ХУМАНИТАРНОГ „УДРУЖЕЊА СТОМАТОЛОГА, ЛЕКАРА, МЕДИЦИНСКИХ
СЕСТАРА И ТЕХНИЧАРА ЗА ПОМОЋ ЉУДИМА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ ЗДРАВЉЕ - БОЖУРИ“
У складу са одредбама чланова 11 и 12 Закона о удружењима (Службени гласник РС“ број
51/09), на оснивачкој скупштини одржаној дана 6. маја 2018. године, усвојен је следећи
СТАТУТ
ХУМАНИТАРНОГ УДРУЖЕЊА СТОМАТОЛОГА, ЛЕКАРА,
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ТЕХНИЧАРА ЗА ПОМОЋ ЉУДИМА НА КОСОВУ
И МЕТОХИЈИ – ЗДРАВЉЕ - БОЖУРИ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Хуманитарно удружење „Удружење стоматолога, лекара, медицинских сестара и
техничара за помоћ људима на Косову и Метохији – Здравље - Божури“(у даљем тексту
удружење) је независна, самостална, добровољна, невладина, интересна и нестраначка
организација чланова, утемељена на начелима демократског заступања и уважавања воље
својих чланова организованих у удружење, основано на неодређено време ради
остваривања циљева у хуманитарној, социјалној, материјалној и, пре свега, здравственој
области, намењених људима на Косову и Метохији.
Члан 2.
Овим се Статутом утврђује сврха удружења, његова унутрашња организација, назив,
седиште, подручје деловања, знак удружења, тела удружења, начин избора и опозива тих
тела, овлашћења тела удружења, поступак учлањивања и престанак чланства, начин
одређивања чланарине, начин доношења и измене Статута, правилника и других аката,
начин стицања имовине, располагања имовином и надзора над њом, те престанак
удружења.
Члан 3.
Удружење је независно правно лице.
Удружење чине сви његови организациони облици утврђени Статутом.
Удружење се за остваривање интереса чланова бори свим легитимним средствима.
Удружење сарађује са другим хуманитарним организацијама, истих или сродних интереса,
како у земљи тако и у иностранству, те се у такве организације може учланити, у складу са
начелима хуманитарне солидарности.

Члан 4.
Удружење делује по начелима:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Заштите социјалних права чланова;
Демократског уважавања воље чланова;
Одговорности заступника удружења;
Независности од послодаваца, политичких странака и верских заједница;
Самосталности у уређењу унутрашње организације удружења;
Избору и разрешењу својих тела и представника удружења;
Јавности рада;
Социјалне и хуманитарне солидарности; и
Поштовања људских права и слобода.

Члан 5.
Назив удружења је: „Удружење стоматолога, лекара, медицинских сестара и техничара за
помоћ људима на Косову и Метохији – Здравље - Божури.“
Назив удружења на енглеском језику је: ``Association of Dentists, Doctors, Nurses and
Medical Technicians for Helping the People of Kosovo and Metohija – Health – Peonies.``
Назив удружења на руском језику је: „Ассоциация стоматологов, врачей, медсестер и
медбратьев по оказанию помощи людям на территории Косово и Метохии - Здоровье –
Божури.“
Назив удружења на француском је: ``Association des dentistes, médecins, techniciens et
techniciennes medicaux pour l'aide aux habitants de Kosovo-et-Métochie - Santé – Pivoines.``
(Преводи имена удружења на више језика потребно је и предвиђа се статутом ради што
ширег повезивања са другим хуманитарним организацијама које су такође вољне да
помогну људима на Косову и Метохији, али и прикупљања што веће помоћи за оне којима
је она најпотребнија.)
Скраћени назив удружења је: „Здравље – Божури“
Седиште удружења је у Београду, у улици Господар Јованова бр. 10, Стари град, Београд.
„Здравље – Божури“ има свој печат округлог облика, промера 40 мм који садржи скраћени
назив удружења, исписан полукружно у горњој половини: „Здравље – Божури“, у доњој
половини натпис места “БЕОГРАД“, а у средини заштитни знак удружења – цвет божура.
Слова на печату су ћирилична.
„Здравље – Божури“ има знак.

Знак „Здравље – Божури“ је елипсастог облика ширине 50 мм и дужине 35мм. У горњој
половини знака је натпис “ХУМАНИТАРНО УДРУЖЕЊЕ“, на средини је цвет божура, а
у подножју натпис „Здравље – Божури“.
Знак и назив заштићују се у складу са законом. Приступнице, иступнице, печат и знак
власништво су удружења „Здравље – Божури“.
II ПРЕДСТАВЉАЊЕ И ЗАСТУПАЊЕ
Члан 6.
Удружење ради и делује на подручју Републике Србије.
Удружење представља и
заступа Председник скупштине у складу са одлукама
Скупштине, или неко друго лице делегирано од стране Управног одбора.

