КОМОРА БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ

П Р А В И Л Н И К
о
добровољном, почасном
и донаторском чланству у
Комори Биохемичара Србије

Београд, октобар 2007. године
_________________________________________________________

На основу Члана 5. Закона о Коморама („Службени Гласник“ Републике Србије
107/05) и Члана 21. Статута Коморе Биохемичара Србије, Управни Одбор на
седници одржаној дана 08. 11. 2007. године, донео је

П Р А В И Л Н И К
о
добровољном,
почасном и донаторском чланству
у Комори Биохемичара Србије

Члан 1
У циљу унапређења рада Коморе Биохемичара Србије (у даљем тексту
Комора), Комора може да има добротворне чланове као и почасне чланове и
чланове донаторе у складу са Статутом Коморе.
Члан 2
Чланство у Комори добровољно је за докторе медицине, докторе
стоматологије, дипломиране фармацеуте, дипломиране фармацеуте медицинске
биохемије, дипломиране фармацеуте специјалисте медицинске биохемије и
докторе медицине специјалисте клиничке или медицинске биохемије, који не
обављају као професију послове здравствене делатности.
Члан 3
Добровољним чланством у Комори омогућава се активно учешће
нездравствених радника у креирању, едукацији и свим другим деловањима која
подижу ниво лабораторијско – биохемијске здравствене делатности.
Члан 4
Комора може имати почасне чланове и чланове донаторе у складу са
Статутом Коморе.
Члан 5
Почасни члан Коморе може бити биохемичар који није обавезно члан
Коморе, као и други стручњак здравствене струке из земље и иностранства који
је допринео развоју биохемијске струке и науке.
Члан 6

Донатор Коморе може постати свако правно или физичко лице- грађанин
Србије или страни држављанин који Комори завешта покретну, непокретну
имовину или финансијска средства.
Члан 7
Уколико је жеља донатора да имовину или финансијска средства која
донира упути поједином Огранку Коморе, она морају бити намењена Огранку
коме су и упућена и не могу се у друге сврхе користити.
Члан 8
Легати и поклони из Члана 32. Става 1. Тачке 4) и 5) Закона о Коморама,
воде се на посебном подрачуну Коморе и користе се за обављање послова из
надлежности Коморе и развој Коморе.
Члан 9
Почасног члана и добротвора Коморе бира Скупштина Коморе на
предлог Управног Одбора Коморе.
Члан 10
Износ материјалних средстава које уплаћује добровољни члан Коморе
износи 50% од износа чланарина редовних чланова Коморе.
Члан 11
Овај правилник ступа на снагу 8 дана од дана оглашавања на огласној табли
Коморе.
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