дошао прописан број чланова потребан за одржавање седнице и 
пуноважно одлучивање, као и у случају када, због хитности одлучивања о неком питању и 
у другим оправданим случајевима, седница није физички одржана и када су сви чланови 
потврдили своје присуство седници и дали своју сагласност на одлуке на начин утврђен у 
претходном ставу (ткз. «телефонска седница Скупштине»). 
 
  
Положај Управног одбора 

Члан 29. 
 
 Управни одбор руководи и управља  свакодневним радом Савеза, спроводи одлуке, 
закључке и ставове Скупштине и доноси акте и одлуке одређене овим Статутом. 
 
 
Састав и мандат Управног одбора 

Члан 30. 
 

 (1) Управни одбор има непаран број чланова, а чине га: 
- четири представника Удружења фармацеута Београда; 
- три  представника Удружења фармацеута Војводине; 
- по два представника осталих удружења фармацеута и 
- два представника  Стручног одбора Савеза. 
- (1а) Чланови Управног одбора могу бити истовремено и делегати у Скупштини 
Савеза. 

(2) Чланови Управног одбора могу бити још једном узастопно бирани на ову 
дужност.  
(3) Мандат Управног одбора траје четири године.  

 (4) Мандат члана Управног одбора престаје пре времена одређеног у ставу 3. овог 
члана из разлога одређених у чл. 15. овог Статута. Наступање ових разлога утврђује 



Управни одбор. Члан Управног одбора може бити опозван из истих разлога као и 
представник у Скупштини (чл. 23 ст. 2). 
 (5) На место  члана Управног одбора коме је мандат престао пре истека времена из 
става 3 овог члана, бира се нови члан чији мандат траје до истека мандата његовог 
претходника. 
 
 
      

Избор и опозив чланова Управног одбора 
 

Члан 31. 
 
 
 (1) Чланове Управног одбора бира и опозива Скупштина Савеза. 
 (2) Кандидате за чланове Управног одбора предлажу удружења фармацеута на 
њиховој скупштини, којој мора присуствовати најмање 20 чланова те скупштине, а може 
их предложити најмање 20 чланова Скупштине Савеза. 
 (3) Скупштина о кандидатима за чланове гласа јавно, изузев ако већином гласова 
присутних не одлучи да гласа тајно. Тајно се гласа и кад је предложено више кандидата од 
броја који се бира. 
 (4) Ако се предложи већи број кандидата од броја који је одређен у чл.30. ст. 1 
Статута, посебно се гласа о листама сваког удружења. 
 (5) О опозиву члана Управног одбора гласа се  у складу са ставом 3. овог члана.  
 
 
 
Одговорност чланова Управног одбора 

Члан 32. 
 
 
 (1) Чланови Управног одбора за свој рад одговарају Скупштини Савеза, а 
председник Управног одбора за свој рад одговара Скупштини Савеза и Управном одбору 
Савеза. 
 (2) Чланови Управног одбора имају право на накнаду путних трошкова и дневницу 
у износу који је одређен за такве сврхе у Републици Србији.  
 
 
 
 
Делокруг рада Управног одбора 

Члан 33. 
 

  Управни одбор врши следеће послове: 
1) рукови радом Савеза између седница Скупштине; 
2) припрема одлуке и друге материјале на основу којих Скупштина одлучује; 
3) предлаже Скупштини планове и програме рада; 



4) утврђује предлоге Статута, Пословника о раду Скупштине, Пословника о раду 
Суда части и других општих аката које доноси Скупштина; 

5) предлаже сазивање седница Скупштине; 
6) припрема седнице Скупштине и утврђује предлог дневног реда; 
7) предлаже и усваја  финансијски план и завршни рачун Савеза; 
8) располаже средствима Савеза у оквиру финансијског плана;  
9) утврђује износ чланарине; 
10) утврђује смернице за стручно-научни рад и доноси програм  стручног 
усавршавања фармацеута (организује саветовања, семинаре, симпозијуме, 
конгресе, помаже издавање стручних књига, часописа и сл.);  

