ПРЕДЛОГ
КПМПРА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА
И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ
-С т а т у т а р н а к п м и с и ј аДатум: 02.11.2017. гпдине

УПРАВНПМ ПДБПРУ КМСЗТС
Статутарна кпмисија КМСЗТС је утврдила кпнашан текст Предлпга Статута КМСЗТС и
дпставља га Управнпм пдбпру КМСЗТС на даљу прпцедуру.

Предлпг Статута КМСЗТС – састпји се пд материјала:



Материјал са седнице Статутарне кпмисије КМСЗТС пд 07.07.2017.г.
Материјала са седнице Статутарне кпмисије КМСЗТС пд 31.07.2017.г.



пба наведена материјала дпстављена су шланпвима Статутарне кпмисије са
датумима израде у свпм наслпву, а материјал за седницу заказану за 02.11.2017.г.
представља технишку редакцију текста и спајаое пба у један;



дана 02.11.2017.г. пптврђен је материјал кпји представља пбједиоене текстпве пба
гпре наведена материјала пд 7.7.2017.г. и 31.7.2017.г. и такп утврђен кпнашан
предлпг текста Статута КМСЗТС, Статутарна кпмисија прпслеђује Управнпм пдбпру
КМСЗТС на даљу прпцедуру.

Легенда:




црвена бпја: текст предлпжених измена
црна бпја: текст какав је тренутнп на снази
прецртан текст: текст кпји је предлпжен за брисаое

Нa пснпву шлaнa 19. стaв 2. тaшкa 1. Зaкпнa п кпмпрaмa здрaвствених рaдникa („Службени глaсник
РС”, брпј 107/05),
Скупщтинa Кпмпре медицинских сестaрa и здрaвствених технишaрa Србије нa седници пдржaнпј
16. септембрa 2006. гпдине дпнелa је

Стaтут Кпмпре медицинских сестaрa и здрaвствених техничaрa Србије
Стaтут је пбјaвљен у "Сл. глaснику РС", брпј 115/2006, 21/2008, 69/2008, 10/2012 и 85/2015
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НAППМЕНA: Пречишћени текст зaкључнп сa изменaмa пбјaвљеним у „Сл. глaснику РС“, бр.
85/15, кпје су у примени пд 17. пктпбрa 2015. гпд.

I. ППШТЕ ПДРЕДБЕ
Члaн 1.
Кпмпрa медицинских сестaрa и здрaвствених технишaрa Србије (у дaљем тексту: Кпмпрa) је
пбaвезнa, незaвиснa и прпфесипнaлнa пргaнизaцијa медицинских сестaрa и здрaвствених
технишaрa свих нивпа пбразпваоа и зваоа, кпји у здрaвственим устaнпвaмa и привaтнпј прaкси,
пднпснп кпд другпг ппслпдaвцa пбaвљaју ппслпве здрaвствене делaтнпсти кaп прпфесију у
Републици Србији.
Кпмпрa делује нa теритприји Републике Србије.
Кпмпрa је прaвнп лице сa прaвимa, пбaвезaмa и пдгпвпрнпстимa утврђеним зaкпнпм и пвим
стaтутпм.
У прaвнпм прпмету сa трећим лицимa Кпмпрa иступa сaмпстaлнп и непгрaнишенп у свпје име и зa
свпј рaшун.
Кпмпрa зa свпје пбaвезе пдгпвaрa целпкупнпм импвинпм кпјпм рaспплaже.
Члaн 2.
Нaзив Кпмпре је „Кпмпрa медицинских сестaрa и здрaвствених технишaрa Србије”.
Скрaћени нaзив Кпмпре медицинских сестaрa и здрaвствених технишaрa Србије је КМСЗТС.
Седищте Кпмпре је у Бепгрaду - Стaри грaд, Терaзије 27.
Члaн 3.
Кпмпрa имa пешaт и щтaмбиљ.
Текст пешaтa и щтaмбиљa исписује се нa српскпм језику, ћирилишким писмпм.
Пешaт је пкруглпг пбликa прешникa 32 мм, с грбпм Републике Србије у средини и исписaним
текстпм „Републикa Србијa, Кпмпрa медицинских сестaрa и здрaвствених технишaрa Србије - у
Бепгрaду”.
Кпмпрa имa щтaмбиљ прaвпугaпнпг пбликa велишине 55 х 25 мм сa истим текстпм кaп и пешaт, сa
дпдaткпм прпстпрa зa брпј делпвпднпг прптпкплa и дaтум.
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Пгрaнaк Кпмпре имa пешaт и щтaмбиљ, кпји су истпветни пешaту и щтaмбиљу из стaвa 2. пвпг шлaнa
уз нaзнaку пгрaнкa Кпмпре.
Кпмпрa имa знaк, шији пблик, сaдржину и упптребу утврђује Упрaвни пдбпр Кпмпре.
Члaн 4.
Кпмпру предстaвљa и зaступa директпр Кпмпре.
Члaн 5.
Рaд Кпмпре и оених пргaнa је јaвaн.
Јaвнпст у рaду Кпмпре и оених пргaнa пбезбеђује се пдржaвaоем јaвних седницa пргaнa Кпмпре,
пбaвещтaвaоем јaвнпсти п рaду Кпмпре и оених пргaнa путем глaсилa Кпмпре и дaвaоем
инфпрмaцијa п рaду Кпмпре средствимa јaвнпг инфпрмисaоa и пбјaвљивaоем пбaвещтеоa и
инфпрмaцијa нa сaјту Кпмпре.
Члaн 6.
Члaнствп у Кпмпри је пбaвезнп зa све медицинске сестре и здрaвствене технишaре свих нивпа
пбразпваоа и зваоа кпји кап прпфесију у Републици Србији пбављају ппслпве здравствене
делатнпсти у склaду сa зaкпнпм.
Кпмпрa мпже имaти ппшaсне шлaнпве, шлaнпве дпнaтпре и дпбрпвпљне шлaнпве у склaду сa пвим
стaтутпм.
Ппшaсни шлaн Кпмпре је лице кпје је дппринелп рaзвпју прпфесије у земљи и инпстрaнству.
Дпнaтпр Кпмпре мпже ппстaти свaки грaђaнин Србије или стрaни држaвљaнин, кпји Кпмпри
зaвещтa и ппклпни ппкретну и неппкретну импвину или финaнсијскa средствa.
Ппшaснпг шлaнa и дпбрптвпрa Кпмпре бирa Скупщтинa Кпмпре нa предлпг Упрaвнпг пдбпрa.
Дпбрпвпљни шлaнпви Кпмпре мпгу бити медицинске сестре и здрaвствени технишaри кпји не
пбaвљaју кaп прпфесију ппслпве здрaвствене делaтнпсти:





кпји су незаппслени,
кпји су у пензији,
кпји пбављају здравствену делатнпст ван теритприје Републике Србије,
кпји не пбављају кап прпфесију ппслпве здравствене делатнпсти на теритприји Републике
Србије.

Дпбрпвпљни, ппшасни и шланпви дпнатпри, ппред права и пбавеза утврђених закпнпм имају правп
и пбавезу:


да кпристе услуге Кпмпре,
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да ушествују на скуппвима кпје Кпмпра прганизује,
да ппщтују акта кпје дпнпси Кпмпра.

Пбавезни шлaнпви Кпмпре, ппред прaвa и пбaвезa утврђених зaкпнпм, имaју прaвп и пбaвезу:
- дa бирaју и буду бирaни у пргaне Кпмпре,
- дa aктивнп ушествују у рaду Кпмпре,
- дa кпристе услуге Кпмпре,
- дa ппщтују aктa кпје дпнпси Кпмпрa,
- дa редпвнп испуоaвaју мaтеријaлне пбaвезе премa Кпмпри,
- дa ушествују нa скуппвимa кпје Кпмпрa пргaнизује,
- дa пствaрују другa прaвa кпјa зa свпје шлaнпве пбезбеђује Кпмпрa и дa изврщaвaју дужнпсти кпје
Кпмпрa нaлпжи свпјим шлaнпвимa.
Члaн 7.
Кпмпрa имa щест пгрaнaкa кaп пргaнизaципне јединице Кпмпре.
II. ППСЛПВИ И ЗAДAЦИ КПМПРЕ
Члaн 8.
Кпмпрa кап ималац јавних пвлащћеоа у склaду сa Зaкпнпм п кпмпрaмa здрaвствених рaдникa (у
дaљем тексту: Зaкпн) пбaвљa ппслпве кaп и тп кaп: Јавна пвлащћеоа и Ппслпве Кпмпре. и тп кaп
ппверене ппслпве и пстaле ппслпве.
Члaн 9.
Кпмпрa кaп јaвна пвлaщћеоa:
1. дпнпси кпдекс прпфесипнaлне етике;
2. врщи упис медицинских сестaрa и здрaвствених технишaрa свих нивпа пбразпваоа и зваоа и
впди именик Кпмпре;
3. издaје, пбнaвљa и пдузимa пдпбреое зa сaмпстaлни рaд (у дaљем тексту: лиценцa) шлaнпвимa
Кпмпре и впди именик п издaтим, пбнпвљеним и пдузетим лиценцaмa;
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4. ппсредује у сппрпвимa између шлaнпвa Кпмпре, пднпснп између шлaнпвa Кпмпре и кприсникa
здрaвствених услугa;
5. пргaнизује судпве шaсти зa утврђивaое ппвреде прпфесипнaлне дужнпсти и пдгпвпрнпсти
шлaнпвa Кпмпре, кaп и изрицaое мерa зa те ппвреде;
6. впди именик изрешених дисциплинских мерa шлaнпвинa Кпмпре;
7. на захтев шлана Кпмпре или државнпг пргана Републике Србије или ппслпдавца шлана Кпмпре,
издаје извпде из именика, увереоа и пптврде и друге исправе п шиоеницама п кпјима впди
ппдатке у именицима, кпји представљају јавне исправе;
8. утврђује висину шлaнaрине, изнпс нaдпкнaде зa упис у именик и евиденције шлaнпвa Кпмпре,
изнпс нaдпкнaде зa издaвaое и пбнaвљaое лиценце, изнпс надпкнаде за пплагаое лиценцнпг
испита и утврђује изнпс нaдпкнaде зa издaвaое извпдa из именикa, увереоa и пптврдa п
евиденцијaмa кпје Кпмпрa впди;

9. издaје легитимaцију шлaнпвимa Кпмпре кпји имaју лиценцу и издaје идентификaципни брпј
шлaнпвимa Кпмпре кпји имaју лиценцу су уписани у именик шланпва Кпмпре;
10. прганизује и спрпвпди пплагаое лиценцнпг испита за шланпве Кпмпре у складу са закпнпм и
прпписима дпнетим на пснпву закпна;
11. спрпвпди редпвну и ванредну сппљну прпверу квалитета струшнпг рада, пп налпгу
Министарства здравља.
Члaн 10.
Ппред ппслпвa из шлaнa 9. кпје Кпмпрa пбaвљa кaп ппверене јавна пвлащћеоа, кап Ппслпве
Кпмпре пбавља и:
- зaступa и щтити прпфесипнaлне интересе шлaнпвa Кпмпре у пбaвљaоу прпфесије;
- стaрa се п угледу шлaнпвa Кпмпре, пднпснп п пбaвљaоу ппслпвa здрaвствене делaтнпсти у склaду
сa Етишким кпдекспм;
- впди евиденцију шлaнпвa Кпмпре кпји пбaвљaју привaтну прaксу, a кпји су уписaни у регистaр кпд
нaдлежнпг пргaнa;
- предлаже листу надзпрника за редпвну и ванредну сппљну прпверу квалитета струшнпг рада, у
складу са Закпнпм п здрaвственпј зaщтити;
- дaје иницијaтиву зa ближе уређивaое нaшинa пбaвљaоa припрaвнишкпг стaжa и пплaгaоa
струшнпг испитa медицинских сестaрa и здрaвствених технишaрa, кaп и оихпвпг струшнпг
усaврщaвaоa, пднпснп услпвa кпје мпрaју испуоaвaти здрaвствене устaнпве и привaтнa прaксa зa
пбaвљaое припрaвнишкпг стaжa медицинских сестaрa и здрaвствених технишaрa;
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- кап шлан радних тела кпје фпрмира Министар ушествује у утврђивaоу нпменклaтуре здрaвствених
услугa, критеријумa и мерилa зa зaкљушивaое угпвпрa п пружaоу здрaвствене зaщтите у склaду сa
зaкпнпм кпјим се пдређује здрaвственп псигурaое;
- предлaже критеријуме и мерилa зa утврђивaое ценa здрaвствених услугa кпје се пружaју у
привaтнпј прaкси, пднпснп ценa здрaвствених услугa кпје се пружaју у здрaвственим устaнпвaмa, a
кпје се не пбезбеђују из средстaвa пбaвезнпг здрaвственпг псигурaоa, кaп и п висини ценa тих
услугa;
- дaје иницијaтиву ушествује у раду радних тела зa дпнпщеое прпписa у пблaсти здрaвствене
зaщтите и здрaвственпг псигурaоa;
- дaје иницијaтиву и предузимa мере зa псигурaое шлaнпвa Кпмпре кпд нпсипцa псигурaоa зa
ризик кпји мпже нaступити збпг струшне грещке у врщеоу ппслпвa здрaвствене делaтнпсти;
- пружa струшну ппмпћ грaђaнимa у пствaривaоу прaвa нa здрaвствену зaщтиту у слушaју
неструшнпг или неетишкпг рaдa шлaнпвa Кпмпре;
- пружa струшну ппмпћ шлaнпвимa Кпмпре и зaступa интересе шлaнпвa Кпмпре кпји пбaвљaју
привaтну прaксу при зaкљушивaоу угпвпрa сa пргaнизaцијпм здрaвственпг псигурaоa;
- прaти и ппкреће иницијaтиву зa предузимaое зaкпнпм прпписaних мерa у вези сa ппвредпм
прпписa п зaбрaни реклaмирaоa (пглaщaвaоa) у пблaсти здрaвствене зaщтите;
- пружа ппмпћ шланпвима Кпмпре;
- предлаже шланпве републишке струшне кпмисије, из редпва свпјих шланпва, кпју именује
министар;
- даје сагласнпст на листу здравствених устанпва и приватних пракси у кпјима мпже да се пбавља
приправнишки стаж, а у складу са прпписима кпјима се пдређују ближи услпви за пбављаое
приправнишкпг стажа;
- пбaвљa и друге ппслпве утврђене Зaкпнпм и пвим стaтутпм.
III.1. Ппверени ппслпви Ппслпви Кпмпре
Члaн 11.
Кпмпрa изврщaвa свпје ппслпве неппсреднп прекп свпјих пргaнa и прекп пгрaнaкa кaп свпјих
пргaнизaципних јединицa.
У пбaвљaоу ппверених ппслпвa Кпмпрa примеоује пдредбе зaкпнa кпјимa се уређује ппщти
упрaвни ппступaк.
У пбaвљaоу свпјих ппслпвa Кпмпрa сaрaђује сa струкпвним удружеоимa здрaвствених рaдникa
кaп и здрaвственим и пбрaзпвним устaнпвaмa нa теритприји републике Србије и у свету.
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Члaн 12.
Кпмпрa у склaду сa Зaкпнпм впди именике:
- именик свих шлaнпвa Кпмпре, кпји впди пгрaнaк Кпмпре нa шијем ппдрушју шлaн Кпмпре имa
пребивaлищте,
- именик издaтих, пбнпвљених и пдузетих лиценци шлaнпвa Кпмпре кпји впди Кпмпрa,
- именик изрешених дисциплинских мерa шлaнпвимa Кпмпре кпји впди пгрaнaк Кпмпре.
Именик издaтих, пбнпвљених и пдузетих лиценци шлaнпвимa кпмпре впди се пп службенпј
дужнпсти у склaду сa зaкпнпм.
Именик из стaвa 2. пвпг шлaнa сaдржи ппдaтке неппхпдне зa издaвaое, пбнaвљaое и пдузимaое
лиценце у склaду сa зaкпнпм.
Рещеое п упису у именик свих шлaнпвa Кпмпре, дпнпси председник Изврщнпг пдбпрa пгрaнкa
Кпмпре.
Члaн 13.
Именик Кпмпре сaстпји се из регистрa и збирке испрaвa.
Регистaр у именику шлaнпвa Кпмпре кпји впди пгрaнaк Кпмпре сaдржи следеће рубрике :
- редни брпј,
- дaтум изврщенпг уписa,
- име и презиме уписaнпг,
- мaтишни брпј сa дaтумпм и местпм рпђеоa, aдреспм стaнпвaоa и пребивaлищтa,
- нaзив устaнпве, пднпснп привaтне прaксе, пднпснп другпг ппслпдaвцa кпд кпгa је уписaни
зaппслен,
- брпј и дaтум кпнaшнпг рещеоa п изврщенпм упису,
- дaтум ппшеткa рaдa, пднпснп престaнкa рaдa уписaнпг,
- ппдаци п пбразпваоу, наушна наставна и струшна зваоа, диплпмa п зaврщенпм щкплпвaоу и
увереое п пплпженпм струшнпм испиту,
- држaвљaнствп,
- статус шлана (пбавезан, дпбрпвпљан, ппшасан, дпнатпр),
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- брпј и дaтум издaвaоa шлaнске кaрте - идентификaципни брпј,
- ппдaци п шлaнaрини,
- ппдаци п прпнемама у именику (брисаое...),
- нaппменa.
Регистaр именикa изрешених дисциплинских мерa шлaнпвимa Кпмпре сaдржи ппзив нa редни брпј
и дaтум изврщених уписa у именик шлaнпвa Кпмпре, пстaле елементе из стaвa 2. пвпг шлaнa, дaтум
кпнaшнпсти изрешене дисциплинске мере, врсту дисциплинске мере, кaп и време оенпг трaјaоa.
Члaн 14.
Именици из шлaнa 12. пвпг стaтутa впди се кaп коигa и кaп збир ппдaтaкa укоижених
електрпнским путем.
Ппдaци у регистру и електрпнскa пбрaдa мпрaју бити идентишни.
Уписивaое ппдaтaкa и издaвaое увереоa извпдa из евиденције и пптврдa, врщи се нa лишни
зaхтев шлaнa Кпмпре или физишкпг и прaвнпг лицa кпје имa интерес у склaду сa зaкпнпм.
Извпд из именикa сaдржи зaхтевaне ппдaтке из шлaнa 13. пвпг стaтутa кпји се впде у именику кaп у
јaвнпј коизи.
Увереое сaдржи ппдaтке из евиденције кпји се впде у именику кaп јaвнпј коизи.
Пптврдa сaдржи ппдaтке кпји не предстaвљaју сaдржaј увереоa.
Члaн 15.
Увереое, извпд из евиденције и пптврдa сaдрже у гпроем углу знaк Кпмпре, дaтум издaвaоa,
нaзнaку дa се рaди п увереоу, извпду из евиденције или пптврди, зaхтевaне ппдaтке и пптпис
директпрa Кпмпре или лицa кпје пн пвлaсти.
Пбрaзaц регистрa утврђује Упрaвни пдбпр Кпмпре.
Упрaвни пдбпр Кпмпре мпже пдлукпм утврдити и друге рубрике у регистру именикa, ппред
пбaвезних.
Нa издaвaое увереоa, извпдa из евиденције и пптврдa п шиоеницaмa п кпјимa Кпмпрa впди
евиденцијa схпднп се примеоују пдредбе зaкпнa кпјим се уређује ппщти упрaвни ппступaк.
Члaн 16.
Збиркa испрaвa је зaједнишкa испрaвa зa све именике и сaстпји се пд дпкуменaтa утврђених
Зaкпнпм и пвим стaтутпм кaп дпкaз п испуоaвaоу услпвa зa шлaнствп у Кпмпри.
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Збиркa испрaвa сaдржи дпкументa или пверене фптпкппије дпкуменaтa из стaвa 2. шлaнa 13. пвпг
стaтутa.
Збиркa испрaвa зa свaкпг шлaнa Кпмпре ппјединaшнп пдлaже се у јединствени дпсије кпји кaп
редни брпј нпси редни брпј уписa у именик свих шлaнпвa Кпмпре.
Члaн 17.
Идентификaципни брпј шлaнa Кпмпре пдгпвaрa брпју сa кпјим је уписaн у именик свих шлaнпвa
Кпмпре.
Легитимaцијa сaдржи ппдaтке п имену и презимену шлaнa Кпмпре, идентификaципни брпј, дaтум
издaвaоa.и време вaжеоa лиценце.
Пблик легитимaције пдгпвaрa пблику и велишини кaртице зa електрпнску упптребу.
П бпји легитимaције и другим елементимa сaдржaјa исте пдлушује Упрaвни пдбпр Кпмпре.
IV. ПРГAНИЗAЦИЈA КПМПРЕ
Члaн 18.
Кпмпрa кaп свпје пргaнизaципне јединице имa:
1. Пгрaнaк Бепгрaд кпји се пбрaзује зa ппдрушје грaдa Бепгрaдa сa седищтем у Бепгрaду;
2. Пгрaнaк Впјвпдинa кпјим се пбрaзује зa ппдрушје Јужнпбaшкпг, Зaпaднпбaшкпг, Севернпбaшкпг,
Јужнпбaнaтскпг, Средоебaнaтскпг, Севернпбaнaтскпг и Сремскпг упрaвнпг пкругa сa седищтем у
Нпвпм Сaду;
3. Пгрaнaк Нищ кпји се пбaрaзује зa ппдрушје Нищaвскпг, Зaјешaрскпг, Рaсинскпг, Пирптскпг,
Тпплишкпг, Јaблaнишкпг и Пшиоскпг упрaвнпг пкругa сa седищтем у Нищу;
4. Пгрaнaк Ужице кпји се пбрaзује зa ппдрушје Мaшвaнскпг, Кплубaрскпг, Мпрaвишкпг и
Злaтибпрскпг упрaвнпг пкругa сa седищтем у Ужицу;
5. Пгрaнaк Крaгујевaц кпји се пбрaзује зa ппдрушје Шумaдијскпг, Ппдунaвскпг, Брaнишевскпг,
Бпрскпг, Ппмпрaвскпг и Рaщкпг упрaвнпг пкругa сa седищтем у Крaгујевцу;
6. Пгрaнaк Кпспвп и Метпхијa кпји се пбрaзује зa ппдрушје Кпспвскпмитрпвaшкпг, Пећкпг,
Кпспвскпг, Кпспвскпппмпрaвскпг и Призренскпг упрaвнпг пкругa сa седищтем у Кпспвскпј
Митрпвици.
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1. Ппслпви и зaдaци пгрaнкa
Члaн 19.
Пгрaнaк Кпмпре ппред ппслпвa утврђених Зaкпнпм врщи и следеће ппслпве:
1. дaје мищљеое, предлпге и примедбе пргaнимa Кпмпре п свим питaоимa из нaдлежнпсти
Кпмпре,
2. зaступa интересе шлaнпвa Кпмпре нa свпм ппдрушју,
3. дпнпси гпдищои прпгрaм рaдa пгрaнкa и извещтaј п мaтеријaлнп-финaнсијскпм ппслпвaоу
пгрaнкa,
4. пдлушује п упптреби средстaвa пгрaнкa,
5. пбaвљa ппслпве утврђене ппсебним aктимa Скупщтине Кпмпре,
6. дпнпси финaнсијски плaн пгрaнкa Кпмпре,
7. предлaже Скупщтини Кпмпре кaндидaте зa председникa и шлaнпве пргaнa Кпмпре,
8. ппднпси извещтaј п рaду на утврђеое Упрaвнпм пдбпру Кпмпре, а на усвајаое Скупщтини
Кпмпре.
9. врще упис и брисаое шланпва Кпмпре са теритприје свпг пгранка у Именик шланпва;
10. утврђују испуоенпст услпва за издаваое,пбнављаое и пдузимаое лиценце, и ппднпси
перипдишне извещтаје п наведенпм директпру Кпмпре;
11. врще пријем,преглед и евиденцију прикупљених бпдпва у пквиру кпнтинуиране едукације
шланпва пгранка неппхпдних за пбнављаое лиценце сa теритприје пгранка и дпстaвљaју их
КМСЗТС;
12. дaју предлпге и иницијaтиве зa извпђеое и кппрдинaцију прпцесa кпнтинуирaне медицинске
едукaције нa теритприји пгранка, Кпмпри медицинских сестара и здравствених технишара Србије;
13. впде евиденцију издатих, пбнпвљених и пдузетих лиценци шланпва пгранка;
14. впде евиденцију здравствених устанпва - државних и приватних на свпјпј теритприји;
15. впде: Именик шланпва пгранка кпмпре, Именик издатих лиценци шланпва пгранка кпмпре, и
Именик изрешених дисциплинских мера шланпвима пгранка кпмпре;
16. издају сертификат п дпбрпм гласу;
17. издају пптврде и увереоа п шиоеницама п кпјима впди евиденцију;
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18. впде евиденцију плаћаоа шланарине;
19. израђују финансијске извещтаје;
20. сарађују са псталим кпмпрама здравствених радника на нивпу свпг пгранка, кап и са
факултетима медицинске струке, СЛД, РФЗП и здравственим инспекцијама са теритприје свпје
надлежнпсти;
21. дају иницијативе за дпнпщеое прпписа у пбласти здравствене защтите и здравственпг
псигураоа;
22. пружaју струшну саветпдавну ппмпћ шлaнпвимa Кпмпре, нa теритприји свпг пгранка;
23. пружaју ппмпћ грaђaнимa у пствaривaоу прaвa нa здрaвствену зaщтиту у слушaју неструшнпг и
неетишкпг рaдa шлaнпвa кпмпре нa теритприји свпг пгранка.
Јавна пвлащћеоа су ппслпви тaквпг кaрaктерa дa се мпрaју пбaвљaти нa јединствени нaшин у
Кпмпри медицинских сестара и здравствених технишара Србије, зa целу теритприју Републике
Србије.
2. Рaд пгрaнкa Кпмпре
Члaн 20.
Пргани пгранка Кпмпре су:
1.
2.
3.
4.

Изврщни пдбпр.
Седница делегата Скупщтине Кпмпре из пгранка.
Заменик дисциплинскпг тужипца.
Ппдпдбпр Фпнда узајамне ппмпћи.

Рaдпм пгрaнкa Кпмпре рукпвпди Изврщни пдбпр пгрaнкa.
Седница делегата Скупщтине Кпмпре из пгранка бира у Изврщни пдбпр пгрaнкa пп једнпг
предстaвника из свакпг упрaвнпг пкругa пгрaнкa.
У Изврщни пдбпр пгрaнкa бирa се пп једaн предстaвник из свакпг упрaвнпг пкругa пгрaнкa.
Председникa изврщнпг пдбпрa пгрaнкa бирaју шлaнпви изврщнпг пдбпрa из редa свпјих шлaнпвa
свпјих редпва, а укпликп Изврщни пдбпр не дпнесе пдлуку п избпру Председника Изврщнпг
пдбпра, Седница делегата Скупщтине Кпмпре са пгранка бира Председника Изврщнпг пдбпра.
Скупщтинa Кпмпре пдлукпм већине свпјих шлaнпвa верификује пдлуку п избпру шлaнпвa изврщнпг
пдбпрa.
Скупщтинa Кпмпре пдлукпм већине свпјих шлaнпвa верификује пдлуку п избпру председникa
изврщнпг пдбпрa.
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Члaнпви Изврщнпг пдбпрa пгрaнкa између себе бирaју председникa Изврщнпг пдбпрa.
Члaнпви Изврщнпг пдбпрa бирaју се из редa шлaнпвa делегата Скупщтине Кпмпре из пдгпвaрaјућег
пгрaнкa впдећи рaшунa п зaступљенпсти свих прпфилa здрaвствених рaдникa са пгранка.
Зa пгрaнaк Бепгрaд шлaнпви Изврщнпг пдбпрa бирaју се из свих избпрних јединицa у склaду сa
прaвилимa п фпрмирaоу избпрних јединицa кпјa су сaстaвни деп пвпг стaтутa.
Делегати Скупщтине Кпмпре из пгранка Бепград бирају шлaнпве Изврщнпг пдбпрa, из једне
избпрне јединице према брпју ппдрушних избпрних места утврђених у склaду сa Прaвилимa п
фпрмирaоу избпрних јединицa кпјa су сaстaвни деп пвпг Стaтутa.

Члaн 21.
Изврщни пдбпр пгрaнкa:
1. дпнпси ппслпвник п рaду Изврщнпг пдбпрa,
2. дпнпси гпдищои плaн и прпгрaм рaдa пгрaнкa кап деп гпдищоег Прпграма рада Кпмпре,
3. дпнпси финaнсијски плaн ппслпвaоa пгрaнкa кап деп Финансијскпг плана Кпмпре,
4. пдлушује п упптреби средстaвa пгрaнкa у складу са Финансијским планпм Кпмпре за фискалну
гпдину,
5. предлaже Скупщтини Кпмпре кaндидaте зa пргaне Кпмпре,
6 5. Изврщни пдбпр ппднпси гпдищои извещтaј п рaду Упрaвнпм пдбпру Кпмпре на утврђеое а
Скупщтини нa усвaјaое,
7 6. пбaвљa и друге ппслпве утврђене ппсебним aктимa Скупщтине Кпмпре и шланпм 19 Статута.
Укпликп Упрaвни пдбпр Скупщтина не усвпји извещтaј п рaду изврщнпг пдбпрa, ппкреће ппступaк
пппзивa председникa и шлaнпвa изврщнпг пдбпрa пред Скупщтинпм Кпмпре, нa нaшин утврђен
прaвилимa п ппступку кaндидпвaоa, нaшину избпрa и пппзивa шлaнпвa делегата Скупщтине и
других пргaнa Кпмпре медицинских сестaрa и здрaвствених технишaрa Србије и Изврщних пдбпрa
пгрaнaкa Кпмпре медицинских сестaрa и здрaвствених технишaрa Србије, a кпјa су сaстaвни деп
пвпг стaтутa.
Члaн 22.
Надлежнпсти седнице делегата Скупщтине Кпмпре из пгранка:
1. предлажу шланпве Изврщнпг пдбпра пгранка;
2. предлажу Скупщтини Кпмпре шланпве пргана и тела Кпмпре из пгранка;
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3. ппкрећу иницијативу за пппзив пргана Кпмпре;
4. прегледају материјале Изврщнпг пдбпра кпје усваја Скупщтина Кпмпре;
5. укпликп Изврщни пдбпр не изабере Председника Изврщнпг пдбпра, бира Председника
Изврщнпг пдбпра.
Квпрум за рад седнице делегата Скупщтине Кпмпре из пгранка шини прпста већина пд укупнпг
брпја делегата Скупщтине Кпмпре са пгранка.
Пдлуку из става 1) ташке 1, 2 и 5 дпнпси се прпстпм већинпм пд присутних делегата када ппстпји
квпрум за рад.
Пдлуку из става 1) ташка 3 дпнпси се прпстпм већинпм пд укупнпг брпја делегата Скупщтине
Кпмпре из пгранка.
Прву седницу делегата Скупщтине Кпмпре из пгранка сазива и опм председава најстарији делегат
пгранка кпме у раду ппмажу 2 најмлађа делегата.
Председник Изврщнпг пдбпра, ппсле избпра, наставља да председава седницпм делегата
Скупщтине Кпмпре из пгранка, а сазива и председава свакпм следећпм седницпм.

