У складу са одредбама чл. 78. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на
Генералној скупштини одржаној 16.12.2014, са почетком у 12,30 сати у хотелу Crown Plaza, ул.
Владимира Поповића 10, 11070 у Београду, усвојен је пречишћен текст Статута:

СТАТУТ УДРУЖЕЊА „УДРУЖЕЊЕ ПСИХИЈАТАРА СРБИЈЕ“

Основне одредбе
Члан 1.
„Удружење психијатара Србије“ (у даљем тексту: Удружење) је невладино удружење, основано
на неодређено време ради остваривања циљева у области психијатрије и заштите менталног
здравља. Удружење делује у складу са позитивним законским прописима Републике Србије.
Удружења има својство правног лица.
Назив и седиште
Члан 2.
Назив Удружења је: Удружење психијатара Србије. Скраћени назив Удружења је: УПС. Назив
Удружења на енглеском језику је: Serbian Psychiatric Association. Удружење има седиште у
Београду, Палмотићева 37. Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.
Циљеви Удружења
Члан 3.
Циљеви Удружења су:
•

Прикупљање знања о ситуацији, потребама психијатријских служби и могућностима
едукације у области психијатрије и заштите менталног здравља у земљи.

•

Унапређење организације заштите менталног здравља у заједници, на научним,
хуманистичким и холистичким принципима, уз посебно наглашавање одговорности за
одређену територију, континуитет неге и интердисциплинарну праксу.

•

Рад на усклађивању едукативних програма у психијатрији на дипломским и
последипломским студијама, укључујући специјалистичку едукацију и континуирану
медицинску едукацију.

•

Вођење рачуна о етичким принципима психијатријске праксе и свих видова заштите
менталног здравља у земљи.

•

Успостављање партнерства са владиним организацијама (Светска здравствена
организација - СЗО, Уједињене нације, Европска унија, итд), као и невладиним
организацијама, у циљу унапређења менталног здравља

•

Јачање комуникације, организационих и функционалних аспеката рада Удружења и
његове сарадње са Владом Републике Србије, Светским удружењем психијатара,

Европским психијатријским удружењем и регионалним психијатријским удружењима у
вези са различитим активностима (конгреси, едукација, публикације и истраживање)
•

Позивање Владе наше земље и међународних организација да се консултују са
Националним удружењем психијатара у вези са развојем и спровођењем политике
заштите менталног здравља, стручном едукацијом и истраживањем, као и да обезбеде
њихово адекватно финансирање у складу са постојећим здравственоекономским подацима
СЗО везаним за глобални терет менталних поремећаја
Члан 4.

Удружење је самостално у остваривању својих циљева и задатака, у складу са Законом, Статутом
и другим актима Удружења.
Удружење је члан Светског удружења психијатара, Европског удружења психијатара, Удружења
Источне Европе и Балкана и Светске федерације за ментално здравље према којима редовно
извршава своје обавезе.
Удружење се, поред чланства у наведеним удружењима може учланити и у друге сродне
организације и удружења у земљи и иностранству (европска и регионална), ако је то у интересу
Удружења и у складу са државним програмима друштвених активности.
У остваривању својих циљева и задатака, Удружење може сарађивати са различитим
организацијама, интересним заједницама, радним асоцијацијама, стручним и научним
организацијама у земљи и иностранству, у складу са законским прописима, Статутом и другим
актима Удружења.
Услови и начин учлањивања и престанка чланства
Члан 5.
Чланови Удружења могу бити сви лекари, психијатри, неуропсихијатри и сарадници који се баве
заштитом менталног здравља (лекари опште медицине, лекари на специјализацији, психолози,
социјални радници и дефектолози).
Чланом Удружења постају сва лица из става 1 овог члана, која се добровољно учлане у
Удружење, потписивањем изјаве о приступању Удружењу и која плате чланарину - редовни
чланови. Број чланова Удружења за текућу годину констатује се на првој Скупштини Удружења
у календарској години.
Удружење може доделити и почасно чланство за заслуге у раду на пољу заштите менталног
здравља и психијатријске науке.
Чланство у Удружењу, између две Скупштине, констатује Извршни одбор уколико су испуњени
прописани услови и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.
Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Извршног одбора,
осим у случајевима неиспуњавања услова за чланство, када чланство престаје моментом
наступања услова за престанак чланства.