11) именује редакције стручних часописа Савеза; 
12) одређује облик и садржину чланске карте члана Савеза; 
13) утврђује проценат чланарине која се уступа регионалним и локалним удружењима 
за њихов рад; 

14) покреће поступак пред Судом части; 
15) утврђује општа правила рада Стручне службе и општа правила организације те 
службе; 

16) одлучује о закључивању уговора о раду (примању у радни однос лица запослених 
у Стручној служби Савеза), ауторских уговора или уговора о делу, као и осталих 
уговора који су од значаја за рад стручне службе; 

17) врши послове које му Скупштина повери; 
18) врши друге послове одређене законом, овим Статутом и другим општим актима 
Савеза. 

 
 
 
Председник Управног одбора 

Члан 34. 
 
 (1) Управни одбор бира председника из својих редова. 
 (2) Управни  одбор бира заменика председника, из својих редова, који замењује 
председника у случају спречености и помаже му у раду.  
 (3) Председник Управног одбора по функцији је Председник Савеза и у том 
својству представља и заступа Савез,  а има и положај финансијског налогодавца. 
 (4) Председник Управног одбора извршава и организује извршавање одлука 
Управног одбора и  Скупштине и за то је одговоран Управном одбору и Скупштини. 
 (5) Управни одбор може на председника пренети део послова из свог делокруга,  
али не може пренети обављање послова из чл.  33. тач. 1) – 5) и   7) - 10). 
 (6) Председник и заменик председника могу бити разрешени из разлога 
предвиђених у чл 15. Статута, а могу бити смењени са дужности, ако  своју дужнос врше 
неуредно, несавесно и непрофесионално. 
 (7) За пуноважност одлуке о избору и смени председника и заменика председника 
потребно је присуство 2/3  (две трећине) чланова Управног одбора, а одлука се доноси 
већином гласова присутних.  
 
 
Сазивање и руковођење седницама 



Члан 35.  
 
 (1) Седнице Управног одбора сазива и њима руководи председник Управног 
одбора. 
 (2) Седница се мора сазвати на писмени захтев најмање 1/3 (једне трећине) чланова 
Управног одбора. 
 (3) За пуноважно одлучивање довољно је присуство више од половине чланова 
Управног одбора, а одлука је пуноважно донесена кад за њу гласа више од половине 
присутних, изузев кад је овим Статутом друкчије одређено. 
 (4) О седницама Управног одбора води се записник.  
 
 

Члан 36. 
 

(1) Постојање већине за одржавање седнице Управног одбора и постојање 
прописане већине потребне за доношење одлука Управног одбора у смислу одредби из 
претходног члана, сматра се да постоји и у случају када је члану благовремено достављен 
дневни ред и пратећи материјал, а члан своју сагласност за одржавање седнице и 
прихватање предложених одлука искаже на несумњив начин телефонским путем, путем е-
маила, слањем факс поруке, телеграма и на други погодан начин, о чему ће бити сачињена 
одговарајућа белешка у записнику са ове седнице и, уколико је могуће, уз записник бити 
приложена порука члана. 
 

(2) Присуствовање седници, односно постојање већине за доношење предложене 
одлуке у смислу претходног става сматра се да постоји у случају када је седница одржана, 
али када на њу није дошао прописан број чланова потребан за одржавање седнице и 
пуноважно одлучивање, као и у случају када, због хитности одлучивања о неком питању и 
у другим оправданим случајевима, седница није физички одржана и када су сви чланови 
потврдили своје присуство седници и дали своју сагласност на одлуке на начин утврђен у 
претходном ставу (ткз. «телефонска седница Управног одбора»). 

 
3. КОНТРОЛНИ ОРГАНИ САВЕЗА 

 
Састав и избор Надзорног одбора 
 

Члан 37. 
 