III СВРХА И ЦИЉЕВИ
Члан 7.
Удружење сe оснива ради остваривања циљева у хуманитарној, социјалној,
материјалној и, пре свега, здравственој области, намењених људима на Косову и
Метохији.
Удружење сe оснива ради остваривања следећих циљева: Обезбеђивања
хуманитарних средстава за помоћ људима на Косову и Метохији, пружање несебичних
здравствених услуга – стоматолошких, општих медицинских, интернистичких и других
прегледа; људима на Косову и Метохији, удруживање са истим или
сличним
хуманитарним организацијама у сврху помоћи људима на Косову и Метохији,
прибављање апаратуре и потребне медицинске опреме потребне за основне здравствене
прегледе онима којима та опрема није доступна; и других циљева у сврху очувања и
побољшања здравља људи на Косову и Метохији.

Члан 8.
Сврха и циљеви удружења су:
•

Обезбеђивање хуманитарних средстава за помоћ људима на Косову и
Метохији;

•

•
•
•

•
•

•

Пружање несебичних здравствених услуга – стоматолошких, општих
медицинских, интернистичких и других прегледа; људима на Косову и
Метохији;
Удруживање са истим или сличним хуманитарним организацијама у сврху
помоћи људима на Косову и Метохији;
Прибављање апаратуре и потребне медицинске опреме потребне за основне
здравствене прегледе онима којима та опрема није доступна;
Организација покретних здравствених кола помоћу којих се може
обезбедити занатно виша здравствена заштита оболелим и старим лицима на
Косову и Метохији;
Ширење организације кроз број чланова -филантропа спремних да
несебично помажу људима, пре свега у домену здравствене заштите;
Развој и ширење свести о значају превенције, контроле, самоконтроле и
пружању здравствене заштите, како код људи на Косову и Метохији, тако и
у свести људи у Републици Србији, али и другим земљама региона;
Ширење свести о значају и величини потребне здравствене неге и помоћи
људима на Косову и Метохији.

IV УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 9.
Чланство у удружењу је добровољно. Члан удружења може бити свако физичко и правно
лице које прихвата, активно се залаже, поштује циљеве и одредбе овог статута и испуњава
своје чланске обавезе.
Одлуку о пријему у чланству доноси се на основу препоруке једног од чланова и одлуком
Управног одбора удружења.
Чланство се стиче потписивањем приступнице.
Чланство може бити и почасног карактера. Почасни чланови су они који подржавају
циљеве, активно доприносе њиховом остварењу и афирмативно заступају ставове, циљеве
и сам рад удружења. Почасни чланови немају право гласа, могу присуствовати
скупштини, али свака њихова активност може бити само саветодавног карактера.

Члан 10.
Права и обавезе чланова удружења су:
•
•
•

Да активно учествују у раду и облицима деловања удружења;
Да бирају и да буду бирани у Управни одбор и друге органе Удружења;
Да даје предлоге и примедбе на рад удружења;

•
•
•
•

Да учествују у извршавању договорених задатака које су добровољно преузели
на себе;
Да буду информисани о материјано-финанскијском стању и пословању;
Да буду информисани о раду и одлукама како удружења тако и Управног
одбора;
Да плаћају чланарину (у оном износу који одлучи сама Скупштина удружења).

О чланству се води уредна евиденција.
Члан 11.
Члан има право да:
•
•
•
•

Равноправно учествује у остваривању циљева удружења са другим члановима;
Својим гласом непосредно учествује у одлучивању на скупштини, као и преко
органа удружења;
Бира и буде биран у органе удружења;
Буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима удружења;

Члан 12.
Члан је дужан да:
•
•
•
•
•
•
•
•

Активно доприноси остваривању циљева удружења;
У складу са интересовањима и струком учествује у активносима удружења;
Не наноси штету удружењу својим активностима;
Поштује статут удружења, али и одлуке Скупштине и њених органа;
Плаћа чланарину;
Ради на увећању чланства;
Обавља друге послове које му повери Управни одбор.

