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У складу са одредбама чл. 10, 11 и 12. Закона о удружењима (Сл.гласник РС бр. 51/09) на 

оснивачкој скупштини одржаној дана 24.03.2011. усвојен је следећи: 

СТАТУТ 

УДРУЖЕЊА ''Српско друштво за поремећаје спавања'' 

 

Област рада 

Члан 1. 

 

Оснивачи су сагласни да је Удружење ''Српско друштво за поремећаје спавања'' (у даљем 

тексту: Удружење) добровољно, невладино и непрофитно Удружење, основано на 

неодређено време, ради окупљања лекара различитих специјалности поводом промовисања 

медицине спавања у Србији. 

Назив и седиште: 

Члан 2. 

Назив Удружења је ''Српско друштво за поремећаје спавања'' и на енглеском језику 

’’Serbian sleep society’’. 

Седиште Удружења је у Београду, Ул.Доктора Суботића бр.16. 

 

Печат 

      Члан 3. 

Удружење има печат округлог облика са натписом у горњој половини ''Српско друштво за 

поремећаје спавања'', а у доњој половини Београд. 

 

Циљеви и задаци: 

      Члан 4. 

Циљеви Удружења су: 

1.Струковно промовисање медицине спавања у Републици Србији међу различитим 

специјалностима лекара; 

2.упознавање јавности кроз промоције и популарисање знања о болестима спавања; 

3.Организовање здравствене службе у Србији која се бави медицином спавања; 

4.Креирање мрежа установа и лабараторија специјалнизованих за медицину спавања и 

њихово међусобно повезивање; 

5.Образовање кадрова за рад у области медицине спавања кроз едукационе центре, школе, 

симпозијуме и састанке; 

6.Учлањење у међународне и светске организације које се баве медицином спавања; 

7.Уређивање и издавање националног часописа у Републици Србији који је специјализован 

за медицину спавања; 

8.Промоција клиничког и амбулантног рада у области медицине спавања.  
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Правни субјективитет и законитост у раду 

Члан 6. 

Удружење има својство правног лица са правима и обавезама и одговорностима којa 

произилазе из Закона о удружењима и Статута Удружења. 

Удружење ће своје циљеве и садржаје, активности и послове који су предвиђени Статутом 

остваривати у складу са законским прописима. 

Удружење представља и заступа Председник који се стара о законитости рада Удружења.  

Чланови Удружења не одговарају својом личном имовином за обавезе удружења. 

 

Чланство 

Члан 7. 

Члан Удружења може бити свако лице независно од година старости, пола, националне 

или верске припадности, које прихвата циљеве Удружења, Статут и поднесе пријаву за 

учлањење Управном одбору Удружења. 

Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у Удружење. 

Изјаву о приступању, односно учлањењу у Удружење за малолетно лице до 14 година 

живота даје његов законски заступник у складу са законом, а ако је у питању малолетник 

са навршених 14 година изјаву даје сам малолетник уз изјаву о давању сагласности 

његовог законског заступника. 

 

  Члан 8. 

Члан Удружења не може бити лице чија је активност усмерена на: 

насилно рушење уставног поретка земље, кршење уставом зајамчених слобода и права 

човека и грађанина, угрожавање независности земље, распиривање националне и верске 

нетрпељивости, вршење кривичних дела и на коришћење својства Удружења на начин на 

који вређа јавни морал. 

 

Пријем и престанак чланства 

Члан 9. 

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор Удружења и о томе без одлагања 

обавештава подносиоца пријаве. 

Члан може иступати из чланства давањем писмене изјаве о иступању. За иступање 

малолетног члана није потребна писмена сагласност законског заступника.  Престанак 

чланства иступањем члана настаје даном пријема писменог захтева о иступању.  
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Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања 

одредаба овог Статута, неплаћања најмање три месечне чланарине узастопно, нарушавања 

угледа Удружења и смрћу члана. 

 

      Члан 10. 

Одлуку о престанку чланства доноси Управни одбор Удружења на предлог Председника 

Удружења. 

Управни одбор Удружења ће, пре него што донесе коначну одлуку о искључењу, члану 

Удружења доставити писмену Опомену пред искључење, на коју члан Удружења може 

писмено да се изјасни у року од осам дана од дана њеног пријема. Опомена пред 

искључење од стране Управног одбора може члану Удружења бити предата лично у 

просторијама Удружења, послата поштом или електронском поштом, а члан Удружења на 

исти начин може одговарати на опомену. 

Након пријема Одговора на опомену или уколико се члан не изјасни, Управни одбор 

Удружења ће у року од осам дана донети одлуку у вези са искључењем члана, која ће му 

бити писмено предата, лично у просторијама Удружења, поштом или електронском 

поштом. 