 
 (1) Надзорни одбор бира и разрешава Скупштина Савеза на време од четири године. 
 (2) Надзорни одбор се састоји  од 5 чланова, који су редовни чланови Савеза. 
 (3) Надзорни одбор бира  свог председника Надзорног одбора, а Одбор може 
одлучити и да бира заменика председника. 
 (4) Престанак функције чланова надзорног одбора врши се сходном применом чл. 
23. став 2. овог Статута. 
 

Делокруг послова Надзорног одбора 
 



Члан 38.  
 
 (1) Надзорни одбор: 

- врши увид у рад органа и тела Савеза; 
- прати примену Статута и других општих аката Савеза; 
- прати извршење одлука и закључака и спровођење ставова органа Савеза; 
- прегледа и контролише финансијско пословање Савеза. 
(2) Ради вршења послова из свог делокруга, Надзорни одбор: 
- има право увида у све акте материјалног и финансијског пословања Савеза, у 
свако време; 

- има право да од свих органа и тела Савеза тражи исправе, документе, записнике 
и остала писмена, а ови су дужни да  ова писмена ставе на увид. 

 
 
 
 
Сазивање и руковођење седницама 

Члан 39. 
 
 Сазивање и руковођење седницама Надзорног одбора врши се сходном применом 
члана 35. овог Статута. 
 
 
Састав и избор Суда части 

Члан 40. 
 
 (1) Суд части је етички и контролни орган Савеза који одлучује о одговорности 
редовних и придружених чланова Савеза за повреде правила струке, повреде правила 
професионалне етике и у случајевима несагласности или сукоба између чланова Савеза, 
као и између чланова Савеза и органа Савеза. 
 (2) Суд части има пет чланова, које бира Скупштина. 
 (3) Чланови Суда части не могу бити чланови Скупштине, нити чланови Управног 
односно Надзорног одбора. 
 (4) Суд части бира из својих редова председника и заменика председника, који 
председавају седницама Суда. 
  
 
Кворум 

Члан 41.  
 
 Суд части пуноважно одлучује када је на седници присутно најмање четири његова 
члана, а одлука је пуноважно донесена кад за њу гласа већина од укупног броја чланова 
Суда (најмање три члана).  
 
 
Надлежност и поступак  

Члан 42. 



 
 (1) Суд части одлучује о одговорности за професионалне или етичке преступе. 
 (2) У смислу овог Статута, професионални или етички преступ постоји: 
1) кад члан Савеза свесно и намерно предузима радње које проузрокују штету Савезу, без 
обзира да ли је штета имовинска или неимовинска; 
2) ако члан Савеза повреди правила фармацеутске струке у свом редовном послу, као и у 
раду повезаном са делатношћу Савеза; 
3) кад члан Савеза неоправдано изазове сукоб са другим чланом Савеза или органом или 
телом Савеза. 
 (3) Приликом испитивања одговорности члана Савеза, Суд части ће омогућити 
члану чија се одговорност испитује да се изјасни о прекршајима који му се стављају на 
терет. 
 (4) Предлог за покретање поступка пред Судом части, могу поднети Скупштина, 
Управни одбор Савеза, удружење фармацеута, Надзорни одбор Савеза и Стручни одбор. 
 (5) Предлог који је непотпун и у коме није наведен преступ због кога се тражи 
испитивање одговорности, Суд части ће вратити подносиоцу на допуну у року који тај Суд 
одреди, а ако подносилац поново не поднесе предлог у остављеном року, или га поднесе, 
али не допуни, Суд ће предлог одбацити и обуставити поступак. 
 (6) У поступку пред судом части могу се изводити докази саслушањем сведока, 
саслушањем вештака и увидом у исправе, записнике и друга писмена. 
 (7) Против одлуке суда части којом се утврђује одговорност члана Савеза и изриче 
мера, члан Савеза има право жалбе, у року од 15 дана од дана достављања или 
саопштавања одлуке, Управном одбору. Одлука Управног одбора је коначна, изузев ако је 
одређена мера престанка чланства у Савезу, у ком случају члан Савез има право да од 
Скупштине тражи преиспитивање одлуке. До доношења одлуке Скупштине права и 
обавезе члана Савеза мирују. 
 (8) Поступак пред судом части ближе се уређује Пословником Суда части. 
 

