У складу са одредбама чл. 10, 11. и 12. Закона о удружењима (»Службени
лист РС«, бр.51/09), на оснивачкој скупштини одржаној 01.09.2009. године, а на редовној
скупштини одржаној 10.11.2017. усвојен је следећи измењени:

СТАТУТ
Удружења здравствених радника Дома здравља Суботице

I Опште одредбе

Члан 1.
Удружења здравствених радника Дома здравља Суботица – (у даљем тексту:
Удружење) настало је у Суботици 01.09.2009. године, издвајањем из општинског савеза
здравствених радника. Удружење је друштвено-стручна организација здравствених
радника Дома здравља Суботице чији је првенствени циљ организовање здравствених
радника Дома Здравља и служби укључених у њен рад, ради развоја здравствене струке и
унапређења здравствене праксе.
Удружење делује на територији града Суботицe
Члан 2.
Удружење представља - место удруживања чланова и појединаца на територији
општине који имају или прихватају заједничке циљеве и задатке који су утврђени овим
статутом.
У Удружењу раде стручне секције чији рад је дефинисан правилником о раду
стручно профилских друштава односно секција струковних удружења, асоцијација за чијом
сарадњом постоји интерес за Удружење а на основу предлога Извршног одбора и одлуке
Скупштине Удружења.
Удружење је независно у свом раду које није подложно утицајима других субјеката
поговото утицају политичких, верских и других субјеката.
Удружење поштује сваку националну, верску, мањинску и сваку другу припадност
својих чланова.

Члан 3.
Назив Удружења је: «Удружење здравствених радника Дома здравља Суботица»
исписан на српском језику, ћирилицом.
Седиште Удружења је у Суботици у улици Шандора Петефија бр. 7.
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Члан 4.
Удружење има својство правног лица.
Члан 5.
Удружење представља и заступа председник Удружења.
У случају његове одсутности или спречености Удружење представља и заступа
потпредседник Удружења или друго овлашћено лице.

Члан 6.
Удружење има амблем, печат и штамбиљ.
Амблем удружења је у облику плавог крста у основи у којем се налазе контуре
Суботичке Градске куће и година оснивања удружења.

Печат Удружења је округлог облика, пречника 40 мм и 25мм са натписом:
„Удружење здравствених радника Дома здравља Суботица – Удружење здравствених
радника Дома Здравља Суботица“ исписан на српском језику, ћирилицом и латиницом, а у
средини са знаком удружења.
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(Аутор: Анико Олах Лошонц)

Штамбиљ Удружења је правоугаоног облика димензија 30x60 мм, са натписом:
„Удружење здравствених радника Дома здравља Суботица“ исписан на српском језику,
ћирилицом и садржи празан простор за уписивање броја акта и датума њиховог
евидентирања.
Члан 7.
Рад Удружења и његових органа је јаван.

II Циљеви и задаци Удружења

Члан 8.
Циљ и задатак Удружења је организовање здравствених радника ради развоја
здравствене струке и унапређивање здравствене праксе.
Члан 9.
У остваривању свог циља и задатка Удружење обавља следеће активности
непрофитабилног карактера:
•

•

сарађује са државним органима, органима територијалне аутономије и локалне
самоуправе, здравственим установама, организацијом за здравствено
осигурање, средњим, вишим и високим струковним школама, медицинским
факултетима и другим васпитно-образовним установама, синдикатима,
Српским лекарским друштвом, Црвеним крстом Србије и са одговарајућим
удружењима и асоцијацијама у земљи и иностранству у зависности од интереса
и одлуке;
координира активности Удружења
3

•

•
•

•
•
•

у циљу едукације чланства самостално организује стручне, научне и едукативне
скупове, предавања, јавне трибине, саветовања, семинаре и друге облике
стручног усавршавања својих чланова;
учествује преко својих представника на стручним, научним и едукативним
скуповима и састанцима у земљи и иностранству;
унапређује едукативни процес који омогућује максималну стручност у раду
чланства Удружења прати и проучава проблеме везане за стручно усавршавање
здравствених радника и здравствених сарадника, предлаже у вези са тим
адекватна решења укључујући и законску регулативу
осигурава проток информација и информисања о својој делатности,
чланство и симпатизере редовно информише o питањима везаним за рад
Удружења,
помоћу и у сарадњи чланства и других заинтересованих развија, организује или
подржава поред здраствених и социјалну, породичну и каритативну делатност.

