С т а т у т
Друштва приватних зубних
техничара Србије

БЕОГРАД
2018

У складу са одредбама чл. 10, 11, 12 и 23. Закона о удружењима ("Службени
лист РС", бр. 51/09), и члану 33., тч. 5. Статута Друштва Приватних Зубних
Техничара Србије, одлуке Ванредне Седнице Скупштине Друштва Приватних
Зубних Техничара Србије одржане 18.09.2010., предлогом Ванредне
Скупштине одржане 31.11.2015. за допуну Статута тачком 11а. Управни Одбор,
допуном Статута тачком 7а., XXIII Скупштина, сходно овлашћењима усвоја нови
Статут Друштва приватних Зубних Техничара Србије.

I. Опште одредбе
Члан 1.
Удружење Друштво приватних зубних техничара Србије, Београд, ул. Имотска
бр.1 (у даљем тексту: Друштво или скраћеница "ДПЗТС-е") је добровољно,
невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради
остваривања циљева у области стручног развоја, заједничких стручних интереса
чланова друштва и помоћи члановима друштва и њиховим породицама.
Чланови Друштва су приватни зубни техничари који су власници или
сувласници зубнотехничких лабораторија, или власници или сувласници
приватних предузећа која имају зубнотехничке лабораторије.
Придружени чланови Друштва могу бити, радници запослени код власника или
сувласника зубнотехничких лабораторија као и у предузећима из предходног
става овог члана. Придружени чланови могу бити сви остали зубни техничари
запослени ван приватног сектора, у државним зубнотехничким лабораторијама (све
установе Фонда РЗЗ), Војно Здравствених Установа, државних и приватних
Стоматолошких факултета, на територији Републике Србије. Придружени чланови
могу бити и друга лица заинтересована за приступање Друштву. Сваки
"Придружени члан" може стећи статус "Члана" Друштва када за то оствари
законске услове, односно када испуни услове из Члана 1, став 2. Поступак
промене статуса регулисан је чланом 6 и 8 овог Статута.
Лица чије чланство може бити од интереса за Друштво као и Почасни чланови
Друштва постају чланови на начин како је то регулисано чл. 11. овог Статута.
Надлежни орган Друштва донеси одлуку о пријему у чланство.
Члан 2.
Назив Друштва гласи "Друштво Приватних Зубних Техничара Србије", Београд,
ул. Имотска бр.1
Седиште Друштва је у Београду, ул. Имотска бр.1.
Активности друштва се одвијају на територији Републике Србије.
Друштво има својство правног лица.
Члан 3
Друштво има печат округлог облика са ћириличним натписом: "Друштво
приватних зубних техничара Србије-Београд". У средини печата налази се знак
Друштва.
Друштво има штамбиљ правоугаонога облика на коме се налази текст из става 1
овог члана.
Друштво може имати мали печат, који садржи текст и знак Друштва из става 1
овог члана.
Друштво може имати печат, штамбиљ и мали печат, исписани латиничним писмом,
са садржајем текста као у ставу 1,2 и 3 овог члана.
Друштво има знак, чији облик и начин употребе утврђује одлуком Управни одбор
Друштва.

II. Циљеви и задаци Друштва
Члан 4

Циљеви Друштва су:
1. обједињавање заједничких интереса чланова Друштва,
2. заштита стручних интереса чланова Друштва,
3. пружање помоћи члановима и њиховим породицама,
4. обезбеђивање услова за вршење стручног рада зуботехничких
лабораторија предлагањем надлежним државним органима да се
побољшају прописи који се односе на зуботехничке лабораторије.
5. залагање да се пружи помоћ у одабиру и контакту са сервисним
службама у пружању техничке помоћи и сервисирању зубнотехничке
опреме".
Ради остваривања својих циљева Друштво ће нарочито водити рачуна о:
1. организовању заједничког наступања чланова Друштва код куповине
опреме, инструмената и материјала за зубнотехничке лабораторије.
2. сарадњи са стручним и другим друштвима, удружењима,
организацијама, установама (посебно школским и здравстеним)
органима државне управе и предузећима ради решавања одређених
питања, унапређења и развоја делатности којом се баве чланови
Друштва, у земљи и иностранству.
3. организовању стручних предавања за чланове Друштва и заједничко
учествовање на стручним манифестацијама које организују одређене
стручне асоцијације, ради унапређења и развоја струке, у земљи и
иностранству.
4. организовању стручних екскурзија и студијских путовања у земљи и
иностранству.
5. организовање конгреса, симпозијума, семинара и других стручних
манифестација, самостално или у сарадњи са сродним и другим
стручним асоцијацијама, у земљи и иностранству.
6. закључивању уговора или споразума о сарадњи са одговарајућим
стручним асоцијацијама, а посебно са зубнотехничким школама.
7. утврђивању ценовника стручних услуга које пружају зубнотехничке
лабораторије, као минималне цене, ради заштите вредности и
валоризације стручног рада чланова Друштва.
8. праћењу пореске политике и предузимању мера да она буду
стимулативна, као и предлагању надлежним органима да се
опорезивање и плаћање доприноса уједначује за територију
Републике Србије.
9. раду на издавачкој делатности, а ради благовременог и објективног
информисања чланова Друштва о свим активностима Друштва, а
посебно на издавању гласила Друштва и других публикација које су
од интереса за чланове.
10. обављању и других задатака које ће бити у функцији заштите
стручних и личних интереса свих чланова Друштва.