Мере 
Члан 43. 

 
 (1) Члану Савеза чија је одговорност за професионални или етички преступ 
утврђена, могу се, у зависности од тежине преступа изрећи следеће мере: 

1) опомена Суда части; 
2) новчана казна до износа од највише петоструке чланарине за годину у којој је 
донесена мера; 

3) престанак чланства у Савеза. 
(2) Мера из тач. 3) става 1. овог члана може бити изречена само ако је претходно 

изречена једна од мера из тач. 1) и 2) ст. 1 овог члана. 
(3) После коначности мере из става 1 тач. 3) овог члана (чл. 42. ст. 7), поништава се 

чланска карта члана Савеза.  
 
 
Посредовање 

          Члан 44. 
 



 (1) Суд части може, на захтев Управног одбора, Надзорног одбора или удружења 
фармацеута, посредовати ради мирног решења спора или несагласности између члана 
Савеза и неког од органа Савеза или између органа Савеза. 

 (2) Поступак посредовања ближе се уређује Пословником  Суда части. 
 
 
 

4. СТРУЧНИ И НАУЧНИ ОРГАНИ САВЕЗА 
 
Стручни одбор 

Члан 45. 
 
 (1) Стручни одбор је стручни орган Савеза који руководи стручним радом, 
учествује у организовању стручних скупова и других стручних састанака, припрема 
предлоге планова и програма стручног усавршавања чланова Савеза, истраживања у 
пракси и врши друге послове одређене овим Статутом.  

(2) Стручни одбор чине руководиоци стручних секција Савеза и главни и одговорни 
уредник сталног часописа Савеза  

(3) Стручни одбор, из својих редова бира председника и заменика председника 
одбора. 

(4) Председник и један члан Стручног одбора је, по функцији, члан Управног 
одбора. 

 
 
 
 
 
Стручне и научне секције 

Члан 46. 
 

 
 (1) Секције Савеза су: 

- Секција за фармакотерапију; 
- Секција за фармацеутску технологију и козметологију; 
- Секција за медицинску биохемију; 
- Секција за лековите биљке и фитотерапију; 
- Секција за токсиколошку хемију; 
- Секција за дијететику и санитарну хемију; 
- Секција за испитивање и контролу лекова; 
- Секција за болничку фармацију; 
- Секција за историју фармације; 
- Секција за здравствену екологију; 
- Секција за апотекарску делатност; 
- Секција за фармацеутску здравствену заштиту; 

            -     Секција за хомеопатске лекове; 
            -     Секција младих фармацеута; 
             -    Секција за фармакоекономију; 



  -     Секција за фармацеутске науке; 
             -     Секција за регулативу у фармацији. 

 (2) У састав стручних и научних секција пријављују се редовни чланови Савеза  по 
сопственој инцијативи.  

(3) Ако се за неку од сталних секција пријави мање од три члана, Скупштина 
именује повереника те секције. 

(4) Секција из својих редова именује руководиоца секције. 
(5) Управни одбор и Стручни одбор имају право да предложе  Скупштини 

одређивање других стручних и научних секција из разних стручних и научних 
фармацеутских области за које постоји интересовање чланова Савеза. 

(6)  О предлогу стручних секција благовремено се обавештавају чланови Савеза 
преко регионалних удружења фармацеута. 
 (7) Рад стручних секција ближе се одређује Правилником о раду секција. 
 

Члан 47. 
 

(1) Рад секције води Извршни одбор, кога бирају чланови секције, већином гласова 
на период од четири године. 

(2) Извршни одбор секције из реда својих чланова бира председника, а заменика и 
секретара уколико сматра потребним. 

(3) Уколико Извршни одбор секције не изабере председника, именоваће га Управни 
одбор на предлог чланова секције. 