V. ПРГAНИ КПМПРЕ
Члaн 22 23.
Пргaни Кпмпре су:
1. Скупщтинa;
2. Упрaвни пдбпр;
3. Нaдзпрни пдбпр;
4. Директпр;
5. Етишки пдбпр;
6. Судпви шaсти првпг степенa;
7. Суд шaсти другпг степенa;
8. Дисциплински тужилaц;
9. Пдбпр зa пбрaзпвaое;
10. Пдбпр Фпнда узајамне ппмпћи;
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11. Пдбпри пп струшним прпфилимa:
Пдбпр медицинских сестaрa:
- у предщкплским устaнпвaмa,
- у примaрнпј здрaвственпј зaщтити,
- у секундaрнпј здрaвственпј зaщтити,
- у терцијaлнпј здрaвственпј зaщтити,
- бaбицa,
- стпмaтплпщке сестре;
Пдбпр лaбпрaтпријских технишaрa,
Пдбпр физиптерaпеутa сa рaдним терaпеутимa,
Пдбпр рaдиплпщких технишaрa,
Пдбпр фaрмaцеутских технишaрa,
Пдбпр зубних технишaрa,
Пдбпр сaнитaрнп - екплпщких технишaрa,
Пдбпр нутриципнистa - дијететишaрa;
12. Кпмисијa Телп зa ппсредпвaое.
Мaндaт шлaнпвa пргaнa Кпмпре трaје шетири гпдине.
Пргaн или шлaн пргaнa Кпмпре мпже бити рaзрещен пре истекa мaндaтa нa кпји је изaбрaн aкп
пбaвљa функцију нa нaшин кпјим се не пбезбеђује пствaривaое зaдaтaкa Кпмпре, пднпснп aкп
прекпрaши нaдлежнпсти утврђене Стaтутпм.
Пдлукуа п избпру или рaзрещеоу пргaнa или шлaнa пргaнa дпнпси се двптрећинскпм већинпм
шлaнпвa надпплпвишнпм већинпм пд укупнпг брпја делегата Скупщтине Кпмпре у склaду сa
Стaтутпм. и Прaвилимa п ппступку кaндидпвaоa, нaшину избпрa и пппзивa шлaнпвa Скупщтине и
других пргaнa Кпмпре медицинских сестaрa и здрaвствених технишaрa Србије и Изврщних пдбпрa
пгрaнaкa Кпмпре медицинских сестaрa и здрaвствених технишaрa Србије.
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1. Скупщтинa Кпмпре
Члaн 23 24.
Скупщтинa је нaјвищи пргaн Кпмпре.
Скупщтину шине шлaнпви делегати Скупщтине кпји се бирaју у пгрaнцимa Кпмпре.
Свaки пгрaнaк бирa у Скупщтину Кпмпре једнпг шлaнa нa свaких 500 уписaних пбавезних у Именик
шлaнпвa Кпмпре медицинских сестaрa и здрaвствених технишaрa Србије.
Скупщтина се пбразује избприма кпји се пдржавају на нивпу Кпмпре, у свим пгранцима
истпвременп.
Пдлуку п расписиваоу редпвних избпра дпнпси Председник Скупщтине најмаое 90 дана пре
истека мандата шланпвима Скупщтине, а у слушају да Председник тп не ушини – Пдлуку п
расписиваоу избпра дпнпси Заменик Председника Скупщтине.
Пдлуку п расписиваоу дппунских избпра за Скупщтину Кпмпре дпнпси председник Скупщтине
кпмпре, када није изабран дпвпљан брпј делегата за рад Скупщтине; а у слушају да Председник тп
не ушини – Пдлуку п расписиваоу избпра дпнпси Заменик Председника Скупщтине.
Укпликп ппсле спрпведених дппунских избпра у рпкпвима предвиђеним статутпм се не
кпнституище Скупщтина Кпмпре, председник Скупщтине дпнпси пдлуку п расписиваоу ванредних
избпра за Скупщтину Кпмпре; а у слушају да Председник тп не ушини – Пдлуку п расписиваоу
избпра дпнпси Заменик Председника Скупщтине.
Нaшин избпрa и престaнкa мaндaтa шлaнпвa делегата Скупщтине уређује се пвим Стaтутпм. и
Прaвилимa п ппступку кaндидпвaоa, нaшину избпрa и пппзивa шлaнпвa Скупщтине и других пргaнa
Кпмпре медицинских сестaрa и здрaвствених технишaрa Србије и Изврщних пдбпрa пгрaнaкa
Кпмпре медицинских сестaрa и здрaвствених технишaрa Србије.
Скупщтинa Кпмпре мпже зa пбaвљaое пдређених ппслпвa пбрaзпвaти ппвременa рaднa телa.
a) Нaдлежнпст
Члaн 24 25.
Скупщтинa дпнпси:
1. Стaтут Кпмпре и другa ппщтa aктa утврђена Статутпм;
2. Етишки кпдекс;
3. гпдищои прпгрaм рaдa Кпмпре;
4. ппслпвник п свпм рaду и ппслпвник п рaду рaдних телa кпје пбрaзује;
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5. пдлуку п седищту Кпмпре;
6. пдлуку п приступaоу Кпмпре у међунaрпдне пргaнизaције;
5. пдлуку п висини и пдвaјaоу прихпдa Кпмпре у фпнд узaјaмне ппмпћи шлaнпвимa Кпмпре кпји се
впде нa ппсебнпм ппдрaшуну Кпмпре;
67. aкт п признaоимa кпје дпнпси Кпмпрa.
Бирa и рaзрещaвa:
1. председникa Скупщтине и зaменикa председникa Скупщтине;
2. директпрa, шлaнпве и председникa Упрaвнпг и Нaдзпрнпг пдбпрa;
3. председникa и шлaнпве Етишкпг пдбпрa;
4. Судпве шaсти првпг степенa и Суд шaсти другпг степенa;
5. Дисциплинскпг тужипца и заменике дисциплинскпг тужипца.
6. шланпве Пдбпр зa пбрaзпвaое;
7. шланпве Пдбпра и Ппдпдбпра Фпнда узајамне ппмпћи;
8. шланпве пдбпра пп струшним прпфилимa;
9. шланпве Тела за ппсредпваое
5. ппшaсне шлaнпве и шлaнпве дпнaтпре.
Утврђује Дпнпси пдлуку:
1. п висину шлaнaрине зa шлaнпве Кпмпре;
2. п изнпс нaдпкнaде зa упис у именик шлaнпвa Кпмпре, зa издaвaое и пбнaвљaое лиценци и
изнпс других нaдпкнaдa зa издaвое извпдa, увереоa, пптврдa из евиденције кпје впди Кпмпрa;
3. п изнпсу надпкнаде за пплагаое лиценцнпг испита;
4. п пријему ппшасних шланпва и шланпва дпнатпра.
Рaзмaтрa и усвaјa:
- извещтaј п рaду и финaнсијскпм ппслпвaоу Кпмпре сa гпдищоим пбрaшунпм, и друге извещтaје
кпје дпстaвљa Упрaвни и Нaдзпрни пдбпр,
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- извещтај п раду изврщних пдбпра пгранака,
- извещтaј п рaду пргaнa Кпмпре,
- аутентишнп тумашеое статута и ппщтих аката кпје дпнпси.
Укпликп Скупщтинa не усвпји Извещтaј п рaду пргaнa Кпмпре из шлaнa 22. 23 Стaтутa, ппкреће се
ппступaк пппзивa тпг пргaнa. у склaду сa Прaвилимa п ппступку кaндидпвaоa, нaшину избпрa и
пппзивa шлaнпвa Скупщтине и других пргaнa Кпмпре медицинских сестaрa и здрaвствених
технишaрa Србије и Изврщних пдбпрa пгрaнaкa Кпмпре медицинских сестaрa и здрaвствених
технишaрa Србије.
Пствaрује:
- сaрaдоу сa кпмпрaмa здрaвствених рaдникa у Републици Србији и инпстрaнству.
Прaти и пбавља:
1. рaзвпј здрaвствене делaтнпсти у дпмену ппслпвa медицинских сестaрa и здрaвствених
технишaрa,
2. рaд пгрaнакa Кпмпре,
3. друге ппслпве предвиђеним зaкпнпм и пвим Стaтутпм.
Скупщтина дпнпси ппщте акте на нивпу Кпмпре: Правилник п финансијскп-материјалнпм
ппслпваоу, Правилник п ппслпвнпј тајни, Правилник п защтити пд ппжара, Правилник п
безбеднпсти и здрављу на раду, Правилник п фпнду узајамне ппмпћи, Правилник п упису и
впђеоу именика шланпва Кпмпре, Правилник п раду струшнп прпфилских пдбпра и пдбпра за
пбразпваое.

б) Нaшин рaдa
Члaн 25 26.
Скупщтинa Кпмпре рaди у седницaмa, и оима рукпвпди Председник Скупщтине а у слушају оегпве
спрешенпсти заменик председника Скупщтине.
Скупщтину Кпмпре сaзивa председник Скупщтине Кпмпре а у слушају оегпве спрешенпсти заменик
председника Скупщтине. кпји рукпвпди оеним рaдпм.
Члaн 26 27.
Редпвну седницу Скупщтине сaзивa председник Скупщтине пп пптреби, a нaјмaое једaнпут
гпдищое.
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Нa предлпг Упрaвнпг пдбпрa, Нaдзпрнпг пдбпрa, изврщнпг пдбпрa пгрaнкa, председник
Скупщтине дужaн је дa сaзпве вaнредну седницу Скупщтине у рпку пд 30 дaнa пд дaнa пријемa
предлпгa.
Предлпг из стaвa 2. пвпг шлaнa мпрa бити сaстaвљен у писменпј фпрми сa предлпгпм дневнпг редa
и мaтеријaлпм нa кпји се предлпг пднпси.
У слушaју дa председник Скупщтине не сaзпве вaнредну седницу у рпку пдређенпм у стaву 2. пвпг
шлaнa предлaгaш мпже сaзвaти вaнредну седницу Скупщтине у дaљем рпку пд 30 дaнa.
За председника и заменика председника Скупщтине мпже бити изабран пбавезни шлан Кпмпре
кпји испуоава следеће услпве:
1) није кривишнп псуђиван,
2) држављанин Републике Србије,
3) није нa функцији у: држaвнпм пргaну, у пргaну теритпријaлне aутпнпмије и лпкaлне сaмпупрaве
или струшних удружеоa здрaвствених рaдникa и синдиката у републишкпм, ппкрајинскпм и
градскпм нивпу,
4) испуоава услпве из главе VIII Статута.
Редпвну седницу Скупщтине сaзивa председник Скупщтине Кпмпре нaјмaое двa путa гпдищое.
Зaдaци председникa Скупщтине су:
1) сaзивa и впди Скупщтину;
2) пптписује пдлуке и другa дпкументa и ппщта акта кпјa Скупщтинa усвпји.
Ванредна седница Скупщтине сазива се нa предлпг Упрaвнпг пдбпрa, Нaдзпрнпг пдбпрa, изврщнпг
пдбпра пгранка или једне шетвртине делегата Скупщтине Кпмпре.
Када дпбије предлпг из става 4) пвпг шлана, председник Скупщтине је дужaн дa сaзпве и закаже
вaнредну седницу Скупщтине такп да се пдржи у рпку пд 30 дaнa пд дaнa пријемa предлпгa.
Предлпг из стaвa 5. пвпг шлaнa мпрa бити сaстaвљен у писменпј фпрми сa предлпгпм дневнпг редa
и мaтеријaлпм кпји се пднпси нa предлпг.
У слушaју дa председник Скупщтине не сaзпве седницу у рпку пдређенпм у стaву 5. пвпг шлaнa,
предлaгaши мпгу сaзвaти и пдржати седницу Скупщтине, у дaљем рпку пд 30 дaнa.
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Члaн 27 28.
Ппзив зa седницу Скупщтине дпстaвљa се шлaну Скупщтине, пп прaвилу нaјкaсније петнaест дaнa, a
у изузетним слушaјевимa – пдржаваоа ванредне седнице седaм дaнa пре дaнa пдржaвaоa
седнице.
Члaн 28 29.
Скупщтинa пунпвaжнп рaди aкп је нa седници присутнп вище пд пплпвине пд укупнпг брпјa
шлaнпвa Скупщтине Кпмпре.
Скупщтинa рaди у јaвним седницaмa, a седницa се мпже пдржaти aкп јпј присуствује вище пд
пплпвине пд укупнпг брпја шланпва (квпрум за рад).
Скупщтинa пдлушује већинпм глaспвa присутних шлaнпвa.
Глaсaое у Скупщтини је пп прaвилу јaвнп, псим укпликп Скупщтинa не пдлуши другaшије.
Стaтут Кпмпре кaп и оегпве измене Скупщтинa дпнпси двптрећинскпм већинпм укупнпг брпјa
шлaнпвa Скупщтине.
Пдредбе Стaтутa кпје се пднпсе нa пбрaзпвaое нпвих, гaщеое ппстпјећих, спaјaое сa другим или
ппделa нa вище пгрaнaкa, Скупщтинa дпнпси двптрећинскпм већинпм укупнпг брпјa шлaнпвa
Скупщтине уз сaглaснпст изврщнпг пдбпрa пгрaнкa шији се стaтус меоa.
Члaн 29.
П питaоимa из свпје нaдлежнпсти Скупщтинa пдлуке дпнпси јaвним глaсaоем.
Скупщтинa Кпмпре мпже пдлушити дa се п пдређеним питaоимa из оене нaдлежнпсти пдлуке
дпнпсе тaјним глaсaоем.
Члaн 30.
У свпм рaду Скупщтинa дпнпси пдлуке, преппруке и зaкљушке.
Пдлукпм се пдлушује п дпнпщеоу Стaтутa, ппщтих aкaтa Кпмпре, и п усвaјaоу гпдищоих извещтaјa
п рaду пргaнa Кпмпре.
Преппрукпм се укaзује нa знaшaј пдређених питaоa кпјa се пднпсе нa рaд пргaнa Кпмпре и пгрaнкa,
изрaжaвaју се мищљеоa п стaвпвимa пп ппјединим питaоимa и укaзује нa мере кпје пргaни
Кпмпре и пгрaнци требa дa предузму рaди изврщaвaоa зaдaтaкa у склaду сa свпјим прaвимa и
пбaвезaмa;
Зaкљушкпм се усмерaвa рaд пргaнa Кпмпре и пгрaнaкa у оенпм сaстaву.
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2. Упрaвни пдбпр
Члaн 31.
Упрaвни пдбпр је пргaн Кпмпре кпји врщи прaвa и дужнпсти утврђене Зaкпнпм и пвим Стaтутпм.
Члaн 32.
Упрaвни пдбпр имa деветнaест шлaнпвa, кпје бирa Скупщтинa Кпмпре из редa свпјих шлaнпвa и тп:
Пгрaнaк Бепгрaд - 5 шлaнпвa, Пгрaнaк Впјвпдинa - 5 шлaнпвa, Пгрaнaк Нищ - 3 шлaнa, Пгрaнaк
Крaгујевaц - 3 шлaнa, Пгрaнaк Ужице - 2 шлaнa, и Пгрaнaк Кпспвa и Метпхије - 1 шлaнa.
Члaн 33.
Упрaвни пдбпр имa председникa кпји се бирa из редa шлaнпвa Упрaвнпг пдбпрa.
Члaнпве Упрaвнпг пдбпрa предлaжу пгрaнци седнице делегата Скупщтине Кпмпре из пгранака. у
сaстaву Кпмпре, срaзмернп брпју шлaнпвa изaбрaних у Скупщтину, с тим дa свaки пгрaнaк мпрa
имaти нaјмaое једнпг шлaнa у Упрaвнпм пдбпру.
Кaндидaте зa шлaнпве Упрaвнпг пдбпрa мпже предлпжити и свaки шлaн делегат Скупщтине
Кпмпре.
Члaн 34.
Упрaвни пдбпр, ппред ппслпвa утврђених Зaкпнпм у пквиру свпје нaдлежнпсти, пбaвљa следеће
ппслпве:
1. спрпвпди пдлуке, зaкљушке и другa aктa Скупщтине Кпмпре,
2) утврђује предлпге Стaтутa, Кпдексa медицинске етике и других ппщтих aкaтa кпје дпнпси
Скупщтинa;
3) утврђује предлпг финaнсијскпг плaнa Кпмпре нa предлпг директпра Кпмпре;
1 4). дпнпси плaн рaдa Упрaвнпг пдбпрa,
2 5). ппднпси гпдищои Извещтaј п рaду Скупщтини Кпмпре нa усвaјaое,
3 6). дпнпси ппслпвник п свпм рaду и ппщтa aктa кпјa не дпнпси Скупщтинa Кпмпре,
4 7). утврђује предлпг пдлуке п висини шлaнaрине и нaшину нaплaте,
5 8). утврђује предлпг пдлуке: п висини нaкнaде зa упис у именик шлaнпвa Кпмпре, зa издaвaое и
пбнaвљaое лиценце, кaп и зa издaвaое извпдa, увереоa и пптврдa, и п висини накнаде за
лиценцни испит,
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6 9). утврђује предлпг зa ппшaснпг шлaнa Кпмпре и шлaнa дпнaтпрa,
7 10). пдлушује пп жaлбaмa нa пдлуке директпрa Кпмпре кaдa је тп прпписaнп зaкпнпм кап и у
другпм степену пп дппущтеним жалбама прпписаним статутпм и ппщтим актима Кпмпре,
8 11). рещaвa п жaлбaмa нa рещеоa пгрaнкa Кпмпре п упису у именик Кпмпре и нa ппступaк
издaвaоa увереоa п шиоеницaмa п кпјимa Кпмпрa впди евиденцију у склaду сa зaкпнпм,
9 12). пдлушује п упптреби средстaвa Кпмпре дп висине утврђене пдлукпм Скупщтине Кпмпре,
10 13). пбaвљa и друге ппслпве у склaду сa пвим стaтутпм, ппщтим aктимa Кпмпре и ппслпве кпје
му ппвери Скупщтинa и други пргaни Кпмпре.
Члaн 35.
Зa председникa Упрaвнпг пдбпрa мпже бити бирaнп лице кпје:
1. није кривишнп псуђивaнп,
2. је држaвљaнин Републике Србије,
3. није нa функцији у држaвнпм пргaну, у пргaну теритпријaлне aутпнпмије и лпкaлне сaмпупрaве
или струшних удружеоa здрaвствених рaдникa и синдиката у републишкпм, ппкрајинскпм и
градскпм нивпу,
4. испуоaвa услпве прпписaне у глaви VIII Стaтутa.
Члaн 36.
Седници Упрaвнпг пдбпрa ппред шлaнпвa Упрaвнпг пдбпрa мпгу дa присуствују председник
Скупщтине, директпр Кпмпре, предстaвник Министaрствa здрaвљa и другa ппзвaнa лицa без прaвa
пдлушивaоa.
Упрaвни пдбпр зa свпј рaд пдгпвaрa Скупщтини Кпмпре.
Упрaвни пдбпр ппднпси извещтaј п свпм рaду Скупщтини Кпмпре двa путa гпдищое, a шлaнпвимa
Скупщтине дпстaвљa инфпрмaцију п рaду писменим путем двa путa гпдищое.
Ппслпвникпм п рaду Упрaвнпг пдбпрa ближе се утврђује нaшин рaдa Упрaвнпг пдбпрa, прaвa и
дужнпсти председникa и шлaнпвa Упрaвнпг пдбпрa и другa питaоa пд знaшaјa зa рaд Упрaвнпг
пдбпрa.
Члaн 37.
Зa пбaвљaое ппслпвa из свпг делпкругa Упрaвни пдбпр мпже пбрaзпвaти стaлнa и ппвременa
рaднa телa и именпвaти шлaнпве тих телa и из редa медицинских сестaрa и здрaвствених технишaрa
кпји нису шлaнпви Скупщтине.
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3. Нaдзпрни пдбпр
Члaн 38.
Нaдзпрни пдбпр је пргaн Кпмпре кпји врщи кпнтрплу ппслпвaоa и примене aкaтa Кпмпре и зa свпј
рaд неппсреднп пдгпвaрa Скупщтини.
Кaндидaти зa шлaнпве Нaдзпрнпг пдбпрa мпрaју испуоaвaти услпве прпписaне у глaви ВИИИ
Стaтутa.
Кандидати за шланпве Надзпрнпг пдбпра мпрају испуоавати следеће услпве:
1. није кривишнп псуђивaнп,
2. је држaвљaнин Републике Србије,
3. није нa функцији у држaвнпм пргaну, у пргaну теритпријaлне aутпнпмије и лпкaлне сaмпупрaве
или струшних удружеоa здрaвствених рaдникa и синдиката у републишкпм, ппкрајинскпм и
градскпм нивпу,
4. испуоaвa услпве прпписaне у глaви VIII Стaтутa.
Нaдзпрни пдбпр ппднпси Извещтaј п свпм рaду Скупщтини Кпмпре нa усвaјaое.
Члaн 39.
Нaдзпрни пдбпр имa щест шлaнпвa кпје бирa Скупщтинa Кпмпре из редa свпјих шлaнпвa нa предлпг
изврщних пдбпрa пгрaнaкa Кпмпре.
Надзпрни пдбпр има щест шланпва кпје бира Скупщтина Кпмпре из реда свпјих шланпва на предлпг
седнице делегата Скупщтине Кпмпре са пгранка Кпмпре.
Члaн 40.
Члaнпви Нaдзпрнпг пдбпрa не мпгу бити бирaни ни у једaн други пргaн Кпмпре.
Члaн 41 40.
Ппслпвникпм п рaду Нaдзпрнпг пдбпрa ближе се утврђује нaшин рaдa Нaдзпрнпг пдбпрa, прaвa и
дужнпсти председникa и шлaнпвa Нaдзпрнпг пдбпрa и другa питaоa пд знaшaјa зa рaд Нaдзпрнпг
пдбпрa.

22

4. Директпр Кпмпре
Члaн 42 41.
Директпр Кпмпре рукпвпди рaдпм Кпмпре, предстaвљa и зaступa Кпмпру и пдгпвaрa зa зaкпнитпст
рaдa и ппслпвaоa Кпмпре.
Директпра Кпмпре бирa Скупщтинa из редa свпјих шлaнпвa.
Зa директпрa Кпмпре мпже бити именпвaнп изабранп лице кпје ппред зaкпнпм прпписaних услпвa
испуоaвa и следеће ппсебне услпве:
1. дa је држaвљaнин Републике Србије,
2. дa није кривишнп гпоенп,
1. није кривишнп псуђивaнп,
2. је држaвљaнин Републике Србије,

3. дa није нa функцији у држaвнпм пргaну, у пргaну теритпријaлне aутпнпмије и лпкaлне
сaмпупрaве или струшних удружеоa здрaвствених рaдникa, и синдиката у републишкпм,
ппкрајинскпм и градскпм нивпу,
4. прпписaне глaвпм VIII Стaтутa.
Члaн 43 42.
Директпр Кпмпре:
1. пдлушује п прaвимa, пбaвезaмa и пдгпвпрнпстимa рaдникa Кпмпре и пгрaнaкa Кпмпре из рaднпг
пднпсa,
2. ппднпси гпдищои Извещтaј п рaду Скупщтини Кпмпре нa усвaјaое,
3. дпнпси рещеоa из свпје нaдлежнпсти,
4. пбaвљa и друге ппслпве утврђене зaкпнпм и Стaтутпм.
1) изврщaвa пдлуке Скупщтине и Упрaвнпг пдбпрa Кпмпре;
2) зaкљушује мaтеријaлне ппслпве Кпмпре у склaду сa Зaкпнпм п јaвним нaбaвкaмa и Зaкпнпм п
рaшунпвпдственим пплитикaмa;
3) рукпвпди рaдпм Кпмпре и усклaђује рaд и aктивнпсти Кпмпре и оених пргaнa;
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4) Предлaже Упрaвнпм пдбпру нa утврђеое, a Скупщтини Кпмпре нa усвaјaое гпдищои прпграм
рaдa Кпмпре и плaн прихпдa и рaсхпдa, пднпснп финaсијски плaн и план јавних набавки Кпмпре;
5) ппднпси Упрaвнпм пдбпру нa утврђивaое извещтaје п изврщеоу гпдищоег прпгрaмa рaдa и
плaнa прихпдa и рaсхпдa Кпмпре, кпји усвaјa Скупщтинa Кпмпре;
6) рещеоем издaје, пбнaвљa и пдузимa лиценцу;
7) рещеоем именује шланпве кпмисије за пплагаое лиценцнпг испита;
8) пргaнизује, усмерaвa и усклaђује сaрaдоу сa држaвним пргaнимa и другим пргaнизaцијaмa;
9) дaје сaппщтеоa зa јaвнпст или зa тп пвлaщћује пдређенпг шлaнa Кпмпре;
10) дaје пунпмпћ другим шлaнпвимa Кпмпре зa предстaвљaое и зaступaое Кпмпре у земљи и
инпстрaнству,
11) дaје пвлaщћеое председницимa изврщних пдбпра пгранака зa деппнпвaое пптписa нa депп
кaртпнимa зa рaспплaгaое средствимa пгранака;
12) пдлушује п прaвимa, пбaвезaмa и пдгпвпрнпсти зaппслених у струшнпј служби Кпмпре;
13) дпнпси Прaвилник п пргaнизaцији и системaтизaцији Струшне службе КМСЗТС, и Правилник п
раду;
14) пстварује сарадоу са кпмпрама здравствених радника, и кпмпрама здравственим устанпва у
земљи и инпстранству;
15) пбaвљa и друге ппслпве пдређене пвим стaтутпм или другим ппщтим aктпм Кпмпре.

5. Етишки пдбпр
Члaн 44 43.
Етишки пдбпр имa псaм щест шлaнпвa.
Из редa шлaнпвa Етишкпг пдбпрa Скупщтинa бирa председникa Етишкпг пдбпрa.
Струшнп - прпфилски пдбпри предлaжу шлaнпве Етишкпг пдбпрa Скупщтини, тaкп дa свaки Пгрaнaк
мпрa имaти нaјмaое 1 шлaнa у Етишкпм пдбпру.
Етишки пдбпр, ппред ппслпвa утврђених зaкпнпм:
1. прaти ппщтпвaое прaвилa Кпдексa медицинске етике,
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2. прaти међунaрпдне стaндaрде медицинске етике,
3. пцеоује дпстпјнпст шлана за пбављаое здравствене делатнпсти;
3 4. дaје предлпг зa измене и дппуне Кпдексa медицинске етике,
4 5. ппднпси гпдищои Извещтaј п свпм рaду Скупщтини нa усвaјaое,
5 6. пбaвљa и друге ппслпве у склaду сa зaкпнпм и пвим стaтутпм.
6. Суд шaсти
a) Пргaнизaцијa и нaшин избпрa
Члaн 45 44.
Зa пдлушивaое п ппвредaмa дужнпсти и угледa звaоa медицинских сестaрa и здрaвствених
технишaрa, Скупщтинa Кпмпре пбрaзује у седищту пгрaнкa Суд шaсти првпг степенa, a у седищту
Кпмпре Суд шaсти другпг степенa.

б) Нaдлежнпст
Члaн 46 45.
Суд шaсти првпг степенa имa председникa и двa шлaнa.
Суд шaсти другпг степенa имa председникa и пет шлaнпвa.
Седищте Судa шaсти првпг степенa је у седищту пгрaнкa Кпмпре.
Седищте Судa шaсти другпг степенa је у седищту Кпмпре.
Члaн 47 46.
Члaнпве Судa шaсти делегирaју изврщни пдбпри предлажу седнице делегата Скупщтине кпмпре из
пгранка у сaстaву Кпмпре.
Председници судпва шасти ппднпсе извещтај п раду Скупщтини Кпмпре на усвајаое.
Зa председникa и судије судпвa шaсти не мпгу бити именпвaни председник Скупщтине, председник
и шлaнпви Упрaвнпг и Нaдзпрнпг пдбпрa Кпмпре и Изврщнпг пдбпрa Пгрaнкa и директпр Кпмпре.
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Члaн 48 47.
Судпви шaсти првпг и Суд шaсти другпг степенa рaде у склaду сa Стaтутпм. и Прaвилимa прпписaним
у глaви IX.
в) Дисциплински ппступaк пред Судпм шaсти
1. Ппступaк пред Судпм шaсти првпг степенa
Члaн 49 48.
У слушaју пснпвaне сумое дa је шлaн Кпмпре изврщип ппвреду прпфесипнaлне или етишке
дужнпсти, кaп и угледa шлaнa Кпмпре, дисциплински тужилaц ппкреће дисциплински ппступaк,
писменим предлпгпм зa ппкретaое ппступкa зa изрицaое дисциплинске мере пред нaдлежним
Судпм шaсти.
Ппступaк се мпже ппкренути и впдити нa писмени предлпг стрaнке.
Писмени предлпг зa ппкретaое дисциплинскпг ппступкa мпрa сaдржaти дпкaзе кпји пптврђују
пснпвaнпст сумое дa је шлaн Кпмпре изврщип ппвреду прпфесипнaлне или етишке дужнпсти кaп и
угледa шлaнa Кпмпре.

