На основу чл. 12. Закона о удружењима (»Службени гласник РС«, бр.51/09 и
99/11), на Скупштини удружења одржаној дана 01.06.2016., у Београду, усвојен
је

СТАТУТ
УДРУЖЕЊА ЗА КРОНОВУ БОЛЕСТ И УЛЦЕРОЗНИ КОЛИТИС
СРБИЈЕ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим статутом се регулишу одредбе о називу, седишту, о заступању, изгледу
печата, о циљевима и подручјима деловања складно циљевима, делатностима
којима се остварују циљеви, о начину осигурања јавности деловања удружења,
о условима и начину учлањивања и престанку чланства, правима, обавезама и
одговорностима, те дисциплинској одговорности чланова, начину вођења
евиденције чланова, органима удружења, њиховом саставу и начину сазивања
седница, избору, опозиву, овлашћењима, начину одлучивања и трајању
мандата, те начину сазивања скупштине у случају истека мандата, избору и
опозиву ликвидатора удружења, међусобним правима и обавезама удружења и
организационом облика, престанку постојања удружења, о имовини, начину
стицања и располагању имовином, о поступку с имовином у случају престанка
постојања удружења, те о начину решавања спорова и сукоба интереса унутар
удружења, те о другим питањима од значаја за удружење.
Члан 2.
Назив удружења је: Удружење за Кронову болест и улцерозни колитис Србије.
Скраћени назив удружења је: УКУКС
У међународним контактима удружење користи назив на енглеском језику:
«Serbian Crohn’s and Colitis Association ».
Скраћени назив на енглеском језику гласи: UKUKS.
Члан 3.
Седиште удружења је у Београду, Пера Ћетковића бр. 23
Члан 4.
Удружење делује на подручју Републике Србије.
Члан 5.
Удружење за Кронову болест и улцерозни колитис Србије је добровољна,
непрофитна и невладина организација основана на неодређено време.

Члан 6.

Удружење има знак.
Знак је тамно плаве боје. Стилизована силуета човека са неравном
линијом у пределу стомака. Са горње десне стране укошено налази се натпис
УКУКС.
Члан 7.

Удружење има печат.
Печат је округлог облика, промера 3 цм, на чијем ободу у круг је утиснут пун
назив удружења, а у средини лого са натписом УКУКС, на српском језику.
Удружење поред печата има и свој меморандум, а може имати и свој штамбиљ.

II ЦИЉЕВИ И ДЕЛАТНОСТ УДРУЖЕЊА
Члан 8.
Удружење је основано у циљу заштите права и подизања квалитете живота
особа које живе са запаљенским болестима црева, промовисања заједничких
хуманитарних,
здравствених,
образовних,
културних,
социјалних,
информацијских, рекреационих и других интереса ових особа особа, те особа
које живе с с инвалидитетомкао последицом Кронове болести и улцерозног
колитиса, као и чланова њихових породица.
У складу са циљевима удружење делује на подручју заштите здравља.
Члан 9.

Делатности удружења су:
- заштита права особа које живе са запаљенским болестима црева;
- промоција и унапређивање квалитета њиховог живота;
- окупљање особа које живе с Кроновом болести и улцерозним колитисом,
особа с инвалидитетом чија је инвалидност последица Кронове болести и
улцерозног колитиса, те чланове њихових породица и других
заинтересованих грађана у складу с циљевима удружења;
- организација саветовања, предавања, семинара, конгреса, трибина и
других скупова;
- сарадња с другим истоврсним и сличним удружењима и организацијама у
иностранству, те свим организацијама које помажу рад удружења;
- сарадња с домаћим и иностраним струковним удружењима, посебно
удружењима лекара и зрдавствених стручњака;
- издавање часописа и других штампаних материјала у складу са законом;
- праћење и предлагање измена и допуна законских и других прописа у
корист особа које живе са запаљенским болестима црева;
- друге делатности које доприносе остваривању циљева Удружења.

Члан 10.
Рад удружења и свих његових органа је јаван.
Јавност рада осигурава се периодичним информативним лецима, објавама и
информацијама путем јавних медија, електронске поште и Интернет страница
удружења. Исправе и подаци, чије објављивање широј јавности може штетити
интересима удружења или њених чланова, као и подаци о члановима, новим
плановима, програмима и др. подлежу тајности удржења.