Чланови Друштва ће радити нa реализацији и задатака који проистекну из
позитивних прописа и одлука органа управљања Друштва, које су у складу са
прописима, уговорима и споразумима закљученим са одговарајућим асоцијацијама.
Претежна делатност друштва је 9412 – делатност струковних удружења.
Члан 5.
Чланови и органи управљања Друштва обавезни су да раде на остваривању
циљева и задатака наведених у овом Статуту, а на основу планова и програма
рада, одлука и закључака органа управљања Друштва.
III Чланство друштва
Члан 6.
Чланови Друштва могу постати лица наведена у члану 1. овог Статута уколико
потпишу приступницу и поднесу документацију (доставе фотокопије
докумената потребних за отварање приватне ЗТЛ. чији су власници или
сувласници или приватног предузећа која имају зубнотехничке лабораторије, као и
приватна предузећа чији су власници или сувласници зубни техничари, а њихова
делатност је везана за зубнотехничку струку) којом доказују једно од својстава
наведених у одредби Статута (члан 1. став 2.).
Придружени чланови Друштва могу постати лица наведена у члану 1.став 3.
овог Статута уколико потпишу приступницу и поднесу документацију којом
доказују једно од својстава наведених у поменутој одредби Статута. Сваки
"Придружени члан" Друштва може стећи статус "Члана" Друштва када за то
оствари законске услове (достави фотокопије докумената потребних за
отварање приватне ЗТЛ. чији су власници или сувласници или приватног
предузећа која имају зубнотехничке лабораторије, као и приватна предузећа
чији су власници или сувласници зубни техничари, а њихова делатност је везана
за зубнотехничку струку), односно када испуни услове из Члана 1, став 2. овог
Статута.
Лица чије чланство може бити од интереса за Друштво као и Почасни
чланови Друштва постају чланови на начин како је то регулисано чл. 11.
овог Статута
Сваком члану издаје се чланска карта и одговарајући документ (уверење,
диплома) чији облик и садржај својом одлуком утврђује Управни одбор
Друштва.
Члан 7.
Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор Друштва, и о томе
обавештава подносиоца пријаве.
Кандидат за члана који не поднесе прописану приступницу и документа из
члана 6. став 1 и 2 Статута, не може бити примљен за члана Друштва.
Члан 7а.
Члан Друштва који нема у континуитету стаж у Друштву најмање 5
година, не може бити биран за руководеће функције у Друштву:
Председник Друштва, Председник Управног Одбора, Подпредседник
Управног Одбора, Секретар и Благајник.
Члан 8.
Чланство у друштву престаје:
1. давањем писане изјаве о иступању;
2. због дуже неактивности члана;
3. непоштовања одредаба овог Статута или нарушавања угледа Друштва;

4. по правоснажности решења надлежног органа о привременој или трајној
забрани вршења приватне зубнотехничке праксе;
5. по правоснажности пресуде којом је члану Друштва изречена казна
затвора због нечасног дела и забране вршења приватне зуботехничке
праксе;
6. по одлуци Суда части;
7. смрћу.
Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Управног
Одбора.
Члану се мора предходно омогућити да се изјасни о разлозима због којих је
поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.
Члан 9.
Сваки члан Друштва има право да:
1. равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева
Удружења;
2. непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко
органа Удружења;
3. бира и буде биран у органе Удружења;
4. буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима
Друштва;
5. да публикују своје стручне радове који задовољавају утврђене
критеријуме у публикацијама које издаје Друштво;
6. и друга права која Друштво обезбеђује за своје чланове.
Члан је дужан да:
1. активно доприноси остваривању циљева Удружења,
2. учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења,
3. редовно плаћа чланарину,
4. да обавља послове своје професије по савременим методама,
средствима и материјалима,
5. да води прописану евиденцију о пословима којима се стручно бави,
6. да даје податке о свом раду на захтев надлежних државних органа,
7. да извршава одлуке и закључке које доносе органи управљања Друштва
и друге обавезе које проистичу из одредаба Статута и општих аката
Друштва,
8. обавља друге послове које му повери Управни одбор.
Члан 10.
Лица којима је престало чланство у Друштву, сходно члану 8., по одлуци надлежног
органа Друштва, губе сва права члана Друштва.
Члан 11.
Своје дугогодишње заслужне чланове, угледне стручњаке из области зубне
технике, приватне зубне техничаре који нису чланови Друштва и друге
стоматолошке стручњаке и грађане, Друштво може прогласити почасним
члановима Друштва.