Члан 10.
Удружење остварује своје циљеве и задатке, преко својих органа и у сарадњи са
органима Савеза Здравствених радника Војводине и Савеза удружења Здравствених
радника Србије као и другим удружењеима и асоцијацијама.
Међусобни односи органа Удружења и Савеза Здравствених радника Војводине и
Савеза удружења Здравствених радника Србије заснивају се на договарању и усклађивању
активности.
Члан 11.
Удружење се може удружити у друге организације у земљи и иностранству које
имају заједничке циљеве и задатке са Удружењем, а у циљу унапређења својих активности
у области у којој делује.
Члан 12.
Чланови Удружења имају право и дужност:
•
•
•
•

да својим активностима учествују у остваривању циљева и задатака Удружења
да учествују у свим активностима Удружења
да дају смернице за рад својих представника у органима Удружења
да предузима друге мере и активности које су од значаја за рад Удружења.

4

III Органи Удружења
Члан 13.
Органи Удружења су:
•
•
•
•

Скупштина
Извршни одбор
Надзорни одбор
Председник

Органи Удружења именују се из редова редовних чланова Удружења на период од
4 године и могу бити изабрани на нови мандатни период.

1. Скупштина
Члан 14.
Скупштина је највиши орган Удружења
Скупштину чини 30 делегата, редовних чланова Удружења

Члан 15.
Скупштина:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

доноси Статут;
доноси годишњи план и програм рада Удружења
доноси пословник о раду;
разматра и усваја, најмање једном годишње извештај о раду органа Удружења и
радних тела Скупштине;
утврђује финансијски план и програм Удружења
доноси одлуку о висини чланарине;
бира чланове органа Удружења
разматра одлуке Извршног одбора за опозив чланова органа Удружења, жалбе на
ове одлуке и доноси коначну одлуку
образује своја радна тела и именује председника и чланове тих радних тела;
даје смернице за рад органа Удружења; и
обавља друге послове и задатке утврђене овим Статутом.
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Члан 16.
Скупштина Удружења ради у седницама и њеним радом руководи председник
Скупштине.
Седница Скупштине одржава се најмање једанпут годишње, коју сазива
председник Скупштине.
На предлог Извршног одбора, Надзорног одбора, или најмање 1/3 редовних
чланова Удружења, председник Скупштине сазива ванредну седницу Скупштине у року
од 10 дана од дана пријема образложеног предлога за сазивање наредне седнице.
У случају да председник Скупштине не сазове ванредну седницу у року утврђеним
ставом 3. овог члана седницу у наредних 10 дана може сазвати подносилац образложеног
предлога за сазивање ванредне седнице.
Члан 17.
Седница Скупштине може се одржати ако јој присуствује више од половине
укупног броја делегата у Скупштини.
Скупштина одлучује већином гласова присутних делегата.

2. Извршни одбор
Члан 18.
Извршни одбор је орган Удружења који се стара о спровођењу задатака Удружења
утврђених овим статутом.
Извршни одбор има 11 чланова.
Члан 19.
Извршни одбор:
•
•
•

припрема и утврђује предлог Статута, одлука и других аката и доставља их
Скупштини на доношење;
руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и у том периоду доноси
неопходне одлуке ради остваривања циљева и задатака Удружења;
припрема сазивања Скупштине Удружења;
Члан 20.

Извршни одбор за свој рад одговара Скупштини.
Председник Удружења је уједно и председник Извршног одбора. Он сазива и
председава седницама Извршног одбора. У одсуству председника или у случају његове
спречености заменик председника је овлашћен да сазове и председава седници Извршног
одбора.
Извршни одбор одлучује већином гласова присутних чланова.
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3. Надзорни одбор
Члан 21.
Надзорни одбор је орган Удружења који врши контролу располагања средствима
Удружења
Надзорни одбор за свој рад одговара непосредно Скупштини.

Члан 22.
Надзорни одбор има 3 члана.
Чланови Надзорног одбора не могу бити бирани из реда чланова Извршног одбора.
Надзорни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника.
Седницу надзорног одбора сазива и њеним радом руководи председник, а у случају
његове одсутности или спречености заменик председника.
Председник односно заменик председника Надзорног одбора дужан је да сазове
ванредну седницу Надзорног одбора на захтев председника Удружења или једног члана
Извршног одбора.
Надзорни одбор одлучује већином гласова присутних чланова.
Члан 23.
Надзорни одбор има право увида у пословне и финансијске књиге Удружења,
право присуства, постављања питања и добијања одговара на седницама Скупштине,
Извршног одбора и радних тела Скупштине.