У случају да се на неки од претходно наведених начина Одлука о искључењу не може 

уручити члану Удружења, она ће бити истакнута на огласној табли Удружења и сматраће 

се урученом члану Удружења протеком рока од 8 дана од тренутка када је истакнута на 

огласну таблу. 

Против одлуке о искључењу из чланства, члан Удружења има право да у року од 15 дана 

поднесе Жалбу Скупштини Удружења о којој ће Скупштина одлучивати на првој наредној 

седници и њена одлука је коначна. 

 

Права члана  

Члан 11. 

Пунолетни члан Удружења има право да: 

1. равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења; 

2. непосредно учествује у одлучивању на Скупштини; 

3. бира и буде биран у органе Удружења; 

4. буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења; 

5. да даје предлоге и мишљена и примедбе на рад органа Удружења и да о заузетом 

ставу буде обавештен;  

6. да учествује у програмима и активностима које Удружење организује. 

 

Малолетни члан Удружења може присуствовати седницама Скупштине Удружења, без 

права гласа. 

Малолетни члан Удружења не може бити биран у Органе Удружења. 
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Обавезе члана 

Члан 12. 

Члан је дужан: 

1. да активно доприноси остваривању циљева Удружења; 

2. учествује у складу са интересовањем, у активностима Удружења; 

3. да редовно плаћа чланарину; 

4. да активно ради у органима Удружења у које је изабран; 

5. да чува углед Удружења и штити његову имовину; 

6. да својим иступањем афирмише рад Удружења; 

7. обавља и друге послове које му повере органи Удружења. 

 

 

Органи Удружења 

Члан 13. 

Органи Удружења су: Скупштина, Председник, Управни одбор и Надзорни одбор. 

Органи Удружења раде у складу са овим Статуом, Законом о удружењима и Уставом 

Републике Србије. 

Скупштина 

Члан 14. 

Скупштину Удружења чине сви пунолетни чланови Удружења. 

Изборна Скупштина Удружења сазива се на четири године, а по потреби и раније. 

Скупштина се редовно састаје најмање једном годишње. Ванредна седница Скупштине 

мора се заказати на захтев најмање једне трећине чланова Удружења, односно може бити 

сазвана на предлог Председника Удружења, уколико тај предлог буде подржан од стране 

једне трећине чланова Удружења.  

Редовну и Ванредну седницу Скупштине сазива Председник Удружења, писаним 

обавештењем о месту и времену одржавања Скупштине са предлогом дневног реда.  

 

Члан 15. 

Седницом председава лице које је јавним гласањем изабрано на почетку седнице.  

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова са 

правом гласа. 

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова. 

 

Члан 16. 

Скупштина обавља следеће послове: 
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1. доноси план и програм рада; 

2. усваја Статут, као и измене и допуне Статута; 

3. усваја друге опште акте Удружења; 

4. бира Председника Удружења; 

5. разматра једном годишње извештај заступника Удружења; 

6. разматра и усваја финансијски план Удружења; 

7. одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења; 

8. усваја програме сарадње са другим Удружењима, организацијама и државним 

органима; 

9. даје смернице у раду Управном одбору Удружења; 

10. разматра предлоге упућене од стране чланова Удружења; 

11. одлучује о другим пословима одређеним Статутом или Законом. 

 

Управни одбор 

               Члан 17. 

Чланове управног одбора бира Скупштина Удружења из реда чланова Удружења. 

Управни одбор има три члана. 

Мандат чланова Управног одбора траје четири године. 

Управни одбор одлучује ако су присутна најмање два члана, већином гласова присутних 

чланова. 

Управни одбор се састаје најмање једном месечно. 

 

               Члан 18. 

Управни одбор обавља следеће послове 

 

1. припрема и предлаже акте које доноси Скупштине Удружења; 

2. одлучује о пријему нових чланова; 

3. даје смернице Председнику Удружења; 

4. одлучује о сарадњи и повезивању са другим организацијама, установама и 

појединцима и одлучује о закључивању Уговора; 

5. подноси извештај о материјално-финансијском пословању и предлог годишњег 

финансијског плана Скупштини Удружења; 

6. одлучује о висини чланарине и накнаде Пријатељима Удружења; 

7. врши и друге послове у складу са Законом и овим Статутом. 

 

Председник Удружења 

               Члан 19. 

Председника бира Скупштина Удружења већином гласова присутних чланова, са 

трајањем мандата од 4 године. 

Председник је по функцији члан Управног одбора и председава њиме. 



6 

 

Председника опозива Скупштина Удружења вечином гласова присутних чланова.  