(4) Уколико председник секције не обавља своју дужност у периоду од годину дана, 
Управни одбор ће именовати вршиоца дужности председника секције до избора новог. 

(5) Извршни одбор секције предлаже Правилник о раду секције који се доноси 
већином гласова чланова секције. 

(6) Уколико сматра да је потребно, Извршни одбор секције може донети и 
Пословник о раду Извршног одбора који се усваја већином гласова чланова извршног 
одбора. 
 
 
 
IV ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ САВЕЗА И  БИБЛИОТЕКА  САВЕЗА 
 

Врсте публикација 
Члан 48. 

  
 
 (1) Савез издаје стални научно-стручни часпопис – АРХИВ ЗА ФАРМАЦИЈУ. 
 (2) Повремено и по потреби, Савез издаје БИЛТЕН САВЕЗА ФАРМАЦЕУТСКИХ 
УДРУЖЕЊА СРБИЈЕ, које је намењено обавештавању чланства о делатностима Савеза и 
информацијама о стручном усавршавању, новим научним и стручним достигнућима и 
методама и сл.  
 (3) Савез може издавати и друге публикације: књиге, уџбенике, приручнике и 
друго, из области делатности Савеза. 
 
 



 
Издавачки савет 

Члан 49. 
 
 (1) Ради организације и координације издавачке делатности Савеза, Управни одбор, 
на предлог Стручног одбора, именује Издавачки савет од пет чланова, а на време од 
четири године. 
 (2) У издавачки савет могу бити именовани редовни и почасни чланови, угледни 
стручњаци и научници из земље и иностранства, уз могућност поновног именовања. 
 (3) Издавачки савет се стара о организацији издавања публикација Савеза. 
 

Архив за фармацију 
Члан 50. 

 
 
 (1) Ради уређивања сталног стручног часописа Савеза, Управни одбор, на предлог 
Стручног одбора или по сопственој иницијативи, именује уредништво и главног и 
одговорног уредника часописа, на време од четири године, уз могућност поновног 
именовања. 
  (2) У уредништво могу бити именовани угледни научници и стручњаци из 
иностранства. 
            (3) Уредништво се стара о динамици, припреми и стручној рецензији публикација 
Савеза. 
 (4) Главни и одговорни уредник има право на накнаду за свој рад, а чланови 
уредништва имају право на накнаду путних трошкова и дневница а за њихов рад се не 
исплаћују хонорари. 

(5) Савез не плаћа хонораре рецензентима и ауторима радова   
 
 

Пласман публикација Савеза 
Члан 51. 

 
 (1) О оглашавању, пласману и продаји публикација Савеза стара се стручна служба, 
по упутствима Управног одбора. 
 (2) Управни одбор може одлучити да се о пословима из  става 1 овог члана стара 
специјализована организација са којом се на основу одлуке овог органа закључује посебан 
уговор којим се дефинишу међусобна права и обавезе по овом основу. 

 
 
 

Библиотека 
Члан 52. 

 
 (1) Савез  има и води стручну бибиотеку за потребе својих чланова, као и стручњака 
који нису чланови Савеза. 
 (2) О вођењу  библиотеке стара се стручна служба. 



(3) Управни одбор доноси одлуку о условима и начину издавања и копирања 
публикација из библиотеке Савеза. 

 
 
 
Имовина Савеза 
 

Члан 53. 
(1) Имовину Савеза чине: 

-  Непокретна имовина - пословни простор: стан у улици Бул. војводе Мишића 
бр.25, стан број 2, површине 98 м2.  

- Покретна имовина: уметничка дела, стручна библиотека и канцеларијска 
опрема, све уписано у одговарајуће пописне евиденције Савеза у складу са 
прописима. 

(2) О редовном коришћењу и одржавању  непокретне и покретне имовине одлучује 
и стара се Управни одбор у сарадњи са Генералним секретаром и стручном службом 
Савеза. 

(3) О набавци и отуђењу покретне имовине вредности од 2.000 - 5.000 евра у 
динарској противвредности одлучује председник Управног одбора, а преко тог износа 
одлуку доноси Управни одбор Савеза. 