Права и обавезе чланова Удружења
Члан 6.
Чланови Удружења имају право да:
•

равноправно са другим члановима учествују у остваривању циљева Удружења;

•

бирају и буду бирани у органе Удружења;

•

дају предлоге, мишљења и примедбе на рад органа Удружења;

•

предлажу и, у складу са Статутом Удружења, одлучују о програму рада и активно

•

учествују у његовој реализацији;

•

буду благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Чланови Удружења имају обавезу:
•

да се придржавају одредаба Статута и других аката Удружења;

•

да уредно плаћају чланарину Удружењу
Престанак чланства у Удружењу
Члан 7.

Чланство у Удружењу престаје:
•

добровољним иступањем из Удружења, потписивањем изјаве о иступању;

•

искључењем из Удружења одлуком Извршног одбора Удружења због:
- непридржавања одредаба Статута и других аката Удружења;
- свесног кршења циљева и задатака Удружења;
- поступања супротног програму рада и одлукама органа Удружења;
- уколико Лекарска комора и/или етички комитет или друга релевантна тела матичне
институције члана Удружења или органи правосуђа утврде стручну или моралну
неподобност лица за обављање професионалних дужности.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење
одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.
Унутрашња организација
Члан 8
Органи Удружења су:
- Скупштина
- Извршни одбор
- Председник Извршног одбора – заступник Удружења
- Савет Удружења

Члан 9.
Скупштину чине сви чланови Удружења.
Сваки члан при потписивању изјаве о приступању или приликом плаћања чланарине може
потписати изјаву којом овлашћује једног од чланова Извршног одбора да га заступа на
Скупштини у случају спречености да лично присуствује.
Један члан Извршног одбора може представљати највише 15 чланова Удружења.
Члан 10.
Скупштина се, у складу са овим Статутом, може одржати уколико је присутно најмање 30
чланова Удружења.
Члан 11.
Скупштина се редовно састаје једном годишње.
Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Извршног
одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова Скупштине. Иницијатива се
подноси Извршном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се
разматрање предлаже.
Седницу Скупштине сазива председник Извршног одбора, писаним обавештењем о месту и
времену одржавања Скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава лице које буде,
јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.
Члан 12.
У надлежности Скупштине је да:
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 Извршног одбора, председника (заступника) и
5) заменика председника Извршног одбора
6) разматра и усваја, најмање једном годишње, програм рада и извештај Извршног одбора;
7) разматра и усваја финансијски план и извештај;
8) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења;
9) усваја Пословник о свом раду
10) додељује почасна звања и признања Удружења
11) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна или заступљена најмање једна трећина чланова.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова и/или њихових заступника.
За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења
неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.
Члан 13.
Извршни одбор је извршни орган Удружења. Чини га шест чланова, који су истакнути стручњаци
из области психијатрије. Извршни одбор чине:
- председник Извршног одбора – заступник Удружења;
- заменик председника Извршног одбора;
- генерални секретар Удружења;
- секретар за финансије;
- секретар за секције и публикације;
- секретар за едукацију.
Члан 14.
У надлежности Извршног одбора је да:
- извршава и спроводи одлуке Скупштине;
- усклађује и организује стручне скупове; ;
- стара се о извршењу плана, програма и финансијског пословања Удружења;
- води бригу о публикацијама и издавачкој делатности;
- припрема планове, програме и нормативна акта за Скупштину Удружења;
- разматра и усваја стручне и финансијске извештаје са одржаних стручних скупова;
- верификује мандат члановима Скупштине између две Скупштине и одлучује о
престанку чланства у Удружењу;
- предлаже признања заслужним члановима Удружења;
- оснива секције, Етички одбор и друга радна тела Удружења и даје сагласност на
њихова нормативна акта;
- одлучује о учлањењу Удружења у сличне организације у земљи и иностранству;
- организује конгресе и друге стручне скупове;
- одлучује о облику и начину сарадње Удружења са сличним асоцијацијама у земљи и
иностранству;
Члан 15.
Председник Извршног одбора – заступник Удружења заступа и представља Удружење у земљи и
иностранству, стара се о раду Удружења у складу са Законом, Статутом, другим актима
Удружења и одлукама Скупштине.