Члан 13.
Чланство престаје:
•
•
•
•
•
•

Самовољним иступањем подношењем захтева и потписивањем иступнице од
стране председника Управног одбора;
Гашењем Удружења;
Злоупотребом права коришћења средстава Удружења;
Злоупотребом положаја, функције, статутарних овлашћења, непоштовања
одредаба овог статута или нарушавања угледа Удружења;
У случају смрти члана Удружења;
Дужом неактивношћу члана (одлуку о томе доноси Скупштина удружења);

Члан 14.
Одлуку о искључењу из чланства доноси Управни одбор.
На одлуку о искључењу члан има право приговора Скупштини удружења у року од 15
дана од датума пријема одлуке.
Скупштина је дужна да се по приговору састане и одлучи у року од 30 дана од дана
пријема приговора.
Одлука Скупштине удружења је коначна и непобитна.
V ОРГАНИ УДРУЖЕЊА
Члан 15.
Органи удружења су:
•
•
•

Скупштина
Управни одбор
Надзорни одбор

Члан 16.
Скупштину чине сви чланови удружења.
Члан 17.
Скупштина се редовно састаје најмање једном годишње. Ванредна седница Скупштине
може се заказати на образложени предлог Управног одбора и Надзорног одбора, као и на
писмену иницијативу најмање једне трећине чланства. Иницијатива се подноси Управном
одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.
Скупштину сазива председник Скупштине писаним обавештењем о месту и времену
одржавања скупштине и предлогу дневног реда, који предлаже и дневни ред и припрема
радне материјале.
Изборна скупштина сазива се сваких пет година.
Скупштином председава председник Скупштине или делегат кога он овласти.
Члан 18.

Задаци Скупштине су:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Доношење плана и програма рада;
Доношење Статута и његових измена и допуна;
Доношење Правилника о материјално-финансијском пословању удружења;
Усвајање других општих аката Удружења;
Бира и разрешава чланове Управног одбора и Надзорног одбора;
Утврђивање општих и посебних циљева удружења;
Разматрање и усвајање извештаја о раду председника скупштине, Управног одбора
и надзорног одбора;
Разматрање и усвајање финансијског плана и извештаја;
Одлучивање о висини чланарине за следећу годину;
Гласање за избор и разрешење председника и чланова Управног одбора и чланова
Надзорног одбора;
Одлучивање о статусним променама, престанку рада Удружења и о имовини
удружења.
Доноси одлуку о ступању у савезе организација, као и о приступању међународним
организацијама и о томе обавбештава надлежни државни орган у законом
прописано року.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова – делегираних представника.
За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада
Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова – делегираних
представника.
Скупштина пуноправно одлучује о осталим питањима само ако је присутна једна већина
од укупног броја чланова.
За вршење одређених послова Скупштина може образовати комисије. Одлуком о
образовању комисије утврђује се комисијин делокруг и састав.
Члан 19.
Председника Скупштине бира Скупштина удружења на предлог најмање 1 члана.
Председник Скупштине удружења
•
•
•
•
•
•

Потписује акта у име Скупштине и Председништва;
Представља удружење у односима са јавношћу;
Подноси извештај о раду удружења и финансијски извештај два пута годишње или
на захтев Скупштине;
Сарађује са другим удружењима, фондовима и фондацијама;
Брине се и осигурава спровођење Статута, одлука Скупштине и других тела
удружења;
Обезбеђује помоћ заступницима и представницима удружења;

•

•
•
•

Управља средствима и имовином удружења на основу финансијског плана,
Правилника о материјално-финансијком пословању и одлука Радног тела и
Скупштине;
Обавља и друге послове које му поверава тело удружења, доноси хитне одлуке и
информише Скупштину на следећем састанку;
За свој рад председник удружења одговара Скупштини удружења;
У случају одсутности или спречености замењују га делегати које он овласти.

VI УПРАВНИ ОДБОР
Члан 20.
Највише тело удружења између две скупштине је Управни одбор које је највиши извршни
орган Удружења, а стара се о спровођењу циљева удружења који су утврђени овим
Статутом.
Управни одбор представља удружење пред трећим особама и одговорно је за средства и
имовину удружења.
Састаје се према потреби, а најмање једном у два месеца. Управни одбор сазива
председник удружења и председава седницама.
Управни одбор може бити сазван и на захтев Надзорног одбора, већином чланова
Управног одбора, на захтев председника удружења или натполовичном већином чланова
скупштине удружења.
Управни одбор има укупно три члана које бира и опозива Скупштина удружења:
•
•
•

Председник Управног одбора
Потпредседник Управног одбора – замена за председничко заступање у његовом
одсуству;
Секретар Управног одбора – брине се и стара о административним и бирократским
активностима унутар удружења.