Иницијативу за проглашење почасним чланом Друштва могу дати, односно
поднети чланови Друштва, органи управљања Друштва, здравствене и друге
организације и установе и друга лица.
Иницијативу из предходног члана разматра Управни одбор Друштва, који, уколико
је прихвати, у форми предлога доставља Скупштини, која доноси одлуку о
проглашењу Почасних чланова.
Почасним члановима Друштво издаје дипломе које се уручују на седници
Скупштине Друштва или другим свечаним приликама.
Почасни члан има право да учествује у раду Друштва, односно да подноси
иницијативе и предлоге и да учествује у реализацији усвојених одлука које доноси
орган управљања Друштва.
Члан. 11а
Почасни чланови немају право гласања при доношењу одлука Управних Органа
Друштва али имају право гласа одн. право да се обрате било ком Управном
Органу ДПЗТС-е.
Почасни чланови могу, сагласношћу Управних Органа (Управни Одбор и
Скупштина) да једнократно, вишекратно или у континуитету, заступају
интересе Друштва пред другим правним лицима и институцијама система, о
чему им се издаје посебна сагласност, са роком важности. Избор и реизбор се
врши на основу предлога Управног Одбора а сагласнот даје Скупштина
Друштва на ванредним или редовним седницама.
Почасни члан-заступник је дужан да у свему штити интересе Друштва и зубнотехничке струке, односно спроводи одлуке Управних Органа“.
Члан 12.
Сваки члан удружења може покренути поступак пред надлежним основним
судом за утврђивање ништавости општег акта удружења који је донет супротно
статуту или другом општем акту удружења, односно за утврђивање
ништавности појединачног акта удружења који је донет супротно закону,
статуту или другом општем акту удружења, у року од петнаест дана од дана
сазнања за акт, а најкасније у року од шест месеци од дана доношења акта.
Утврђивањем ништавости акта из става 1. овог члана, не дира се у права стечена
од стране трећих савесних лица.
Поступак за утврђивање ништавности акта из става 1. овог члана води се према
одредбама закона којим се уређује парнични поступак.
IV Органи Друштва
Члан 13.
Органи Друштва су:
1.
2.
3.
4.

Скупштина Друштва,
Председник Друштва,
Управни одбор,
Надзорни одбор,

5. Комисије Друштва и
6. Суд Части Друштва
Члан 14.
Скупштина Друштва
Скупштину Друштва чине сви његови чланови.
Скупштина Друштва ради у седницама и рад Скупштине је јаван.
Јавност рада обезбеђује се, поред учешћа чланова Друштва, учешћем
представника државних органа, организација, предузећа и представника средстава
јавног информисања и објављивањем материјала, одлука и закључака који су
донети на седници Скупштине као и сопственом издавачком делатношћу

Члан 15.
Председник Друштва
Председник Друштва је репрезентативни и саветодавни орган који представља
Друштво на стручним скуповима и конгресима, остварује контакте са
зуботехничким, стоматолошким и другим асоцијацијама (удружењима) и
друштвима, научним и другим установама,како из струке тако и из других области
(факултети, институције научно-истраживачког карактера, високошколске и
средњошколске образовне институције и такође са појединим истакнутим
личностима у струци и ван струке а који су већ или би могли допринети
просперитету Друштва и струке у целини) а што је неопходно за ефикасно и
квалитетно остваривање циљева Друштва. Такође кад год је могуће, у јавности
треба да представља на најбољи начин и да шири часне и племените идеје и
циљеве Друштва приватних зубних техничара Србије. Председник Друштва је
личност од угледа, са дугогодишњим искуством у области зубнотехничке
струке.
Члан 16.
Уколико се ради о хитности за решавање одређених питања, седницу
Скупштине могу сазвати: Председник Друштва, Председник Управног Одбора
Друштва а у његовој одсутности,Секретар Друштва, Подпредседник Управног
Одбора Друштва и Извршни одбор Друштва уколико је образован.
Седница Скупштине друштва може се сазвати уколико то затражи Надзорни
одбор Друштва или најмање 10 чланова Друштва.
Члан 17.
Скупштина се редовно састаје једном годишње.
Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог
Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова
Скупштине, с тим што се статутом може утврдити мањи број чланова удружења
од броја утврђеног законом.
Ванредна седница Скупштине мора се одржати најкасније у року од 30 дана од
дана подношења захтева за њено сазивање.
Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају
навести питања чије се разматрање предлаже.
Седницу скупштине сазива Председник Друштва или Председник Управног
одбора, Секретар Друштва или Подпредседник Управног Одбора писаним
обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног
реда. Седницом председава Радно Представништво од 3-5 чланова, а чланови су
и записничар и 2 оверивача записника, који буду јавним гласањем, изабрани на
почетку седнице, а на предходни предлог Председавајућег Радног
Председништва, Председника Друштва, Секретара Друштва или председника
Управног одбора.
Члан 18.
Позив за седницу Скупштине Друштва доставља се члановима Друштва и
другим лицима која се позивају да присусутвују седници, по правилу најмање 5