Члaн 50 49.
Суд шaсти пбaвљa усмену рaспрaву рaди утврђивaоa предметa дисциплинскпг ппступкa и кaдa имa
дa изврщи увиђaј или сaслущaое сведпкa или вещтaкa.
Пцеоивaое пстaлих дпкaзa Суд шaсти пп прaвилу врщи вaн усмене рaспрaве, нa седници Судa
шaсти.
Пдлуку п врсти дисциплинске мере Суд дпнпси већинпм глaспвa шлaнпвa Судa шaсти.
П изврщенпј усменпј рaспрaви, спрпвпђеоу других дпкaзa и већaоу и глaсaоу при изрицaоу
дисциплинских мерa впди се зaписник.
Члaн 51 50.
Суд шaсти пп прaвилу дпнпси пдлуку у рпку пд тридесет 90 дaнa пд дaнa зaппшиоaоa ппступкa.
Суд впди евиденцију п ппднетим предлпзимa зa ппкретaое дисциплинскпг ппступкa.
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Нa рпкпве зa ппкретaое ппступкa, сaм ппступaк, дпкaзивaое, усмену рaспрaву, зaписник,
сaслущaое стрaнaкa, прaвa нa пдбрaну, и дпстaвљaое примеоују се пдредбе зaкпнa п упрaвнпм
ппступку, aкп зaкпнпм или пвим стaтутпм није другaшије пдређенп.
2. Дисциплински тужилaц
Члaн 52 51.
Дисциплински тужилaц је сaмпстaлaн пргaн Кпмпре и пгрaнкa у сaстaву Кпмпре, зaдужен зa
дисциплинскп гпоеое шлaнпвa Кпмпре кпји су ушинили дисциплински преступ.
Дисциплински тужилaц имa щест зaменикa, кпји пп оегпвпм пвлaщћеоу пбaвљaју ппслпве
дисциплинскпг гпоеоa.
Дисциплинске тужипце и оихпве зaменике именује и рaзрещaвa Скупщтинa нa предлпг изврщних
пдбпрa пгрaнaкa Кпмпре. седнице делегата Скупщтине Кпмпре са пгранка.
Дисциплински тужилaц ппднпси гпдищои Извещтaј п рaду Скупщтини Кпмпре нa усвaјaое.
Члaн 53. 52
Дисциплински ппступaк ппкреће заменик дисциплинскипг тужилaпца пгрaнкa у шији именик је
уписaн шлaн Кпмпре прптив кпгa се ппступaк ппкреће.
Дисциплински тужилaц ппкреће ппступaк пп пријaви физишкпг или прaвнпг лицa, пргaнa Кпмпре
или пп сппственпј иницијaтиви.
Дисциплински ппступaк ближе се уређује Стaтутпм у глaви X.
3. Ппступaк пп жaлби
Члaн 54 53.
Жaлбa се дпстaвљa Суду шaсти другпг степенa прекп Судa шaсти првпг степенa кпји истпм дпстaвљa
пптребну дпкументaцију п предмету.
Жaлбa се мпже изјaвити збпг ппгрещнп или непптпунп утврђенпг шиоенишнпг стaоa, збпг ппвредa
прaвилa ппступкa кпјa би билa пд утицaјa нa изрешену дисциплинску меру, aкп је дисппзитив
пдлуке нејaсaн или у прптиврешнпсти сa изрешенпм дисциплинскпм мерпм, кaп и збпг сaме
изрешене дисциплинске мере.
Члaн 55 54.
Суд шaсти другпг степенa мпже изрешену дисциплинску меру пптврдити, изменити или ппнищтити
и врaтити Суду шaсти првпг степенa нa ппнпвни ппступaк или жaлбу усвпјити и укинути изрешену
дисциплинску меру.
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Укпликп жaлбу изјaви стрaнкa пп шијем предлпгу пдлуку п дисциплинскпј мери Суд шaсти првпг
степенa уппщте није дпнеп, Суд шaсти другпг степенa пдредиће рпк не дужи пд једнпг месецa зa
дпнпщеое пдлуке, или сaм рещити ствaр.
Члaн 56 55.
Нa ппступaк пп жaлби схпднп се примеоују пдредбе зaкпнa кпјим се уређује ппщти упрaвни
ппступaк, укпликп зaкпнпм или пвим стaтутпм није другaшије пдређенп.
г) Лaкще и теже ппвреде прпфесипнaлне дужнпсти и угледa шлaнa Кпмпре
Члaн 57 56.
Кaп лaкще ппвреде прпфесипнaлних дужнпсти и угледa шлaнa Кпмпре смaтрaју се:
- неизврщaвaое мaтеријaлних пбaвезa премa Кпмпри дп три месецa,
- избегaвaое стaлнпг струшнпг усaврщaвaоa утврђених Зaкпнпм п здрaвственпј зaщтити,
- непрпфесипнaлнп ппнaщaое кпје мпже угрпзити прпцес рaдa.
Члaн 58 57.
Теже ппвреде прпфесипнaлних, етишких дужнпсти и угледa медицинске сестре и здрaвственпг
технишaрa ппред ппвредa утврђених Зaкпнпм су:
- ппвредa Етишкпг кпдексa,
- неизврщaвaое мaтеријaлних пбaвезa премa Кпмпри дуже пд три месецa,
- узaстппнп ппнaвљaое лaкщих ппвредa прпфесипнaлне дужнпсти,
- неизврщaвaое пдлукa Кпмпре,
- недплишнп ппнaщaое премa шлaнпвимa Кпмпре,
- неизврщaвaое дисциплинске мере изрешене ппвпдпм ппвреде пдредби п прпфесипнaлнпј
дужнпсти и угледу шлaнa Кпмпре.
д) Изврщеое пдлукa Судa шaсти
Члaн 59 58.
Кпнaшнa пдлукa Судa шaсти, изрешенa пп ппступку и нa нaшин предвиђен пвим стaтутпм, изврщaвa
се и евидентирa у склaду сa шл. 12. и 13. пвпг стaтутa.
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Члaн 60 59.
Мерa јaвне пппмене кaп и друге изрешене мере изврщaвaју се јaвним пбјaвљивaоем.
Мерa нпвшaне кaзне изврщaвa се пдбијaоем пдгпвaрaјућег изнпсa месешне зaрaде ппшев пд прве
нaредне исплaте пп кпнaшнпсти пдлуке.
Мерa привремене зaбрaне сaмпстaлнпг рaдa у пбaвљaоу пдређених ппслпвa здрaвствене
делaтнпсти и мерa привремене зaбрaне сaмпстaлнпг рaдa у пбaвљaоу здрaвствене делaтнпсти
ппшиоу тећи ппшев пд првпг нaреднпг месецa пд кпнaшнпсти пдлуке.
Члaн 61 60.
Ппд јaвним пбјaвљивaоем смaтрa се пбјaвљивaое нa пглaснпј тaбли Кпмпре и у једнпм пд
средстaвa јaвнпг инфпрмисaоa, у рпку пд псaм дaнa пд дaнa кпнaшнпсти пдлуке.
7. Пдбпр зa пбрaзпвaое
Члaн 62 61.
Пдбпр зa пбрaзпвaое прaти и прпушaвa питaоa струшнпг усaврщaвaоa медицинских сестaрa и
здрaвствених технишaрa, у склaду сa плaнпм и прпгрaмпм щкплпвaоa медицинских сестaрa и
здрaвствених технишaрa.
У пблaсти едукaције сaрaђује сa средоим медицинским щкплaмa и виспким щкплaмa струкпвних
студијa здрaвствене струке кaп и медицинским фaкултетимa и центримa зa едукaтивну делaтнпст у
здрaвству.
Члaнпве Пдбпрa зa пбрaзпвaое делегирaју изврщни пдбпри пгрaнaкa седнице делегата
Скупщтине Кпмпре са пгранка у сaстaву Кпмпре, с тим дa свaки пд пгрaнaкa мпрa имaти нaјмaое
једнпг шлaнa.
Скупщтинa Кпмпре пдлукпм већине свпјих шлaнпвa верификује пдлуку п избпру председникa
Пдбпрa зa пбрaзпвaое.
Нaшин рaдa Пдбпрa зa пбрaзпвaое уредиће се Ппслпвникпм п рaду пдбпрa зa пбрaзпвaое кпји на
предлпг Управнпг пдбпра дпнпси Скупщтина Кпмпре.
Пдбпр зa пбрaзпвaое ппднпси гпдищои Извещтaј п рaду Скупщтини Кпмпре нa усвaјaое.
8. Пдбпри пп струшним прпфилимa
Члaн 63 62.
Пдбпри пп струшним прпфилимa прaте и прпушaвaју питaоa везaнa зa прпфил здрaвствене струке.
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Пдбпре пп струшним прпфилимa шине предстaвници прпфилa здрaвствене струке из редa шлaнпвa
Скупщтине Кпмпре.
Члaнпве пдбпрa пп струшним прпфилимa делегирaју пгрaнци у сaстaву Кпмпре, с тим дa свaки пд
пгрaнaкa мпрa имaти нaјмaое једнпг шлaнa.
Скупщтинa Кпмпре пдлукпм већине свпјих шлaнпвa верификује пдлуку п избпру председникa
пдбпрa пп струшним прпфилимa.
Нaшин рaдa пдбпрa пп струшним прпфилимa уредиће се ппслпвницимa п рaду свaкпг пдбпрa
Правилникпм п раду струшнп прпфилских пдбпра и пдбпра за пбразпваое кпји на предлпг
Управнпг пдбпра дпнпси Скупщтина Кпмпре.
Пдбпри пп струшним прпфилимa ппднпсе гпдищои Извещтaј п рaду Скупщтини Кпмпре нa
усвaјaое.
Председник Скупщтине КМСЗТС кппрдинирa рaд сa прпфилским пдбпримa и пдржaвa сaстaнке
нaјмaое једaнпут у три месецa, пп мпгућству, у присуству директпрa КМСЗТС.
9. Кпмисијa Телп зa ппсредпвaое
a) Сaстaв и делпкруг
Члaн 64 63.
Кпмисијa Телп зa ппсредпвaое имa председникa и пет шлaнпвa кпје именује Скупщтинa Кпмпре из
редa шлaнпвa делегата Скупщтине Кпмпре.
Кпмисијa Телп из стaвa 1. пвпг шлaнa усмерaвa, дaје упутствa и тумaшеоa пптребнa зa рaд кпмисије
зa ппсредпвaое пгрaнaкa Кпмпре и пбaвљa друге ппслпве из свпг делпкругa кпје јпј ппвере пргaни
Кпмпре.
Кпмисијa зa ппсредпвaое пгрaнкa Кпмпре ппсредује у сппрпвимa између шлaнпвa Кпмпре и
између шлaнпвa Кпмпре и кприсникa здрaвствених услугa.
Кпмисијa зa ппсредпвaое пгрaнкa Кпмпре имa председникa и двa шлaнa кпје именује Скупщтинa
Кпмпре из редa шлaнпвa Кпмпре из пгрaнкa Кпмпре.
Кпмисијa Тим зa ппсредпвaое Кпмпре зaузимa стaвпве већинпм глaспвa.
Зa вaнсудскп рещaвaое сппрпвa између шлaнпвa Кпмпре, и вaнсудскп рещaвaое сппрпвa између
шлaнпвa Кпмпре и кприсникa здрaвствених услугa, кпји нaстaну у вези пбaвљaоa здрaвствене
делaтнпсти, Скупщтинa Кпмпре именује ппсредникa из редa свпјих шлaнпвa.
Кпмисијa Телп зa ппсредпвaое именује ппсредникa у сппру.
Ппступaк рaдa Кпмисије Телп зa ппсредпвaое ближе се уређује Стaтутпм у глaви XI.
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Председник Кпмисије Tима зa ппсредпвaое ппднпси гпдищои Извещтaј п рaду Скупщтини Кпмпре
нa усвaјaое.
б) Ппступaк ппсредпвaоa
Члaн 65 64.
Зaхтев зa ппступaк зa миреое мпгу Кпмисији Тиму зa ппсредпвaое ппднети стрaнке у сппру или
сaмп једнa пд оих.
Ппкретаое ппстпка миреоа је неппхпдан кпрак пре ппднпщеоа захтева заменику дисциплинскпг
тужипца.
Ппднпщеоем зaхтевa нa нaшин прпписaн стaвпм 1. пвпг шлaнa зaппшиое ппступaк зa миреое.
Смaтрa се дa су стрaне у сппру прихвaтиле нaдлежнпст Кпмисије Тима зa ппсредпвaое кпјa се
пднпси нa ппступaк зa миреое мпментпм оегпвпг зaппшиоaоa.
Члaн 66 65.
Свaкa стрaнa мпже у свaкп дпбa пдустaти пд ппступкa зa миреое.
У ппступку зa миреое стрaнке мпгу ушествпвaти лишнп или прекп пунпмпћникa.
Кaдa зaхтев зa ппкретaое ппступкa ппднесе једнa стрaнa, Кпмисијa Тим зa ппсредпвaое
пбaвещтaвa прптивну стрaну и ппзивa је дa се изјaсни дa ли прихвaтa зaхтев зa ппкретaое
ппступкa, и aкп гa прихвaтa дa у пстaвљенпм рпку писменп излпжи шиоенишнп стaое и ппднесе све
пптребне дпкaзе.
Aкп другa стрaнa у пстaвљенпм рпку не пдгпвпри или не прихвaти зaхтев зa ппкретaое ппступкa
Кпмисијa Тим зa ппсредпвaое ће пбaвестити стрaне дa се ппступaк зa миреое не мпже спрпвести.
Кaдa једнa стрaнa прихвaти зaхтев друге стрaне зa ппкретaое ппступкa зa миреое пне мпгу
Кпмисији Тиму зa ппсредпвaое предлпжити ппсредникa.
Aкп стрaне у ппступку не ппднесу предлпг из стaвa 5. пвпг шлaнa, Кпмисијa Тим зa ппсредпвaое ће
предлпжити ппсредникa.
Члaн 67 66.
Aкп стрaне у ппступку прихвaте ппсредникa зa спрпвпђеое ппступкa зa миреое, ппсредник зa
миреое испитује ппднете дпкaзе.
Ппсредник мпже, у слушaју пптребе, сaслущaти стрaнке у сппру.
Нa пснпву спрпведенпг ппступкa, ппсредник ппднпси стрaнкaмa предлпг зa рещеое сппрa.
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Стрaне у ппступку нису дужне дa прихвaте ппднети предлпг.
Резултaти у ппступку зa миреое кпнстaтују се у зaписнику кпји пптписује ппсредник и стрaне у
сппру.
Рaсппделу трпщкпвa зa миреое врщи ппсредник зa миреое, aкп се стрaне у сппру нису
сппрaзумеле п трпщкпвимa, щтп се кпнстaтује у зaписнику.
Сппрaзум стрaнaкa у сппру је зaкљушен кaдa стрaне у сппру, ппсле прпшитaнпг зaписникa у кпме је
кпнстaтпвaнп дa су се сппрaзумеле, тaј зaписник пптпищу.
Члaн 68 67.
Сппрaзум стрaнaкa у сппру, ппстигнут нa нaшин из шлaнa 66. пвпг стaтутa имa кaрaктер ппрaвнaоa
ппстигнутпг у вaнсудскпм ппступку.
Ппсредник зa миреое не мпже бити именпвaн зa судију Судa шaсти, нити ушествпвaти у рaспрaви у
кпјпј се сппр, пп кпме није ппстигнут сппрaзум п измиреоу рещaвa пред Судпм шaсти.
В. СРЕДСТВA КПМПРЕ
Члaн 69 68.
Кпмпрa стише средствa зa рaд у склaду сa зaкпнпм.
Члaн 70 69.
Средствa Кпмпре впде се нa рaшуну.
Средствa пгрaнкa Кпмпре се впде нa ппдрaшуну пгрaнкa Кпмпре.
У прерaсппдели укупнп стешених средстaвa пгрaнкa Кпмпре, пгрaнaк Кпмпре зaдржaвa нa свпм
ппдрaшуну 70%, a 30% дужaн је пп пријему истих средстaвa пребaцити нa рaшун Кпмпре.
Средствa зa псигурaое пд прпфесипнaлне пдгпвпрнпсти снпсе пгрaнци.
Члaн 71 70.
Нaредбпдaвaц зa изврщеое финaнсијскпг плaнa Кпмпре, пднпснп упптребу средстaвa Кпмпре је
директпр Кпмпре a зa пгрaнaк председник Изврщнпг пдбпрa пгрaнкa Кпмпре.
Члaн 72 71.
Пдлукпм Упрaвнпг пдбпрa Кпмпре утврђују се изнпси и критеријуми зa упптребу средстaвa
издвпјених у фпнд узaјaмне ппмпћи шлaнпвa Кпмпре.
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Правилникпм ФУП-а Кпмпре кпји усваја Скупщтина утврђују се критеријуми зa упптребу средстaвa
издвпјених у фпнд узaјaмне ппмпћи шлaнпвa Кпмпре, а Пдбпр и ппдпдбпри ФУП- пдређује висину
изнпса на пснпву критеријума и прилпжених дпкумената.

ВИ. СТРУЧНA СЛУЖБA КПМПРЕ
a) Пргaнизaцијa и нaдлежнпст
Члaн 73 72.
Рaди пбaвљaоa струшних, aдминистрaтивних и технишких ппслпвa у седищту и пгрaнцимa Кпмпре,
Кпмпрa пбрaзује струшну службу.
Пргaнизaцију и системaтизaцију струшне службе Кпмпре утврдиће директпр Кпмпре нa предлпг
председникa изврщних пдбпрa пгрaнaкa Кпмпре.
Зaппслени у струшнпј служби имaју прaвa и дужнпсти утврђене прпписимa п рaду.
Члaн 74 73.
Рaдпм струшне службе рукпвпди рукпвпдилaц струшне службе.
Зa рукпвпдИИпцa струшне службе мпже бити именпвaнп лице кпје имa ВИ или ВИИ степен струшне
спреме.
Рукпвпдилaц струшне службе зa свпј рaд пдгпвaрa директпру Кпмпре.
Рукпвпдилaц струшне службе:
1. пргaнизује рaд струшне службе,
2. пружa струшну ппмпћ у рaду пгрaнцимa Кпмпре,
3. стaрa се п припреми седницa пргaнa Кпмпре,
4. присуствује седницaмa пргaнa Кпмпре без прaвa пдлушивaоa,
5. пбaвљa и друге ппслпве пп нaлпгу директпрa Кпмпре, председникa Скупщтине и председникa
Упрaвнпг пдбпрa.
Рад струшне службе ближе се уређује Правилникпм п раду и Правилник п систематизацији радних
места.
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ВИИ. ПРAВИЛA П ФПРМИРAОУ ИЗБПРНИХ ЈЕДИНИЦA
Члaн 75 74.
ФПРМИРAЈУ СЕ ИЗБПРНЕ ЈЕДИНИЦЕ у упрaвним пкрузимa зa кпје је пбрaзпвaн Пгрaнaк Кпмпре и у
грaдпвимa седищтимa Пгрaнaкa.
Избпрне јединице у КМСЗТС фпрмирају се:



у упрaвним пкрузимa зa кпје је пбрaзпвaн Пгрaнaк Кпмпре, и
у грaдпвимa седищтимa Пгрaнaкa Кпмпре.

Избпрна јединица састпји се пд ппдрушних избпрних места - теритприја две или вище ппщтина
(јединица лпкалне сампуправе) шије се теритприје међуспбнп гранише у управнпм пкругу или
граду.
Ппдрушна избпрна места састпје се пд једнпг или вище бирашких места на кпјима се спрпвпди
неппсреднп гласаое.
Пдлукпм Скупщтине КМСЗТС п расписиваоу избпра, утврђују се ппдрушна избпрна места на кпјима
ће бити спрпведени избпри и брпј делегата Скупщтине кпји се бира на свакпм ппдрушнпм
избпрнпм месту.

ПГРAНAК БЕПГРAД представља једну избпрну јединицу са следећим ппдрушним избпрним
местима:
1. Пaлилулa и Стaри грaд.
2. Врaшaр и Савски венац.
3. Сaвски венaц
4.3. Впждпвaц.
5.4. Звездaрa.
6. 5.Рaкпвицa. и Чукaрицa
6. Чукарица.
7. Нпви Бепгрaд.
8. Земун и Суршин.
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9. Бaрaјевп, Пбренпвaц и Лaзaревaц.
10. Спппт, Грпцкa и Млaденпвaц.

ПГРAНAК ВПЈВПДИНA:
I Нпви Сaд представља једну избпрну јединицу са следећим ппдрушним избпрним местима:
пшекује
се
пд
пгранака
предлпг
ппдрушних
избпрних
места...................................................................................................................................................

I ЈУЖНПБAЧКИ ПКРУГ:
1. Нпви Сaд
2. Бaш и Бaшкa Пaлaнкa
3. Бaшки Петрпвaц
4. Бешеј
5. Врбaс
6. Жaбaљ и Тител
7. Темерин и Србпбрaн
8. Петрпвaрaдин, Бепшин и Сремски Кaрлпвци.
II ЗAПAДНПБAЧКИ ПКРУГ:
1. Пчaци и Спмбпр
2. Aпaтин и Кулa.
III СЕВЕРНПБAЧКИ ПКРУГ:
1. Субптицa
2. Мaли Иђпщ и Бaшкa Тппплa.
IV СРЕДОЕБAНAТСКИ ПКРУГ:
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1. Житищте и Нпвa Цроa
2. Зреоaнин и Сешaо
3. Нпви Бешеј.
V ЈУЖНПБAНAТСКИ ПКРУГ:
1. Врщaц, Aлибунaр и Плaндищте
2. Белa Црквa и Кпвин
3. Кпвaшицa, Пппвп и Пaншевп.
VI СЕВЕРНПБAНAТСКИ ПКРУГ:
1. Aдa и Сентa
2. Кикиндa
3. Кaоижa и Нпви Кнежевaц
4. Чпкa.
VII СРЕМСКИ ПКРУГ:
1. Шид
2. Румa и Пећинци
3. Ириг
4. Инђијa
5. Сремскa Митрпвицa
6. Стaрa Пaзпвa.

ПГРAНAК УЖИЦЕ:
I МAЧВAНСКИ ПКРУГ представља једну избпрну јединицу са следећим ппдрушним избпрним
местима:
1. Шaбaц (Бпгaтић, Влaдимирци и Кпцељевп).
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2. Лпзницa (Мaли Звпрник, Крупaо и Љубпвијa).
3. Влaдимирци и Кпцељевп.
4. Мaли Звпрник, Крупaо и Љубпвијa.

II КПЛУБAРСКИ ПКРУГ представља једну избпрну јединицу са следећим ппдрушним избпрним
местима:
1. Вaљевп (Псешинa, Уб и Лaјкпвaц, Мипницa и Љиг).
2. Уб и Лaјкпвaц.
3. Мипницa и Љиг.
III МПРAВИЧКИ ПКРУГ представља једну избпрну јединицу са следећим ппдрушним избпрним
местима:
1. Чaшaк (Гпрои Милaнпвaц, Лушaни и Ивaоицa)
2. Гпрои Милaнпвaц.
3. Лушaни и Ивaоицa.
IV ЗЛAТИБПРСКИ ПКРУГ представља једну избпрну јединицу са следећим ппдрушним избпрним
местима:
1. Кпсјерић и Ппжегa
2. Бaјинa Бaщтa
3. Ужице и Чaјетинa
4. Aриље
5. Прибпј
6. Нпвa Вaрпщ
7. Пријеппље
8. Сјеницa.
1. Ужице (Кпсјерић, Aриље,Ппжегa, Бaјинa Бaщтa, Чaјетинa).
2. Нпва Варпщ ( Прибпј, Пријеппље, Сјеницa).
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ПГРAНAК КРAГУЈЕВAЦ:
I ППДУНAВСКИ ПКРУГ представља једну избпрну јединицу са следећим ппдрушним избпрним
местима:
1. Смедеревп.
2. Великa Плaнa (Смедеревска Паланка).
II БРAНИЧЕВСКИ ПКРУГ представља једну избпрну јединицу са следећим ппдрушним избпрним
местима:
1. Ппжaревaц (Великп Грaдищте).
2. Гплубaц, Кушевп и Петрпвaц нa Млaви, (Гплубaц, Кушевп, Мaлп Црниће, Жaбaри, Жaгубицa).

3. Мaлп Црнице и Жaбaри
4. Жaгубицa.
III ШУМAДИЈСКИ ПКРУГ представља једну избпрну јединицу са следећим ппдрушним избпрним
местима:
1. Aрaнђелпвaц
2. Тппплa, Рaшa и Стрaгaри
3. Пивaрa, Aерпдрпм, Стaнпвп, Стaри Грaд и Кнић
4. Бaтпшинa и Лaппвп
1.Крагујевац, (Пивaрa, Aерпдрпм, Стaнпвп, Стaри Грaд, Кнић, Раша.,Бaтпшинa и Лaппвп).
2. Aрaнђелпвaц.
3. Тппплa (Стрaгaри),
IV ППМПРAВСКИ ПКРУГ представља једну избпрну јединицу са следећим ппдрушним избпрним
местима:
1. Јaгпдинa, (Ћуприја)
2. Параћин,( Рекпвaц).
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2. Ћупријa
3 3. Свилaјнaц ( Деспптпвaц).
4. Пaрaћин
V БПРСКИ ПКРУГ представља једну избпрну јединицу са следећим ппдрушним избпрним местима:
1. Бпр (Мајданпек).
2. Клaдпвп
3. Мaјдaнпек
4. 2. Негптин (Кладпвп).
VI РAШКИ ПКРУГ представља једну избпрну јединицу са следећим ппдрушним избпрним местима:
1. Крaљевп (Вроашка Баоа).
2. Вроaшкa Бaоa
3. Рaщкa
4. 2. Нпви Пaзaр (Ращка, Сјеница,Тутин).

ПГРAНAК НИШ
I ЗAЈЕЧAРСКИ ПКРУГ представља једну избпрну јединицу са следећим ппдрушним избпрним
местима:
1. Бпљевaц.
2. Коaжевaц.
3. Зaјешaр.
4. Спкпбaоa
II РAСИНСКИ ПКРУГ представља једну избпрну јединицу са следећим ппдрушним избпрним
местима:
1. Крущевaц (Трстеник)
2. Вaрвaрин ( Ћићевaц)
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3. Aлексaндрпвaц ( Брус)
III НИШAВСКИ ПКРУГ представља једну избпрну јединицу са следећим ппдрушним избпрним
местима:
1. Aлексинaц (Рaжaо)
2. Пaнтелеј (Сврљиг)
3 Пaлилулa (Мерпщинa и Дпљевaц)
4 Медиaнa.
5. Нищкa Бaоa ( Гaчин Хaн)
6. Црвени Крст.
IV ТППЛИЧКИ ПКРУГ представља једну избпрну јединицу са следећим ппдрушним избпрним
местима:
1. Прпкупље (Курщумлија).
2. Блaце и Курщумлијa
V ПИРПТСКИ ПКРУГ представља једну избпрну јединицу са следећим ппдрушним избпрним
местима:
1. Пирпт и, (Димитрпвгрaд).
2. Белa Пaлaнкa (Бaбущницa).
VI ЈAБЛAНИЧКИ ПКРУГ представља једну избпрну јединицу са следећим ппдрушним избпрним
местима:
1. Лескпвaц, (Бпјник, Лебaне и Медвеђa)
2. Влaсптинце (Црнa Трaвa).
VII ПЧИОСКИ ПКРУГ представља једну избпрну јединицу са следећим ппдрушним избпрним
местима:
1. Сурдулицa (Владишин Хан и Бпсилегрaд).
2. Врaое (Тргпвищте),
3. Бујaнпвaц (Прещевп)
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ПГРAНAК КПСПВП И МЕТПХИЈA:
I
1. Кпспвскa Митрпвицa
2. Грaшaницa
3. Штрпце
4. Гоилaне.
Нa избпримa зa шлaнпве делегате Скупщтине КМСЗТС, кaндидaти из Струшнп прпфилскпг пдбпрa
медицинских сестaрa - технишaрa бирaју се нa нивпу избпрне јединице, пп квптaмa кпје пдлукпм
пдређује Скупщтинa КМСЗТС, a кaндидaти из других Струшнп прпфилских пдбпрa КМСЗТС се бирaју
нa нивпу целпг пгрaнкa КМСЗТС, пп квптaмa кпје пдлукпм пдређује Скупщтинa КМСЗТС.
VIII. ПРAВИЛA ИЗБПРA И ПППЗИВA ЧЛAНПВA ДЕЛЕГАТА СКУПШТИНЕ И ДРУГИХ ПРГAНA КПМПРЕ
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТAРA И ЗДРAВСТВЕНИХ ТЕХНИЧAРA СРБИЈЕ И ИЗВРШНИХ ПДБПРA ПГРAНAКA
КПМПРЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТAРA И ЗДРAВСТВЕНИХ ТЕХНИЧAРA СРБИЈЕ
ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ
Члaн 76. 75.
Пвим прaвилимa уређује се ппступaк кaндидпвaоa, нaшин избпрa и пппзивa шлaнпвa делегата
Скупщтине и других пргaнa Кпмпре медицинских сестaрa и здрaвствених технишaрa Србије (у
дaљем тексту: КМСЗТС), кaп и Изврщних пдбпрa КМСЗТС.
Члaн 77. 76.
Пргaни КМСЗТС из шлана 76 Статута су: Скупщтинa, Упрaвни пдбпр, Директпр, Етишки пдбпр,
Дисциплински судпви шaсти првпг степенa, Дисциплински судпви шaсти другпг степенa, Нaдзпрни
пдбпр, дисциплински тужилaц, пдбпр зa пбрaзпвaое, Пдбпр ФУП-а, пдбпри пп струшним
прпфилимa и Кпмисијa Телп зa ппсредпвaое.
Пргaни Пгрaнaкa Кпмпре из шлана 76 Статута су: Изврщни пдбпр, Седница делегата Скупщтине
Кпмпре са пгранка, Дисциплински суд шaсти првпг степенa, зaменик дисциплинскпг тужипцa,
Ппдпдбпр ФУП-а и Кпмисијa Телп зa ппсредпвaое.
Члaн 78. 77.
Избпри у КМСЗТС и Пгрaнцимa спрпвпде се пп неппсреднпм и ппсреднпм принципу, тaјним
глaсaоем.
Неппсреднп глaсaое спрпвпди се пп теритпријaлнпм принципу, пп избпрним јединицaмa
фпрмирaним у упрaвним пкрузимa зa кпје је пбрaзпвaн Пгрaнaк кпмпре и избпрним јединицaмa
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фпрмирaним у грaдпвимa седищтимa Пгрaнaкa кпмпрa и избпрнпј јединици пгранка Бепград,
прекп ппдрушних избпрних места, a зa избпр шлaнпвa делегата Скупщтине КМСЗТС.
Прaвп дa бирa и дa буде бирaн зa шлaнa Скупщтине и других пргaнa КМСЗТС кaп и Изврщних
пдбпрa и других пргaнa пгрaнaкa КМСЗТС, имa свaки шлaн КМСЗТС уписaн у Именик Кпмпре.
Прaвп дa бирa и дa буде бирaн зa делегата Скупщтине КМСЗТС имa пбавезни шлaн КМСЗТС из
шлана 6 пвпг Статута, уписaн у Именик Кпмпре.
Прaвп дa бирa и дa буде бирaн у све друге пргaне КМСЗТС кaп и Изврщне пдбпре и друге пргaне
пгрaнaкa КМСЗТС, има пбавезни шлан КМСЗТС из шлана 6 пвпг Статута уписан у Именик Кпмпре са
Лиценцпм, кпји кап прпфесију у Републици Србији пбавља ппслпве здравствене делатнпсти у
здравственим устанпвама и другим пблицима здравствене службе (приватна пракса) у пунпм
раднпм времену у складу са прпписима Републике Србије.
Ппсредним глaсaоем Скупщтинa КМСЗТС-a бирa пргaне Кпмпре и Пгрaнaкa КМСЗТС.
ПРГAНИ И СПРПВПЂЕОЕ ИЗБПРA
Члaн 79. 78.
Пргaни зa спрпвпђеое избпрa зa шлaнпве Скупщтине КМСЗТС су Центрaлнa избпрнa кпмисијa
КМСЗТС, Избпрне кпмисије Пгрaнaкa и бирaшки пдбпри избпрних јединицa – ппдрушних избпрних
места.
Пргaни зa спрпвпђеое избпрa зa шлaнпве пргaнa КМСЗТС и Изврщних пдбпрa Пгрaнaкa, кпје бирaју
шлaнпви Скупщтине КМСЗТС је Кпмисијa зa избпр и именпвaое Скупщтине КМСЗТС.
Телп зa спрпвпђеое избпрa зa шлaнпве пргaнa КМСЗТС и Изврщних пдбпрa Пгрaнaкa је Кпмисијa зa
избпр и именпвaое Скупщтине КМСЗТС, кпју бирaју делегати Скупщтине КМСЗТС.
Центрaлнa избпрнa кпмисијa КМСЗТС, Избпрне кпмисије Пгрaнaкa и бирaшки пдбпри избпрних
јединицa спрпвпде неппсредне избпре зa шлaнпве Скупщтине КМСЗТС.
Члaнпви избпрних кпмисијa не мпгу се кaндидпвaти зa шлaнпве Скупщтинa КМСЗТС, нити мпгу бити
српдници у првпм степену сa кaндидaтимa нa свпјпј избпрнпј јединици.
Кпмисијa зa избпр и именпвaое спрпвпде избпре пргaнa кпје бирa Скупщтинa КМСЗТС.
Члaн 80. 79.
Све рaдое пкп припреме и спрпвпђеоa избпрa пбaвљa Центрaлнa избпрнa кпмисијa КМСЗТС у
сaрaдои сa избпрним кпмисијaмa пгрaнaкa.
Центрaлнa избпрнa кпмисијa:
1) стaрa се п спрпвпђеоу неппсредних избпрa у склaду сa пвпм пдлукпм Правилима;
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2) пргaнизује технишке припреме зa избпре;
3) прaти примену и дaје пбјaщоеоa пве пдлуке избпрних правила;
4) утврђује јединствене стaндaрде зa избпрни мaтеријaл;
5) прпписује пбрaсце и прaвилa и утврђује рпкпве зa спрпвпђеое избпрних рaдои прпписaних
пвпм Пдлукпм Правилима;
6) пдређује и пглaщaвa брпј и aдресу бирaшких местa;
7) пбрaзује бирaшке пдбпре и именује председнике, зaменике председникa и шлaнпве бирaшких
пдбпрa нa предлпг изврщних пдбпрa пгрaнaкa;
8) утврђује брпј глaсaшких листићa зa бирaшкa местa, пверaвa их и зaједнп сa пвереним извпдпм из
бирaшкпг спискa, зaписнишки предaје Избпрним кпмисијaмa пгрaнaкa кпмпрa;
9) пдређује избпрне aкте кпји јпј се дпстaвљaју;
10) утврђује дa ли су избпрнa листa, пднпснп предлпг кaндидaтa сaстaвљени и ппднети у склaду сa
Пдлукпм Статутпм Кпмпре и прпглaщaвa избпрну листу, пднпснп листу кaндидaтa, или рещеоем
пдбијa прпглaщеое избпрне листе пднпснп кaндидaтa;
11) дпнпси рещеое п прпглaщеоу збирне избпрне листе, пднпснп рещеое п утврђивaоу листе
кaндидaтa;
12) дпнпси рещеое п прпглaщеоу укупнпг брпјa бирaшa уписaних у бирaшки списaк;
13) пдређује нaшин шувaоa и рукпвaоa избпрним мaтеријaлпм;
14) утврђује и пбјaвљује резултaте избпрa;
15) издaје увереое п избпру делегaтa;
16) ппднпси извещтaј Скупщтини КМСЗТС п спрпведеним избпримa;
17) рещaвa п пригпвпримa нa рещеоa Избпрних кпмисијa Пгрaнaкa, и оенa пдлукa је кпнaшнa;
18) дaје мищљеоa и пбaвещтеоa у вези сa применпм Пдлуке Правила п неппсредним избпримa у
КМСЗТС;
19) дпнпси Рпкпвник зa врщеое избпрних рaдои у ппступку спрпвпђеоa избпрa, кпји је пбaвезaн
дпкумент зa спрпвпђеое избпрa и кaп тaкaв рпкпвимa пбaвезује све ушеснике у избпрнпм прпцесу;
20) врщи пбуку свих председникa и зaменикa бирaшких пдбпрa и Избпрних кпмисијa Пгрaнaкa.
21) врщи и друге ппслпве у склaду сa пвпм пдлукпм пвим Правилима.
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Члaн 81. 80.
Центрaлнa избпрнa кпмисијa имa 15 (12 + 3) шлaнпвa кпје бирa Скупщтинa КМСЗТС сa мaндaтпм пд
4 гпдине, пд кпјих:



пп двa шлaнa Центрaлне избпрне кпмисије Скупщтини Кпмпре, предлaжу Седнице делегата
Кпмпре са пгранка Изврщни пдбпри пгрaнaкa;
три шлaнa, диплпмирaнa прaвникa, кпји ушествују у рaду Кпмисије без прaвa пдлушивaоa и
без утицаоа на квпрум, утврђује за Скупщтину Управни пдбпр на предлпг директпра.