(4) О набавци и отуђењу непокретне имовине и/или њеном оптерећењу одлучује 
Скупштина Савеза на предлог Управног одбора.  

 
 
 
 
V   ИЗВОРИ СРЕДСТАВА  И  ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ  САВЕЗА 
 
Извори  прихода 

Члан 54. 
 
 Савез остварује средства за свој рад из: 
1)  дела чланарине својих чланова; 
2)  прихода које оствари сопственом делатноћу (организовањем семинара, 
округлих столова, симпозијума и других видова обуке и усавршавања знања) 

3) издавањем публикација и образаца, односно обављањем привредне делатности: 
58.11 - Издавање књига 

4)  поклона и завештања учињених Савеза; 
5)  задужбина основаних при Савезу или у оквиру Савеза; 
6)  донација и дотација; 
7) других извора предвиђених законом. 

 
 
 
 
 

Статус добрвотвора Савеза 



 
Члан 55. 

 
 (1) Физичко или правно лице које у корист Савеза учини поклон или завештање, 
преда донацију или оснује задужбину у оквиру Савеза или при Савезу, изузев ако се ради о 
давањима мале вредности пригодног карактера, добија статус добротвора Савеза, на 
основу одлуке Управног одбора. 
 (2) Положај добротвора Савеза је исти као положај почасног члана Савеза. 
 
 
 
 
 Уређивање финансијског пословања 
 

Члан 56. 
 
 (1) Финансијско пословање Савеза обавља се  у складу са прописима, а може бити 
ближе одређено Правилником о финансијском пословању, који доноси Управни одбор. 
  (2) Финансијско пословање Савеза обавља се на основу годишњег финансијског 
плана и плана расхода, који доноси Скупштина Савеза на предлог Управног одбора. 

(3) Управни одбор контролише финансијско пословање Савеза, а генерални 
секретар спроводи одлуке Управног одбора у вези са финансијским планом. 
 
 
 
VI СТРУЧНА СЛУЖБА 
 
 

Делокруг послова 
Члан 57. 

 
 (1) Стручна служба Савеза се организује ради обављања административних, 
техничких, организационих и финансијских послова Савеза. 
 (2) Под условима одређеним овим Статутом, Управни одбор одређује број радних 
места и доноси Правилник о систематизацији послова у стручној служби Савеза. 
 (3) Права и обавезе по основу рада уређују се уговором о раду, а под условима 
одређеним овим Статутом и позитивним прописима, могу се уређивати и другим 
уговорима. 
 
 

Врсте радних места 
Члан 58. 

 
 

 (1) Уговор о раду закључује се и радни однос се заснива са лицима која обављају 
следеће послове: 
 1) генерални секретар Савеза и 



 2) технички секретар. 
 (2) За обављање финасијских и благајничких послова може бити закључен уговор 
са специјализованом организацијом или агенцијом, а може бити ангожовано и физичко 
лице. Ако се ангажује физичко лице, са њим се закључује уговор о раду. 
 (3) За обављање хигијеничарских и курирских послова  може бити закључен уговор 
са специјализованом организацијом или агенцијома може бити именовано физичко лице. 
Ако се именује физичко лице, са њим се закључује уговор о делу. 

(4) Радна места, задаци радних места и поступак избора ближе се уређују 
одговарајућим правилником који доноси Управни одбор. 
 
 
 

Основни положај и услови за именовање генералног секретара Савеза 
 

Члан 59. 
 
 (1) За генералног секретара Савеза може бити изабрано лице, по јавном конкурсу,  
које је: 

1) дипломирани фармацеут са најмање пет година радног стажа у струци;  
2) редовни члан Савеза; 
3) има активно знање енглеског језика и 
4) познаје рад на рачунару. 

(2) Генерални секретар Савеза може се именовати за главног и одговорног уредника 
стручног часописа Савеза. 