дана, а изузетно најмање 3 дана пре дана одржавања седнице Скупштине
Друштва.
Изузетно, седница Скупштине Друштва може се сазвати и телефонским путем и
у краћем року од рока одређеног у предходном ставу.
Члан 19.
На седници Скупштине Друштва, по правилу, одлучује се јавним гласањем.
Изузетно може се одлучити да се гласање обави тајним путем, гласачким
листићима, посебно када се бирају органи управљања Друштва.
Гласање спроводи изборна комисија, која се бира јавним гласањем а чији састав
предлаже Радно Председништво и која може имати 3-5 чланова.
Изборна Комисија подноси извештај о резултима гласања на истој седници.
Члан 20.
Скупштина:
1. доноси план и програм рада;
2. усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
3. доноси Пословник о раду Скупштине Друштва;
4. усваја друге опште акте Удружења;
5. бира Председника Друштвa, Председникa Управног одбора Друштва,
једног или више Подпредседника Управног одбора Друштва,
Секретара и Благајника Друштва;
6. бира и разрешава чланове Управног одбора;
7. разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног
одбора;
8. разматра и усваја финансијски план и извештај;
9. одлучује о висини чланарине за следећу годину као и о висини
оснивачког улога и другим доприносима Друштва;
10. разматра и одлучује о жалбама чланова Друштва на одлуке Управног
одбора и Суда части Друштва;
11. одлучује о статусним променама и престанку рада удружења.
Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина
чланова са правом гласа. Изузетно, ако су ванредне седнице, Скупштине може
се одржати када није присутно довољно чланова, али не мање од 10% од
укупног броја чланова Друштва.
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова којима се додају
резултати гласања из Окружних Подружница у унутрашњости.
За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку
рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Члан 21.
Чланови Друштва из унутрашњости, посебно где постоје подружнице, одлучују
о питањима из дневног реда Скупштине и то на својим седницама на којима не
може присуствовати мање од 3 члана Друштва.
О резултату изјашњавања за поједина питања из дневног реда Скупштине
Друштва писмено или телефоном (истовремено током обе седнице),
обавештавају лице које председава Скупштином, који резултате њиховог
изјашњавања додаје резултатима гласања на седници Скупштине Друштва. Тако
донете одлуке су правно ваљане.
Члан 22.
Управни одбор Друштва
Управни одбор Друштва је извршни орган Друштва, који се стара о спровођењу
циљева друштва који су утврђени овим Статутом.
Управни одбор има 5-9 чланова, у зависности од регионалне заступљености
чланства, које бира и опозива Скупштина.
Управни Одбор Друштва може образовати из реда својих чланова и Извршни
Одбор Друштва, који може имати 5 чланова и све то ради ефикаснијег извршавања
одлука и закључака органа из предходног става. Извршни Обор Друштва не
може мењати одлуке Скупштине и Управног одбора Друштва, већ је дужан да
их извршава на најбољи могући начин.
Мандат председника Управног Одбора, Потпредседника, Секретара, Благајника
и чланова Управног одбора траје две године и могу се поново бирати на исту
функцију.
Управни одбор из реда својих чланова бира Председника и Заменика
председника.
Члан 23.
Председник Управног Одбора уједно и заступа Друштво у правном промету и
има права и дужности финансијског налогодавца. Председник Управног одбора
Друштва руководи извршавањем свих послова и задатака Друштва између две
седнице Друштва, односно Извршног одбора, у сарадњи са Секретаром
Друштва.
Члан 24.
Секретар помаже председнику Друштва у извршавању свих послова и задатака
Друштва и одговоран је за рад лица која обављају правне, административне,
опште и финансијске послове, којима даје налоге за рад.
Секретар Друштва стара се о чувању целокупне документације, печата,
штамбиља и имовине Друштва која се може поверити на чување и употребу
запосленим лицима у Друштву. Без његовог одобрења запослени не могу давати
документацију трећим лицима.
Секретар може овластити ангажовано лице да потписује одређена писана
документа (потврде) Друштва, која се издају члановима или достављају установама,
органима и организацијама.