Центрaлнa избпрнa кпмисијa имa и три шлaнa, диплпмирaнa прaвникa, кпји ушествују у рaду
Кпмисије без прaвa пдлушивaоa.
Председникa, зaменикa председникa и шлaнпве, Центрaлне избпрне кпмисије, бирa Скупщтинa
КМСЗТС већинпм пд присутних шлaнпвa Скупщтине КМСЗТС.
Рaд Центрaлне избпрне кпмисије уређује се Ппслпвникпм п рaду Центрaлне избпрне кпмисије
КМСЗТС кпји дпнпсе шлaнпви Кпмисије нa кпнститутивнпј седници пвпг пргaнa.
Центрaлнa избпрнa кпмисијa дпнпси пдлуке већинпм глaспвa пд укупнпг брпјa шлaнпвa сa прaвпм
пдлушивaоa, пднпснп дa би пдлукa билa дпнетa зa оу је неппхпднп дa глaсa 7 шлaнпвa Кпмисије сa
прaвпм пдлушивaоa.
Квпрум за рад Централне избпрне кпмисије је 7 присутних шланпва са правпм пдлушиваоа.

Члaн 82. 81.
Избпрне кпмисије Пгрaнaкa:
1. пбaвещтaвaју шлaнствп сa свпје теритприје п услпвимa и рпкпвимa избпрних рaдои;
2. дпнпсе Ппслпвник п рaду избпрне кпмисије пгрaнкa;
3. врще зaписнишку предaју избпрнпг мaтеријaлa бирaшким пдбпримa сa свпје теритприје;
4. врще зaписнишки пријем избпрнпг мaтеријaлa ппсле глaсaоa пд бирaшких пдбпрa сa свпје
теритприје, и утврђују резултaте глaсaоa кпје у ппсебним зaписницимa дпстaвљaју Центрaлнпј
избпрнпј кпмисији;
5. рещaвaју пп пригпвпримa нa рaд бирaшких пдбпрa у првпм степену;
6. кппрдинирaју рaд бирaшких пдбпрa сa свпје теритприје у сaрaдои сa Центрaлнпм избпрнпм
кпмисијпм;
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7. врщи и друге ппслпве у склaду сa пвпм пдлукпм пвим Правилима и пдлукaмa Центрaлне
избпрне кпмисије.
Члaн 83. 82.
Избпрне кпмисије Пгрaнaкa имaју пп 6 7 (6 + 1) шлaнпвa кпје бирaју Изврщни пдбпри седница
делегата Скупщтине Кпмпре са пгрaнaкa сa мaндaтпм пд 4 гпдине.
Избпрнa кпмисијa пгрaнкa мпгу да имaју и једнпг шлaнa диплпмирaнпг прaвникa кпји ушествује у
рaду Кпмисије без прaвa пдлушивaоa и без утицаја на квпрум.
Председникa, зaменикa председникa и шлaнпве Избпрне кпмисије Пгрaнaкa бирa Изврщни пдбпр
већинпм присутнпг брпјa шлaнпвa.
Рaд Избпрне кпмисије Пгрaнкa утврђује се Ппслпвникпм п рaду Избпрне кпмисије Пгрaнкa кпји
дпнпсие шлaнпви Кпмисије нa кпнститутивнпј седници пвпг пргaнa. Скупщтина Кпмпре.
Избпрнa кпмисијa Пгрaнкa дпнпси пдлуке већинпм глaспвa пд укупнпг брпјa шлaнпвa сa прaвпм
пдлушивaоa, пднпснп дa би пдлукa билa дпнетa зa оу је неппхпднп дa глaсa 3 шлaнa Кпмисије сa
прaвпм пдлушивaоa.
Квпрум за рад Избпрнa кпмисијa Пгрaнкa је 4 присутна шлана са правпм пдлушиваоа.
Члaн 84. 83.
Избпре у избпрним јединицaмa пп упрaвним пкрузимa пбaвљaју бирaшки пдбпри.
Избпре у избпрним јединицама, на ппдрушним избпрним местима, спрпвпде бирашки пдбпри.
Бирaшки пдбпр шини председник, зaменик председникa и три шлaнa.
Бирaшки пдбпр дпнпси пдлуку већинпм глaспвa присутних шлaнпвa пдбпрa и пдлука је дпнета акп
за оу гласа 3 шлана бирашкпг пдбпра.
Центрaлнa избпрнa кпмисијa дпнпси рещеое п именпвaоу шлaнпвa бирaшкпг пдбпрa нaјкaсније 10
дaнa пре пдржaвaоa избпрa.
Зaмену шлaнa бирaшкпг пдбпрa врщи Центрaлнa избпрнa кпмисијa нa зaхтев сaмпг шлaнa, или нa
пбрaзлпжени зaхтев кaндидaтa кпјим се утврђује дa је шлaн бирaшкпг пдбпрa у првпм степену
српдствa сa кaндидaтпм зa кпгa се глaсa у тпј избпрнпј јединици.
Бирaшки пдбпр пбaвљa избпре у избпрнпј јединици нa пснпву Прaвилникa п рaду бирaшкпг пдбпрa
кпји дпнпси Центрaлнa избпрнa кпмисијa.
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Члaн 85. 84.
Глaсaое нa неппсредним избпримa у КМСТС пбaвљa се у избпрним јединицaмa – ппдрушним
избпрним местима пдређеним пп упрaвним пкрузимa зa кпје је пбрaзпвaн Пгрaнaк, нa бирaшким
местимa кпјa ће пдредити Центрaлнa избпрнa кпмисијa, нaјкaсније 20 дaнa пре дaнa пдржaвaоa
избпрa.
Бирaшкп местп пдређује се зa глaсaое нaјвище 2.500 4000, a нaјмaое 300 500 бирaшa.
Бирaшкa местa се пдређују у aдминистрaтивним центримa јединицa лпкaлне сaмпупрaве, или у
седищту Пгрaнкa или у седищту КМСЗТС.
Изузетнп, бирaшкп местп мпже се пдредити и зa глaсaое мaое пд 300 500 бирaшa зa бирaшкa местa
нa ппдрушју Пгрaнкa Кпспвa и Метпхије, или aкп би, збпг прпстпрне удaљенпсти или неппвпљнпг
гепгрaфскпг пплпжaјa, бирaшимa тпг местa глaсaое нa другпм бирaшкпм месту билп знaтнп
птежaнп.
Зa свaкп бирaшкп местп пдређује се: брпј бирaшкпг местa, нaзив бирaшкпг местa, aдресa бирaшкпг
местa и ппдрушје сa кпјег глaсaју бирaши нa тпм бирaшкпм месту.
Зa ппдрушје пгрaнкa Кпспвa и Метпхије, Центрaлнa избпрнa кпмисијa мпже пдредити издвпјенa
бирaшкa местa, зa глaсaое шлaнпвa уписaних у Именик пгрaнкa КиМ кпји имaју стaтус прпгнaних
лицa.
Зa глaсaое и избпр шлaнпвa Скупщтине из редa пдбпрa пп струшним прпфилимa, Центрaлнa
избпрнa кпмисијa мпже пдредити издвпјенa бирaшкa местa пп седищтимa пгрaнaкa КМСЗТС.
Члaн 86. 85.
Струшне службе Пгрaнaкa дпнпсе рещеое п зaкљушеоу извпдa из бирaшкпг спискa шлaнпвa Кпмпре
уписaних у Именик КМСЗТС, кпји се впди у Пгрaнку кпмпре 15 дaнa пре дaтумa пдржaвaоa избпрa,
и нaведенa рещеоa дпстaвљaју Центрaлнпј избпрнпј кпмисији нa усвaјaое.
Центрaлнa избпрнa кпмисијa нa пснпву дпстaвљених рещеоa, у рпку пд 48 шaспвa пд дпстaвљaоa,
дпнпси пдуку п зaкљушеоу бирaшкпг спискa, кaп и извпдa из бирaшкпг спискa пп избпрним
јединицaмa пп упрaвним пкрузимa – ппдрушним избпрним местима, бирaшким пдбпримa.
Центрaлнa избпрнa кпмисијa нa пснпву зaкљушенпг бирaшкпг спискa, дпнпси рещеое п укупнпм
брпју бирaшa кпји ушествују нa избпримa, кaп и п брпју бирaшa пп избпрним јединицaмa упрaвних
пкругa, ппдрушним избпрним местима, на кпјима су фпрмирани бирашки пдбпри, седищтима
пгранака и избпрнпј јединици Пгранка Бепград.
Извпд из бирaшкпг спискa пверaвa се тaкп щтп се нa ппследопј стрaни свaке свеске бирaшкпг
спискa нaвпде ппдaци из рещеоa п зaкљушеоу бирaшкпг спискa, a ппсебнп брпј стрaнa свеске
бирaшкпг спискa, брпј уписaних бирaшa, дaтум зaкљушеоa бирaшкпг спискa, пптпис пвлaщћенпг
лицa и пешaт КМСЗТС.
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Члaн 87. 86.
Ппсле зaкљушеоa бирaшкпг спискa, Центрaлнa избпрнa кпмисијa ће изврщити упис прпменa у
извпде из бирaшкпг спискa нa пснпву пдлуке нaдлежнпг пснпвнпг судa кпје прими нaјкaсније 72
шaсa пре дaтумa пдржaвaоa избпрa. Централне избпрне кпмисије кпја прими пригпвпр, нaјкaсније
72 шaсa пре дaтумa пдржaвaоa избпрa.
Упис прпменa у извпд из бирaшкпг спискa унпси се, ппшев пд реднпг брпјa 1, нa крaју извпдa из
бирaшкпг спискa, нa ппсебнпј стрaни ппд нaзивпм: „Нaкнaдне прпмене”.
Ппсле уписa нaкнaдних прпменa у извпде из бирaшкпг спискa, Центрaлнa избпрнa кпмисијa
утврђује кпнaшaн брпј бирaшa и пбјaвљује гa нa сaјту КМСЗТС.
Члaн 88. 87.
Члaнпви Кпмисије зa избпр и именпвaое бирaју се нa првпј кпнститутивнпј седници нпвпг сaзивa
Скупщтине КМСЗТС из редпвa шлaнпвa Скупщтине КМСЗТС.
Члaнпве Кпмисије зa избпр и именпвaое бирa Скупщтинa Кпмпре нa предлпг седнице делегата
Скупщтине са пгрaнaкa КМСЗТС такп да сваки пгранак има једнпг шлана.
Кпмисијa зa избпр и именпвaое КМСЗТС имa 5 шлaнпвa и председникa, шији је мaндaт 4 гпдине.
Председникa Кпмисије и пстaлих 5 шлaнпвa бирa Скупщтинa КМСЗТС, већинпм пд укупнпг брпјa
глaспвa.
Кпмисијa зa избпр и именпвaое у склaду сa Стaтутпм и пвпм пдлукпм, припремa и спрпвпди
избпре зa све пргaне кпје бирa Скупщтинa КМСЗТС.
Рaд Кпмисије зa избпр и именпвaое уређује се Ппслпвникпм п рaду Кпмисије зa избпр и
именпвaое КМСЗТС кпји дпнпсеи шлaнпви Кпмисије нa кпнститутивнпј седници пвпг пргaнa
Скупщтина Кпмпре.
Кпмисијa зa избпр и именпвaое пдлуке дпнпси већинпм глaспвa пд укупнпг брпјa шлaнпвa
пднпснп пдлука је дпнета када за оу гласа 4 шлана.

ИЗБПР ЧЛAНПВA СКУПШТИНЕ КМСЗТС
a. Ппщте нaппмене
Члaн 89. 88.
Избпре зa Скупщтину КМСЗТС рaсписује председник Скупщтине, нaјмaое 60 90 дaнa пре истекa
мaндaтa шлaнпвa Скупщтине.
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У пдлуци п рaсписивaоу избпрa председник Скупщтине дужaн је дa нaведе тaшaн дaтум
пдржaвaоa избпрa кaп и дaтум ппшеткa избпрних рaдои.
Првпг дaнa ппсле пдређенпг дaтумa ппшеткa избпрних рaдои пдржaвa се седницa Центрaлне
избпрне кпмисије.
Рaсписaни избпри не мпгу бити пдржaни пре истекa 30 45 дaнa пд дaнa рaсписивaоa.
Члaн 90. 89.
Све рaдое пкп припреме и спрпвпђеоa избпрa пбaвљa Центрaлнa избпрнa кпмисијa КМСЗТС у
сaрaдои сa Избпрним кпмисијaмa Пгрaнaкa кпмпре.
Члaн 91. 90.
Сви шлaнпви Кпмпре уписaни у Именик КМСЗТС, бирaју свпје предстaвнике нa теритприји пгрaнкa
Кпмпре нa пснпву местa пребивaлищтa, у избпрним јединицaмa упрaвних пкругa зa кпји је
пргaнизпвaн Пгрaнaк кпмпре у шији су именик уписaни.
Избпрне јединице пп упрaвним пкрузимa предлaжу Изврщни пдбпри Пгрaнaкa a усвaјa Скупщтинa
КМСЗТС у ппсебнпм aкту кпји је сaстaвни деп пве пдлуке.
Скупщтина КМСЗТС ппсле расписаних избпра, ппсебнпм пдлукпм пдређује брпј делегата кпји се
бира пп избпрним јединицама – ппдрушним избпрним местима, а на пснпву предлпга Седнице
делегата Кпмпре са пгранка.
У ппсебнпм aкту из стaвa 2) пвпг шлaнa кпји дпнпси Скупщтинa утврђује се:
1. теритпријa кпју пбухвaтa избпрнa јединицa;
2 1. брпј шлaнпвa Кпмпре уписaних у именик кпји глaсaју нa тпј избпрнпј јединици ппдрушнпм
избпрнпм месту (кпнaшaн брпј утврђује Центрaлнa избпрнa кпмисијa свпјим рещеоем);
3 2. брпј делегaтa Скупщтине кпји се бирa сa избпрне јединице – ппдрушнпг избпрнпг места у
Скупщтину КМСЗТС.
Члaн 92. 91.
Члaнпви Делегати Скупщтине КМСЗТС се бирaју пп принципу дa се нa 500 уписaних пбавезних
шлaнпвa Кпмпре бирa једaн шлaн делегат Скупщтине КМСЗТС.
Рaди лaкщег фпрмирaоa изaбрaних јединицa, пд брпјa утврђенпг у стaву 1. пвпг шлaнa мпже се
пдступити дп ±5%, уз нaппмену дa укупнп пдступaое нa теритприји целпг пгрaнкa Кпмпре не мпже
бити веће пд ±5%.
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б. Ппступaк кaндидпвaоa
Члaн 93. 92.
Зa шлaнa Скупщтине Кпмпре мпже бити предлпжен и бирaн свaки шлaн Кпмпре уписaн у Именик
Кпмпре.
Зa делегата Скупщтине Кпмпре мпже бити предлпжен и бирaн свaки пбавезан шлaн Кпмпре из
шлана 6 Статута, уписaн у Именик Кпмпре.
Кaндидaтa зa шлaнa делегата Скупщтине Кпмпре мпже предлпжити свaки пбавезни шлaн Кпмпре из
шлана 6 Статута, уписaн у Именик Кпмпре, с тим дa имa пребивaлищте нa теритприји избпрне
јединице у кпјпј се кaндидaт зa шлaнa Скупщтине кaндидује.
Члaн Кпмпре уписaн у Именик мпже свпјим пптписпм ппдржaти сaмп једну кaндидaтуру - пнпликп
кaндидaтa кпликп се бирa у избпрнпј јединици зa Скупщтину КМСЗТС.
Члaн Кпмпре уписaн у Именик мпже бити кaндидaт сaмп у једнпј избпрнпј јединици, и тп пнпј у
кпме се нaлaзи оегпвп пребивaлищте.
Члaн 94. 93.
Свaкa кaндидaтурa зa шлaнa Скупщтине КМСЗТС мпрa бити ппдржaнa пптписимa нaјмaое 50
шлaнпвa сa избпрне јединице нa шијпј теритприји кaндидaт имa пребивaлищте, а кпји свпјим
пптписпм нису већ ппдржали прпглащену кандидатуру другпг шлана.
Струшне службе Пгрaнaкa Кпмпрa у рпку пд 10 дaнa пд дaнa рaсписивaоa избпрa, пбaвещтaвaју све
шлaнпве Кпмпре сa свпје теритприје дa се писaним путем пбрaзлпжене кaндидaтуре дпстaвљaју
Избпрнпј кпмисији Пгрaнкa кпмпре.
Избпрнa кпмисијa Пгрaнкa кпмпре дпстaвљa приспеле кaндидaтуре нa прпглaщеое Центрaлнпј
избпрнпј кпмисији у рпку пд 48 72 сaтиа.
Центрaлнa избпрнa кпмисијa дужнa је дa у рпку пд 48 72 сaтиа пд пријемa кaндидaтурa дпнесе
пдгпвaрaјућу пдлуку или зaкљушaк.
Кaндидaтуре се ппднпсе нaјкaсније 20 дaнa пре пдржaвaоa избпрa.
Члaн 95. 94.
Кaндидaтурa сaдржи:
- име и презиме и лишни брпј (ЈМБГ) кaндидaтa;
- пребивaлищте кaндидaтa;
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- пптврду дa је уписaн у Именик Кпмпре у складу са шланпм 6 Статута издaту пд стрaне Пгрaнкa
кпмпре;
- прикупљен пптребaн брпј пптписa шлaнпвa Кпмпре кпји ппдржaвaју кaндидaтуру нa прпписaнпм
пбрaсцу;
- изјaву кaндидaтa нa прпписaнпм пбрaсцу дa ппднпси кaндидaтуру зa шлaнa делегата Скупщтине.
Члaн 96. 95.
Aкп кaндидaтурa сaдржи недпстaтке зa прпглaщеое, Центрaлнa избпрнa кпмисијa зaкљушкпм
нaлaже ппднпсипцу кaндидaтуре дa у рпку пд 48 шaспвa пд шaсa дпстaвљaоa зaкљушкa птклпни
недпстaтке.
Прптив зaкљушкa није дпзвпљен пригпвпр ни жaлбa.
Aкп ппднпсилaц кaндидaтуре не птклпни недпстaтке у рпку из стaвa 1) пвпг шлaнa, Центрaлнa
избпрнa кпмисијa рещеоем пдбијa прпглaщеое кaндидaтуре.
Члaн 97. 96.
Свaки бирaш (нa избпрнпј јединици кaндидaтa шијa је кaндидaтурa пдбијенa) и кaндидaт зa шлaнa
Скупщтине КМСЗТС, мпже дa ппднесе Центрaлнпј избпрнпј кпмисији пригпвпр нa рещеое кпјим је
пдбијенп прпглaщеое кaндидaтуре, у рпку пд 24 шaсa пд кaдa је кaндидaт примип рещеое.
Центрaлнa избпрнa кпмисијa дпнпси рещеое пп пригпвпру у рпку пд 48 шaспвa пд пријемa
пригпвпрa и дпстaвљa гa ппднпсипцу пригпвпрa.
Нa рещеое Центрaлне избпрне кпмисије кпје је дпнесенп пп пригпвпру, ппднпсилaц пригпвпрa
мпже изјaвити жaлбу суду у рпку пд 24 сaтa пд дпнпщеоa рещеоa, прекп Центрaлне избпрне
кпмисије.
Пдлукa кпјa је дпнесенa у ппступку пп жaлби је прaвпснaжнa и прптив ое се не мпже ппднети
зaхтев зa вaнреднп преиспитивaое судске пдлуке, нити зaхтев зa ппнaвљaое ппступкa кпји су
предвиђени Зaкпнпм п упрaвним сппрпвимa.
Члaн 98. 97.
Центрaлнa избпрнa кпмисијa, пп зaврщенпм ппступку кaндидпвaоa, утврђује кпнaшне листе
кaндидaтa пп избпрним јединицaмa, нaјкaсније 15 дaнa пре дaнa пдржaвaоa избпрa и пбјaвљује
збирну избпрну листу кaндидaтa зa шлaнa Скупщтине КМСЗТС.
Збирнa избпрнa листa сaдржи све кaндидaтуре, лишнa именa свих кaндидaтa, ппдaтке п гпдиниу
рпђеоa, лишни брпј (ЈМБГ) ИД брпј кaндидaтa из Рещеоа п упису у именик шланпва и
пребивaлищте кaндидaтa.
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Редпслед кaндидaтa нa збирнпј избпрнпј листи утврђује се премa редпследу прпглaщеоa
кaндидaтурa.
Збирне избпрне листе кaндидaтa пбјaвљују се јaвнп, нa пглaсним тaблaмa Пгрaнaкa кпмпре, у
глaсилу Кпмпре кaп и нa сaјту Кпмпре.
Збирнa избпрнa листa кaндидaтa зa шлaнпве Скупщтине КМСЗТС пбјaвљују се пбaвезнп нa
бирaшкпм месту.
Члaн 99. 98.
Ппднпсилaц кaндидaтуре мпже је ппвући нaјкaсније 24 сaтa пре рпкa пдређенпг у шлaну 22. стaв 1).
у шлану 98 став 1) Статута писанпм и свпјерушнп пптписанпм изјавпм.
в. Избпри
Члaн 100. 99.
Избпри зa Скупщтину КМСЗТС пдржaвaју се недељпм.
Глaсaое зa избпр шлaнпвa Скупщтине пбaвљa се нa бирaшким местимa.
Свaкп бирaшкп местп имa редни брпј.
Избпрне кпмисије Пгрaнaкa кпмпре нaјкaсније 7 дaнa пре дaнa пдржaвaоa избпрa пбјaвљују
рaсппред бирaшких местa, сa нaзнaкaмa кпји шлaнпви глaсaју нa пдређеним бирaшким местимa.
Зa свaкп бирaшкп местп се пбезбеђује ппсебнa прпстпријa.
Члaн 101. 100.
Глaсaое се врщи лишнп и мпже се глaсaти сaмп једaнпут.
Глaсa се глaсaшким листићимa.
Глaсaшки листић сaдржи:
1. пзнaку и редни брпј избпрне јединице – ппдрушнпг избпрнпг места у кпме се пбaвљaју избпри;
2. пбaвещтеое п брпју кaндидaтa кпји се бирaју у тпј избпрнпј јединици – ппдрушнпм избпрнпм
месту;
3. именa и презименa кaндидaтa, редпслед сa збирне избпрне листе;
4. нaзнaку дa се глaсa зa шлaнпве Скупщтине КМСЗТС.
Испред именa свaкпг кaндидaтa стaвљa се редни брпј премa редпследу сa збирне избпрне листе.
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Члaн 102. 101.
Глaсa се сaмп зa кaндидaте нaведене нa глaсaшкпм листићу ппјединaшнп, a нaјвище зa пнпликп
кaндидaтa кпликп се шлaнпвa Скупщтине Кпмпре бирa из те избпрне јединице.
Глaсaое се врщи зaпкруживaоем реднпг брпјa испред именa кaндидaтa зa кпгa се глaсa.
Члaн 103. 102.
Глaсaшки листићи нa кпјимa су зaпкружени редни брпјеви испред именa већег брпјa кaндидaтa пд
брпјa кaндидaтa кпји се бирa, листићи у кпје су унетa и зaпкруженa нпвa именa, непппуоени
глaсaшки листићи кaп и листићи нa кпјимa се не мпже сa сигурнпщћу утврдити зa кпгa је кaндидaтa
глaсaнп, смaтрaју се невaжећим.
Члaн 104. 103.
Бирaшкa местa птвaрaју се у 07,00 шaспвa и непрекиднп су птвпренa дп 19,00 шaспвa.
Бирaшкп местп се у 19,00 шaспвa зaтвaрa, aли се бирaшимa кпји су се зaтекли нa бирaшкпм месту у
време зaтвaрaоa, пмпгућaвa дa глaсaју.
Бирaшкп местп нa кпме су глaсaли сви уписaни бирaши мпже бити зaтвпренп и пре истекa рпкa
нaведенпг у претхпднпм стaву пвпг шлaнa.
Члaн 105. 104.
Члaнпви бирaшких пдбпрa прпверaвaју дa ли је свaкп кп приступa глaсaоу уписaн у бирaшки списaк.
Укпликп бирaш није уписaн, глaсaое му неће бити дпзвпљенп. псим aкп шлaнпвимa кпмисије не
стaви нa увид рещеое судa п упису у бирaшки списaк.
Свaки тaкaв слушaј унпси се у зaписник, a судскп рещеое стaвљa нa ппследоу стрaну извпдa из
бирaшкпг спискa.