(3) Генерални секретар Савеза: 
- по овлашћењу председника Савеза заступа  и представља Савез 
- по овлашћењу председника Савеза заступа Савез у односима са међународним 

струковним организацијама 
- закључује уговоре у вези са радом Савеза на основу одлуке Управног одбора 
- закључује уговоре о пословној и стручној сарадњи са правним и физичким лицима 
- организује и коодинира стручни рад Савеза 
- покреће доношење и усклађивање општих аката Савеза са одредбама 

одговарајућих закона 
- надзире примену закона и општих аката у пословању Савеза 
- предлаже Управном одбору програм рада Савеза 
- предузима мере за спровођење програма рада и финансијског плана Савеза и 

усклађује финансијско пословање Савеза 
- спроводи одлуке Управног одбора и Скупштине 
- организује Стручну службу и руководи њеним радом, доноси одлуке о избору 

запослених за обављење послова појединог радног места, издаје запосленима налоге за 
спровођење одређених послова и задатака 

- доноси одлуке о појединачним правима запослених у случајевима утврђеним 
одредбама закона  

- спроводи поступак и доноси одлуке у случајевима повреде радних обавеза 
запослених у складу са законом 

- подноси Управном однору извештај о пословању Савеза 



- у случају одсутности, овлашћује особу  која ће га замењивати у периоду 
одсуствовања 

- брине о имовини Савеза и доноси одлуке о набавци, чувању и одржавању 
покретне и непокретне имовине до износа од  2000 евра у динарској противвредности, 

- има положај финансијског налогодавца; 
- обавља и друге послове предвиђене овим Статутом и другим општим актима као и 

послове које му повери Управни одбор и скупштина и дужан је да присуствује свим 
састанцима органа и тела Савеза. 

(4) Генерални секретар Савеза за свој рад одговара Управном одбору Савеза. 
 
 

 
Члан 60. 

 
(1) Генерални секретар је лице у радном односу које закључује Уговор о раду са 

Савезом у складу са законом. 
(2) Управни одбор може отказати Генералном секретару Уговор о раду на 

сопствену иницијативу или на предлог чланова, уколико се оцени да генерални секретар 
своје послове не обавља добро,  у складу са Статутом и другим законским прописима. 

(3) Управни одбор пре доношења одлуке о отказу уговора мора обавестити 
генералног секретара и дати му могућност да се изјасни о разлозима раскида, а све у 
складу са одредбама Закона о раду која прописује процедуру отказа уговора о раду од 
стране послодавца у оваквом случају. 

(4) Одлука о отказу уговора о раду се даје у писаној форми са образложењем. 
(5) Уколико радни однос Генералном секретару престаје на његов захтев, радни 

однос овом лицу не може престати пре него што поднесе извештај Управном одбору о 
целокупном пословању Савеза и стручне службе којом руководи и пре него што овај 
извештај Управни одбор прихвати својом одлуком. 

 
 
 
VII ДОНОШЕЊЕ  СТАТУТА  И  ДРУГИХ  АКАТА 
 
 
Доношење Статута 

Члан 61. 
 
 
 (1) Нацрт Статута утврђује Управни одбор. 
 (2) Нацрт Статута се упућује на јавну расправу у регионална удружења фармацеута 
као и на органе Савеза 
 (3) Јавна расправа не може бити краћа од 20 дана. 
 (4) По окончању јавне расправе, Управни одбор разматра примедбе и сугестије и 
утврђује предлог  Статута и упућује га Скупштини на усвајање. 
 
 
 



Измене и допуне Статута 
Члан 62. 

 
 Измене и допуне статута предлажу се и усвајају на исти начин као и Статут, с тим 
што Управни одбор може одредити да се јавна расправа не држи, ако су измене и допуне 
мањег значаја и обима. 
 
 
 
 
Тумачење Статута 

Члан 63. 
 
 
 Одредбе овог Статута тумачи Скупштина Савеза. 
 
 
Доношење других општих аката 

Члан 64. 
 
