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На основу члана 12. Статута УДРУЖЕЊА ШАНСА ЗА РОДИТЕЉСТВО, Управни одбор Удружења, на 

седници одржаној дана 01.11.2016. године, усвојио је: 

 

 

ПРАВИЛНИК О РАДУ УДРУЖЕЊА ШАНСА ЗА РОДИТЕЉСТВО 

 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 1. 

 

 

Овим Правилником се уређује организација и начин рада УДРУЖЕЊА ШАНСА ЗА РОДИТЕЉСТВО. 

 

                                                                                     Члан 2. 

 

Удружење Шанса за родитељство је подељено у пет тимова: 

 

1. Тим за односе с јавношћу и маркетинг 

2. Тим за спољну сарадњу 

3. Научно-истраживачки тим 

4. Правно-финансијски тим 

5. Тим за чланство 

 

                                                                                    Члан 3. 

 

 

Тим за односе с јавношћу и маркетинг 

 

Тим за односе с јавношћу и маркетинг има за циљ да припреми и организује представнике нашег 

Удружења за наступе у медијима и информише јавност о проблему стерилитета у Србији. Овај тим има 

посебан задатак да својим залагањем проналази представнике медија и са њима уско сарађује. 

Координација и реализација медијских кампања, организација стручних скупова и трибина Удружења, 

промовисање Удружења на свим пољима основни су задаци овог тима. 

 

Најбитнији задатак овог Тима је да активно, кроз сарадњу са новинарима и медијским кућама, утиче на 

свест грађана и државне органе о битности поступка вантелесне оплодње, али и о неопходности за 

већом применом овог поступка на овим просторима. 
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Члан 4. 

 

Тим за спољну сарадњу 

 

 

У Удружењу Шанса за родитељство посебно место има Тим за спољну сарадњу. Основни задатак овог 

тима је сарадња са другим институцијама које су од значаја за Удружење Шанса за родитељство. Битан 

сегмент је сарадња са другим удружењима и организацијама. 

 

Посебну пажњу овај Тим посвећује спољним сарадницима, а све у жељи да се дејство Удружења 

прошири и продуби на свим нивоима. За нас је посебан подухват остварити сарадњу са другим 

институцијама које би могле бити од значаја за наше Удружење, те сву нашу енергију усмеравамо ка 

том циљу. 

 

Задатак Тима за спољну сарадњу је и адекватан допринос Министарства здравља Републике Србије 

Удружењу Шанса за родитељство. Овај тим бави се и сарадњом са државним и приватним клиникама. 

Такође, Тим за спољну сарадњу има задатак да оствари посебан однос градских општина и локалних 

самоуправа према Удружењу Шанса за родитељство. 

 

 

Члан 5. 

 

Научно-истраживачки тим 

 

Научно-истраживачки тим Удружења Шанса за родитељство има задатак да долази до података од 

стране државних и здравствених установа. 

Подаци који се преузимају из ових установа користе Удружењу у погледу прегледа статистике. 

 

Удружење мора имати свеобухватну слику о стању: 

 

1.Броја парова који се боре са стерилитетом у Србији 

2.Броју обављених процеса вантелесне оплодње 

3.Проценту успешности вантелесних оплодњи (броју здраво рођених беба) 

4.Броју финансираних поступака вантелесне оплодње од стране РФЗО-а 

5.Броју успешних процеса вантелесне оплодње у односу на старосну доб жене 

 

Ово су само основне статистике којима се бави Научно-истаживачки тим Удружења Шанса за 

родитељство. 

Наиме, овај Тим има задатак да истажује и објављује све статистике и податке до којих дође, а тичу се 

вантелесне оплодње. У односу на тренутни пројекат Тим ће се бавити одређеним областима и 

прикупљати потребне податке. Тим податке обрађује, сређује, класификује и упоређује. Сваки податак 
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до ког Научно-истраживачки тим дође битан је и узима се у сврху побољшања рада самог Удружења. 

Сваки податак овај Тим преузима од надлежних институција уз њихову дозволу. 

 

 

Члан 6. 

 

Правно-финансијски тим 

 

Правно-финансијски тим има задатак да се бави правном регулативом Удружења.  

 

- проучава законске регулативе у Републици Србији, 

- пружа правно финансијску подршку Удружењу Шанса за родитељство, 

- сарађује са књиговођом Удружења, 

- заступа Удружење у правном смислу, 

- пружа правну помоћ, 

- врши израду свих врста уговора, општих и појединачних правних аката, 

- стара се о законитости рада свих тимова -организационих јединица Удружења. 

 

Члан 7. 

 

Тим за чланство 

 

Има задатак да се бави вођењем тачне базе активних и пасивних чланова. 

 

- сарађује са књиговођом и сваког месеца на крају месеца доставља табелу са активним члановима који 

плаћају чланарину. 

- издаје потврде члановима да су редовни и активни. 

 

Члан 8. 

 

Вође тимова имају задатак да пронађу чланове који ће сарађивати са њима. Сам циљ тимова је као и 

циљ Удружења ширење мреже чланства и ширење свести о значају рада Удружења и њеним циљевима. 

 

Члан 9. 

 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења 01.11.2016. године у Београду. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА  

ШАНСА ЗА РОДИТЕЉСТВО 

 

 

________________________ 

Сандра Јовановић 