Члaн 106. 105.
Идентификaцијa бирaшa уписaних у бирaшки списaк врщи се нa пснпву увидa у лишну кaрту или
путну испрaву (пaспщ).
г. Утврђивaое резултaтa глaсaоa
Члaн 107. 106.
Пп зaврщенпм глaсaоу бирaшки пдбпр зaппшиое утврђивaое резултaтa глaсaоa нa бирaшкпм
месту.
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Резултaти глaсaоa се утврђују тaкп щтп се првп врщи пребрпјaвaое неупптребљених глaсaшких
листићa, кпји се стaвљaју у ппсебaн пмпт кпји се пешaти с нaзнaкпм нa пмпту дa се рaди п
неупптребљеним глaсaшким листићимa.
Пптпм се, нa пснпву бирaшкпг спискa, извпдa из бирaшкпг спискa, утврђује укупaн брпј бирaшa кпји
су глaсaли, и приступa се птвaрaоу бирaшке кутије и пребрпјaвaоу глaспвa.
Кaд се бирaшкa кутијa птвпри, ппсле прпвере кпнтрплнпг листa, вaжећи глaсaшки листићи се
пдвaјaју пд невaжећих.
Бирaшки пдбпр кпнстaтује брпј невaжећих глaсaшких листићa, унпси се у зaписник и невaжеће
глaсaшке листиће пешaти у ппсебaн пмпт, с нaзнaкпм дa се рaди п невaжећим глaсaшким
листићимa, a пптпм утврђује брпј глaсaшких листићa и брпј глaспвa кпји је дпбип свaки кaндидaт,
щтп се тaкпђе унпси у зaписник.
Вaжећи глaсaшки листићи стaвљaју се у ппсебaн пмпт сa нaзнaкпм дa се рaди п вaжећим глaсaшким
листићимa, кпји се пптпм пешaти.
Кaд се утврди дa је брпј глaсaшких листићa у глaсaшкпј кутији већи пд брпјa бирaшa кпји су глaсaли,
или у глaсaшкпј кутији није нaђен кпнтрплни листић, бирaшки пдбпр се рaспущтa и именује нпви, a
глaсaое нa тпм бирaшкпм месту ппнaвљa се.
Члaн 108. 107.
Кaдa се утврде резултaти глaсaоa, у зaписник п рaду бирaшких пдбпрa унпсе се следећи ппдaци:
1. брпј примљених глaсaшких листићa;
2. брпј неупптребљених глaсaшких листићa;
3. брпј невaжећих глaсaшких листићa;
4. брпј вaжећих глaсaшких листићa;
5. укупaн брпј бирaшa у бирaшкпм списку нa тпм бирaшкпм месту;
6. брпј бирaшa кпји је глaсaп;
7. брпј глaспвa кпји је дпбип свaки кaндидaт сa глaсaшкпг листићa;
У зaписник се унпсе све пкплнпсти и шиоенице пд знaшaјa зa глaсaое, a ппсебнп примедбе шлaнпвa
бирaшкпг пдбпрa.
Зaписник п рaду бирaшкпг пдбпрa пптписују сви шлaнпви бирaшкпг пдбпрa.
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Зaписник п рaду бирaшкпг пдбпрa сaшиоaвa се у 4 примеркa, при шему се први примерaк истише нa
врaтимa бирaшкпг местa, други примерaк се щaље у избпрну кпмисију пгрaнкa, a пстaли примерци
дпстaвљaју изaбрaним кaндидaтимa премa брпју псвпјених глaспвa.
Члaн 109. 108.
Зaписник из шлaнa 33. 108. стaв 4) сa другим избпрним мaтеријaлпм, дпстaвљa се Избпрнпј
кпмисији Пгрaнкa кпмпре у рпку пд 24 сaтa пд временa зaтвaрaоa бирaшкпг местa.
Члaн 110. 109.
Избпрнa кпмисијa Пгрaнкa кпмпре у рпку пд 48 шaспвa пд дaнa пријемa мaтеријaлa из шлaнa 34.
109. утврђује резултaте избпрa и дпстaвљa их Центрaлнпј избпрнпј кпмисији КМСЗТС нa
прпглaщеое.
Члaн 111. 110.
Кпнaшне резултaте избпрa прпглaщaвa Центрaлнa избпрнa кпмисијa КМСЗТС, нaјкaсније 15 дaнa пд
дaнa пдржaвaоa избпрa.
Центрaлнa избпрнa кпмисијa свим изaбрaним шлaнпвимa Скупщтине КМСЗТС издaје увереое п
избпру зa шлaнa Скупщтине КМСЗТС.
Центрaлнa избпрнa кпмисијa ппднпси извещтaј п избпримa Скупщтини КМСЗТС нa првпј
кпнститутивнпј седници Скупщтине Кпмпре.
Члaн 112. 111.
Мaндaт шлaнпвa Скупщтине КМСЗТС трaје 4 гпдине, и ппшиое дaнпм верификaције мандата у
Скупщтини.
Ппступaк верификaције утврђен је Ппслпвникпм п рaду Скупщтине КМСЗТС.
д. Примедбе нa регулaрнпст избпрa
Члaн 113. 112.
Пригпвпр нa регулaрнпст избпрa мпже стaвити свaки шлaн Кпмпре или свaки кaндидaт зa шлaнa
Скупщтине Кпмпре.
Пригпвпр нa регулaрнпст избпре, нa непрaвилнпсти у спрпвпђеоу избпрних рaдои, ппднпси се у
рпку пд 24 шaсa пд дaнa кaдa је дпнетa пдлукa, пднпснп изврщенa рaдоa или ушиоен прппуст,
Избпрнпј кпмисији Пгрaнкa кпмпре нa шијпј се теритприји нaлaзи бирaшкп местп нa шији рaд се
улaже пригпвпр.
Избпрнa кпмисијa Пгрaнкa кпмпре дпнпси рещеое пп пригпвпру у рпку пд 24 шaсa пд пријемa.
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Укпликп је пригпвпр рещеоем пдбијен пд стaрне Избпрне кпмисије Пгрaнкa кпмпре, ппднпсилaц
имa прaвп жaлбе Центрaлнпј избпрнпј кпмисији у рпку пд 24 сaтa пд временa пријемa пдлуке
Избпрне кпмисије Пгрaнкa кпмпре.
Центрaлнa избпрнa кпмисијa дпнпси пдлуку пп жaлби у рпку пд 24 сaтa пд пријемa.
Пдлукa Центрaлне избпрне кпмисије КМСЗТС је кпнaшнa. и нa оу ппднпсилaц мпже изјaвити жaлбу
суду у рпку пд 24 шaсa пд дпстaвљaоa пдлуке Центрaлне избпрне кпмисије.
Укпликп Центрaлнa избпрнa кпмисијa усвпји пригпвпр, избпри се нa тпм бирaшкпм месту
ппнaвљaју у рпку пд 15 дaнa пд дaнa пдржaвaоa.
У слушaју дa из неке избпрне јединице не буде изaбрaн брпј делегaтa кпји се бирa, избпри се
ппнaвљaју у рпку пд 60 дaнa кaп дппунски.
Пдлукa судa дпнетa у ппступку пп жaлби је прaвпснaжнa и прптив ое се не мпже ппднети зaхтев зa
вaнреднп преиспитивaое судске пдлуке, нити зaхтев зa ппнaвљaое ппступкa кпји су предвиђени
Зaкпнпм п упрaвним сппрпвимa.
Све примедбе нa регулaрнпст избпрa дпстaвљaју се нaдлежним избпрним кпмисијaмa писaним
путем пптисане пд стране ппднпсипца, уз детaљнп пбрaзлпжеое.
ПРЕДAЈA ИЗБПРНПГ МAТЕРИЈAЛA ПРЕ ГЛAСAОA
Члaн 114. 113.
Центрaлнa избпрнa кпмисијa пбезбеђује целпкупaн избпрни мaтеријaл зa свa бирaшкa местa
(глaсaшке кутије, пaрaвaне зa глaсaое, прибпр зa писaое, прибпр зa пешaћеое глaсaшких кутијa и
другпг избпрнпг мaтеријaлa, кпверте зa пдлaгaое глaсaшких листићa, збирне избпрне листе,
извпде из рещеоa п пдређивaоу бирaшкпг местa, рещеоa п именпвaоу бирaшкпг пдбпрa, извпде
из бирaшкпг спискa, глaсaшке листиће, кпнтрплне листпве зa прпверу испрaвнпсти глaсaшке кутије,
пбрaсце зaписникa п рaду бирaшкпг пдбпрa, пдгпвaрaјуће пбрaсце зaписникa п примппредaји
избпрнпг мaтеријaлa, Прaвилa п рaду бирaшких пдбпрa).
Члaн 115. 114.
Центрaлнa избпрнa кпмисијa зaписнишки дпстaвљa избпрни мaтеријaл Избпрним кпмисијaмa
Пгрaнaкa кпмпрa нaјкaсније 96 шaспвa пре дaнa пдржaвaоa избпрa.
Избпрне кпмисије Пгрaнaкa кпмпре зaписнишки предaју избпрни мaтеријaл бирaшким пдбпримa сa
свпје теритприје нaјкaсније 72 сaтa пре дaнa пдржaвaоa избпрa.
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РAД БИРAЧКПГ ПДБПРA
Члaн 116. 115.
Сви бирaшки пдбпри ппступaју у склaду сa прaвилимa п рaду бирaшких пдбпрa кпјa ће прпписaти
Центрaлнa избпрнa кпмисијa у ппсебнпм Прaвилнику п рaду бирaшкпг пдбпрa.
ДПСТAВЉAОЕ ИЗБПРНПГ МAТЕРИЈAЛA ППСЛЕ ГЛAСAОA
Члaн 117. 116.
Ппщтп утврди резултaте глaсaоa нa бирaшкпм месту, свaки бирaшки пдбпр без пдлaгaоa
зaписнишки предaје прпписaни избпрни мaтеријaл Избпрнпј кпмисији Пгрaнкa кпмпре.
Укпликп је улпженa жaлбa нa рещеое Избпрне кпмисије Пгрaнкa кпмпре, уз зaписник Центрaлнпј
избпрнпј кпмисији прпслеђује се и мaтеријaл сa бирaшкпг местa нa шији је избпрни прпцес жaлбa
улпженa.
Избпрне кпмисије Пгрaнaкa кпмпре ппщтп прикупе избпрни мaтеријaл сa свих бирaшких местa,
кпнстaтују зaписнишки резултaте глaсaоa нa теритприји пгрaнaкa кпмпре, и без пдлaгaоa,
зaписнике дпстaвљaју Центрaлнпј избпрнпј кпмисији.
Центрaлнa избпрнa кпмисијa пп прптеку рпкпвa зa жaлбу, утврђује кпнaшне резултaте глaсaоa пп
Пгрaнцимa кпмпрa зa Скупщтину КМСЗТС.
СТAНДAРДИ ЗA ИЗБПРНИ МAТЕРИЈAЛ
Члaн 118. 117.
Глaсaшки листићи зa избпр делегaтa Скупщтине КМСЗТС щтaмпaју се у щтaмпaрији кпју пдреди
Центрaлнa избпрнa кпмисијa.
Глaсaшки листићи щтaмпaју се нa хaртији кпјa је зaщтићенa впденим жигпм.
Брпј глaсaшких листићa кпји се щтaмпa, оихпв пблик, бпју и оихпв изглед утврђује Центрaлнa
избпрнa кпмисијa.
Брпј глaсaшких листићa кпји се щтaмпaју мпрa бити једнaк 2/3 укупнпм брпју уписаних бирaшa шлaнпвa КМСЗТС уписaних у Бирaшки списaк, уз дпдaтaк резервних глaсaшких листићa шији брпј не
мпже прећи 0,3% пд укупнпг брпјa бирaшa и кпји није пбавезан.
П брпју резервних глaсaшких листићa Центрaлнa избпрнa кпмисијa дпнпси Рещеое кпје пбјaвљује
нa сaјту КМСЗТС.
Члaн 119. 118.
Текст и изглед глaсaшких листићa утврђује Центрaлнa избпрнa кпмисијa.
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Центрaлнa избпрнa кпмисијa ппсле дпнпщеоa пдлуке п тексту и изгледу глaсaшкпг листићa,
сaшиоaвa узпрaк глaсaшкпг листићa кпји пверaвa председник Центрaлне избпрне кпмисије свпјим
пптписпм, a ппред се стaвљa пптпис директпрa КМСЗТС и пешaт КМСЗТС.
Пверени узпрaк глaсaшкпг листићa предaје се щтaмпaрији, кпјa нa пснпву оегa изрaђује грaфишке
плпше.
Прпцес щтaмпaоa ппшиое у присуству пвлaщћених предстaвникa Центрaлне избпрне кпмисије.
Први пдщтaмпaни глaсaшки листић кпји испуоaвa пптимaлне грaфишке стaндaрде, предстaвник
Центрaлне избпрне кпмисије уппређује сa пвереним узпркпм глaсaшкпг листићa.
Ппщтп утврди дa је пдщтaмпaни примерaк глaсaшкпг листићa ппдудaрaн сa пвереним узпркпм,
предстaвник Центрaлне избпрне кпмисије свпјим пптписпм пдпбрaвa щтaмпaое глaсaшких листићa
у утврђенпм брпју примерaкa.
Пдмaх пп зaврщетку щтaмпaоa, кпмисијa, кпју шине предстaвници Центрaлне избпрне кпмисије и
щтaмпaрије, унищтaвa кпмпјутерску припрему зa изрaду грaфишких плпшa и грaфишке плпше.
П унищтaвaоу кпмпјутерске припреме и грaфишких плпшa, сaстaвљa се зaписник, a унищтене
грaфишке плпше кпји се предaје Центрaлнпј избпрнпј кпмисији.
УППТРЕБA ЈЕЗИКA И ПИСМA
Члaн 120. 119.
Текст глaсaшкпг листићa, щтaмпa се нa српскпм језику, ћирилицпм или лaтиницпм.
Текст препстaлпг мaтеријaлa зa спрпвпђеое избпрa щтaмпa се нa српскпм језику, ћирилицпм.

СТAТИСТИЧКA ПБРAДA ППДAТAКA
Члaн 121. 120.
Стaтистишку пбрaдa ппдaтaкa, при спрпвпђеоу избпрa, пбaвљa струшнa службa КМСЗТС.

ПРAЋЕОЕ РAДA ПРГAНA ЗA СПРПВПЂЕОЕ ИЗБПРA
Члaн 122. 121.
Дпмaће пргaнизaције кпје су регистрпвaне зa прaћеое избпрa, међунaрпдне пргaнизaције шији је
шлaн КМСЗТС и невлaдине пргaнизaције, a кпје желе дa прaте рaд пргaнa зa спрпвпђеое избпрa,
ппднпсе пријaву Центрaлнпј избпрнпј кпмисији, нaјкaсније 10 дaнa пре дaнa пдржaвaоa избпрa.
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Пријaвa сaдржи: нaзив пргaнизaције, међунaрпдне пргaнизaције или невлaдине пргaнизaције, брпј
ппсмaтрaшa, име и презиме ппсмaтрaшa, ЈМБГ, фптпгрaфију ппсмaтрaшa и ппдрушје прaћеое рaдa
пргaнa зa спрпвпђеое избпрa.
Уз пријaву се ппднпси и aкт п регистрaцији пргaнизaције кпд нaдлежнпг пргaнa.
Центрaлнa избпрнa кпмисијa мпже издaти пвлaщћеоa дпмaћим ппсмaтрaшимa, нa пснпву кпјих
пни мпгу дa прaте рaд пргaнa зa спрпвпђеое избпрa.
Члaн 123. 122.
Центрaлнa избпрнa кпмисијa издaје ппсмaтрaшимa идентификaципне кaртице, кпје сaдрже
ппдaтке кпји су неппхпдни, a кпји се преузимaју из пријaве.
Ппсмaтрaши су дужни дa идентификaципне кaртице нпсе нa виднпм месту.
Трпщкпве плaћaоa рaдa пргaнa зa спрпвпђеое избпрa и трпщкпве издaвaоa идентификaципних
кaртицa (псим пних ппсмaтрaшa кпје aнгaжује ппсебним угпвпрпм КМСЗТС) снпсе пни шији
ппсмaтрaши прaте избпре.
Члaн 124. 123.
Центрaлнa избпрнa кпмисијa дужнa је дa ппсмaтрaшимa кпјимa је пдпбренп прaћеое избпрa,
пмпгући несметaнп прaћеое свaке избпрне рaдое и дa у зaписницимa п свпм рaду кпнстaтује
оихпвп присуствп.
Бирaшки пдбпри дужни су дa ппсмaтрaшимa кпјимa је Центрaлнa избпрнa кпмисијa пдпбрилa
прaћеое избпрa пмпгуће несметaнп прaћеое свaке избпрне рaдое и дa у зaписницимa п свпм
рaду кпнстaтују оихпвп присуствп.
Ппсмaтрaши су дужни дa ппступaју пп прaвилимa п пдржaвaоу редa нa бирaшкпм месту.
Бирaшки пдбпр мпже сa бирaшкпг местa удaљити ппсмaтрaшa aкп се ппсмaтрaш не придржaвa
прaвилa п пдржaвaоу редa нa бирaшкпм месту, aкп нa бирaшкпм месту кпристи: пејчер, мпбилни
телефпн и другa средствa везе и кпмуникaције, a ппсебнп aкп се нa билп кпји нaшин мещa у рaд
бирaшкпг пдбпрa.
Бирaшки пдбпр је дужaн дa п удaљеоу ппсмaтрaшa и рaзлпзимa зa тп удaљеое пдмaх пбaвести
Центрaлну избпрну кпмисију.
Центрaлнa избпрнa кпмисијa мпже дa ппсмaтрaшу пдузме пвлaщћеое и идентификaципну
кaртицу, укпликп се ппсмaтрaш не ппнaщa у пквиру свпјих пвлaщћеоa.
Ппсмaтрaши рaдa Центрaлне избпрне кпмисије и Избпрних кпмисијa Пгрaнaкa кпмпре, дужни су дa
се крећу унутaр пвлaщћеоa и прaвилa нaведених у претхпдним стaвпвимa пвпг шлaнa.
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СРЕДСТВA ЗA СПРПВПЂЕОЕ ИЗБПРA
Члaн 125. 124.
Спрпвпђеое избпрa пбезбеђују се из средстaвa КМСЗТС, дппринпсимa Пгрaнaкa кпмпре
срaзмернп брпју делегaтa кпји бирaју у Скупщтину КМСЗТС.
Средствa зa спрпвпђеое избпрa мпгу дa се кпристе зa:
- нaкнaде зa рaд пргaнa зa спрпвпђеое избпрa;
- нaкнaде зa рaд aнгaжпвaних ппсмaтрaшa;
- нaкнaде зa рaд зaппслених у струшним службaмa Кпмпре зa пбрaду ппдaтaкa при спрпвпђеоу
избпрa;
- нaкнaде зa дневнице и путне трпщкпве председникa и шлaнпвa Центрaлне избпрне кпмисије и
Избпрних кпмисијa Пгрaнкa кпмпре, пд седищтa кпмисијa дп местa где је пптребнп изврщити
службени ппсaп;
- нaкнaде зa рaд aнгaжпвaних лицa;
- щтaмпaое избпрнпг мaтеријaлa;
- нaбaвку кaнцелaријскпг и пстaлпг пптрпщнпг мaтеријaлa;
- прикупљaое, стaтистишку пбрaду и презентaцију ппдaтaкa;
- превпзнишке, ПТТ и друге услуге.
е. Ппступaк пппзивa
Члaн 126. 125.
Мaндaт делегата скупщтине ппшиое дa теше дaнпм верификације - пптврђивaоa мaндaтa нa
кпнститутивнпј седници скупщтине.
Кпнститутивну седницу скупщтине сaзивa председник скупщтине из претхпднпг сaзивa у рпку пд 15
дaнa пд дaнa пбјaвљивaоa резултaтa избпрa пд стрaне Центрaлне избпрне кпмисије.
Кпнститутивнпм седницпм председaвa нaјстaрији делегат Скупщтине, кпји је пвлaщћен и дa сaзпве
кпнститивну седницу aкп тп у рпку из претхпднпг стaвa пвпг шлaнa не ушини председник скупщтине
из претхпднпг сaзивa.
Нa пбрaзлпжену иницијaтиву нaјмaое једне трећине делегата уписaних у именик кпмпре из
избпрне јединице ппдрушнпг избпрнпг места у кпјпј је делегат Скупщтине изaбрaн, Скупщтинa
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КМСЗТС дужнa је дa спрпведе ппступaк изјaщоaвaоa п ппвереоу ппменутпм шлaну Скупщтине, у
рпку пд 90 дaнa пд дaнa пријемa иницијaтиве.
Ппступaк изјaщоaвaоa п пппзиву спрпвпди се нa истпветaн нaшин кaп избпр делегата шији се
пппзив трaжи, a у избпрнпј јединици у кпјпј је изaбрaн, у склaду сa пвим прaвилимa.
Члaн 127. 126.
Делегат Скупщтине КМСЗТС је пппзвaн укпликп је зa оегпв пппзив глaсaлп вище пд пплпвине
шлaнпвa уписaних у Именик Кпмпре нa тпј избпрнпј јединици.
Члaн 128. 127.
У слушaју пппзивa делегата Скупщтине, Скупщтинa Кпмпре дужнa је дa спрпведе дппунске избпре у
избпрнпј јединици из кпје је пппзвaни делегат Скупщтине, у рпку пд 90 дaнa пд дaнa пппзивa.

Члaн 129. 128.
Укпликп је пппзвaни делегат Скупщтине бип истпвременп и делегат некпг пргaнa Кпмпре, или
пргaнa Пгрaнкa смaтрa се дa је пппзивпм сa местa делегата Скупщтине истпвременп пппзвaн и из
пргaнa шији је шлaн бип.
Нпви делегат пдгпвaрaјућег пргaнa Кпмпре или пргaнa Пгрaнкa бирa се у склaду сa пдредбaмa пве
пдлуке нa првпј седници Скупщтине КМСЗТС ппсле спрпведених дппунских избпрa.
Члaн 130. 129.
Мaндaт делегата Скупщтине КМСЗТС престaје:
1. смрћу;
2. пстaвкпм;
3. исписпм из Именикa шланпва Кпмпре кпји впди надлежан пгранак;
4. пппзивпм;
5. престанкпм пбављаоа здравствене делатнпсти у Републици Србији са пуним радним временпм;
6. aкп је прaвпснaжнпм судскпм пдлукпм псуђен нa кaзну зaтвпрa у трaјaоу дужем пд 6 месеци.
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ИЗБПР ПРЕДСЕДНИКA И ЗAМЕНИКA ПРЕДСЕДНИКA СКУПШТИНЕ КМСЗТС
Члaн 131. 130.
Кaндидaтa зa председникa Скупщтине КМСЗТС мпже предлпжити свaки Пгрaнaк кпмпре или
нaјмaое 20 (двaдесет) делегата Скупщтине.
Кaндидaтуре се, у писaнпј фпрми, дпстaвљaју Кпмисији зa избпр и именпвaое КМСЗТС, кпјa
сaстaвљa кпнaшну листу предлпжених кaндидaтa и дпстaвљa је Скупщтини нa пдлушивaое.
У првпм кругу глaсaоa изaбрaн је кaндидaт кпји псвпји вище пд пплпвине глaспвa присутних
шлaнпвa Скупщтине.
Укпликп ниједaн пд кaндидaтa не пствaри нaтпплпвишну већину глaспвa присутних шлaнпвa
Скупщтине, двa кaндидaтa сa псвпјеним нaјвећим брпјем глaспвa иду у други круг.
У другпм кругу глaсaоa изaбрaн је пнaј кaндидaт кпји дпбије већи брпј глaспвa присутних делегата
Скупщтине (прпсту већину).
Укпликп је предлпжен сaмп једaн кaндидaт зa местп председникa Скупщтине, изaбрaн је укпликп
зa оегa глaсa вище пд пплпвине присутних шлaнпвa Скупщтине.
Укпликп зa кaндидaтa из претхпднпг стaвa пвпг шлaнa не глaсa вище пд пплпвине присутних
делегата Скупщтине, избпри се ппнaвљaју сa нпвим кaндидaтпм, пднпснп кaндидaтимa.
Седницa Скупщтине нa кпјпј се глaсa п нпвпм кaндидaту или кaндидaтимa зa местп председникa
Скупщтине мпрa бити пдржaнa нaјкaсније у рпку пд 15 (петнaест) дaнa пд дaнa пдржaвaоa
кпнститутивне седнице Скупщтине.
Ппступaк избпрa зaменикa председникa Скупщтине идентишaн је ппступку избпрa председникa
Скупщтине.
Глaсaое зa зaменикa председникa Скупщтине врщи се ппсебнп, a зaменик председникa Скупщтине
је изaбрaн aкп се зa оегпв избпр изјaсни вище пд пплпвине присутних делегата Скупщтине.
Иницијaтиву зa пппзив председникa или зaменикa председника Скупщтине КМСЗТС, уз писaнп
пбрaзлпжеое, Скупщтини КМСЗТС мпже ппднети свaки пгрaнaк кпмпре или нaјмaое 1/3 делегата
Скупщтине КМСЗТС.
П ппднетпј иницијaтиви Скупщтинa се изјaщоaвa нa првпј нaреднпј седници.
Председник или зaменик председникa Скупщтине су пппзвaни укпликп се зa тп изјaсни 2/3 вище
пд пплпвине пд укупнпг брпјa делегата Скупщтине.
Скупщтинa бирa нпвпг председникa или зaменикa председникa нaјкaсније у рпку пд 30 дaнa пд
дaнa пппзивa претхпднпг.
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У слушaју пппзивa председникa Скупщтине рaдпм Скупщтине дп избпрa нпвпг председникa,
укљушујући и сaзивaое нaредне седнице Скупщтине, рукпвпди зaменик председникa Скупщтине.
У слушaју истпвременпг пппзивa председникa и зaменикa председникa, рaдпм Скупщтине Кпмпре,
укљушујући и сaзивaое нaредне седнице Скупщтине, рукпвпди директпр Кпмпре најстарији
делегат Скупщтине.
Мaндaт председникa и зaменикa председникa Скупщтине трaје 4 гпдине.

ИЗБПР УПРAВНПГ ПДБПРA КПМПРЕ И ИЗВРШНИХ ПДБПРA ПГРAНAКA КПМПРЕ
Члaн 132. 131.
Члaнпве Упрaвнпг пдбпрa, искљушивп из редпвa делегата Скупщтине Кпмпре, предлaжу делегати
Скупщтине Кпмпре, пднпснп пгрaнци Кпмпре (Седница делегата Скупщтине Кпмпре са пгранка)
срaзмернп брпју делегата изaбрaних у Скупщтину, у склaду сa шлaнпм 33. Стaтутa.
Члaн 133. 132.
Делегати Скупщтине КМСЗТС пднпснп пгрaнци Кпмпре – Седница делегата Скупщтине са пгранка, у
писaнпј фпрми, дпстaвљaју предлпге кaндидaтa зa шлaнпве Упрaвнпг пдбпрa, пднпснп Изврщнпг
пдбпрa пгрaнкa, Кпмисији зa избпр и именпвaое Скупщтине КМСЗТС, нaјкaсније у рпку пд 15 дaнa
пд дaнa кпнституисaоa Скупщтине Кпмпре.
Кпмисијa утврђује листу предлпжених кaндидaтa и дпстaвљa је Скупщтини КМСЗТС нa пдлушивaое.
Скупщтинa КМСЗТС, глaсa п избпру шлaнпвa Упрaвнпг пдбпрa, пднпснп шлaнпвa Изврщнпг пдбпрa
нaјкaсније у рпку пд 30 дaнa пд дaнa кпнституисaоa Скупщтине.
Дaнпм кпнституисaоa Скупщтине смaтрa се дaн пдржaвaоa прве, кпнститутивне седнице нпвпг
сaзивa Скупщтине КМСЗТС, нa кпјпј се верификују мaндaти делегaтa.
Скупщтинa п ппнуђенпј листи глaсa у целпсти.
Члaнпви Упрaвнпг пдбпрa Кпмпре, пднпснп шлaнпви Изврщнпг пдбпрa пгрaнкa изaбрaни су
укпликп се зa листу изјaсни вище пд пплпвине присутних шлaнпвa Скупщтине Кпмпре.
Укпликп се зa ппнуђену листу кaндидaтa зa шлaнпве Упрaвнпг пдбпрa, пднпснп шлaнпве Изврщнпг
пдбпрa пгрaнкa не изјaсни дпвпљaн брпј присутних шлaнпвa Скупщтине, избпри се ппнaвљaју
нaјкaсније у рпку пд 30 дaнa.
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Члaн 134. 133.
Члaнпви Упрaвнпг пдбпрa, нa пснпву Ппслпвникa п рaду Упрaвнпг пдбпрa КМСЗТС, из свпјих
редпвa, бирaју председникa Упрaвнпг пдбпрa, нaјкaсније у рпку пд 15 дaнa пд дaнa избпрa
шлaнпвa Упрaвнпг пдбпрa.
Укпликп Управни пдбпр не изабере Председника Управнпг пдбпра у рпку пд 15 дана пд дана
избпра шланпва УП, Скупщтина Кпмпре у нареднпм рпку пд 30 дана бира Председника УП између
предлпжених кандидата већинпм пд присутнпг брпја делегата.
Члaнпви Изврщнпг пдбпрa нa пснпву Ппслпвникa п рaду Изврщнпг пдбпрa Пгрaнкa, из свпјих
редпвa, бирaју председникa Изврщнпг пдбпрa пгрaнкa, нaјкaсније у рпку пд 15 дaнa пд дaнa
избпрa шлaнпвa Изврщнпг пдбпрa.
Председник Изврщнпг пдбпрa пгрaнкa је изaбрaн укпликп је зa оегa глaсaлп вище пд пплпвине
укупнпг брпјa шлaнпвa Изврщнпг пдбпрa, а укпликп Изврщни пдбпр не изабере Председника,
избпр Председника Изврщнпг пдбпра врщи Седница делегата Скупщтине Кпмпре пгранка већинпм
пд укупнпг брпја гласпва.
и укпликп ту пдлуку Пдлуку п избпру председника Изврщнпг пдбпра верификује Скупщтинa
Кпмпре већинпм глaспвa пд укупнпг присутнпг брпјa делегата.
Председник Упрaвнпг пдбпрa је изaбрaн укпликп зa оегa глaсa вище пд пплпвине укупнпг брпјa
шлaнпвa Упрaвнпг пдбпрa, и укпликп ту пдлуку верификује Скупщтинa већинпм глaспвa пд укупнпг
присутнпг брпјa делегата.
Укпликп кaндидaт зa председникa не дпбије пптребну већину у Скупщтини Кпмпре, глaсaое се
ппнaвљa нaјкaсније у рпку пд 30 дaнa нa седници Скупщтине Кпмпре.
Члaн 135. 134.
Председник Упрaвнпг пдбпрa нa седници нa кпјпј је и сaм изaбрaн, уз пбрaзлпжеое, предлaже
Скупщтини Кпмпре зaменикa председникa Упрaвнпг пдбпрa из редпвa шлaнпвa Упрaвнпг пдбпрa.
П предлпженим кaндидaтимa се глaсa ппјединaшнп, a кaндидaт зa зaменикa председникa
Управнпг пдбпра је изaбрaн нa ту функцију укпликп се зa тп изјaсни вище пд пплпвине пд
присутнпг брпја делегата Скупщтине.
Укпликп кaндидaт зa зaменикa председникa Упрaвнпг пдбпрa није изaбрaн, глaсaое се ппнaвљa
нaјкaсније у рпку пд 30 дaнa, нa седници Скупщтине.
Мaндaт председникa, зaменикa председникa и шлaнпвa Упрaвнпг пдбпрa трaје шетири гпдине.
Мaндaт председникa и шлaнпвa Изврщнпг пдбпрa пгрaнкa трaје шетири гпдине.
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Члaн 136. 135.
Иницијaтивa зa пппзив Упрaвнпг пдбпрa у целпсти, председникa, зaменикa председникa или
шлaнпвa пвпг пргaнa дпстaвљa се, у писaнпј фпрми, Кпмисији зa избпр и именпвaое Скупщтине
КМСЗТС.
Иницијaтивa зa пппзив Изврщнпг пдбпрa у целини, председника или шлaнпвa пвпг пргaнa
дпстaвљa се у писaнпј фпрми, Кпмисији зa избпр и именпвaое Скупщтини кпмпре.
Иницијaтиву зa пппзив председникa или зaменикa председникa Упрaвнпг пдбпрa, уз писaнп
пбрaзлпжеое, мпже ппднети нaјмaое једнa трећинa делегата Скупщтине Кпмпре, једнa трећинa
шлaнпвa Упрaвнпг пдбпрa или једaн пгрaнaк кпмпре – седница делегата Скупщтине са пгранка.
Иницијaтиву зa пппзив председникa Изврщнпг пдбпрa, уз писaнп пбрaзлпжеое, мпже ппднети
нaјмaое једнa трећинa делегата Скупщтине Кпмпре из Пгрaнкa у шији именик је уписaн
председникa Изврщнпг пдбпрa.
Иницијaтиву зa пппзив зaменикa председникa Упрaвнпг пдбпрa, уз писaнп пбрaзлпжеое, мпже
ппкренути председник Упрaвнпг пдбпрa, нaјмaое једнa трећинa шлaнпвa Упрaвнпг пдбпрa, једнa
трећинa делегата Скупщтине Кпмпре или једaн пгрaнaк Кпмпре.
Пппзвaни председник или зaменик председникa Упрaвнпг пдбпрa, пднпснп председник Изврщнпг
пдбпрa нису aутпмaтски пппзвaни и сa местa шлaнпвa Упрaвнпг пдбпрa, пднпснп Изврщнпг пдбпрa
укпликп ппднпсилaц иницијaтиве у свпм пбрaзлпжеоу тп није изришитп зaхтевaп.
Иницијaтиву зa пппзив шлaнa Упрaвнпг пдбпрa, уз писaнп пбрaзлпжеое, мпже ппднети нaјмaое
једнa трећинa делегата Скупщтине Кпмпре, или једaн пгрaнaк Кпмпре седница делегата
Скупщтине са пгранка.
Иницијaтиву зa пппзив шлaнa Изврщнпг пдбпрa, уз писaнп пбрaзлпжеое, мпже ппднети нaјмaое
једнa трећинa делегата Скупщтине Кпмпре из Пгрaнкa Кпмпре кпјем шлaн Изврщнпг пдбпрa
припaдa.
Иницијaтиву зa пппзив целпг Упрaвнпг пдбпрa, уз писaнп пбрaзлпжеое, мпже ппднети нaјмaое
једнa трећинa делегата Скупщтине Кпмпре или једaн пгрaнaк Кпмпре – седница делегата
Скупщтине са пгранка.
Иницијaтиву зa пппзив целпг Изврщнпг пдбпрa Пгрaнкa, уз писaнп пбрaзлпжеое, мпже ппднети
нaјмaое једнa трећинa шлaнпвa Скупщтине Кпмпре из тпг Пгрaнкa.
П иницијaтиви зa пппзив Упрaвнпг пдбпрa или Изврщнпг пдбпрa у целпсти, пднпснп председникa
и зaменикa председникa или шлaнa Упрaвнпг пдбпрa, пднпснп председникa или шлaнa Изврщнпг
пдбпрa, Скупщтинa глaсa нa првпј нaреднпј седници ппсле дaтумa пријемa иницијaтиве.
Упрaвни пдбпр у целпсти или Изврщни пдбпр у целпсти, председник и зaменик председникa
Упрaвнпг пдбпрa, пднпснп председникa Изврщнпг пдбпрa, те шлaнпви Упрaвнпг пдбпрa, пднпснп
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Изврщнпг пдбпрa пппзвaни су укпликп се зa тп изјaсни 2/3 већинa вище пд ппла пд укупнпг брпјa
делегата Скупщтине Кпмпре.
У слушaју пппзивa председникa Упрaвнпг пдбпрa, дп избпрa нпвпг, функцију врщи зaменик
председникa, a у слушaју и оегпве смене шлaн кпгa шлaнпви Упрaвнпг пдбпрa изaберу у склaду сa
Ппслпвникпм п рaду Упрaвнпг пдбпрa КМСЗТС.
У слушaју пппзивa председникa Изврщнпг пдбпрa дп избпрa нпвпг, функцију врщи шлaн кпгa
шлaнпви Изврщнпг пдбпрa изaберу у склaду сa Прaвилникпм п рaду Изврщнпг пдбпрa пгрaнкa
кпмпре.
Скупщтинa Кпмпре ће, нaјкaсније у рпку пд 30 дaнa пд дaнa пппзивa Упрaвнпг пдбпрa, оегпвпг
председникa, зaменикa председникa или шлaнa, нa нпвпј седници, изaбрaти нпви Упрaвни пдбпр,
председникa, зaменикa председникa, пднпснп шлaнa Упрaвнпг пдбпрa.
Скупщтинa Кпмпре ће, нaјкaсније у рпку пд 30 дaнa пд дaнa пппзивa Изврщнпг пдбпрa, оегпвпг
председникa, или шлaнa, нa нпвпј седници, изaбрaти нпви Изврщни пдбпр, председникa, пднпснп
шлaнa Изврщнпг пдбпрa.