Члан 25.
Благајник Друштва наплаћује чланарину, оснивачки улог и друге доприносе од
чланова Друштва и о свему води евиденцију, или овај посао поверава другом
запосленом лицу за обављање тих послова (ангажованом лицу). У том случају
благајник се стара о обављању свих финансијских послова и дужан је да
редовно, самоиницијативно или на захтев неког од органа управљања подноси
извештаје о финансијском стању Друштва.
Члан 26.
Подпредседник Управног Одбора је овлашћен да, у одсуству Председника
Управног Одбора, заступа Друштво са свим његовим овлашћењима која проистичу
из Статута Друштва и потписује сва финансијска и новчана документа у име
Друштва.
Члан 27.
Рад Управног одбора Друштва је јаван.
Управни одбор Друштва ради у седницама.
Седнице Управног одбора припрема, сазива и њиме руководи Председник
Управног Одбора, а случају његове спречености: Секретар Друштва,
подпредседник Управног одбора Друштва или најстарији члан У.О.
У случају спречености председника Управног одбора Друштва, седнице сазива
и њиме руководи подпредседник Управног одбора Друштва.
Члан 28.
Управни Одбор Друштва седнице одржава по потреби, а најмање једном у два
месеца.
Члан 29.
Седницама Управног одбора Друштва присуствују:
Председник Надзорног одбора, председник Суда части и председници
појединих комисија када се разматрају извештаји, предлози или материјали тих
комисија.
Седницама могу присуствовати чланови Друштва и друга позвана лица као и
представници средстава јавног информисања, без права одлучивања.
О потреби присуства лица из предходног става одлучује председник Управног
Одбора Друштва.
Члан 30.
Председници подружница Друштва чланови су Управног одбора по својој
функцији.
Члан 31.
Управни одбор:
1) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси
одлуке ради остваривања циљева Удружења;

1а) доноси Правилник о свом раду
1аа) доноси Правилник о раду Суда части
2) организује редовно обављање делатности Удружења;
3) поверава посебне послове појединим члановима;
4) утврђује Предлоге финансијског плана Друштва за сваку календарску
годину;
4а) доноси финансијске одлуке које се односе на утврђивање
Предлога извештаја о реализацији финансијског плана Друштва и
Завршном рачуну Друштва за сваку календарску годину
4аа) утврђује предлоге ценовника стручних услуга чланова Друштва
са минималним ценама испод којих чланови Друштва не могу
наплаћивати стручне услуге које врше;
5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом
иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и
припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на
усвајање;
5а) одлучује о покретању поступка израде и измене општих аката
које доноси Скупштина Друштва
5аа) доноси општа акта Друштва које не доноси Скупштина, а која су
предвиђена Пословником о раду Управног одбора Друштва;
6) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана
25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног
заступника удружења за тај поступак;
7) усваја Завршни рачун Друштва за сваку протеклу календарску годину;
8) образује Извршни Одбор Друштва, када то оцени потребним ради
ефикаснијег извршавања одлука и закључака Скупштине и Управног
одбора Друштва и уколико се образује доноси одлуку о делокругу
његовог рада;
9) припрема предлог пословника о раду Скупштине Друштва;
10) припрема седнице Скупштине.
11) доноси одлуке о утрошку и употреби средстава Друштва до висине коју
утврди Скупштина за Управни одбор Друштва
12) одлучује о закључивању одговарајућих уговора или споразума са
одређеним установама, асоцијацијама или привредним друштвима;
13) подноси Скупштини извештај о раду Друштва;
14) подноси Скупштини предлог о висини оснивачког улога и висини
чланарине и другим доприносима чланова Друштва;
15) остварује сарадњу са удружењима грађана, друштвеним организацијама,
установама, стоматолошким и другим здравственим организацијама и
установама, државним органима и предузећима,
16) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом,
овлашћени други органи Удружења..
17) Управни Одбор може донети одлуку да се Председник Друштва овласти
да може потписати споразуме, предуговоре, уговоре,заједничке изјаве и
друге форме писаних докумената,стручног, едукативног,пропагандног и
маркетиншког карактера, које су претходно усаглашене са органима