 
 Ако овим Статутом није друкчије одређено, други општи акти Савеза доносе се 
сходном применом одредаба о доношењу Статута. 
 
 
VIII СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ И ПРЕСТАНАК РАДА САВЕЗА 
 

Статусне промене 
Члан 65. 

 
(1) Савез може да изврши промену свог статуса која значи промену његовог 

правног положаја, под условом да је извршена на основу одлуке надлежног органа у 
складу са одредбама овог Статута и закона. 

 
(2) Под статусним променама подразумева се припајање, спајање и подела Савеза. 
 
 
 
 
Престанак рада Савеза 

Члан 66. 
 

Савез може престати са радом из свих разлога предвиђених законом. 
 
 

Члан 67. 
 



            (1) У случају престанка рада Савеза у складу са одредбом из претходног члана, 
имовина Савеза ће се предати Фармацеутском факултету у Београду на чување до 
формирања нове организације фармацеута на нивоу републике Србије. 
 (2) Уколико се у року од три године од престанка рада Савеза не организује ново 
удружење фармацеута на нивоу Србије, имовина Савеза постаје трајно власништво 
Фармацеутског факултета у Београду. 
  
 
 
                        
 
IX ПРЕЛАЗНЕ  И  ЗАВРШНЕ   ОДРЕДБЕ 
 

Ступање на снагу 
Члан 68. 

 
 (1) Овај Статут ступа на снагу и примењује се по истеку рока од 8 дана од дана од 
дана објављивања. 
 (2) Статут се објављује на огласној табли Савеза и на веб-страни Савеза, а доставља 
се и регионалним удружењима фармацеута, одмах по усвајању. 
 (3) Статут Савеза може бити објављен и у некој од публикација Савеза. 
 
 

Престанак важења досадашњег Статута 
 

Члан 69. 
 
  Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Фармацеутског 
друштва Србије донет 18.05.2005. године са свим каснијим изменама и допунама. 
 
 
 Доношење осталих аката 

Члан 70. 
 
 Постојећи акти Фармацеутског друштва Србије ускладиће се са овим Статутом, 
односно донеће се нови, у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог Статута. 
 
 Избор нових органа и формирање стручних и научних тела 
 

Члан 71. 
 

(1) Председник Управног одбора Фармацеутског друштва Србије донеће одлуку о 
расписивању избора за чланове, односно делегате и њихове заменике, односно о 
формирању стручних и научних тела Савеза у року од 30 дана од дана ступања на снагу 
овог Статута.  

(2) Конситуисање органа и тела предвиђених овим Статутом биће обављено у року 
од 90 дана од дана доношења одлуке из претходног става. 



 
 
 
Статус органа и тела формираних по старом Статуту 
 
     Члан 72. 
 
 Постојећи органи и тела Фармацеутског друштва Србије настављају свој рад до 

конституисања нових органа и тела у складу са овим Статутом.  
 

 
 
 Радно-правни статус запослених и осталих ангажованих лица 
 

Члан 73. 
 

 (1) Лица у радном односу са Фармацеутским друштвом Србије задржавају свој 
постојећи радно-правни статус, права и обавезе по основу радног односа до конституисања 
нових органа Савеза фармацеутских друштава Србије, када ће закључивањем одговарајуће 
анекса уговора о раду бити регулисана ова статусна промена код послодавца. 
 
 (2)  Лица ангажована за обављање одређених послова од стране Фармацеутског 
друштва Србије по основу уговора о делу и других облика радног и пословног 
ангажовања, задржавају свој постојећи статус, права и обавезе до конституисања нових 
органа Савеза фармацеутских друштава Србије, када ће на одговарајући начин бити 
регулисана ова статусна промена.   
 
 
 
Београд,03.04.2019.                                                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
      
                                                                                                   Проф. др Бранислава Миљковић 
 
 
 
 
Овај Статут је ступио на снагу дана 11.04.2019. године. 
 
 
      
 
 
                                                                                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
      
                                                                                                   Проф. др Бранислава Миљковић 
 