ИЗБПР ДИРЕКТПРA
Члaн 137. 136.
Директпрa Кпмпре, искљушивп из свпјих редпвa, бирaју делегати Скупщтине Кпмпре.
Зa директпрa Кпмпре мпже се кaндидпвaти свaки делегат Скупщтине Кпмпре кпји испуоaвa услпве
зa директпрa Кпмпре прпписaне Зaкпнпм п кпмпрaмa здрaвствених рaдникa и Стaтутпм КМСЗТС,
aкп му ппдрщку дa једaн пгрaнaк кпмпре – седница делегата Скупщтине са пгранка или једнa
трећинa делегата Скупщтине Кпмпре.
Кaндидaтуре се, у писaнпј фпрми, сa пбрaзлпжеоем, дпстaвљaју Кпмисији зa избпр и именпвaое
Скупщтине Кпмпре нaјкaсније у рпку пд тридесет дaнa пд дaнa пдржaвaоa кпнститутивне седнице
Скупщтине.
Кпмисијa прaви јединствену листу кaндидaтa и дпстaвљa је Скупщтини нa пдлушивaое.
Скупщтинa глaсa п ппнуђеним кaндидaтимa нa седници кпјa се пдржaвa нaјкaсније у рпку пд 30
дaнa пд дaнa пдржaвaоa кпнститутивне седнице Скупщтине.
Зa директпрa Кпмпре изaбрaн је кaндидaт кпји псвпји вище пд пплпвине глaспвa присутнпг брпја
делегата Скупщтине Кпмпре.
Укпликп ниједaн кaндидaт у првпм кругу глaсaоa не псвпји вище пд пплпвине глaспвa присутнпг
брпја делегата Скупщтине, двa кaндидaтa сa нaјвећим брпјем глaспвa иду у други круг.
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Зa директпрa Кпмпре, у другпм кругу, изaбрaн је кaндидaт сa већим брпјем глaспвa.
Укпликп је нa листи кaндидaтa сaмп једaн кaндидaт, a пн приликпм глaсaоa не псвпји вище пд
пплпвине глaспвa присутнпг брпја делегата Скупщтине Кпмпре, глaсaое се ппнaвљa нaјкaсније у
рпку пд 30 дaнa, нa седници Скупщтине Кпмпре.
Члaн 138. 137.
Мaндaт директпрa Кпмпре трaје шетири гпдине.
Члaн 139. 138.
Иницијaтивa зa пппзив директпрa Кпмпре дпстaвљa се, у писaнпј фпрми, Кпмисији зa избпр и
именпвaое Скупщтине КМСЗТС.
Иницијaтиву зa пппзив директпрa Кпмпре мпже ппднети нaјмaое 2/3 1/3 делегата Скупщтине
Кпмпре или једaн Пгрaнaк Кпмпре нa пснпву пдлуке дпнете глaспвимa вище пд пплпвине делегата
Скупщтине Кпмпре из пгрaнкa кпмпре (Седница делегата Скупщтине са пгранка).
П иницијaтиви зa пппзив директпрa КМСЗТС, Скупщтинa пдлушује нa првпј седници ппсле дaнa
пријемa иницијaтиве.
Директпр КМСЗТС пппзвaн је укпликп се зa тп изјaсни 2/3 већинa вище пд ппла пд укупнпг брпјa
делегата Скупщтине.
Избпр нпвпг директпрa Кпмпре имa се пбaвити нaјкaсније у рпку пд 30 дaнa пд дaнa пппзивa
претхпднпг, нa седници Скупщтине КМСЗТС.
Дп избпрa нпвпг директпрa функцију директпрa врщи председник Скупщтине Кпмпре пднпснп у
слушају да председника Скупщтине нема, заменик председника Скупщтине.

НAДЗПРНИ ПДБПР КМСЗТС
Члaн 140. 139.
Нaдзпрни пдбпр КМСЗТС имa щест шлaнпвa кпје бирa Скупщтинa Кпмпре, такп да сваки пгранак
има пп једнпг шлана у Надзпрнпм пдбпру.
Председник, зaменик председникa и шлaнпви Нaдзпрнпг пдбпрa мпрaју бити изaбрaни нaјкaсније
у рпку пд 30 дaнa пд дaнa кпнституисaоa Скупщтине, из редпвa шлaнпвa Нaдзпрнпг пдбпрa.
Кaндидaте зa шлaнпве Нaдзпрнпг пдбпрa, искљушивп из редпвa делегата Скупщтине Кпмпре, мпже
предлпжити нaјмaое једнa петинa шлaнпвa Скупщтине Кпмпре или предлаже вище пд пплпвине
шлaнпвa делегата из пгрaнкa Кпмпре у Скупщтини кпмпре (Седница делегата Скупщтине са
пгранка).
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Предлпзи се, у писaнпј фпрми, дпстaвљaју Кпмисији зa избпр и именпвaое кпјa утврђује листе
кaндидaтa зa све нaбрпјaне функције и дпстaвљa их Скупщтини нa пдлушивaое.
Зa шлaнпве Нaдзпрнпг пдбпрa глaсa се листa у целпсти.
Зa шлaнпве Нaдзпрнпг пдбпрa изaбрaнп је шетвпрп щест кaндидaтa сa нaјвећим са вище пд
пплпвине глaспвa присутнпг брпја делегата Скупщтине присутних глaспвa присутних делегата
Скупщтине.
Председник Нaдзпрнпг пдбпрa је изaбрaн укпликп зa оегa глaсa вище пд пплпвине укупнпг брпјa
шлaнпвa Нaдзпрнпг пдбпрa, и укпликп ту пдлуку верификује Скупщтинa већинпм глaспвa пд
укупнпг присутнпг брпјa шлaнпвa.
Укпликп Надзпрни пдбпр не изабере Председника Надзпрнпг пдбпра у рпку пд 30 дана пд дана
кпнституисаоа НП, Скупщтина Кпмпре у нареднпм рпку пд 30 дана бира Председника НП између
предлпжених кандидата, већинпм пд присутнпг брпја делегата.
Укпликп ниједaн пд кaндидaтa не дпбије вище пд пплпвине глaспвa, приступa се другпм кругу
глaсaоa.
У други круг глaсaоa иду двa кaндидaтa сa нaјвећим брпјем глaспвa у првпм кругу, a изaбрaн је
пнaј кaндидaт кпји псвпји већи брпј глaспвa.
Нa ппступaк избпрa зaменикa председникa Нaдзпрнпг пдбпрa, примеоује се ппступaк утврђен зa
избпр председникa.
Мaндaт председникa, зaменикa председникa и шлaнпвa Нaдзпрнпг пдбпрa трaје 4 гпдине.
Члaн 141. 140.
Иницијaтиву зa пппзив председникa, зaменикa председникa, шлaнa или Нaдзпрнпг пдбпрa у
целини, у писaнпј фпрми, Кпмисији зa избпр и именпвaое Скупщтине, мпже ппднети нaјмaое
једнa петинa шлaнпвa трећина делегата Скупщтине или једaн пгрaнaк кпмпре сa глaспвимa вище
пд пплпвине шлaнпвa делегата Скупщтине Кпмпре из пгрaнкa Кпмпре (Седница делегата
Скупщтине са пгранка).
Скупщтинa се п ппднетпј иницијaтиви изјaщоaвa нa првпј нaреднпј седници пд дaнa пријемa
иницијaтиве.
Председник, зaменик председникa или шлaн Нaдзпрнпг пдбпрa су пппзвaни укпликп се зa тп
изјaсни 2/3 већинa вище пд пплпвине пд укупнпг брпја делегата Скупщтине.
У слушaју пппзивa председникa, зaменикa председникa, шлaнa или целпг Нaдзпрнпг пдбпрa,
Скупщтинa ће изaбрaти нпве шлaнпве или цеп пргaн, нa нпвпј седници, нaјкaсније у рпку пд 30
дaнa пд дaнa пппзивa.
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Пппзвaнпг председникa, дп избпрa нпвпг, у склaду сa Ппслпвникпм п рaду Нaдзпрнпг пдбпрa
КМСЗТС, зaмеоује зaменик председникa или једaн пд шлaнпвa.

ПДБПРИ ПП СТРУЧНИМ ПРПФИЛИМA
Члaн 142. 141.
Пдбпре пп струшним прпфилимa шине предстaвници прпфилa медицинске струке и здрaвствених
технишaрa из редa делегата Скупщтине.
Прпфилски пдбпри КМСЗТС имaју пп щест шлaнпвa најмаое 3 шлана.
Скупщтинa КМСЗТС бирa шлaнпве прпфилских пдбпрa нaјкaсније у рпку пд 30 дaнa пд дaнa
кпнституисaоa Скупщтине.
Кaндидaте зa шлaнпве прпфилских пдбпрa Кпмпре, предлaжу шлaнпви делегати Скупщтине Кпмпре
из пгрaнaкa нa пснпву пдлуке вище пд пплпвине шлaнпвa свaкпг пгрaнкa (Седница делегата
Скупщтине из пгранка).
Скупщтинa глaсa п листи кaндидaтa зa шлaнпве предлпжених пдбпрa у целини.
Листa је прихвaћенa верификпвана укпликп се зa оу изјaсни вище пд пплпвине присутнпг брпја
делегата Скупщтине КМСЗТС.
Укпликп ппнуђенa листa не дпбије пптребну већину, Скупщтинa ће, нaјкaсније у рпку пд 30 дaнa,
глaсaти п ппнпвнпм избпру шлaнпвa прпфилских пдбпрa.
Ппступaк избпрa председникa и зaменикa председникa прпфилских пдбпрa ближе се уређују
Ппслпвницимa п рaду прпфилских пдбпрa кпје дпнпси Скупщтина на предлпг Управнпг пдбпра.
Мaндaт председникa, зaменикa председникa и шлaнпвa прпфилских пдбпрa трaје шетири гпдине.
Члaн 143.142.
Иницијaтиву зa пппзив ппјединих шлaнпвa прпфилскпг пдбпрa или пдбпрa у целини Кпмпре,
Кпмисији зa избпр и именпвaое КМСЗТС, у писaнпј фпрми, мпже предлпжити нaјмaое једнa
петинa шлaнпвa трећина делегата Скупщтине Кпмпре или вище пд пплпвине шлaнпвa делегата
пгрaнкa у Скупщтини Кпмпре (Седница делегата Скупщтине са пгранка).
Скупщтинa се п ппднетпј иницијaтиви изјaщоaвa глaсaоем, нa првпј седници ппсле пријемa
иницијaтиве.
Члaн прпфилскпг пдбпрa или пдбпр у целини, пппзвaни су укпликп се зa тп изјaсни 2/3 већинa
вище пд пплпвине пд укупнпг брпјa делегата Скупщтине.
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Нпви шлaн прпфилскпг пдбпрa или прпфилски пдбпр у целини бирa се нaјкaсније у рпку пд 30 дaнa
пд пппзивa, нa седници Скупщтине КМСЗТС.

ИЗБПР СУДПВA ЧAСТИ ПРВПГ И ДРУГПГ СТЕПЕНA
Члaн 144. 143.
Суд шaсти другпг степенa шине председник и пет шлaнпвa.
Председникa и шлaнпве судa шaсти другпг степенa бирa Скупщтинa КМСЗТС у рпку пд 30 60 дaнa пд
дaнa кпнституисaоa Скупщтине.
Кaндидaте зa председникa и шлaнпве судa шaсти мпже предлпжити нaјмaое једнa трећина
делегата петинa шлaнпвa Скупщтине КМСЗТС или једaн пгрaнaк кпмпре сa нaдпплпвишнпм
већинпм глaспвa шлaнпвa Седнице делегата Скупщтине Кпмпре из пгрaнкa Кпмпре.
Кaндидaтуре се, у писaнпј фпрми, дпстaвљaју Кпмисији зa избпр и именпвaое, кпјa прaви кпнaшну
листу предлпжених кaндидaтa и дпстaвљa је Скупщтини КМСЗТС нa пдлушивaое.
Зa шлaнпве судa шaсти глaсa се зa листу у целпсти.
Зa председникa судa шaсти изaбрaн је пнaј кaндидaт кпји у првпм кругу глaсaоa псвпји вище пд
једне пплпвине глaспвa присутних шлaнпвa делегата Скупщтине.
Aкп у првпм кругу глaсaоa ниједaн кaндидaт не псвпји нaдпплпвишну већину глaспвa, двa
кaндидaтa сa нaјвећим брпјем глaспвa иду у други круг глaсaоa.
Зa председникa судa шaсти изaбрaн је кaндидaт кпји у другпм кругу псвпји већи брпј глaспвa
присутних шлaнпвa делегата Скупщтине КМСЗТС.
Мaндaт председникa, и шлaнпвa судa шaсти трaје шетири гпдине, ппшев пд дaнa пплaгaоa свешaне
изјaве.
Члaн 145. 144.
Суд шaсти првпг степенa шине председник и двa шлaнa.
Председникa, и шлaнпве Судa шaсти првпг степенa бирaју шлaнпви делегати Скупщтине Кпмпре, из
Пгрaнкa Кпмпре, у рпку пд 30 60 дaнa пд дaнa кпнституисaоa Скупщтине Кпмпре.
Кaндидaте зa председникa и шлaнпве мпже предлпжити нaјмaое једнa трећина петинa шлaнпвa на
Седници делегата Скупщтине Кпмпре из Пгрaнкa КМСЗТС.
Кaндидaтуре се, у писaнпј фпрми, дпстaвљaју Кпмисији зa избпр и именпвaое, кпјa прaви кпнaшну
листу предлпжених кaндидaтa и дпстaвљa је Скупщтини Кпмпре нa пдлушивaое.
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П листи кaндидaтa зa шлaнпве Судa шaсти првпг степенa глaсa се у целпсти.
Зa председникa Судa шaсти првпг степенa изaбрaн је пнaј кaндидaт кпји у првпм кругу глaсaоa
псвпји вище пд једне пплпвине глaспвa присутних шлaнпвa делегата Скупщтине Кпмпре.
Aкп у првпм кругу глaсaоa ниједaн кaндидaт не псвпји вище пд пплпвине глaспвa, двa кaндидaтa
сa нaјвећим брпјем глaспвa иду у други круг глaсaоa.
Зa председникa Судa шaсти првпг степенa изaбрaн је кaндидaт кпји у другпм кругу псвпји већи брпј
глaспвa присутних шлaнпвa делегата Скупщтине Кпмпре.
Свaки делегaт у Скупщтини Кпмпре, из Пгрaнкa Кпмпре, мпже дa предлпжи Кпмисији зa избпр и
именпвaое пп једнпг кaндидaтa зa шлaнa Судa шaсти првпг степенa тпг пгрaнкa.
Кпмисијa прaви зaједнишку листу кaндидaтa и дпстaвљa је Скупщтини Кпмпре нa пдлушивaое.
Члaнпви Судa шaсти првпг степенa изaбрaни су aкп се зa тп изјaсни вище пд пплпвине присутних
шлaнпвa делегата Скупщтине Кпмпре.
Мaндaт председникa и шлaнпвa Судa шaсти првпг степенa трaје шетири гпдине, ппшев пд дaнa
пплaгaоa свешaне изјaве.
Члaн 146. 145.
Иницијaтиву зa пппзив председникa, зaменикa председникa, шлaнa Судa шaсти или судa шaсти у
целини, у писaнпј фпрми, Кпмисији зa избпр и именпвaое, мпже ппднети нaјмaое једнa петинa
шлaнпвa трећина делегата Скупщтине Кпмпре или једaн пгрaнaк кпмпре сa вище пд пплпвине
глaспвa делегата Скупщтине Кпмпре из пгрaнкa Кпмпре (Седница делегата Скупщтине са пгранка).
Скупщтинa ће се п ппднетпј иницијaтиви изјaснити нa првпј седници кпјa следи пп пријему
иницијaтиве.
Председник, зaменик председникa, шлaн или суд шaсти у целини пппзвaни су укпликп се зa тп
изјaсни 2/3 вище пд пплпвине пд укупнпг брпјa шлaнпвa делегата Скупщтине Кпмпре.
У слушaју пппзивa, Скупщтинa ће нпве нпсипце функцијa у суду шaсти или суд шaсти у целини,
изaбрaти нaјкaсније у рпку пд 30 дaнa пд пппзивa претхпдних.
У слушaју пппзивa председникa судпвa шaсти, дп избпрa нпвпг, a у склaду сa Ппслпвникпм п рaду,
функцију председникa пбaвљa зaменик председникa или нaјстaрији шлaн Судa.
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ИЗБПР КПМИСИЈЕ ТЕЛА ЗA ППСРЕДПВAОЕ
Члaн 147. 146.
Кпмисијa Телп зa ппсредпвaое имa председникa и пет шлaнпвa.
Председникa и шлaнпве Кпмисије Телп зa ппсредпвaое именује Скупщтинa КМСЗТС у рпку пд 30 60
дaнa пд дaнa кпнституисaоa Скупщтине.
Кaндидaте зa председникa и шлaнпве Кпмисије Телп зa ппсредпвaое мпже предлпжити нaјмaое
једнa петинa шлaнпвa трећина делегата Скупщтине КМСЗТС или једaн пгрaнaк кпмпре сa вище пд
пплпвине глaспвa делегата Скупщтине Кпмпре из пгрaнкa Кпмпре (Седница делегата Скупщтине са
пгранка).
Кaндидaтуре се, у писaнпј фпрми, дпстaвљaју Кпмисији зa избпр и именпвaое, кпјa прaви кпнaшну
листу предлпжених кaндидaтa и дпстaвљa је Скупщтини КМСЗТС нa пдлушивaое.
Зa шлaнпве Кпмисије Тела зa ппсредпвaое глaсa се зa листу у целпсти.
Зa председникa Кпмисије Тела зa ппсредпвaое изaбрaн је пнaј кaндидaт кпји у првпм кругу
глaсaоa псвпји вище пд једне пплпвине глaспвa присутних шлaнпвa делегата Скупщтине.
Aкп у првпм кругу глaсaоa ниједaн кaндидaт не псвпји нaдпплпвишну већину глaспвa присутних
делегата, двa кaндидaтa сa нaјвећим брпјем глaспвa иду у други круг глaсaоa.
Зa председникa Кпмисије Тела зa ппсредпвaое изaбрaн је кaндидaт кпји у другпм кругу псвпји
већи брпј глaспвa присутних шлaнпвa делегата Скупщтине КМСЗТС.
Мaндaт председникa, и шлaнпвa Кпмисије Тела зa ппсредпвaое трaје шетири гпдине, ппшев пд дaнa
пплaгaоa свешaне изјaве.
Кпмисијa Телп зa ппсредпвaое нa пгрaнку имa председникa и двa шлaнa.
Председник и шлaнпви КпмисијеТела зa ппсредпвaое нa нивпу пгрaнкa бирaју се пп прпцедури
избпрa Кпмисије Тела зa ппсредпвaое КМСЗТС, а на Седници делегата Скупщтине КМСЗТС са
пгранка.

ИЗБПР ДИСЦИПЛИНСКПГ ТУЖИПЦA И ЗAМЕНИКA ТУЖИПЦA ПРИ ПГРAНЦИМA
Члaн 148. 147.
КМСЗТС имa дисциплинскпг тужипцa и щест пет зaменикa дисциплинскпг тужипцa пп пгрaнцимa
Кпмпре.
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Дисциплинскпг тужипцa и зaменике тужипцa бирa Скупщтинa КМСЗТС у рпку пд 30 60 дaнa пд дaнa
кпнституисaоa Скупщтине.
Кaндидaте зa дисциплинскпг тужипцa и зaменике мпже предлпжити нaјмaое једнa трећина
делегата петинa шлaнпвa Скупщтине КМСЗТС или једaн пгрaнaк кпмпре сa вище пд пплпвине
глaспвa делегата Скупщтине Кпмпре из пгрaнкa Кпмпре (Седница делегата Скупщтине са пгранка).
Кaндидaтуре се, у писaнпј фпрми, дпстaвљaју Кпмисији зa избпр и именпвaое, кпјa прaви кпнaшну
листу предлпжених кaндидaтa и дпстaвљa је Скупщтини КМСЗТС нa пдлушивaое.
Зa зaменике дисциплинскпг тужипцa глaсa се зa листу у целпсти.
Зa дисциплинскпг тужипцa изaбрaн је пнaј кaндидaт кпји у првпм кругу глaсaоa псвпји вище пд
једне пплпвине глaспвa присутних шлaнпвa делегата Скупщтине.
Aкп у првпм кругу глaсaоa ниједaн кaндидaт не псвпји вище пд пплпвине глaспвa, двa кaндидaтa
сa нaјвећим брпјем глaспвa иду у други круг глaсaоa.
Зa дисциплинскпг тужипцa изaбрaн је кaндидaт кпји у другпм кругу псвпји већи брпј глaспвa
присутних шлaнпвa делегата Скупщтине КМСЗТС.
Мaндaт дисциплинскпг тужипцa и зaменикa тужипцa трaје шетири гпдине, ппшев пд дaнa пплaгaоa
свешaне изјaве.
ИЗБПР ЕТИЧКПГ ПДБПРA
Члaн 149. 148.
Етишки пдбпр КМСЗТС имa председникa и седaм пет шлaнпвa. кпји се бирaју из редпвa струшнппрпфилских пдбпрa делегата Скупщтине пгранака.
Председникa и шлaнпве Етишкпг пдбпрa бирa Скупщтинa КМСЗТС у рпку пд 30 60 дaнa пд дaнa
кпнституисaоa Скупщтине.
Кaндидaте зa председникa и шлaнпве Етишкпг пдбпрa мпже предлпжити нaјмaое једнa петинa
шлaнпвa трећина делегата Скупщтине КМСЗТС или једaн пгрaнaк кпмпре сa вище пд пплпвине
глaспвa делегата Скупщтине Кпмпре из пгрaнкa Кпмпре (Седница делегата Скупщтине са пгранка),
тaкп дa свaки пд пгрaнaкa имa нaјмaое пп једнпг шлaнa у Етишкпм пдбпру.
Кaндидaтуре се, у писaнпј фпрми, дпстaвљaју Кпмисији зa избпр и именпвaое, кпјa прaви кпнaшну
листу предлпжених кaндидaтa и дпстaвљa је Скупщтини КМСЗТС нa пдлушивaое.
Зa шлaнпве Етишкпг пдбпрa глaсa се зa листу у целпсти.
Зa председникa Етишкпг пдбпрa изaбрaн је пнaј кaндидaт кпји у првпм кругу глaсaоa псвпји вище
пд једне пплпвине глaспвa присутних шлaнпвa делегата Скупщтине.
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Aкп у првпм кругу глaсaоa ниједaн кaндидaт не псвпји вище пд пплпвине глaспвa, двa кaндидaтa
сa нaјвећим брпјем глaспвa иду у други круг глaсaоa.
Зa председникa Етишкпг пдбпрa изaбрaн је кaндидaт кпји у другпм кругу псвпји већи брпј глaспвa
присутних шлaнпвa делегата Скупщтине КМСЗТС.
Мaндaт председникa и шлaнпвa Етишкпг пдбпрa трaје шетири гпдине, ппшев пд дaнa пплaгaоa
свешaне изјaве.

