УДРУЖЕЊЕ ОБОЛЕЛИХ ОД РЕУМАТСКИХ БОЛЕСТИ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
26.01.2011.године

СТАТУТ

УДРУЖЕЊА ОБОЛЕЛИХ ОД РЕУМАТСКИХ БОЛЕСТИ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Београд,26.01.2011. године

У складу са одредбама члана 12. и 78. Закона о удружењима
(>Службени лист РС< бр.51/09)на скупштини удружења одржаној
26.01.2011.године у Београду усвојен је нови
СТАТУТ
УДРУЖЕЊА ОБОЛЕЛИХ ОД РЕУМАТСКИХ БОЛЕСТИ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Члан 1.
"Удружење оболелих од реуматских болести Републике Србије"
(у даљем тексту: Удружење) основано је као нестраначко, невладино и
непрофитно удружење,основано на неодређено време ради
остваривања циљева у области
реуматологије,ортопедије,балнеоклиматологије ,рехабилитације и др.
Члан 2.
Циљеви Удружења су:
- пружање помоћи члановима удружења и другим
заинтересованим лицима у сврху развоја превенције, рехабилитације и
ресоцијализације
- да едукацијом чланова, њихових породица и заинтересованих
лица утиче на бољу информисаност и побољшање квалитета живота
лица оболелих од реуматских болести и са реуматским тегобама.
Члан 3.
Ради остварења својих циљева, Удружење нарочито:
1. организује, само или у заједници са другим организацијама,
стручне скупове, саветовања, семинаре, друге облике стручног
образовања и друге видове едукације у овој области
2. објављује публикације о превенцији, лечењу, рехабилитацији и
ресоцијализацији лица оболелих од реуматских болести и са
реуматским тегобама
3. сарађује са здравственим организацијама које се баве
проблематиком реуматских болести
4. сарађује са институцијама на разним нивоима које могу да
помогну у остваривању циљева Удружења
5. ради остварења својих циљева сарађује са сличним
удружењима и асоцијацијама у земљи и иностранству
6. организује волонтерске акције којима се остварују циљеви
удружења.
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Члан 4
Назив Удружења је: "Удружење оболелих од реуматских болести
Републике Србије",
Скраћени назив Удружења је:ОРС
Назив Удружења на енглеском је : The Asocioation of Rheumatic
Diseases Patients of the Republic of Serbia.
Скраћени назив Удружења на енглеском је:ARS
Удружење има седиште у Београду.
Удружење своју делатност остварује на територији Републике
Србије.
Удружење може основати регионалне подружнице које немају
статус правног лица.
Члан 5.
Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве
Удружења,права,обавезе и одговорности
утврђене Статутом
Удружења.
Члан 6.
Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина.
Чланство се стиче потписивањем приступнице.
Члан може иступити из чланства давањем писмене изјаве о
иступању.
Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности
члана,непоштовања одредаба овог статута или нарушавања угледа
Удружења.
Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на предлог
Управног одбора.
Члан 7.
Члан има право да:
1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању
циљева Удружења;
2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и
преко органа Удружења;
3) бира и буде биран у органе Удружења;
4)буде благовремено и потпуно информисан о раду и
активностима Удружења;
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Члан је дужан да:
1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;
2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима
Удружења;
3) плаћа чланарину;
4) обавља друге послове које му повери Управни одбор.
Члан 8.
Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор и Надзорни
одбор.
Члан 9.
Скупштину Удружења чине сви његови чланови.
Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна
седница Скупштине може се заказати на образложени предлог
Управног одбора, као и на писмену иницијативу најмање једне трећине
чланства.
Скупштина Удружења:
1) доноси план и програм рада;
2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
3) усваја друге опште акте Удружења,
4) бира и разрешава чланове Управног одбора и Надзорног
одбора,
5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај
Управног одбора;
6) разматра и усваја годишњи финансијски план и извештај;
7) одлучује о висини чланарине за следећу годину,
8) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења.
9) Одлучује о оснивању и утврђује начин оснивања подружница и
секција Удружења.
10) Одлучује о удруживању Удружења у домаће и међународне
Савезе.
11) Обавља друге послове у складу са законом.
Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна
половина чланства.
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.
За одлуку о изменама и допунама Статута неопходна је
двотрећинска већина гласова присутних чланова.
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Члан 10.
Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о
спровођењу циљева Удружења, који су утврђени овим Статутом.
Управни одбор има пет чланова, које бира и опозива Скупштина.
Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу се
поново бирати на исту функцију.
Управни одбор из реда својих чланова бира председника,
заменика и генералног секретара.
Члан 11.
Председник Управног одбора заступа Удружење у правном
промету и има права и дужности финансијског налогодавца.
Заменик председника је овлашћен да у одсуству председника
Управног одбора,заступа Удружење и потписује сва финансијска и
новчана документа у име Удружења.
Члан 12.
Управни одбор:
1) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и
доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;
2) организује редовно обављање делатности Удружења;
3) поверава посебне послове појединим члановима;
4) доноси финансијске одлуке;
5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута,
сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова
Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси
Скупштини на усвајање.
6) одлучује о другим питањима за која нису законом или овим
статутом овлашћени други органи Удружења.
Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање
једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних
чланова.
Члан 13.
Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења
и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни
одбор.
Надзорни одбор има три члана које бира и разрешава Скупштина.
Мандат чланова Надзорног одобра траје четири године и могу бити
поново бирани.
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Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.
Члан 14.
Рад Удружења је јаван.
Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и
јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем
интерних публикација, односно путем саопштења за јавност или на
други примерен начин.
Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе
се члановима на седници скупштине удружења.
Члан 15.
Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и
сарађује са другим стручним, научним, образовним и сличним
удружењима и организацијама у земљи и иностранству који су
основани ради истих или сличних циљева.
Члан 16.
Удружење прибавља средства од чланарине, донација,
добровољних прилога,поклона,конкурисањем пројеката код државних
органа или фондација и из других извора, у складу са законом.
Члан 17.
Удружење престаје са радом:
- одлуком Скупштине Удружења, већином гласова укупног броја
чланова Удружења,
- када престану услови за остваривање циљева Удружења,
- ако се број чланова удружења смањи испод броја одређеног
законом,
- и ако надлежни државни орган забрани рад Удружeња
Члан 18.
У случају престанка рада ,имовина Удружења пренеће се на
домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања
истих или сличних циљева ,односно Скупштина ће одлуком о
престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.
Одлуком о престанку рада Удружења одлучује се и о начину
располагања архивом Удружења.
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Члан 19.
Удружење има печат округлог облика пречника 30 мм на коме су
кружно на српском језику,ћириличним писмом и на енглеском језику
штампаним словима исписане речи " Удружење оболелих од
реуматских болести Републике Србије" и у средини реч БЕОГРАД.
Члан 20.
Удружење користи меморандум који садржи :заштитни знак
Удружења ,назив на српском и енглеском језику и адресу.
Члан 21.
Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут
,,Удружења оболелих од реуматских болести Републике Србије;“ који
је донела Оснивачка Скупштина Удружења на седници одржаној
09.10.2007. године.
Статут ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине
Удружења.
Члан 22.
На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно
ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Председавајући скупштине
Удружења
Прим.др.Мирјана Лапчевић
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