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У складу са одредбама чл. 10. и 11. Закона о удружењима  
("Сл. гласник РС", бр. 51/2009, 99/2011 - др. закони и 44/2018 - др. закон), 

 на седници одржаној у седишту Удружења :  
Национално удружење за мождани удар Србије 

на адреси: Нови Сад, ул. Хајдук Вељка бр. 1  
дана 18.11.2020. године , усвојен је следећи: 

 
  ОСНИВАЧКИ АКТ 

 
Члан 1. 

Оснивачи: 
  
1.  Доц. др Жељко Живановић 
Адреса: Сремска Каменица, Нови Сад, ул. Јелене Лозанић бр. 15 
ЈМБГ:     0405979772033 
 
2.    Проф. др Дејана Јовановић 
Адреса : Београд, ул. Шабачка бр. 8/1/4 
ЈМБГ :    1912962715160 
 
3.   Пуковник проф. др Ранко Раичевић 
Адреса : Београд-Нови Београд, ул. Џона Кенедија бр. 32 
ЈМБГ:     0504964270048 
 
4. ДРУШТВО НЕУРОЛОГА СРБИЈЕ 
Облик организовања: Удружење 
Матични број: 28081685 
Адреса : Београд-Савски Венац,  ул. Црнотравска бр 17 /1/ 4 
- чији је Заступник : Пуковник проф. др Ранко Раичевић , ЈМБГ:0504964270048; 
 
оснивају Удружење  : Национално удружење за мождани удар Србије,  
са седиштем на адреси: Нови Сад, ул. Хајдук Вељка бр. 1 . 
 

Члан 2. 
 

Назив Удружења је: Национално удружење за мождани удар Србије. 
 
Скраћени назив Удружења је : НУМУС. 
 
Назив Удружења на енглеском језику је : Serbian Stroke Organisation. 
 
 Удружење има седиште на адреси :  Нови Сад, ул. Хајдук Вељка бр. 1. 

 
 Делатност Удружења је: 94.99- Делатност осталих организација на бази учлањења. 
  
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије. 
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Члан 3. 

 
Национално удружење за мождани удар Србије (даље: Удружење) је невладина организација, 
добровољна, нестраначка и непрофитна асоцијација физичких и правних лица, основана на 
неодређено време, ради остваривања циљева у следећој области:  
Медицинска наука - превенција и лечење можданог удара;  побољшање , унапређивање и 
стандардизација лечења можданог удара у Србији разменом и консолидовањем већ стеченог 
знања и искуства у превенцији, узроцима и лечењу на националном нивоу. 
 

Члан 4. 
 

Национално удружење за мождани удар Србије се оснива са подручјем деловања које је усмерено 
на све добне узрасте, са посебним акцентом на млађу популацију и утицај на рано откривање фактора 
ризика, као и на друштво у целини, прилагођено различитим нивоима образовања. 
 
Национално удружење за мождани удар Србије има следеће циљеве и задатке: 
 

 Подизање свести јавности, едукације и истраживања у свим сферама можданог удара; 

 Развијање и промоција друштвене политике да би се смањио морталитет и побољшала брига о 

онима који су преживели мождани удар и квалитет њиховог живота; 

 Смањење инциденце и преваленце можданог удара на националном нивоу; 

 Развијање и промовисање здравствене и јавне едукације; 

 Унапређивање рада на примарној, секундарној и терцијарној превенцији и лечењу можданог 

удара са афирмацијом интердисциплинарног приступа; 

 Унапређење знања и подизања свести целокупног друштва уз помод средстава јавног 

 Информисања о факторима ризика за мождани удар, начинима њихове ране детекције и лечења; 

 Унапређење знања и подизања свест целокупног друштва уз помоћ средстава јавног 

информисања о савременим видовима лечења можданог удара са циљем бољег и потпунијег 

опоравка болесника; 

 Одржавање скупова и семинара на тему можданог удара на свим нивоима здравствене заштите; 

 Саветовање и координисање прикупљања средстава у циљу финансирања различитих активности 

у циљу промовисања знања и свести о можданом удару на националном нивоу; 

 Сарадња са интернационалним удружењима за борбу против можданог удара у циљу едукације и 

стицања нових знања и искустава; 

 Остваривање свих осталих циљева који могу да допринесу развоју или промоцији питања 

     од значаја за Удружење: Национално удружење за мождани удар Србије. 
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Ради остваривања својих циљева Удружење предузима следеће облике активности: 

 Континуиран рад на просвећивању целокупне популације о факторима ризика за настанак 
можданог удара и савременим видовима лечења истог; 

 Организовање скупова, семинара, конгреса, саветовалишта на тему борбе против  
можданог удара; 

 Подстицање писања радова, књига, часописа, чланака на тему можданог удара; 

 Хуманитарне акције у циљу раног откривања фактора ризика за мождани удар; 

 Организовање бесплатних систематских прегледа у руралним срединама, мањим местима; 

 Подржавање кампања за борбу против штетних навика; 

 Саветовање и едукација оболелих од можданог удара и њихових неговатеља; 

  Удружење предузима све друге  видове активности који су у складу  са циљевима и принципима 
рада Удружења: Национално удружење за мождани удар Србије. 

 
Члан 5. 

 
За Заступника са  неограниченим и самосталним овлашћењима за заступање Удружења  
у складу са Законом, именује се следеће лице :  
  
Доц. др ЖЕЉКО ЖИВАНОВИЋ 
Адреса: Сремска Каменица, Нови Сад, ул. Јелене Лозанић бр. 15 
ЈМБГ:     0405979772033 
 
- Заступник са неограниченим и самосталним овлашћењима за заступање Удружења :  
Национално удружење за мождани удар Србије. 
 
 
 ОСНИВАЧИ : 
 
 
1.   Доц. др ЖЕЉКО ЖИВАНОВИЋ                    ЈМБГ : 0405979772033                  ________________ 
 
2.   Проф. др ДЕЈАНА ЈОВАНОВИЋ                  ЈМБГ : 1912962715160                 _________________     
 
3.   Пуковник проф. др РАНКО РАИЧЕВИЋ      ЈМБГ : 0504964270048                  ________________ 
 
4.  ДРУШТВО НЕУРОЛОГА СРБИЈЕ,   Матични број Удружења:28081685 

- чији је Заступник : Пуковник проф. др Ранко Раичевић                           _________________ 
 
 