ИЗБПР ПДБПРA ЗA ПБРAЗПВAОЕ
Члaн 150.149.
Пдбпр зa пбрaзпвaое КМСЗТС имa председникa и пет шлaнпвa.
Председникa и шлaнпве Пдбпрa зa пбрaзпвaое бирa Скупщтинa КМСЗТС у рпку пд 30 60 дaнa пд
дaнa кпнституисaоa Скупщтине.
Кaндидaте зa председникa и шлaнпве Пдбпрa зa пбрaзпвaое мпже предлпжити нaјмaое једнa
петинa шлaнпвa трешина делегата Скупщтине КМСЗТС или једaн пгрaнaк кпмпре сa вище пд
пплпвине глaспвa делегата Скупщтине Кпмпре из пгрaнкa Кпмпре (Седница делегата Скупщтине са
пгранка). тaкп дa свaки пд пгрaнaкa имa нaјмaое пп једнпг шлaнa у пдбпр зa пбрaзпвaое.
Кaндидaтуре се, у писaнпј фпрми, дпстaвљaју Кпмисији зa избпр и именпвaое, кпјa прaви кпнaшну
листу предлпжених кaндидaтa и дпстaвљa је Скупщтини КМСЗТС нa пдлушивaое.
Зa председникa Пдбпрa зa пбрaзпвaое изaбрaн је пнaј кaндидaт кпји у првпм кругу глaсaоa псвпји
вище пд једне пплпвине глaспвa присутних шлaнпвa делегата Скупщтине.
Aкп у првпм кругу глaсaоa ниједaн кaндидaт не псвпји вище пд пплпвине глaспвa, двa кaндидaтa
сa нaјвећим брпјем глaспвa иду у други круг глaсaоa.
Зa председникa Пдбпрa зa пбрaзпвaое изaбрaн је кaндидaт кпји у другпм кругу псвпји већи брпј
глaспвa присутних шлaнпвa делегата Скупщтине КМСЗТС.
Мaндaт председникa и шлaнпвa Пдбпрa зa пбрaзпвaое трaје шетири гпдине, ппшев пд дaнa
пплaгaоa свешaне изјaве.
Члaн 150.
Директпр, председник и заменик председника Скупщтине Кпмпре, шланпви Управнпг и Надзпрнпг
пдбпра Кпмпре, председник Изврщнпг пдбпра, не мпгу бити на тпј функцији укпликп су у сукпбу
интереса, прпписанпг Закпнпм п кпмпрама здравствених радника и пвим Статутпм.
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Сукпб интереса из става 1) пвпг шлана утврђује се Рещеоем Агенције Републике Србије у шијпј је
надлежнпсти утврђиваое сукпба интереса у складу са закпнпм.
У слушају да је Рещеое Агенције из става 2) пвпг шлана правпснажнп, председник или заменик
председника Скупщтине КМСЗТС на првпј нареднпј седници кпнстатује престанак мандата лицу из
става 1) пвпг шлана збпг сукпба интереса.
У слушају да Рещеое Агенције из става 2) пвпг шлана није правпснажнп, Скупщтина Кпмпре мпже
пдлукпм већине присутних делегата на седници пппзвати лице из става 1) пвпг шлана збпг сукпба
интереса.
Члaн 151.
Директпр, председник и заменик председника Скупщтине Кпмпре, шланпви Управнпг и Надзпрнпг
пдбпра Кпмпре, председник Изврщнпг пдбпра Директпр, шлaнпви Упрaвнпг и Нaдзпрнпг пдбпрa
не мпгу бити: лицa изaбрaнa, ппстaвљенa или именпвaнa нa функцију у држaвнпм пргaну, пргaну
теритпријaлне aутпнпмије и лпкaлне сaмпупрaве, лицa изaбрaнa у пргaне упрaвљaоa пднпснп
ппслпвaоa виспкпщкплских устaнпвa, синдикaтa на републишкпм и ппкрајинскпм нивпу, удружеоa
здрaвствених устaнпвa и других струшних удружеоa здрaвствених рaдникa, п шему кaндидaти
прилaжу писaну изјaву п неппстпјaоу сукпбa интересa.
Члaн 152.
Рукпвпдећa функцијa у пргaнимa Кпмпре није сппјивa сa функцијaмa у пплитишким пaртијaмa на
градскпм, ппкрајинскпм и републишкпм нивпу, п шему кaндидaт зa рукпвпдећу функцију у
пргaнимa Кпмпре прилaже писaну изјaву п неппстпјaоу сукпбa интересa.
Члaн 153.
Члaнпви сaзивa Скупщтине КМСЗТС кпји буду изaбрaни нa рукпвпдеће функције у Кпмпри из шлана
152 имaју рпк пд 90 30 дaнa пд дана избпра на функцију у Кпмпри, дa ппднесу пстaвке нa функције
нaведене у шлaнпвимa 153. и 154. 152 и 153 пвих прaвилa пвпг Статута и п тпме писaним путем
пбaвесте Скупщтину и дпставе дпказ п ппднетпј пставци.
Укпликп ппменути шлaнпви Скупщтине не ппступе у склaду сa стaвпм 1. пвпг шлaнa, aутпмaтски ће
бити пппзвaни сa свпјих функцијa збпг крщеоa пдредби Зaкпнa п кпмпрaмa здрaвствених рaдникa,
Стaтутa КМСЗТС и пвих прaвилa. Скупщтина Кпмпре мпже пдлукпм већине присутних делегата на
седници пппзвати лице из става 1) пвпг шлана збпг сукпба интереса.
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IX ПРAВИЛA П РAДУ СУДПВA ЧAСТИ ПРВПГ И ДРУГПГ СТЕПЕНA
Ппщте пдредбе
Члaн 154.
Пвим Прaвилимa п рaду Судпвa шaсти (у дaље, тексту: Прaвилa) утврђује се пргaнизaцијa, нaшин
рaдa, тпк ппступкa пред Судпвимa шaсти првпг и другпг степенa Кпмпре медицинских сестaрa и
здрaвствених технишaрa Србије (у дaљем тексту: Кпмпрa), мере кпје се изришу зa дисциплинске
ппвреде утврђене Зaкпнпм п кпмпрaмa здрaвствених рaдникa и Стaтутпм Кпмпре медицинских
сестaрa и здрaвствених технишaрa Србије, кaп и прaвни лекпви.
Члaн 155.
Судпви шaсти Кпмпре медицинских сестaрa и здрaвствених технишaрa Србије су пргaни Кпмпре
медицинских сестaрa и здрaвствених технишaрa Србије кпји врще свпје функције утврђене
Зaкпнпм, Стaтутпм Кпмпре медицинских сестaрa и здрaвствених технишaрa Србије. и пвим
прaвилникпм.
Судпви шaсти су у врщеоу свпје функције сaмпстaлни и незaвисни и суде нa пснпву Зaкпнa, Стaтутa
Кпмпре, Кпдексa медицинске етике. и пвпг прaвилникa.
Судпви шaсти се пбрaзују кaп:
1. Судпви шaсти при пгрaнцимa Кпмпре, кaп Судпви шaсти првпг степенa и
2. Суд шaсти нa нивпу Кпмпре медицинских сестaрa и здрaвствених технишaрa Србије, кaп Суд шaсти
другпг степенa.
Суд шaсти првпг степенa имa седищте у седищту пгрaнкa Кпмпре:
Суд шaсти другпг степенa имa седищте у седищту Кпмпре, у Бепгрaду.
Члaн 156.
Суд шaсти првпг степенa из шлaнa 1556. пвих прaвилa Статута утврђује ппвреду прпфесипнaлне
дужнпсти или угледa шлaнa Кпмпре, нa пснпву спрпведенпг ппступкa зa утврђивaое дисциплинске
пдгпвпрнпсти шлaнa Кпмпре медицинских сестaрa и здрaвствених технишaрa Србије.

Дисциплинскa пдгпвпрнпст
Члaн 157.
Ппвреде прпфесипнaлне дужнпсти или угледa шлaнa Кпмпре ппстпје aкп шлaн Кпмпре свпјим
шиоеоем или нешиоеоем:
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1. ппступa у супрптнпсти сa пдредбaмa Зaкпнa кпјим се уређује здрaвственa зaщтитa и Зaкпнa
кпјим се уређује здрaвственп псигурaое у пружaоу здрaвствене зaщтите пaцијентимa;
2. неизврщaвa мaтеријaлне пбaвезе премa Кпмпри;
3. ппвреди Кпдекс медицинске етике Етишки кпдекс п шему мищљеое даје Етишки пдбпр;
4. непрпфесипнaлним ппнaщaоем угрпжaвa прпцес рaдa, пбaвљa здрaвствену делaтнпст
неструшнп, или aкп нaшини струшну грещку;
5. свпјим ппнaщaоем премa пaцијентимa, другим шлaнпвимa Кпмпре или другим лицимa ппвреди
углед прпфесије;
6. неташним изјавама према другим шланпвима Кпмпре у јавнпсти, нанпси щтету угледу шлану
Кпмпре и Кпмпри;
7. изнпси увреде на рашун других шланпва Кпмпре у јавнпсти;
6. у пбaвљaоу здрaвствене делaтнпсти злпупптреби средствa здрaвственпг псигурaоa;
78. неиспуоaвa пбaвезе шлaнa Кпмпре утврђене Зaкпнпм, Стaтутпм и другим ппщтим aктимa
Кпмпре;
89. неизврщaвa пдлуке пргaнa Кпмпре;
10. ппвређује ппщте акте Кпмпре, п шему претхпднп дпнпси пдлуку п ппвреди акта – Скупщтина
КМСЗТС.
Члaн 158.
Пред Судпм шaсти мпже дa пдгпвaрa сaмп шлaн Кпмпре медицинских сестaрa и здрaвствених
технишaрa Србије.
Суд шaсти првпг степенa суди у већу пд трпјице судијa (председник и двa шлaнa), a Суд шaсти другпг
степенa суди у већу пд щест судијa (председник и пет шлaнпвa).
Члaн 159.
У ппступку пред Судпм шaсти примеоују се пдредбе Зaкпнa п ппщтем упрaвнпм ппступку (у дaљем
тексту: ЗУП) у ппгледу усмене рaспрaве, дпкaзивaоa, дпстaвљaоa зaписникa , искљушеоa јaвнпсти
кaп и нaшелa ЗУП-a, кaп щтп су: нaшелп зaкпнитпсти, нaшелп истине, нaшелп пцене дпкaзa, нaшеп
сaмпстaлнпсти у рещaвaоу, укпликп Стaтутпм и пвим прaвилимa није другaшије пдређенп.
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Члaн 160.
Сви ушесници у ппступку пред Судпм кaп и шлaнпви Кпмпре, пргaни, телa и пргaнизaципни пблици
Кпмпре су дужни дa Судпвимa шaсти дпстaвљaју aкте, списе, ппдaтке и пбaвещтеоa кпји су
пптребни у ппступку пдлушивaоa пред Судпм шaсти.
Члaнпви Кпмпре су дужни, пп зaхтеву Судa, дa дпстaве нa увид пптребнa дпкументa зa пптребе
ппступкa.
Зa пптребе впђеоa ппступкa и утврђивaоa дпкaзa Судпви шaсти су пвлaщћени дa пд редпвних
судпвa, држaвних пргaнa, привредних друщтaвa, устaнпвa, и свих прaвних и физишких лицa трaже,
aкте, списе, ппдaтке и пбaвещтеоa.
Члaн 161.
П свпм рaду Судпви шaсти извещтaвaју Скупщтину Кпмпре и ппднпсе јпј гпдищои извещтaј.
Члaн 162.
Мaтеријaлне и друге услпве зa рaд првпстепенпг Судa шaсти пбезбеђују пгрaнци Кпмпре
медицинских сестaрa и здрaвствених технишaрa Србије пред кпјимa се ппступaк впди, a услпве зa
рaд Судa шaсти другпг степенa пбезбеђује Кпмпрa медицинских сестaрa и здрaвствених технишaрa
Србије.

Грaнице рaспрaве пред Судпм шaсти
Члaн 163.
Суд шaсти врщи рaспрaву нa пснпву прилпжених дпкaзa, у грaницaмa зaхтевa зa ппкретaое
дисциплинскпг ппступкa, пaзећи пп службенпј дужнпсти нa нaдлежнпст, дппущтенпст и
блaгпвременпст зaхтевa зa ппкретaое дисциплинскпг ппступкa.
Члaн 164.
Кaдa Суд шaсти утврди дa није нaдлежaн дa впди ппступaк пп пдредбaмa пвпг ппслпвникa пглaсиће
се ненaдлежним и предмет прпследити Суду шaсти нaдлежнпм зa впђеое ппступкa.
Кaд Суд шaсти утврди дa је зaхтев зa ппкретaое ппступкa ппднет пд непвлaщћенпг лицa или дa
зaхтев није дппущтен, јер није предмет рaспрaве пред Судпм шaсти или кaдa је неблaгпвременп
ппднет зaхтев зa ппкретaое ппступкa или је зaхтевaни дпкуменaт кпји имa снaгу дпкaзa стигaп Суду
пп истеку рпкa, рещеоем ће пбустaвити ппступaк.
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Јaвнпст усмене рaспрaве
Члaн 165.
Усменa рaспрaвa је пп прaвилу јaвнa.
Председник Судa шaсти мпже свпјим пбрaзлпженим зaкљушкпм, искљушити јaвнпст сa целе
рaспрaве, или сaмп једнпг делa aкп тп зaхтевaју рaзлпзи мпрaлa или јaвне безбеднпсти кaп и рaди
зaщтите држaвне, впјне, службене, ппслпвне, или прпфесипнaлне тaјне.
Зaхтев зa искљушеое јaвнпсти сa целе рaспрaве или једнпг оенпг делa мпже ппднети и
ппднпсилaц зaхтевa, председнику судa шaсти.
Прптив рещеоa председникa судa шaсти кпјим искљушује јaвнпст сa рaспрaве пред Судпм шaсти или
зaхтев зa искљушеое јaвнпсти пдбијa није дпзвпљенa ппсебнa жaлбa.
У ппступку пред судпм шaсти у кпме је искљушенa јaвнпст, ушесници у ппступку дужни су дa шувaју
кaп тaјну све пнп щтп дпзнaју кaп ушесници у ппступку пред Судпм шaсти.
У ппступку пред судпм шaсти увек ће бити искљушенa јaвнпст збпг интересa деце и мaлплетних
лицa.
Нa све щтп није предвиђенп у ппгледу искљушеоa јaвнпсти сa јaвне рaспрaве Стaтутпм и пвим
ппслпвникпм, схпднп се примеоују пдредбе шл. 140. и 141. ЗУП-a. Закпна п ппщтем управнпм
ппступку.
Сaстaв Судa шaсти
Члaн 166.
У ппступку пред судпм шaсти нaдлежaн Суд првпг степенa је Суд шaсти премa месту уписa у именик
шлaнa Кпмпре, пднпснп премa пребивaлищту шлaнa Кпмпре.
Суд шaсти првпг степенa имa председникa и двa шлaнa.
Првпстепени Суд шaсти суди у Већу кпгa шине председник Већa и двпје судијa.
Зa пптребе првпстепенпг Судa шaсти мпже се aнгaжпвaти диплпмирaни прaвник сa пплпженим
прaвпсудним испитпм или фпрмирaти струшнa службa Судa шaсти , рaди испитивaоa испуоенпсти
фпрмaлних услпвa зa ппкретaое ппступкa пред првпстепеним судпм шaсти.
П жaлби прптив пдлуке Судa шaсти првпг степенa рещaвa Суд шaсти другпг степенa.
Суд шaсти другпг степенa шине председник и 5 шлaнпвa, увaжaвaјући рaвнппрaвну зaступљенпст
пгрaнaкa.
Суд шaсти другпг степенa суди у већу пд щест судијa, пд кпјих је једaн председник Већa.
78

Судије известипци Судa шaсти другпг степенa, кпје бирa председник судa шaсти, испитују
испуоенпст фпрмaлних услпвa зa рещaвaое пред Судпм шaсти другпг степенa.
Суд шaсти другпг степенa мпже aнгaжпвaти диплпмирaнпг прaвникa сa пплпженим прaвпсудним
испитпм или фпрмирaти струшну службу Судa шaсти, кпји му пружa прaвну, технишку и
aдминистрaтивну ппмпћ.
Председнике и судије Судпвa шaсти бирa и рaзрещaвa Скупщтинa Кпмпре нa 4 гпдине.
Пп избпру председници и шлaнпви - судије дaју свешaну изјaву пред директпрпм Кпмпре
медицинских сестaрa и здрaвствених технишaрa Србије и Скупщтинпм Кпмпре медицинских
сестaрa и здрaвствених технишaрa Србије.
Текст свешaне изјaве глaси:
„Изјaвљујем дa ћу се у свпм рaду придржaвaти Устaвa, Зaкпнa и aкaтa Кпмпре медицинских
сестaрa и здрaвствених технишaрa Србије и дa ћу ппверену функцију врщити сaвеснп и
непристрaснп.”
Председници и судије Судпвa шaсти не мпгу бити председници и шлaнпви: Упрaвнпг пдбпрa,
Етишкпг пдбпрa, Нaдзпрнпг пдбпрa, Кпмисије зa ппсредпвaое, Изврщнпг пдбпрa пгрaнкa, и
директпр Кпмпре медицинских сестaрa и здрaвствених технишaрa Србије.

Изузеће судијa Судпвa шaсти
Члaн 167.
Председник Судa шaсти или судијa судa шaсти не мпже врщити дужнпст:
1. aкп је пщтећен рaдопм шлaнa Кпмпре прптив кпгa се впди ппступaк;
2. aкп му је шлaн Кпмпре из тaшке 1. пвпг шлaнa, или оегпв пунпмпћник брaшни друг или бивщи
брaшни друг или српдник пп крви у прaвпј линији дп билп кпг степенa, у ппбпшнпј линији дп
шетвртпг степенa, a пп тaзбини дп другпг степенa;
3. aкп је сa шлaнпм Кпмпре из тaшке 1. пвпг шлaнa или оегпвим пунпмпћникпм у пднпсу стaрaпцa,
стaрaникa, усвпјипцa, усвпјеникa, хрaнипцa или хрaоеникa;
4. aкп је у истпм предмету сaслущaн кaп сведпк или вещтaк;
5. aкп је пдлушивaп у првпм степену;
6. aкп је зaппслен у истпм прaвнпм лицу кaп и шлaн Кпмпре прптив кпгa се впди ппступaк;
7. aкп ппстпје друге пкплнпсти кпје изaзивaју сумоу у оегпву непристрaснпст.
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Члaн 168.
Председник судa шaсти или судијa шим сaзнa дa ппстпји рaзлпг зa изузеће, или пбрaзлпжени зaхтев
зa изузеће ппднесе лице кпје ппднелп предлпг зa ппкретaое ппступкa или шлaн Кпмпре прптив
кпгa се ппступaк впди, уз нaвпђеое пкплнпсти збпг кпјих се смaтрa дa ппстпји неки пд пснпвa зa
изузеће, дужaн је прекине свaки рaд нa тпм предмету и дa п тпме пбaвести председникa
Скупщтине Кпмпре пднпснп председникa судa.
Председник Судa шaсти рещaвa п зaхтеву зa изузеће судијa судa шaсти првпг степенa, a председник
Скупщтине Кпмпре медицинских сестaрa и здрaвствених технишaрa Србије рещaвa п зaхтеву зa
изузеће председникa Судa шaсти другпг степенa.
Члaн 169.
Пре дпнпщеоa пдлуке п изузећу сaслущaће се судијa шије се изузеће трaжи, пп пптреби мпгу се
изврщити и други извиђaји извести и други дпкази.
Прптив пдлуке кпјпм се зaхтев зa изузеће усвaјa није дпзвпљенa ппсебнa жaлбa.
Пдредбе п изузећу судијa примеоују се и нa вещтaке и зaписнишaре.

ИВ. Ппступaк пред судпм шaсти
Глaвнa рaспрaвa
Члaн 170.
Члaн Кпмпре прптив кпгa је ппкренут дисциплински ппступaк мпрa бити писменп пбaвещтен п
дaтуму и месту пдржaвaоa рaспрaве пред Судпм шaсти и нaзнaшеоем шлaнa зaкпнa, и Стaтутa
Ппслпвникa п рaду судпвa шaсти првпг и другпг степенa нa пснпву кпјег се терети зa ппвреду
прпфесипнaлне дужнпсти или угледa шлaнa Кпмпре.
Ппзив зa пдржaвaое рaспрaве пред Судпм шaсти мпрa бити урушен шлaну Кпмпре прптив кпгa се
впди ппступaк нaјмaое 8 дaнa пре пдржaвaоa рaспрaве пред судпм шaсти.
Ппзив шлaну Кпмпре прптив кпгa је ппступкa ппкренут мпрa сaдржи и: ппуку п оегпвпм прaву дa у
ппступку имa брaнипцa, кaп и дa се рaспрaвa мпже пдржaти и без оегпве присутнпсти, укпликп је
уреднп пбaвещтен у рпку из стaвa 2) пвпг шлaнa п пдржaвaоу рaспрaве.
Члaн 171.
У припреми рaспрaве пред Судпм шaсти исти ће пп службенпј дужнпсти рещеоем пбустaвити
дисциплински ппступaк укпликп:
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1. је ппднпсилaц зaхтевa пдустaп пд зaхтевa зa ппкретaое дисциплинскпг ппступкa, у тпку
рaспрaве;
2. aкп је ппступaк впђен без зaхтевa пвлaщћенпг ппднпсипцa зaхтевa;
3. aкп је шлaн Кпмпре прптив кпгa је ппднет зaхтев зa истп делп већ кпнaшнпм пдлукпм судa шaсти
прпглaщен пдгпвпрним, пслпбпђен пд пдгпвпрнпсти или је ппступaк прптив оегa кпнaшнп
пбустaвљен.
Члaн 172.
Рaспрaви присуствују лицa кпјa су ппзвaнa: лице кпје је ппднелп пријaву, шлaн Кпмпре прптив кпгa
се впди ппступaк, брaнилaц укпликп гa имa, лицa кпјa су ппзвaнa у свпјству сведпкa, вещтaкa и др.
кaп и другa лицa кпјa желе дa присуствују рaспрaви, укпликп у ппступку није искљушенa јaвнпст и у
пнпј мери кпликп услпви судa тп дпзвпљaвaју.
Председник већa мпже изузетнп пдлпжити рпшищте:
1. кaдa нису приступиле ппзвaне стрaнке, a председник већa пцени дa је оихпвп присуствп
неппхпднп;
2. aкп је пптребнп извести нпве дпкaзе, a шиоенишнп стaое из списa није дпвпљнп рaзјaщоенп.
Није дпзвпљенa ппсебнa жaлбa прптив пдлуке п пдлaгaоу рaспрaве.
Рaспрaвa се мпже пдржaти у пдсуству лицa прптив кпгa се ппступaк впди (ппд услпвпм дa је уреднп
ппзвaнп), a укпликп сa рaспрaве пдсуствује уреднп ппзвaн ппднпсилaц пријaве, a свпје пдсуствп не
ппрaвдa Суд шaсти ће рещеоем пбустaвити ппступaк.
Члaн 173.
Рaспрaвпм пред судпм шaсти рукпвпди председник већa.
Председник већa утврђује дa ли су дпщле све ппзвaне пспбе, дa ли су им ппзиви уреднп урушени и
пдлушује дa ли рaспрaвa мпже дa се пдржи у пдсуству неких пд уреднп ппзвaних лицa.
Зaтим председникa Већa пбјaвљује предмет рaспрaве пред Судпм шaсти и сaстaв Већa судa шaсти.
Рaспрaвa пред Судпм шaсти птппшиое шитaоем зaхтевa зa ппкретaое дисциплинскпг ппступкa пд
стрaне тужипцa или зaменикa тужипцa.
Председник Већa брине п пдржaвaоу редa у тпку рaспрaве.
Укпликп некп лице нaрущaвa ред председник Већa гa мпже пппменути, щтп се унпси у зaписник, a
нaкпн тпгa укпликп лице и дaље нaстaви сa нaрущaвaоем редa председник већa гa удaљaвa из
прпстприје у кпјпј се пдржaвa рaспрaвa, щтп ће тaкпђе бити унетп у зaписник.
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Председник Већa у ппступку првп узимa изјaву пд шлaнa Кпмпре прптив кпгa се ппступaк впди, a
нaкпн оегпвпг излaгaоa мпже му ппстaвљaти питaоa, a зaтим је дужaн дa дпзвпли пстaлим
шлaнпвимa Већa, ппднпсипцу пријaве и оегпвпм брaнипцу дa ппстaвљaју питaоa шлaну Кпмпре
прптив кпгa се впди ппступaк.
Члaн Кпмпре прптив кпгa се ппступaк впди, мпже се изјaщоaвaти п свим пкплнпстимa кпје гa
терете и изнпсити све шиоенице кпје му иду у кприст и предлaгaти извпђеое дпкaзa кпји му служе
зa пдбрaну, или се брaнити ћутaоем a щтп не мпже предстaвљaти птежaвaјућу пкплнпст.
Дпкaзни ппступaк
Члaн 174.
Стрaнке у ппступку су дужне изнети све шиоенице и прелпжити дпкaзе нa кпјимa се зaснивa оихпв
зaхтев, a и сaм Суд шaсти пп службенпј дужнпсти мпже пдредити извпђеое дпкaзa кпје стрaнке
нису предлпжиле.
П предлпзимa стрaнaкa зa извпђеое дпкaзa председник већa пдлушује рещеоем, прптив кпгa није
дпзвпљенa ппсебнa жaлбa.
Члaн 175.
Судије Судa шaсти су пвлaщћене дa изврще увиђaј на лицу места укпликп смaтрaју дa је зa
утврђивaое или рaзрaщоеое шиоенишнпг стaоa у ппступку неппхпднп неппсреднп ппaжaое.
Стрaнке у ппступку мпгу присуствпвaти увиђaју.
П спрпведенпм увиђaју впди се зaписник.
Члaн 1765.
Судије Судa шaсти су пвлaщћене дa дa пдреде вещтaшеое кaдa је неппхпднп зa утврђивaое или
пцену неке шиоенице прибaвити нaлaз и мищљеое пд пспбе кпјa рaспплaже струшним знaоем
кпјим суд не рaспплaже.
Судије судa шaсти пп службенпј дужнпсти или нa предлпг стрaнке пдређује извпђеое дпкaзa
вещтaшеоем једнпг или вище вещтaкa.
Вещтaци се бирaју сa листе пвлaщћених судских вещтaкa.
У слушaјевимa кaдa је нaлaз и мищљеое вещтaкa нејaснп или непптпунп и кaдa се нaлaз и
мищљеое двa вещтaкa битнп рaзликују или се ппјaви сумоa у тaшнпст оихпвих мищљеоa суд
шaсти мпже зaтрaжити мищљеое и вещтaшеое пд нaушне или струшне пргaнизaције.

82

Члaн 1776.
У спрпвпђеоу дпкaзaнпг ппступкa Судије Судa шaсти мпгу ппзивaти сведпке, зa кпје се
претппстaвљa дa мпгу дaју пбaвещтеоa нa пснпву свпг неппсреднпг или ппсреднпг ппaжaоa
везaнп зa ушиоену ппвреду, кaп шлaнa Кпмпре прптив кпгa се ппступaк впди.
Вещтaцимa и сведпцимa нaкпн испитивaоa пд стрaне председникa и шлaнпвa Већa питaоa мпгу
ппстaвљaти и ппднпсилaц пријaве, и оегпв брaнилaц кaдa им председник Већa дa реш.
Председник Већa ће нa сaмпј рaспрaви пдлушити дa ли ће супшити сведпке, вещтaке и др. лицa,
кпјa ушествују или су ппзвaнa нa глaвну рaспрaву.
Члaн 1787.
Нaкпн спрпведенпг дпкaзнпг ппступкa председник Већa дaје реш стрaнкaмa и тп првп ппднпсипцу
пријaве, брaнипцу и нa крaју шлaну Кпмпре прптив кпгa се ппступaк впди.
Нaкпн спрпведенпг дпкaзнпг ппступкa председник већa ће пбјaвити дa је рaспрaвa зaврщенa.
Дпнпщеое пдлуке и зaписник
Члaн 1798.
Кaдa пцени дa су рaзлпзи зa впђеое усмене јaвне рaспрaве исцрпљени Суд ће исту зaкљушити.
Веће ће нaкпн тпгa приступити нејaвнпј седници већa где ће предмет ппнпвп рaзмптрити и дпнети
пдлуку.
Суд шaсти пдлуке дпнпси већинпм глaспвa шлaнпвa Већa Судa шaсти.
П дпнпщеоу Пдлуке из стaвa 2) пвпг шлaнa впди се зaписник.
Ппсебaн Зaписник се впди п већaоу и глaсaоу, усменпј рaспрaви и извпђеоу дпкaзa.
Ппсебaн Зaписник сaдржи дaтум и местп дпнпщеоa Пдлуке из стaвa 2. пвпг шлaнa, кaп и п већaоу
и глaсaоу, усменпј рaспрaви и извпђеоу дпкaзa.
Ппсебaн Зaписник пптписује председник Судa шaсти и зaписнишaр, кaп и шлaнпви Судa шaсти.
Члaн 18079.
Пп изврщенпм већaоу и глaсaоу п дпнпщеоу пдлуке Суд мпже пбјaвити пдлуку пдмaх или
изврщити пбјaвљивaое исте дпстaвљaоем писменпг птпрaвкa стрaнкaмa у ппступку у рпку пд 15
дaнa пд дaнa зaкљушеоa глaвне рaспрaве.
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Сaдржaј пдлуке п изрешенпј дисциплинскпј мери и врсте мерa
Члaн 1810.
Писменa пдлукa п изрицaоу дисциплинске мере сaдржи крaтaк увпд сa ппзивпм нa прaвни пснпв
зa дпнпщеое Пдлуке, изреку, пбрaзлпжеое пдлуке и ппуку п прaвнпм средству.
Врсте пдлукa
Члaн 1821.
Пдлуку кпјпм се зaхтев зa ппкретaое ппступкa пдбијa, Веће ће изрећи:
1. aкп је ппступaк пред Судпм шaсти впђен без зaхтевa пспбе пвлaщћене зa впђеое ппступкa;
2. aкп ппднпсилaц пријaве пдустaне пд пријaве дп зaкљушеоa рaспрaве;
3. aкп је шлaн Кпмпре зa исту ппвреду већ рaнијпм кпнaшнпм пдлукпм судa Кпмпре пслпбпђен пд
пдгпвпрнпсти;
4. aкп је нaступилa зaстaрелпст ппкретaоa или впђеоa ппступкa.
Члaн 1832.
Пдлуку кпјпм се шлaн Кпмпре пслпбaђa пдгпвпрнпсти, Веће ће изрећи:
1. aкп је делп зa кпје се шлaн Кпмпре терети не предстaвљa ппвреду прпфесипнaлне дужнпсти или
угледa шлaнa кпмпре из шлaнa 4. пвпг ппслпвникa;
2. aкп се утврди дa имa пкплнпсти кпју искљушују пдгпвпрнпст, схпднп пдредбaмa кривишнпг
прaвa;
3. aкп није дпкaзaнп дa је шлaн кпмпре ппшинип делп зa кпје се терети.
Члaн 1843.
У пдлуци кпјпм се шлaн Кпмпре пглaщaвa пдгпвпрним, Веће ће изрећи:
1. зa кпје се делп пглaщaвa пдгпвпрним;
2. кaквa се дисциплинскa мерa изрише;
3. пдлуку п трпщкпвимa ппступкa;
4. упутствп п прaвнпм леку.
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Члaн 1854.
Зa ппвреде прпфесипнaлне дужнпсти или угледa шлaнa кпмпре из шлaнa 4. пвпг ппслпвникa, Суд
шaсти мпже изрећи једну пд следећих дисциплинских мерa:
И ЛAКШЕ ППВРЕДЕ
1. јaвнa пппменa;
2. нпвшaнa кaзнa нa пснпву шлaнa 43. стaв 2. тaшкa 2) Зaкпнa п кпмпрaмa здрaвствених рaдникa и
мпже се изрећи у трaјaоу пд 1-6 месеци.
ИИ ТЕЖЕ ППВРЕДЕ
1. нпвшaнa кaзнa;
2. привременп пгрaнишеое пбимa и врсте ппслпвa кпјимa се шлaн Кпмпре бaви, кпјa се не мпже
изрећи у крaћем трaјaоу пд 6 месеци ни у дужем пд једне гпдине;
3. привременп пдузимaое лиценце, кпјa се не мпже изрећи у крaћем трaјaоу пд 6 месеци ни у
дужем пд једне гпдине;
4. привременп или трaјнп пгрaнишеое пбимa и врсте ппслпвa кпјимa се шлaн Кпмпре бaви;
5. привременп пдузимaое лиценце;
6. трaјнп пдузимaое лиценце нa пснпву шлaнa 198. Зaкпнa п здрaвственпј зaщтити.
Нaплaтa нпвшaних кaзни уплaћује се нa рaшун пгрaнкa пред кпјим је ппступaк впђен у првпм
степену.
При пдређивaоу дисциплинске мере Суд шaсти мпрa узети у пбзир тежину и ппследице ушиоене
ппвреде, пкплнпсти ппд кпјимa је дп ушиоене ппвреде дпщлп, степен кривице ушинипцa и оегпвп
држaое нaкпн ушиоене ппвреде и друге плaкщaвaјуће или птежaвaјуће шиоенице и пкплнпсти
кпје су имaле утицaјa нa изрицaое дисциплинске мере.
ЖAЛБA
Члaн 1865.
Прптив пдлуке Судa шaсти шлaн Кпмпре прптив кпгa се впди ппступкa, пднпснп оегпв брaнилaц,
ппднпсилaц зaхтевa мпгу ппднети жaлбу Суду шaсти другпг степенa у рпку пд 15 дaнa, пд дaнa
пријемa пдлуке.
Пдлукa се мпже ппбијaти у целини или делимишнп, a мпже се ппбијaти и сaмп збпг пдлуке п
изрешенпј мери, кaп и збпг трпщкпвa ппступкa.
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У делу у кпм пдлукa није ппбијaнa жaлбпм, истa ппстaје кпнaшнa и изврщнa.
Жaлбa мпрa дa сaдржи:
- пзнaшеое пдлуке прптив кпје се изјaвљује жaлбa;
- изјaву дa ли се пдлукa ппбијa у целини или у пдређенпм делу;
- рaзлпге жaлбе;
- пптпис ппднпсипцa жaлбе.
Члaн 1876.
Пдлукa Судa шaсти се мпже ппбијaти:
1. збпг битне ппвреде пдредaбa ппступкa дефинисaних Ппслпвникпм п рaду судпвa шaсти првпг и
другпг степенa.
2. збпг ппгрещнп или непптпунп утврђенпг шиоенишнпг стaоa.
3. збпг ппгрещне примене мaтеријaлнпг прaвa.
4. збпг пдлуке п изрешенпј дисциплинскпј мери.
Члaн 1887.
Битнa ппвредa ппступкa ппстпји:
- aкп је суд није бип прпписнп сaстaвљен, aкп је судип судијa кпји је мпрaп бити изузет, aкп је у
дпнпщеоу пдлуке ушествпвaп судијa кпји није ушествпвaп нa глaвнпј рaспрaви;
- aкп је пдлушенп п зaхтеву кпји не спaдa у нaдлежнпст Судa шaсти;
- aкп стрaнци незaкпнитим ппступaоем, a нaрпшитп прппущтaоем дпстaвљaоa није дaтa
мпгућнпст дa рaспрaвљa пред судпм;
- aкп је у ппступку кaп ппднпсилaц зaхтевa ушествпвaлп лице кпје не мпже бити стрaнкa у ппступку,
aкп пунпмпћник стрaнке није имaп пптребнп пвлaщћеое зa впђеое ппступкa пред судпм шaсти
или зa ппједине рaдое у ппступку, aкп се пви недпстaци пднпсе нa стрaнку кпјa је изјaвилa жaлбу;
- aкп је пдлушенп п зaхтеву пп кпме је већ дпнетa кпнaшнa пдлукa или п зaхтеву пп кпме већ теше
ппступaк;
- aкп пдлукa судa шaсти имa недпстaтaкa збпг кпјих се не мпже испитaти, a нaрпшитп aкп је изрекa
Пдлуке нерaзумљивa, aкп прптивреши сaмa себи или рaзлпзимa пдлуке, или aкп пдлукa немa
уппщте рaзлпгa или у опј нису нaведени рaзлпзи п битним шиоеницaмa, или су ти рaзлпзи нејaсни
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или прптиврешни, или aкп п битним шиоеницaмa ппстпји прптиврешнпст између пнпгa щтп се у
рaзлпзимa пдлуке нaвпди п сaдржини испрaвa, зaписникa п искaзимa дaтим у ппступку и сaмих тих
испрaвa или зaписникa или изведеним дпкaзимa.
Члaн 1898.
Ппгрещнп или непптпунп шиоенишнп стaое ппстпји кaд је суд неку битну шиоеницу ппгрещнп
утврдип, пднпснп кaд је није утврдип.
Члaн 19089.
Ппгрещнa применa мaтеријaлнпг прaвa ппстпји кaдa суд није применип пдредбу мaтеријaлнпг
прaвa кпју је требaлп дa примени или кaд тaкву пдредбу није прaвилнп применип.
Ппступaк пп жaлби
Члaн 1910.
Суд шaсти другпг степенa пдлушује нa седници Већa.
Суд шaсти другпг степенa мпрa пдлушити п жaлби у рпку пд 30 дaнa пд дaнa пријемa жaлбе.
Члaн 1921.
Суд шaсти другпг степенa мпже дпнети следеће пдлуке:
1. пдбaцити жaлбу кaп неблaгпвремену или кaп недппущтену;
2. пдбити жaлбу кaп непснпвaну и пптврдити пдлуку Судa шaсти првпг степенa;
3. увaжити жaлбу, укинути пдлуку судa шaсти првпг степенa и врaтити Суду шaсти предмет нa
ппнпвнп рaспрaвљaое и пдлушивaое;
4. увaжити жaлбу и преинaшити пдлуку Судa шaсти првпг степенa.
Члaн 1932.
Пдлукa Судa шaсти другпг степенa се у писменпм пблику дпстaвљa шлaну Кпмпре прптив кпгa је
впђен ппступaк пред Судпм шaсти, или оегпвпм брaнипцу укпликп гa имa, кaп и ппднпсипцу
зaхтевa зa ппкретaое ппступкa.
Пдлукa Судa шaсти другпг степенa је кпнaшнa и прптив ое се мпже впдити упрaвни сппр, псим кaдa
се рaди п кпнaшнпј пдлуци кпјпм је изрешенa мерa пппмене из шл. 32. пвпг прaвилникa.
Ппкретaое упрaвнпг сппрa, из претхпднпг стaвa пвпг шлaнa не пдлaже изврщеое пдлуке Судa
шaсти.
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Трпщкпви ппступкa
Члaн 1943.
Пбухвaтaју трпщкпве зa рaд председникa и шлaнпвa судa шaсти, трпщкпве ппступкa пред
дисциплинским тужипцем, трпщкпве сведпкa вещтaкa, нaгрaдa зa рaд брaнипцa.
Трпщкпве ппступка кпји впди Дисциплински прган пп захтеву за ппкретаое ппступка ппднетпм пд
стране пргана Кпмпре, падају на терет Кпмпре.
Трпщкпве ппступка кпји се впди пп захтеву шлана Кпмпре или треће стране, снпси страна кпја
изгуби сппр.
Трпщкпве извпђеоа дпказа снпси страна кпја их је предлпжила, а на крају страна кпја изгуби сппр.
Члaн 1954.
Кпнaшнпм пдлукпм кпјпм се утврђује дa је шлaн Кпмпре пдгпвпрaн, утврђује се дa је дужaн дa
снпси трпщкпве ппступкa пред Судпм шaсти.
Кпнaшнпм пдлукпм Судa утврђују се трпщкпви брaнипцa, кпје у зaвиснпсти пд исхпдa ппступкa
снпси:
- шлaн Кпмпре, aкп је кпнaшнпм пдлукпм Судa прпглaщен пдгпвпрним;
- Ппднпсилaц зaхтевa, aкп је кпнaшнпм пдлукпм Судa шлaн Кпмпре пслпбпђен пдгпвпрнпсти или
укпликп пдустaне пд зaхтевa;
- Пгрaнaк и Кпмпрa, aкп је ппступaк впђен пп службенпј дужнпсти, срaзмернп трпщкпвимa
нaстaлим пред Првпстепеним и Другпстепеним судпм шaсти.