Одлука Управног одбора је пуноважна ако је за њу гласала натполовична већина.
Председника Управног одбора бира Скупштина удружења.
Председник удружења је и председник Управног одбора удружења.
Радом Управног одбора руководи председник Управног одбора.

Управни одбор је одговоран за свој рад Скупштини удружења.
Чланови Управног одбора бирају се на време од пет година и могу се поново бирати.
Мандат члана Управног одбора удружења престаје пре истека времена ѕа које је изабран:
•
•

Ако поднесе оставку;
Ако га опозове скупштина због непридржавања Статута и других општих аката
удружења.

Члан 21.
Задаци Управног одбора су:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Руковођење радом удружења између две седнице Скупштине и доношење одлука
ради остваривања циљева Удружења;
Организовање редовног обављања делатности удружења:
Представљање удружење трећим лицима;
Заступање удружење у правном и финансијском пословању;
Закључење и потписивање уговора;
Спровођење мере и радње о материјално-финансијском плану;
Предузимање потребних активности у оквиру хуманитарног и социјалног
деловања;
Додељивање помоћи;
Сазивање скупштине удружења;
Да утврђује предлоге статута, заступнике удружења у другим сродним
организацијама;
Поверавање посебних послова појединим члановима;
Да унапређује рад и обим чланства удружења;
Да одлучује о захтевима, предлозима, молбама и приговорима;
Да подноси извештај Скупштини.

VIII НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 22.
Надзорни одбор обавља надзор и контролу над материјално-финансијским пословањем и
располагањем имовином удружења, те о налазима извештава Скупштину, а у случају
неправилности, без одлагања, и Управни одбор.
Надзорни одбор чине два члана које бира Скупштина на предлог Управног одбора
Председништва из редова чланова удружења и бирају се једном у пет година.

Чланови Надзорног одбора не могу истовремено бити и чланови Управног одбора.
Састају се једном у годину дана или по потреби.
За свој рад одговорни су Скупштини удружења којој и подноси извештај.
Надзорни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и
активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем
саоштења за јавност, или на други примерен начин.
Годишњи обрачун и извештај о активностима удружења подносе се члановима на седници
скупштине удружења.
Надзорни одбор доноси одлуке консензусом својих чланова.
IX СРЕДСТВА УДРУЖЕЊА
Члан 23.
Удружење стиче средства на следеће начине:
•
•
•

•

Доброволјним прилозима, поклонима, донацијама и спонзорством;
Путем пројеката (било државних или из неких других фондова);
Од доприноса својих чланова који желе да помогну удружење и од чланарина
(уколико Управни одбор удружења буде одлучио да за рад, потребе и опстанак
удружења, је неопходно да чланови истог тог удружења плаћају чланарине у
одређеној висини коју ће одредити Управни одбор удружења);
На друге начине дозвољене законом и актима удружења.

Члан 24.
Одлуке о располагању финансијско-материјалним средствима удружења доноси Управни
одбор удружења у складу са критеријумима прописаним Правилником о финансијском
пословању.
Контролу материјално-финансијског пословања обавља Надзорни одбор удружења.
Правилник о финансијском пословању доноси Управни одбор удружења уз сагласност
Скупштине удружења.
Удружење располаже имовином путем жиро рачуна у складу са законима и прописима
Републике Србије.
X ЈАВНОСТ РАДА УДРУЖЕЊА
Члан 25.

Седнице Скупштине и Управног одбора удружења су јавне.
Седницама могу присуствовати (без права гласа) и друга лица уз сагласност председника
удружења.
Обавештења јавности о раду Удружења врши се у извештајима о раду, публикованим
радовима, часописима, трибинама, скуповима, јавним средствима информисања, као и
постављањем обавештења на сајт удружења.
XI ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА
Члан 26.
Удужење престаје са радом када Скупштина удружења донесе такву одлуку
двотрећинском већином гласова.
Члан 27.
Средства и имовина која преостане после престанка рада удружења, Скупштина ће својом
одлуком пренети на неку другу организацију хуманитарног карактера.
XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 28.
Статут удружења „Здравље – Божури“ ступа на снагу даном доношења на Оснивачкој
скупштини овог удружења.
Сваки члан удружења има право да поднесе предлог за измену или допуну статута, који
подноси Управном одбору удружења, који потом већином гласова одобрава или одбацује
предлог.
Уколико Управни одбор одобри предлог за измену и допуну Статута сазива се Скупштина
удружења у року од 15 дана.
Скупштина удружења о предлогу за измену и допуну Статута одлучује већином гласова.

ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА

Опачић Владица
Београд,
6. мај 2018.