4. Председник Удружења
Члан 24.
Председник Удружења:
•
•
•

представља и заступа Удружења;
извршава одлуке Скупштине и Извршног одбора Удружења;
обавља друге послове одређене Статутом Удружења.
За свој рад председник одговара Скупштини и Извршном одбору.
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IV Чланство
Члан 25.
Сваки грађанин Републике Србије може бити члан Удружења.
Чланови Удружења могу бити редовни, почасни и чланови донатори.
Редовни члан је здравствени радник који обавља послове здравствене делатности,
здравствени сарадник који је укључен у тим здравствених радника, наставници стручних
школа у области здравства, ученици и студенти завршне године стручне школе у области
здравства.
Почасни члан је лице које није обухваћено ставом 3. овог члана, а које је посебно
допринело остваривању циљева и задатака Удружења.
Почасног члана бира Скупштина Удружења на предлог Извршног одбора.
Чланови донатори могу бити сви грађани Републике Србије или страни држављани
који Удружењу завеште покретну или непокретну имовину или финансијска средства.
Одлуку о постанку члана донатора доноси Скупштина на предлог Извршног
одбора.
Члан 26.
Права и дужности редовних чланова Удружења су:
•
•
•
•
•
•

да бирају и буду бирани у органе Удружења;
да учествују у активностима Удружења;
да уплате чланарину у месецу за протекли месец;
да буду информисани о материјално-финансијском пословању Удружења;
да својим учествовањем у раду органа Удружења доприносе остваривању циљева
Удружења;
да дају предлоге, мишљења, сугестије и примедбе на рад органа Удружења.
Члан 27.
Чланство у Удружењу престаје:

•
•
•
•

иступањем из Удружења;
искључењем у случају грубе повреде циљева Удружења;
због неплаћања чланарине за протекла три месеца;
због осуде за кривично дело учињено у вези вршења послова професионалне
делатности.
Члан 28.

Предлог за опозив члана органа Удружења и предлог за искључење из чланства
покреће председник Удружења, а одлуку о опозиву и искључењу доноси Извршни одбор
двотрећинском већином.
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На одлуку Извршног одбора из става 1. овог члана жалба се може изјавити
Скупштини Удружења.
Одлука Скупштине је коначна.

V Признања
Члан 29.
У знак признања за изузетан допринос остваривању циљева и задатака Удружења,
појединцима и колективима могу се доделити:
•
•
•
•

повеља
плакете
захвалница; и
почасно чланство у Удружењу.

Повељу, плакету, захвалницу и почасно чланство у Удружењу додељује
Скупштина на предлог Комисије.
Услови за доделу признања уређују се посебним актом о додели признања које
доноси Скупштина Удружења.

VI Финансирање
Члан 30.
Средства за финансирање рада Удружења су:
•
•

чланарине и котизације које уплаћују чланови Удружења;
пројекти, донације, спонзорства, поклони и легати;

Члан 31.
Средствима Удружења располаже Извршни одбор који одређује лице овлашћено за
потписивање финансијских докумената.
О финансијском положају за сваку календарску годину и са програмом рада за
наредну годину доставља се извештај Скупштини на усвајање уз претходну сагласност
Надзорног и Извршног одбора Удружења закључно са датумом подношења предлога
извештаја.
Печат и штамбиљ Удружења не може физички бити код овлашћених потписника
Удружења као и код свих лица која имају депонован потпис за располагање финансијским
средствима Удружења.
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VII Престанак рада Удружења

Члан 32.
Удружење престаје са радом:
•
•
•

ако то одлуче оснивачи Удружења;
ако надлежни орган забрани даљи рад Удружења;
ако се трајније не остварују циљеви и задаци због којих је Удружење основано.
Члан 33.

Одлуку о престанку рада Удружења доноси Скупштина.
Председник Извршног одбора у року од 15 дана од доношења одлуке о престанку
рада Удружења, обавештава надлежни орган о престанку рада Удружења, ради брисања
из регистра друштвених организација и удружења грађана.

Члан 34.
Даном престанка рада Удружења и након подмиривања обавеза Удружења,
имовина, материјална и финансијска средства Удружења преносе се правном лицу које
наставља делатност Удружења или Црвеном крсту АП Војводине или другом субјекту на
основу одлуке Скупштине.
Средства се не могу преписати у корист политичких странака и субјеката који у својем
опису делатности имају политичку ноту.

VIII Статут и друга општа акта
Члан 35.
Статут Удружења и друга општа акта Удружења доноси Скупштина на предлог
Извршног одбора.
Измене и допуне Статута и других општих аката Удружења врше се на начин и по
поступку за њихово доношење.

IX Прелазне и завршне одредбе
Члан 36.
На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати
одредбе Закона о удружењима.
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Члан 37.
Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
Удружења, а примењиваће се од дана уписа у Регистар.
Након уписа у Регистар Агенције за привредне регистре Републике Србије престаје
да важи Статут усвојен 01.09.2009.
Овај статут има 9 (девет) поглавља са 37 (тридесетседам) чланова на једанаест
куцаних страница.

У Суботици, 10.11.2017.
Председавајући Скупштине
___________________________
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