Предлог за опозив Председника Удружења може покренути најмање једна трећина 

чланова Скупштине са правом гласа. Председник Удружења је дужан да на прву следећу 

седницу Скупштине изнесе на гласање предлог за опозив Председника. 

У случају спречености Председника удружења, његову функцију ће обављати лице које он 

именује. 

Члан 20. 

Председеник удружења: 

1. заступа и представља Удружење пред трећим лицима, без ограничења; 

2. председава седницама Управног одбора; 

3. руководи радом Удружења између седница Скупштине; 

4. организује редовно обављање делатности Удружења; 

5. поверава послове појединим члановима; 

6. одговара за законитост рада Удружења; 

7. покреће поступак за измене и допуне Статута сопственом иницијативом или на 

предлог најмање једне тећине чланова Удружења и припрема предлог измена и 

допуна који се подноси Скупштини на усвајање. 

 

Надзорни одбор 

Члан 21. 

 

Надзорни одбор Удружења има три члана. 

Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године. 

Одлуке Надзорног одбора се доносе већином гласова, ако су присутна најмање два члана.  

Чланови или Председник Надзорног одбора могу без позива присуствовати свим 

састанцима органа Удружења без позива. 

 Члан 22. 

Надзорни одбор врши следеће послове: 

1.надзор над радом Управног одбора; 

2.врши надзор над употребом материјално-финансијских средстава у Удружењу; 

3.обавештава Скупштину Удружења о резултатима надзора; 

4.указује на пропусте у раду Управног одбора и Председника Удружења 
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Јавност рада  

Члан 23. 

Рад Удружења је јаван. 

Раду органа Удружења могу присуствовати сви чланови Удружења без посебног 

одобрења, као и сви заинтересовани грађани, ако орган чијем се раду присуствује то 

одобри. 

Годишњи извештаји о раду Удружења подносе се члановима на Скупштини Удружења.  

 

Сарадња са другим организацијама 

 

Члан 24. 

Ради остваривања својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим 

удружењима у земљи и иностранству. 

Удружење непосредно сарађује са привредним друштвима, установама, градским и 

републичким органима и фондовима. 

           Члан 25. 

Удружење је дужно да предузима мере којима се обезбеђује јавност рада, да обавештава 

чланове о свом раду, проблемима у раду, одлукама и другим актима донетим у Удружењу, 

о коришћењу финансијских и других средстава у Удружењу. 

Обавештавање чланства у Удружењу врши се усменим излагањем на седницама, путем 

својих гласила, билтена, извештаја, циркуларних писама, а могу се користити и средства 

јавног информисања. 

                                                          Члан 26. 

Удружење је дужно да омогући надлежном органу увид у своју делантност којом 

остварује програмске циљеве и задатке и увид у стицање и коришћење средства којима 

располаже, у складу са Уставом и законом. 

Члан 27. 

Орган може са своје седнице искључити јавност у изузетно оправданом случају о чему 

доноси образложену одлуку. 

Члан 28. 

Органи Удружења дужни су да размотре сваку иницијативу, предлог и примедбу својих 

чланова и других заинтересованих лица и да предлагача обавесте о свом ставу. 
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Приходи 

Члан 29 

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, 

финансијских субвенција, кредита и зајмова, прихода од покретне и непокретне имовине 

Удружења, средстава стечених у складу са законом и на други законом дозвољен начин.  

 

Измене и допуне статута 

Члан 30. 

Иницијативу за измене и допуне Статута могу дати Председник Удружења или најмање 

једна трећина чланова Удружења. 

Нацрт промене Статута доставља се на претходну расправу члановима Удружења ради 

давања предлога и примедби путем огласне табле у просторијама Удружења. 

Одлуку о изменама и допунама Статута доноси Скупштина Удружења на основу личног 

изјашњавања чланова, већином гласова. 

 

Престанак рада 

Члан 31. 

Удружење може престати са радом ако се стекну законом прописани услови. 

Одлуку о престанку рада Удружења и одлуку о поступању са средствима односно 

имовином Удружења доноси Скупштина двотрећниском већином гласова, на предлог 

неког од својих чланова и то личним изјашњавањем чланова. 

У случају престанка рада Удружења, Председник Удружења дужан је да у року од 15 дана 

од дана престанка рада извести о томе надлежни орган управе ради брисања Удружења из 

надлежног регистра. 

Члан 32. 

У случају престанка рада имовина Удружења пренеће се на Клинички центар Србије у 

Београду. 

     

Члан 33. 

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати 

одредбе Закона о удружењима. 

 

 

У Београду дана 21.03.2011.                                            Председавајући оснивачке 

скупштине  

 

            __________________________ 