III

ЧЛАНСТВО

Члан 11.
Чланство у удружењу је добровољно.
Чланство у удружењу стиче се уписом у евиденцију чланова коју води
удружење на основу приступница, које претходно разматра и даје позитивно
мишљење председник удружења. Стицањем статуса члана, издаје се чланска
карта.
Евиденција чланова води се електронски и обавезно садржи податке о:
имену члана, матичнм броју, датуму рођења, датуму приступања удружењу,
адреси становања, врсти оболења (Кронова болест или улцерозни колитис) или
остало (члан породице, пријатељ и тд.)
Евиденција чланова увек је доступан на увид свим члановима и
надлежним органима на њихов захтев.
Члан 12.
Члан удружења може бити удружење регистровано у Републици Србији које је
основано с циљем да помогне особама које живе с Кроновом болешћу и
улцерозним колитисом.
Члан 13.
Чланови су дужни да плаћају годишњу чланарину.
Висину чланарине одређује скупштина.
Члан 14.
Права и обавезе чланова удружења су:
•
•
•
•

право да бирају и буду бирани у сва органе удружења;
право да активно учествују у раду удружења;
право предлагања мера и активности ради што
остваривања циљева и задатака удружења;
обавеза поштовања статута и других аката удружења.

делотворнијег

Члан 15.

Чланство у удружењу престаје:
- неплаћањем чланарине;
Члан се брише из евиденције чланова без посебне одлуке уколико не плати
чланарину до 31.12. текуће године, за ту годину.
- добровољним иступањем из чланства;
- искључењем из чланства због непоштовања статута или наношења штете
угледу и пословању удружења;
Одлуку о искључењу члана из удружења доноси председник. Искључени
члан има право у року од 15 дана, рачунајући од дана достављања одлуке,
да поднесе жалбу скупштини удружења.
Скупштина је дужна да реши жалбу у року од 30 дана, рачунајући од дана
достављања жалбе. Одлука скупштине удружења о искључењу је коначна.
Члан 16.
Удружење се може удружити у савезе удружења, заједнице, мреже и у
међународна удружења.
Одлуку о удруживању доноси скупштина.

IV ОРГАНИ УДРУЖЕЊА

Органи удружења су:
•
•
•

Члан 17.

скупштина
председник
секретар
СКУПШТИНА

Члан 18.
Скупштина је највиши орган управљања.
Скупштину сачињавају сви чланови удружења.
Члан19.
Скупштина може бити редовна, изборна и ванредна.
Скупштина редовно заседа по правилу једном у током године, док се
изборна седница скупштине одржава по правилу сваке четири године.
Редовне и изборне седнице скупштине сазива председник. У одлуци о
сазивању скупштине, председник утврђује дневни ред седнице, те дан, време и
место одржавања седнице.

Ванредну седницу скупштине сазива председник на властиту иницијативу
или на захтев најмање 1/3 чланова. У свом захтеву за сазивање скупштине
предлагатељи су обавезни да предложе дневни ред седнице.
Ако председник не сазове седницу скупштине у року од 30 дана од дана
доставе захтева из става 4. овог чланка, седницу ће сазвати предлагач уз
предлог дневног реда, дана, времена и места одржавања.
Скупштина се сазива достављањем писмених или електронских позива
редовним члановима најмање 7 дана пре одржавања седнице.
Члан 20.
У случају истека мандата органима удружења скупштину сдружења сазива
заступник уписан у регистар.
Члан 21.
Скупштина ће на почетку седнице јавним гласањем одредити лице које
председава седницом.
О раду седнице води се записник, који потписује записничар, који се трајно чува
у архиви удружења.
Члан 22.
Скупштина одлучује пуноважно ако је присутна већина чланова скупштине.
Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних чланова осим код
одлука о усвајању или променама статута или о престанку рада удружења за
које су потребна већина гласова укупног броја чланова скупштине удружења.

Скупштина:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Члан 23.

утврђује политику рада удружења,
усваја статут удружења и његове измене и допуне,
усваја план рада и финансијски план за следећу календарску годину и
извештај о раду за претходну календарску годину,
усваја годишњи финансијски извештај,
доноси друге акте и одлуке важне за рад удружења,
одлучује о промени циљева и делатности те привредних делатности,
одлучује о удруживању у савезе, заједнице, мреже и друге облике
повезивања удружења,
одлучује о учлањењу у међународна удружења и организације,
бира и разрешава особе овлашћене за заступање,
бира и разрешава друге органе удружења,
именује и опозива ликвидатора удружења,
даје смернице за рад удружења,
одлучује о жалбама чланова на одлуке о искључењу из удружења,
доноси одлуку о статусним променама (припајању, спајању и подели
удружења),
доноси одлуку о оснивању организационих облика,

•
•
•
•
•

оцењује рад изабраних органе између две седнице,
одлучује о пријему почасних чланова,
одлучује о висини годишње чланарине,
одлучује о престанку рада удружења и расподели преостале имовине
удружења,
одлучује и о другим питањима за која статутом није утврђена надлежност
других органе удружења.