Изврщеое мерa и кaзни
Члaн 1965.
Дисциплинске мере и кaзне изврщaвaју се кaд пдлукa Судa шaсти ппстaне кпнaшнa.
Јaвнa пппменa пбјaвљује се у глaсилу Кпмпре и на сајту Кпмпре и другим щтaмпaним медијимa,
схпднп пдлуци већa у свaкпм кпнкретнпм слушaју.
Нпвшaну кaзну шлaн Кпмпре дужaн је уплaтити нa рaшун Кпмпре, пред кпјпм је ппступaк у рпку пд
30 дaнa пд дaнa пријемa пдлуке.
Неплaћaое нпвшaне кaзне предстaвљa тещку ппвреду прпфесипнaлне дужнпсти или угледa шлaнa
Кпмпре.
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Члaн 1976.
П изрешеним дисциплинским мерaмa, струшне службе Кпмпре и струшне службе пгрaнaкa впде
евиденцију, шувaју зaписнике и кпмплетне списе предметa.
Примерaк кпнaшне пдлуке п изрешенпј мери пдлaже се у именик изрешених дисциплинских мерa
шлaнпвимa Кпмпре, a п кпнaшнпј пдлуци п привременпм или трaјнпм пдузимaоу лиценце
пбaвещтaвa се Министaрствп здрaвљa у рпку пд 8 дaнa, и устaнпвa у кпјпј је шлaн Кпмпре зaппслен.
Изрешенa мерa брище се из евиденције пп истеку пд 5 гпдинa пд кпнaшнпсти пдлуке, укпликп шлaн
кпмпре није ппшинип нпву ппвреду пд кпнaшнпсти пдлуке.
Зaстaрелпст
Члaн 1987.
Ппкретaое дисциплинскпг ппступкa зaстaревa истекпм једне гпдине пд дaнa ушиоене ппвреде
прпфесипнaлне дужнпсти и угледa шлaнa Кпмпре из шлaнa 4. пвпг ппслпвникa.
Зaстaрелпст изврщеоa мерa из шлaнa 32. пвпг ппслпвникa ступa пп истеку щест месеци пд дaнa
кпнaшнпсти пдлуке п изрешенпј мери.
Зaстaрелпст се прекидa свaкпм рaдопм кпјa се предузимa рaди ппкретaоa ппступкa пред судпм
шaсти или изврщеоa мере.
Ппсле свaкпг прекидa зaстaрелпст ппшиое ппнпвп дa теше, с тим дa зaстaрелпст нaступa у свaкпм
слушaју кaдa прптекне двa путa пнпликп временa кпликп је пп пвпм ппслпвнику пптребнп зa
зaстaрелпст ппкретaоa ппступкa, пднпснп изврщеоa изрешене мере.
Aкп се збпг ппвреде прптив шлaнa Кпмпре впди ппступaк пред судпм шaсти a истпвременп је
ппкренут или се впди прекрщaјни или кривишни ппступaк суд шaсти мпже зaстaти сa ппступкпм дп
прaвпснaжнпг пкпншaоa кривишнпг, пднпснп прекрщaјнпг ппступкa.
У слушaју из претхпднпг стaвa пвпг шлaнa зaстaрелпст пред Судпм шaсти не теше, пднпснп нaстaвљa
дa теше прaвпснaжним пкпншaоем кривишнпг, пднпснп прекрщaјнпг ппступкa.

X ПРAВИЛA П ДИСЦИПЛИНСКПМ ППСТУПКУ ПРЕД ДИСЦИПЛИНСКИМ ТУЖИПЦЕМ
Ппщте пдредбе
Члaн 1998.
Прaвилимa п дисциплинскпм ппступку пред дисциплинским тужипцем ближе се уређује
дисциплински ппступaк пред дисциплинским тужипцем и нaшин рaдa дисциплинскпг тужипцa у
дисциплинскпм ппступку.
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Члaн 200. 199.
Дисциплински ппступaк ппкреће заменик дисциплинскпг тужипца пгрaнкa у шији је именик уписaн
шлaн Кпмпре прптив кпгa се ппкреће ппступaк, пп пријави шлана Кпмпре или трећег лица.
Дисциплински тужилaц ппкреће ппступaк пп службенпј дужнпсти а пп пријaви физишкпг или
прaвнпг лицa пргaнa Кпмпре. или пп сппственпј иницијaтиви.
Члaн 2010.
Приликпм свпг рaдa дисциплински тужилaц примеоује: ппред пвих прaвилa и Стaтут Кпмпре,
Кпдекс медицинске етике Кпмпре, Зaкпн п ппщтем упрaвнпм ппступку, Зaкпн п здрaвственпј
зaщтити.
Члaн 2021.
Дисциплински тужилaц је сaмпстaлaн пргaн Кпмпре нaдлежaн зa дисциплинскп гпоеое шлaнпвa
Кпмпре кпји су ушинили дисциплински преступ за кпје се пснпванп сумоа да су ппшинили
дисциплински преступ.
Дисциплински тужилaц имa щест зaменикa кпји пп оегпвпм пвлaщћеоу пбaвљaју ппслпве
дисциплинскпг гпоеоa нa нивпу пгрaнaкa.
Дисциплинскпг тужипцa и оегпве зaменике именује бира и рaзрещaвa ппкреће иницијативу за
пппзив: Скупщтинa Кпмпре нa предлпг Седнице делегата Скупщтине са пгранка Изврщнпг пдбпрa
пгрaнкa Кпмпре или најмаое 1/3 шлaнa делегата Скупщтине Кпмпре.
Дисциплински тужилац и заменици изабрани су акп се за листу изјасни вище пд пплпвине
присутних делегата Скупщтине Кпмпре.
Дисциплински тужилац или оегпв зaменик разрещени, су када за пппзив гласа вище пд пплпвине пд

укупнпг брпја делегата Скупщтине Кпмпре.
Дисциплински тужилaц и оегпви зaменици именују
мпгућнпщћу јпщ једнпг ппнпвнпг избпрa.

бирају се нa перипд пд 4 гпдине. сa

Члaн 2032.
Нaдзпр нaд рaдпм зaменикa тужипцa нa нивпу пгрaнaкa врщи Дисциплински тужилaц Кпмпре.
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Тпк дисциплинскпг ппступкa пред тужилaщтвпм
1. Ппкретaое ппступкa
Члaн 2043.
Дисциплински тужилaц пднпснп оегпв Зaменик дисциплинскпг тужипца мпже ппкренути ппкреће
дисциплински ппступaк нa зaхтев: пaцијентa, пднпснп пщтећенпг лицa, и шлана Кпмпре.
Дисциплински тужилац ппкреће ппступак пп службенпј дужнпсти пп зaхтеву: Скупщтине Кпмпре,
Упрaвнпг пдбпрa Кпмпре, Нaдзпрнпг пдбпрa Кпмпре, директпрa Кпмпре и Етишкпг пдбпрa Кпмпре.
Зaхтев зa ппкретaое ппступкa се ппднпси дисциплинскпм тужипцу или оегпвпм зaменику у
писменпм пблику и мпрa дa сaдржи: нaзив пргaнa пред кпјим се впди ппступaк; име и презимa
шлaнa Кпмпре прптив кпгa се впди ппступaк; ппдaтке п зaппслеоу шлaнa Кпмпре; време и местп
изврщеоa ппвреде, шиоенице и пкплнпсти неппхпдне дa се ппвредa пдреди; дпкaзе кпјимa се
ппткрепљују нaвпди из пријaве, кaп и предлпге кпје дпкaзе требa извести пред Судпм шaсти; кaп и
предлпг дa се шлaн Кпмпре пглaси пдгпвпрним, кaп и предлпг мере кпју му требa изрећи.

2. Претхпдни ппступaк
Члaн 2054.
Зaхтев зa ппкретaое ппступкa дпстaвљa се Дисциплинскпм тужипцу или оегпвпм зaменику, кпји
утврђују и испитују тужипци, a струшнa службa испитује испуоенпст фпрмaлних услпвa зa впђеое
ппступкa пред тужилaщтвпм дисциплинским тужипцем и укпликп утврди дa зaхтев зa ппкретaое
ппступкa не сaдржи све пптребнп дa би се нa пснпву оегa ппступaлп мпже трaжити пд ппднпсипцa
пријaве дa дппуни или испрaви зaхтев у рпку пд 8 дaнa, те дa укпликп исти не ппступи у
пстaвљенпм рпку имa се смaтрaти дa је пд зaхтевa пдустaп п шему ће се дпнети Рещеое.
Aкп је зaхтев ппднелa непвлaщћенa пспбa, или пспбa кпјa немa прaвни интерес зa впђеое
ппступкa, или је зaхтев недппущтен јер није предмет рaспрaве пред Судпм шaсти, или је зaхтев
неблaгпвремен зaкљушкпм Рещеоем ће се пдбaцити ппднети зaхтев.
Дисциплински тужилaц или оегпв Зaменик дисциплинскпг тужипца, кпме је дпстaвљен предлпг зa
ппкретaое ппступкa дужaн је у рпку пд тридесет дaнa дпнети рещеое кпјим се или кпнстaтује дa су
испуоени фпрмaлни услпви зa впђеое ппступкa пред Судпм шaсти или зaкљушaк рещеое кпјим се
зaхтев пдбaцује, укпликп нису испуоени фпрмaлни услпви зa впђеое ппступкa.
Прптив зaкљушкa Рещеоа из претхпднпг стaвa пвпг шлaнa дпзвпљенa је жaлбa у рпку 8 дана
Дисциплинскпм тужипцу Кпмпре, a оегпвa пдлукa пп тпм питaоу је кпнaшнa.
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3. Пснпвaнпст сумое
Члaн 2065.
Пснпвaнпст сумое зa ппкретaое ппступкa пред Судпм шaсти цени дисциплински тужилaц или
оегпв зaменик дисциплинскпг тужипца, и пн мпже дпнети пдлуку и дa спрпведе истрaжне рaдое,
кaкп би утврдип ппрaвдaнпст зaхтевa, пднпснп ппрaвдaнпст ппкретaоa дисциплинскпг ппступкa
пред Судпм шaсти.
Пп дпбијaоу пријaве, пднпснп зaхтевa зa кпји је струшнa службa кпнстaтпвaлa испуоеое
фпрмaлних услпвa зa впђеое ппступкa, тужилaц пднпснп зaменик дисциплинскпг тужипцa у шијпј
је нaдлежнпсти дa спрпведе истрaжне рaдое дужaн је дa пцени дa ли ппстпји пснпв пријaве и дa
ли су пбезбеђени мaтеријaлни дпкaзи.
Тужилaц пднпснп Зaменик дисциплинскпг тужипцa кпји спрпвпди истрaжне рaдое мпрa
прпверити све шиоенице, нaвпде и дпкaзе и у тпм смислу трaжити писмену изјaву пд шлaнa
Кпмпре прптив кпгa је ппднетa пријaвa, пд ппслпдaвцa где је шлaн Кпмпре зaппслен, кaп и других
лицa зa кпје се претппстaвљa дa имaју сaзнaоa везaнa зa предмет пријaве.
Члaну Кпмпре прптив кпгa је ппднетa пријaвa дпстaвљa се примерaк пријaве сa ппзивпм дa се у
рпку пд 8 дaнa нa исту изјaсни, сa уппзпреоем дa ће се ппступaк спрпвести и без оегпве писмене
изјaве.
Члaн 2076.
У рпку пд 30 дaнa пд дaнa кaдa је пдређен дa спрпведе истрaжне рaдое, тужилaц пднпснп
зaменик дисциплинскпг тужипцa кпји је спрпвеп истрaжне рaдое дпнеће:
1. пбрaзлпженп рещеое кпјим кпнстaтује дa је предлпг пднпснп захтев зa ппкретaое ппступкa,
пднпснп пријaвa пред судпм шaсти ппрaвдaн и пријaву пднпснп и предлпг пднпснп захтев
прпследити Суду шaсти;
2. или пбрaзлпженп рещеое дa је предлпг пднпснп зaхтев зa ппкретaоем ппступкa пред судпм
шaсти неппрaвдaн.
Прптив рещеоa, из претхпднпг стaвa пвпг шлaнa, мпже се ппднети жaлбa Дисциплинскпм тужипцу
Кпмпре у рпку пд 8 дaнa.
Жaлбу мпгу ппднети: ппднпсилaц предлпгa зa ппкретaое ппступкa или шлaн Кпмпре прптив кпгa је
ппднет предлпг зa ппкретaое ппступкa.
Дисциплински тужилaц Кпмпре дужaн је дa рещеоем пп жaлби пдлуши у рпку пд 8 дaнa пд дaнa
пријемa, и оегпвa пдлукa је кпнaшнa, билп дa жaлбу усвпји, пдбије или пдбaци кaп
неблaгпвремену.
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4. Дпстaвљaое
Члaн 2087.
Ппступaк се смaтрa зaппшетим дпстaвљaоем писменпг зaхтевa зa ппкретaое дисциплинскпг
ппступкa пред Судпм шaсти пд стрaне тужипцa пднпснп зaменика дисциплинскпг тужипцa кпји је
спрпвеп истрaжне рaдое, председнику Судa шaсти у шијпј је нaдлежнпсти впђеое првпстепенпг
ппступкa.
Писмени зaхтев зa ппкретaое дисциплинскпг ппступкa мпрa сaдржaти: име и презиме шлaнa
Кпмпре прптив кпгa се ппкреће ппступaк, ппдaтке п зaппслеоу шлaнa Кпмпре, ппдaтке п рaнијем
дисциплинскпм кaжоaвaоу шлaнa Кпмпре, ппдaтке п ппвреди, дпкaзе кпји пптврђују пснпвaнпст
сумое дa је шлaн Кпмпре изврщип ппвреду прпфесипнaлне дужнпсти и угледa шлaнa Кпмпре,
предлпге зa извпђеое дпкaзa нa глaвнпм претресу, предлпг зa изрицaое дисциплинске мере.
Дпстaвљaое писменa (пдлукa судa, ппзивa и др.) шлaну Кпмпре прптив кпгa се впди ппступaк врщи
се писменим путем преппрушенпм ппщтпм нa aдресу пребивaлищтa или зaппслеоa шлaнa Кпмпре
или пунпмпћнику шлaнa Кпмпре прптив кпгa се впди ппступaк.
У слушaју неуспелпг дпстaвљaоa писменп се имa смaтрaти дпстaвљеним истекпм рпкa пд 8 дaнa пд
дaнa истицaоa нa пглaснпј тaбли Кпмпре пред кпјим се ппступaк впди.
Члaн 2098.
Рaспрaвa пред Судпм шaсти првпг степенa птппшиое шитaоем зaхтевa зa ппкретaое дисциплинскпг
ппступкa пд стрaне тужипцa пднпснп зaменика дисциплинскпг тужипцa.
Тужилaц пднпснп Зaменик дисциплинскпг тужипцa дужaн је дa зaступa зaхтев зa ппкретaое
дисциплинскпг ппступкa дп пкпншaоa глaвне рaспрaве пред Судпм шaсти првпг степенa, кaп и пп
жaлби пред Судпм шaсти другпг степенa.

XI. ПРAВИЛA П РAДУ КПМИСИЈА ТЕЛА ЗA ППСРЕДПВAОЕ
Ппщте пдредбе
Члaн 21009.
Прaвилимa п рaду Ппщтим пдредбама Кпмисије Телп зa ппсредпвaое утврђује се: нaшин рaдa,
нaдлежнпст, сaстaв и пвлaщћеоa Кпмисије зa ппсредпвaое нa пгрaнку у КМСЗТС (у дaљем тексту:
Кпмпре).
Члaн 2110.
Члaнпви Кпмпре мпгу рещaвaое међуспбних сппрпвa кпји нaстaну у пбaвљaоу оихпвих дужнпсти,
ппверити Кпмисији Телп зa ппсредпвaое нa пгрaнку Кпмпре.
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Свaки пгрaнaк имa свпју Кпмисију зa ппсредпвaое.
Стрaнке у ппступку зa миреое мпгу бити шлaнпви Кпмпре и кприсници здрaвствених услугa.
Члaн 2121.
Ппкретаое ппступка ппсредпваоа услпв је за ппднпщеое Захтева заменику дисциплинскпг
тужипца за впђеое дисциплинскпг ппступка.
Стрaнке мпгу свпје сппрпве рещaвaти пред Кпмисијпм зa ппсредпвaое пгрaнкa Кпмпре, Укпликп
се претхпднп п тпме сaглaсе и п тпме зaкљуше Странке кпје се сагласе у ппступку ппсредпваоа
закљушују сппрaзум зaхтев у писaнпм пблику.
Укпликп се странке не сппразумеју у ппступку ппсредпваоа или једна пд странака не жели да впди
ппступак ппсредпваоа, незадпвпљна странка има рпк пд 8 дана за ппднпщеое Захтева заменику
дисциплинскпг тужипца за впђеое дисциплинскпг ппступка.
Рпк из става 3) пвпг шлана теше пд тренутка пријема Рещеоа п неуспелпм ппсредпваоу.

Нaшин рaдa Кпмисије Телп зa ппсредпвaое
Члaн 2132.
Кпмисијa Телп зa ппсредпвaое пгрaнкa КМСЗТС мпже пдлушивaти сaмп п питaоу кпје пред оу
изнесу стрaнке сппрa.
Рещеое Кпмисије Тела зa ппсредпвaое пгрaнкa КМСЗТС кпјим се пдлушује п предмету сппрa имa
премa стрaнкaмa кaрaктер пресуде, те стрaнке не мпгу пп истпм питaоу ппкретaти ппступaк пред
Судпм шaсти.
Члaн 214.
Седищтa Кпмисијa зa ппсредпвaое пгрaнкa нaлaзе се у седищтимa пгрaнaкa Кпмпре.

Сaстaв Кпмисијa Тела зa ппсредпвaое
Члaн 2153.
Кпмисије Телп зa ппсредпвaое КМСЗТС сaстпји се пд председникa и пет шлaнпвa Кпмпре. кпјa нису
шлaнпви пргaнa Кпмпре.
Кпмисијa Телп из стaвa 1) пвпг шлaнa усмерaвa, дaје упутствa и тумaшеоa пптребнa зa рaд Кпмисије
Тела зa ппсредпвaое пгрaнкa Кпмпре.
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Кпмисијa зa ппсредпвaое пгрaнкa Кпмпре рaди и пдлушује у већу сaстaвљенпм пд три шлaнa
(председник и двa шлaнa), већинпм глaспвa.
Свaкa стрaнa у сппру предлaже пп једнпг шлaнa Кпмисије зa ппсредпвaое сa листе шлaнпвa
Кпмисије кпју је именпвaлa Скупщтинa Кпмпре, дпк трећег шлaнa, тaкпђе сa листе шлaнпвa
Кпмисије, бирaју пвa двa именпвaнa шлaнa Кпмисије ппнпвп сa листе шлaнпвa Кпмисије кпју је
именпвaлa Скупщтинa Кпмпре.
Листу шлaнпвa Кпмисију зa ппсредпвaое нa нивпу пгрaнaкa утврђује Изврщни пдбпр пгрaнкa и
упућује Скупщтини КМСЗТС нa усвaјaое.
Члана Тела са ппсредпваое, са пгранка, предлаже Седница делегата Скупщтине Кпмпре са
пгранка.
Мaндaт шлaнпвa Кпмисије Тела зa ппсредпвaое је шетири гпдине. и мпже бити ппнпвљен сaмп
једaнпут.
Члaн 216.
Изврщни пдбпр пгрaнкa Кпмпре мпже пдредити и диплпмирaнпг прaвникa сa пплпженим
прaвпсудним испитпм зa припрему предметa зa Кпмисију зa ппсредпвaое пгрaнкa Кпмпре,
пднпснп ппслпве из дпменa струшне службе Кпмисије зa ппсредпвaое пгрaнкa Кпмпре мпже
пренети у нaдлежнпст свпг секретaријaтa.

Ппкретaое ппступкa ппсредпвaоa
Члaн 2174.
Ппступaк ппсредпвaоa ппкреће се ппднпщеоем сппрaзумнпг или ппјединaшнпг зaхтевa зa
ппкретaое ппступкa ппсредпвaоa Кпмисији Телу зa ппсредпвaое пгрaнкa Кпмпре.
У зaхтеву се нaвпде следећи ппдaци:
- именa стрaнaкa сппрa;
- ппдaци п шлaнству у Кпмпри;
- ппдaци п међуспбнпм сппру.
Укпликп зaхтев из стaвa 1) пвпг шлaнa нису ппднеле стрaне сппрaзумнп, струшнa службa пгрaнкa
Кпмпре ће упутити примљени зaхтев другпј стрaни у сппру уз уппзпреое дa мпже у рпку пд псaм
дaнa пд дaнa зaпримaоa зaхтевa пбaвестити Кпмисију Телп зa ппсредпвaое пгрaнкa Кпмпре дa
прихвaтa рещaвaое сппрa пред опм, и тaдa се смaтрa дa је ппднет сппрaзумни зaхтев.
У рпку пд 8 дaнa пд пријемa сппрaзумнпг зaхтевa пд стране струшне службе Кпмпре, председник
Тела за ппсредпваое сазива састанак са странама у сппру.
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стрaне у сппру су дужне дa именују шлaнпве Кпмисије зa ппсредпвaое сa листе шлaнпвa у склaду сa
шлaнпм 6. пвпг прaвилникa.
Укпликп пбе стрaне не испуне свпју пбaвезу из стaвa 4) пвпг шлaнa или је не испуне у предвиђенпм
рпку, Кпмисијa зa ппсредпвaое пгрaнкa Кпмпре предлпжиће ппсредникa.
Ппсредник У ппступку зa миреое ппсредпваое испитују се: ппднети дпкaзи, пп пптреби
сaслущaвaју стрaнке у сппру и ппднпси стрaнкaмa предлпг зa рещеое сппрa.
Укпликп стрaнке прихвaте предлпг, сaстaвљa се зaписник кпји стрaнке пптписују и пвaкaв сппрaзум
стрaнaкa имa кaрaктер ппрaвнaоa у вaнсудскпм ппступку.

Усменa рaспрaвa
Члaн 2185.
Усменa рaспрaвa пред Кпмисијпм Телпм зa ппсредпвaое пгрaнкa Кпмпре, пдржaвa се нaјкaсније у
рпку пд 30 дaнa пд дaнa пријемa сппрaзумнпг зaхтевa.
Ппзив зa присуствпвaое рaспрaви дпстaвљa се стрaнкaмa нaјкaсније 8 дaнa пре пдржaвaоa
рaспрaве.
Нaјкaсније 5 дaнa пре пдржaвaоa рaспрaве стрaне у сппру мпгу ппслaти Кпмисији Телу зa
ппсредпвaое пгрaнкa Кпмпре све дпкaзе кпје смaтрaју релевaнтним зa рещaвaое сппрa.
У ппступку пред Кпмисијпм Телпм зa ппсредпвaое пгрaнкa Кпмпре примеоују се пдредбе Зaкпнa
п ппщтем упрaвнпм ппступку (у дaљем тексту: ЗУП) у ппгледу усмене рaспрaве, дпкaзивaоa,
дпстaвљaоa зaписникa, искљушеоa јaвнпсти, кaп и нaшелa ЗУП-a, кaп щтп су: нaшелп зaкпнитпсти,
нaшелп истине, нaшелп пцене дпкaзa, нaшеп сaмпстaлнпсти у рещaвaоу, укпликп Стaтутпм и пвим
ппслпвникпм није другaшије пдређенп.
Члaн 2196.
У тпку усмене рaспрaве, шлaнпви Кпмисије Тела зa ппсредпвaое пгрaнкa Кпмпре мпгу ппстaвљaти
питaоa и истицaти предлпге зa извпђеое дпкaзa.
Члaн 22017.
Дпнпщеоем кпнaшнпг рещеоa већинпм глaспвa присутних шлaнпвa Кпмисије Тела зa ппсредпвaое
пгрaнкa Кпмпре, пкпншaвa се ппступaк пред Кпмисијпм Телпм зa ппсредпвaое пгрaнкa Кпмпре,
псим укпликп ппступaк буде пкпншaн сппрaзумпм између стрaнaкa нa зaписник.
Сaдржaј сппрaзумa између стрaнaкa не сме бити прптивaн јaвнпм ппретку, дпбрим пбишaјимa и
мпрaлу.
Рещеое Кпмисије Тела зa ппсредпвaое пгрaнкa Кпмпре је кпнaшнп и прптив оегa стрaне не мпгу
улaгaти прaвни лек пред пргaнимa Кпмпре.
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XИИ. ПРЕЛAЗНЕ И ЗAВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члaн 2218.
Измене и дппуне пвпг стaтутa врще се нa нaшин и пп ппступку зa оегпвп дпнпщеое.
Пвaј Стaтут ступa нa снaгу псaм дaнa пд дaнa пбјaвљивaоa у „Службенпм глaснику Републике
Србије”.
Ступаоем на снагу пвпг Статута престаје да важи Статут КМСЗТС дпнет ............................................
Стaтут се примеоује пд 01.01.2018.г., дпк мандати свих изабраних пргана трају дп истека сазива.
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