Друштва (Управни, Надзорни Одбор) и код стручне правне службе
проверене да су ваљане и ускладу са важећим прописима и законима
Републике Србије и да су у складу са циљевима и интересима Друштва и
његових чланова. Од овога су изузета писана документа и акти
финансијског карактера,које су у надлежности Председник Управног
Одбора Друштва и других лица које Управни Одбор овласти.
Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина
чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.
Члан 32.
Надзорни одбор Друштва
Надзорни одбор је орган Друштва који за свој рад одговара Скупштини
Друштва. Надзорни одбор контролише финансијско пословање Друштва и о
уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.
Истовремено врши контролу над применама одредаба Статута и општих аката
Друштва. Одлуке Надзорног одбора обавезне су за све чланове и органе
Друштва.
Надзорни одбор има три члана (председника и два члана) које бира Скупштина.
Мандат чланова надзорног одбора траје две године и могу бити поново бирани.
Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.
Члан 33.
Научна комисија
Научна комисија је орган Друштва који се бави планирањем стручних скупова у
у току календарске године а у сврху одржавања континуиране едукације и
усавршавања вештина и упознавања са новим технологијама чланова Друштва..
Научна комисија има 3 члана (председника и два члана) које бира Скупштина.
Мандат чланова Научне комисије траје 2 године и могу бити поново бирани.
Члан 34.
Континуирана едукација подразумева омогућавање учешћа чланова Друштва,
ради усавршавања, на стручним и научним скуповима као и учешће на
семинарима, курсевима и другим програмима континуиране едукације
Члан 35
Комисија за Континуирану Едукацију(К.Е.)
Упрани Одбора Друштва формира и именује чланове Комисије за контролу
квалитета и спровoђења континуиране едукације.
Комисија за контролу квалитета и спровођења континуиране едукације, има три
члана, (председника и два члана) и независно је контролно тело. Потребно је да
га чине старији, искуснији чланови Друштва, који су учествовали у
Континуираној едукацији и који имају углед међу члановима.
Комисија за контролу квалитета и спровoђења континуиране едукације стара се
да се у свим сегментима едукације спроводи Правилник о условима њеног
извођења.

О свом раду извештава Управни Одбор, најмање једном годишње, по завршеном
циклусу Континуиране едукације.
Члан 36.
Суд части Друштва
Суд части Друштва је орган Скупштине Друштва.
Суд части Друштва има председника и 2 члана и исти број заменика, чији
мандат траје две године.
Чланови Суда части не могу истовремено бити чланови Управног или
Надзорног одбора Друштва.
Члан 37.
Суд части разматра и решава представке корисника стручних услуга чланова
Друштва као и представке чланова Друштва.
Члан 38.
Када се ради о представкама достављеним Суду части против приватних зубних
техничара који нису чланови Друштва Суд части огласиће се ненадлежним за
разматрање тих представки и може се јавно оградити од тих поступака зубних
техничара кији нису чланови Друштва.
Члан 39.
Ближе одредбе о раду Суда части регулишу се у Пословнику о раду Суда части
Друштва који доноси Управни одбор Друштва, на предлог Суда части Друштва.
Члан 40.
Комисије Друштва
Ради праћења и разматрања одређених питања из рада и активности Друштва,
Скупштина и Управни одбор Друштва образују сталне и повремене комисије и
радна тела.
Приликом образовања комисија и радних тела из предходног става Скупштина ,
односно Управни одбор уређује њихов назив, делокруг и број чланова.
Сталне комисије из овог члана именују се са мандатом од 2 године без
ограничења у избору.
Члан 41.
Посредовање у споровима
Када Друштво прими представку корисника услуга члана Друштва или се члан
Друштва обрати Друштву ради посредовања у одређеном спору са чланом
Друштва, посредовање врши Суд части.
У том случају председник суда лично или преко члана који он одреди врши
посредовање. Уколико странке у спору нису задовољнњ ставом Суда, настали
спор решаваће, као другостепени орган, Суд части Удружења.

О посредовању у решавању спорова сачињава се записник који потписују
представници Суда части и заинтересоване странке.
Уколико странке постигну договор о насталом спору, такав договор има снагу
вансудског поравнања.
Члан 42.
На свим седницама Органа Друштва води се записник. Председавајући седнице
предлаже 1-ог или 2 записничара у зависности од дужине дневног реда.
Записник парафирају (потписују): записничари, сви присутни чланови Органа
Друштва или чланови Радног Председништва када је у питању Скупштина Друштва.
Уколико Председавајући Органа Друштва или Председавајући Радног Председнитшва
Скупштине донесе одлуку, факсимил записника се доставља свима члановима
Органа Друштва или члановима Друштва.
Записници си саставни део докуменатције Друштва, заводе се у деловодни
протокол и архивирају.
V Организација Друштва
Члан 43.
Друштво остварује своје циљеве и задатке кроз рад органа управљања и
подружница.
Подружнице Друштва могу се основати за једну или више општина, односно
округа, уколико се на том подручју у Друштво учлани најмање 10 (десет)
чланова.
У Аутономним покрајинама могу се образовати Покрајинске подружнице, уколико
се образују најмање 3 (три) Подружнице.
Подружнице, сем покрајинских, могу бити општинске, међуопштинске и
окружне.
Члан 44.
Подружнице, у зависности од броја чланова, могу да имају следеће органе
управљања:
1. Скупштину,
2. Управни одбор,
3. Надзорни одбор,
4. Суд части
Скупштину Подружнице чине сви чланови Подружнице.
Управни одбор може да има до 5 чланова, Надзорни одбор до 3 члана и Суд
части до 3 члана.
Члан 45.
Друштво може образовати Стручни и Информативни центар.