Заменик председника Извршног одбора сарађује са председником у извршавању послова из
његовог делокруга, односно обавља послове председника Извршног одбора у његовом одсуству.
Генерални секретар обавља све послове неопходне за организацију и рад Удружења, сарађује са
председником и замеником председника Извршног одбора.
Секретар за финансије одговоран је за закониту употребу средстава Удружења на основу
финансијског плана.
Извршни одбор непосредно је одговоран Скупштини за послове из свог делокруга.
Члан 16.
Чланови Извршног одбора бирају се на одређени мандатни период у трајању од 3 и 6 година, на
следећи начин:
- при избору првог Извршног одбора председник, заменик председника, секретар за
финансије, секретар за едукацију и секретар за секције и публикације бирају се на 3
године, а генерални секретар бира се на 6 година;
- по истеку 3 године, заменик председника преузима функцију председника по
аутоматизму, а бира се нови заменик председника, секретар за финансије, секретар за
едукацију, као и секретар за секције и публикације;
- по истеку првог шестогодишњег мандата врши се избор генералног секретара Удружења.
Чланови Извршног одбора могу бити бирани само на један мандатни период од 3 године.
Чланови Извршног одбора бирају се на првом годишњем заседању Скупштине, по правилу,
тајним гласањем.
Седнице Извршног одбора заказује председник, по потреби, а најмање четири пута годишње.
Кворум за састанке Извршног одбора чине четири члана.
У случају једнаког броја гласова, приликом одлучивања, председник има одлучујући глас.
Члан 17.
Савет Удружења је саветодавно тело Удружења.
Чланови Савета Удружења су бивши председници Извршног одбора и бивши генерални секретар
Удружења.
Чланови Савета Удружења својим угледом и искуством помажу активности Удружења и
учествују у раду Скупштине а по потреби и по позиву председника Извршног одбора –
заступника Удружења, и у раду Извршног одбора.
Извршни одбор може, ради ефикаснијег рада Удружења именовати радне групе, сталне одборе и
специјалне саветнике за одређене задатке и на одређени временски период.
Изглед и садржина печата, меморандум у лого
Члан 18.
Удружење има свој печат који је округлог облика са следећим текстом исписаним латиничним
писмом на српском и енглеском језику: Удружење психијатара Србије.

Удружење има и свој штамбиљ који је четвртастог облика са следећим текстом исписаним
латиничним писмом на српском и енглеском: Удружење психијатара Србије, број, датум.
Удружење има свој меморандум који садржи назив исписан латиничним писмом на српском и
енглеском језику, име, презиме, звање и место председника Извршног одбора заступника,
заменика председника Извршног одбора и секретара Удружења, Савета Удружења, као и њихове
телефонске бројеве и њихове е-маил адресе.
Удружење има и свој лого који се састоји од графичког приказа људске главе (профил) са
стилизованим решењем ауре.
Остваривање јавности рада
Члан 19.
Рад Удружења је јаван.
Извршни одбор се стара о редовном обавештавању чланства о активностима Удружења,
непосредно или путем интерних публикација, веб сајта, односно путем саопштења за јавност,
или на други примерени начин.
Годишњи обрачуни и извештаји о активности Удружења подносе се члановима на седници
Скупштине Удружења.
Изузетно, јавност рада Удружења може се ограничити или искључити у случајевима који се, по
одлуци органа Удружења и у складу са законским прописима, сматрају пословном тајном.
Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима
Члан 20.
Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона,
финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.
Привредна делатност којом се стиче добит
Члан 21.
Удружење прибавља средства обављајући привредну делатност: 72.19 (истраживање и развој у
осталим природним и техничко-технолошким наукама) и 86.22 (специјалистичка медицинска
пракса).
Удружење може почети са непосредним обављањем делатности из става 1 овог члана након
извршеног уписа у Регистар привредних субјеката.
Добит остварена обављањем делатности из става 1. овог члана може се користити искључиво за
остваривање циљева Удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења и сопствено
учешће у финансирању одређених пројеката.
Престанак рада Удружења
Члан 22.
Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева
Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Поступање са имовином Удружења у случају престанка Удружења
Члан 23.
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.
Остале активности Удружења
Члан 24.
Удружење организује конгрес сваке треће године, на основу одлуке Извршног одбора Удружења.
Званични часописи Удружења су: “Енграми“, који издаје Клиника за психијатрију КЦС, Београд
и „Психијатрија данас“, који издаје Институт за ментално здравље, Београд.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 25.
Органи Удружења утврђени овим Статутом конституисаће у року од 30 дана од дана усвајања
Статута.
На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе
важећег Закона о удружењима.
Члан 26.
Овај статут ступа на снагу даном доношења.
Измене и допуне овог Статута врше се на начин и по поступку за његово доношење.
Даном ступања на снагу овог Статута, престаје да важи Статут „Удружења психијатара Србије“,
усвојен на седници Генералне Скупштине Удружења, дана 16. децембра 2014 године.

Председавајући Скупштине