ПРЕДСЕДНИК

Члан 24.
Извршне функције и друге послове одређене овим статутом обавља председник
удружења.
Председника удружења бира скупштина удружења на мандат од четири
године, с могућношћу неограниченог броја реизбора у континуитету.
За свој рад председник је одговоран скупштини удружења.
Члан 25.

Председник:
• заступа удружење,
• сазива скупштину удружења,
• руководи радом скупштине удружења,
• води послове удружења у складу с одлукама скупштине,
• одговоран је за подношење скупштини предлога годишњег финансијског
извештаја,
• утврђује предлог статута,
• предлаже програм рада скупштини на разматрање и прихваћање,
• брине о извршењу усвојеног програма рада и спровођењу одлука
скупштине удружења,
• управља имовином удружења,
• подноси извештаје о раду удружења скупштини удружења,
• брине се о упознавању јавности с радом удружења,
• склапа уговоре и предузима правне радње у име и за рачун удружења,
• доставља записник с редовне седнице скупштине надлежном органу који
води регистар удружења,
• доноси одлуку о искључењу члана из удружења,
• именује комисије или друга радна органе удружења према потреби, те им
одређује задатке,
• надзире материјално и финансијско пословање удружења,
• обавља и друге послове предвиђене статутом и другим општим актима
удружења,
• обавља и друге послове у складу са законом, статутом и актима
удружења.

СЕКРЕТАР
Члан 27.
Секретара удружења бира и именује председник за период од четири године за
обављање стручно-административних послова у удружењу.
Секретара удружења замењује председника у случају одсутности или
спречености у свим прословима.
Секретара удружења води регистар чланова.
V СЕКЦИЈЕ И ОГРАНЦИ
Члан 28.
Секције се оснивају за поједина ужа подручја деловања удружења.
Одлуку о оснивању секције доноси скупштина удружења
Оснивање и рад секција биће разрађен посебним правилником.
Члан 29.
Ради боље повезаности чланства и бољег рада, удружење може оснивати своје
огранке.
Оснивање и рад огранака биће разрађен посебним правилником.

VI.

ИМОВИНА УДРУЖЕЊА И НАЧИНИ СТИЦАЊА ИМОВИНЕ

Члан 30.

Имовину удружења чине:
- новчана средства које је удружење стекло уплатом чланарина,
добровољним прилозима и поклонима;
- новчана средства које је удружење стекло обављањем делатности којим
се остварују циљеви, обављањем привредне делатности, финансирањем
програма и пројеката удружења из државног буџета и програма јединица
локалне те фондова и/или из иностраних извора;
- некретнине и покретне ствари;
- друга имовинска права.
Удружење може располагати својом имовином само за остваривање циљева и
обављањем делатности одређених статутом удружења, у складу са законом.
Члан 31.
Извештај о материјално-финансијском пословању председник удружења
подноси скупштини на разматрање и прихватање.

VII

ПРЕСТАНАК ДЕЛОВАЊА УДРУЖЕЊА

Члан 32.
Удружење престаје да постоји одлуком скупштине или у другим случајевима
предвиђеним законом.
У случају престанка постојања удружења преостала имовина ће припасти
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине – Одељењу за
гастроентерохепатологију и исхрану.
У случају престанка постојања на основу одлуке скупштине, иста доноси одлуку
о престанку постојања удружења двотрећинском већином гласова од укупног
броја чланова скупштине удружења.
Члан 33.
Ликвидатора удружења именује и опозива скупштина.
Ликвидатор заступа удружење у поступку ликвидације те се отварањем
ликвидацијског поступка уписује у регистар удружења као особа овлашћена за
заступање удружења до окончања поступка ликвидације и брисања удружења
из регистра удружења.

VIII

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 34.
Статут удружења доноси скупштина већином гласова укупног броја чланова
скупштине удружења након спроведене расправе.
Члан 36.
Ступањем на снагу овог статута престаје да важи статут усвојен на скупштини
дана 01.02.2010. године.
Члан 37.
Овај статут ступа на снагу даном доношења, а почиње да се примењује даном
уписа у регистар удружења.

У Београду, 01.06.2016. године.
Председавајући скупштине
______________________
Љиљан Ђаковић