Члан 46.
Средства за рад Подружница, Стручног и Информативног центра обезбеђује се
у Финансијском плану Друштва и према одлукама Скупштине друштва и воде
се на жиро рачуну Друштва као посебна средства.
Члан 47.
Ближе одредбе о раду подружница регулише се правилницима о раду, а све у
складу са одредбама овог Статута, које доносе Скупштине подружница.
Ближе одредбе о раду Стручног и Информативног центра регулише се
правилником о раду који доноси Управни одбор Друштва.
VI Питања о којима се чланови Друштва лично изјашњавају
Члан 48.
Чланови Друштва лично се изјашњавају о усвајању Статута и вршењу његових
измена и допуна.
Чланови Друштва на референдуму се изјашњавају о питањима за која одлучи
Скупштина Друштва.
Члан 49.
Чланови Друштва лично се изјашњавају на седницама Скупштине Друштва и
седницама Скупштине Подружница, јавним или тајним гласањем, у складу са
одлукама тих Скупштина.
На референдуму чланови Друштва се изјашњавају тајним гласањем о питањима
за које Скупштина одлучи да се усвајају путем референдума.
VII Информисање и издавачка делатност
Члан 50.
Информисање чланова Друштва обавља се на седницама органа управљања
Друштва и путем гласила Друштва (часописа, билтена и др.).
Информисање чланова Друштва врши се и путем достављања члановима
Друштва одлуке, закључака и ставова органа Друштва.
Члан 51.
Издавачка делатност Друштва обухвата: издавање часошиса, билтена,
информатора и других публикација у којима ће се обављивати обавештења о раду
и активностима органа Управљања и стручни чланци и радови који су од
интереса за чланове Друштва.
Члан 52.
Одлуке о издавању одређених гласила Друштва доноси Скупштина којима се
утврђује облик и садржина гласила, тираж и начин финансирања.
Управни одбор Друштва одлучује о штампању пригодних материјала који су од
интереса за чланове Друштва.

Члан 53.
Свако гласило има редакцију на челу са главним и одговорним уредником, коју
својом одлуком именује Управни одбор.
Одлуком о именовању чланова редакције одређује се и број чланова редакције.
Скупштина Друштва може образовати издавачки савет од 5-7 чланова који ће се
старати о целокупној издавачкој делатности Друштва.
Издавачки савет координира рад свих редакција и утврђује програмску
концепцију за свако гласило у складу са Правилником о издавачком савету који
доноси Управни одбор Друштва.
VIII Награде, повеље, дипломе и друга признања
Члан 54.
Заслужним члановима, стручним и научним радницима, ученицима,
здравственим стоматолошким и другим установама и организацијама,
удружењима и предузећима, за заслуге у унапређењу рада Друштва Друштво
додељује награде и друга признања.
Награде могу бити у одређеним предметима и новчаном износу о чему се
добитнику издаје одређени документ.
За додељивање награда образује се Комисија за доделу награда, од 3-5 чланова, чији
се задатак, односно делокруг рада утврђује одлуком коју доноси Управни одбор
Друштва.
Одлуку о наградама и признањима доноси Управни одбор Друштва, на предлог
Комисије.
Члан 55.
Управни одбор може донети одлуку о формирању посебног фонда из ког би се
издвајала средства (а да то не угрожава функционисање Друштва) за посебне
ситуације нпр:
− хуманитарна помоћ угроженим групама становништва,као што су
болесна, хендикепирана и деца без родитељског старања
− хуманитарна помоћ у случају елементарних непогода
− финансијска помоћ (бесповратно или као позајмица) члановима Друштва
уколико се нађу у изузетно тешким животним околностима
− финансирање ученика зуботехничких школа за одлазак на годишња
такмичења.
IX Имовина и средства Друштва
Члан 56.
Имовина Друштва састоји се од непокретности и покретне имовине Друштва и
новчаних средстава која се користе за обављање циљева и задатака Друштва.
О имовини Друштва стара се Управни одбор Друштва.

Члан 57.
Активности и рад Друштва финансира се из следећих извора прихода:
1. оснивачки улог
2. чланарина,
3. приход које Друштво оствари својом активношћу,
4. помоћи и донације,
5. поклони и завештања,
6. други приходи.
Поклони, завештања и други приходи могу се састојати од новчаних средстава,
покретних и непокретних ствари.
Добит остварена обављањем привредне и друге делатности може се користити
искључиво за остваривање циљева удружења, укључујући и трошкове редовног
рада Удружења и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.
Члан 58.
Финансијска средства Друштва воде се на жиро рачун у пословној банци:
Комерцијална Банка Београд, број рачуна 205-42522-77.
Финасијска средства Друштва распоређују се и утврђују у финансијском плану,
завршном рачуну и периодичним обрачунима, у складу са Законом и другим
прописима и општим актима Друштва.
Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима
на седници скупштине удружења.
Члан 59.
Удружење води пословне књиге, сачињава финансијске извештаје и подлеже
вршењу ревизије финансијских извештаја, у складу са прописима о
рачуноводству и ревизији.
Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима
удружења на начин утврђен статутом.
Члан 60.
Наредбодавци за извршавање Финасијског плана и издавање налога за утрошак
и употребу финансијских средстава Друштва су:
1. Председник Управног Одбора
2. Секретар Друштва,
3. и лице (или више лица) које има писмено овлашћење Управног Одбора.
Наведена лица могу располагати средствима Друштва до висине коју својом
одлуком одреди Управни Одбор Друштва.
Члан 61.
Ближе одредбе о финансијско-материјалном пословању Друштва регулишу се у
општем акту који доноси Управни одбор Друштва.
Рачунополагач за коришћење и употребу средстава је благајник Друштва.

Члан 62.
Одговорност за обавезе удружења
За своје обавезе удружење одговара целокупном својом имовином.
Чланови удружења и органа удружења могу лично одговарати за обавезе
удружења, ако поступају са имовином удружења као да је у питању њихова
имовина или злоупотребе удружење као форму за незаконите или преварне
сврхе.
Члан 63.
Коришћење имовине удружења
Имовина удружења може да се користи једино за остваривање његових
статутарних циљева.
Имовина удружења не може се делити његовим члановима, оснивачима,
члановима органа удружења, директорима, запосленима или са њима повезаним
лицима.
Повезаним лицима сматрају се лица која су као таква утврђена у погледу
забране расподеле добити удружења.
Одредбе ст. 1. и 2. овог члана не односе се на давање пригодних примерених
награда и накнада оправданих трошкова насталих остваривањем статутарних
циљева удружења (путни трошкови, дневнице, трошкови преноћишта и сл),
уговорене теретне обавезе и исплату зарада запослених.
X Престанак рада Друштва
Члан 66.
Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за
остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним
законом.
О престанку рада Друштва, председник Друштва, најкасније после 15 дана,
обавештава надлежни државни
Члан 65.
Прималац имовине удружења
За случај престанка удружења као прималац његове имовине статутом се може
одредити само домаће недобитно правно лице које је основано ради
остваривања истих или сличних циљева.
Одредба става 1. овог члана не односи се на случај престанка удружења које је у
време ступања на снагу овог закона користило имовину у друштвеној, односно
државној својини.
Ако се у тренутку престанка удружења не може поступити на начин одређен
овим законом или статутом за расподелу имовине, или ако удружење престаје
на основу одлуке о забрани рада, након спроведеног поступка ликвидације, или
статутом није одређен начин располагања имовином после престанка удружења,
имовина удружења постаје имовина Републике Србије, с тим што право

коришћења припада јединици локалне самоуправе на чијој је територији било
седиште удружења.
На начин из става 3. овог члана поступиће се и у случају престанка удружења
које је у време ступања на снагу овог закона користило имовину у друштвеној,
односно државној својини, без обзира да ли је то удружење у међувремену
уписано у Регистар у складу са одредбама овог закона.
Члан 68.
На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се
примењивати одредбе Закона о удружењима.
XI Измене и допуне Статута
Члан 67.
Иницијативу за измену и допуну Статута могу дати:
1. Скупштина Друштва,
2. Управни Одбор Друштва,
3. Надзорни Одбор Друштва,
4. Подружнице Друштва или
5. најмање 10 (десет) чланова друштва,
Измене и допуне Стаута врше се на начин који је предвиђен у овом Статуту за
његово доношење.
Члан 68.
Овај Статут ступа на снагу даном доношења одлуке Скупштине Друштва

У Београду,
07.12.2015.
Председник Управног
Одбора
ЗТ Јусуфи Шпенд

Председник Друштва
ЗТ Тодоровић Мирослав

