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На основу чланова 39 и 54, став 1 Допуњеног и измијењеног Статута Удружења 
психијатара у Босни и Херцеговини (у наставку: Удружење), Предсједник 
Скупштине Удружења доноси 
 

 
 
 

О Д Л У К У 
О допунама Допуњеног и измијењеног Статута 
Удружења психијатара у Босни и Херцеговини 

 
 
 
 

Члан 1 
Ове допуне важећег Статута Удружења психијатара у Босни и Херцеговини (у 
наставку: Удружење) предложене су од стране Предсједништва Удружења, 
Предсједника Скупштине Удружења, Предсједника Упавног одбора Удружења и 
Генералних секретара Удружења. 
 

Члан 2 
У Статутом предвиђеном року, сви чланови су добили Приједлог Одлуке о 
допунама Допуњеног и измијењеног Статута Удружења (у наставку: Приједлог). 
 

Члан 3 
На редовној Генералној скупштини Удружења у Коњицу, 10. октобра 2011. године, 
усвојен је Приједлог ове Одлуке и њен садржај ће бити уврштен у важећи Стaтут 
Удружења, без промјене имена Статута Удружења. 
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Члан 4 
Овом Одлуком у Допуњени и измијењен Статут Удружења укључују се 
сљедеће допуне: 
 
- Допуна у Члану 2, став 1: Удружење психијатара у Босни и Херцеговини (у 
даљем тексту: Удружење) је добровољна организација стручњака који се баве 
психијатријом у Босни и Херцеговини (доктора медицине специјалиста 
психијатрије и неуропсихијатрије, доктора медицине на специјализацијама 
психијатрије и неуропсихијатрије и доктора медицине који нису 
наведени специјалисти или на наведеним специјализацијама, али 
су запослени у установама које су специјализоване за област 
менталног здравља). 
 
- Допуне у члану 11: Удружење доноси Одлуку о висини чланарине, на крају 
сваке календарске године. 
Љекари на специјализацији из психијатрије и неуропсихијатрије и доктори 
медицине који нису наведени специјалисти или на наведеним 
специјализацијама, али су запослени у установама које су 
специјализоване за област менталног здравља плаћају редуковану 
цијену чланарине за 50% од оне донесене Одлуком о висини чланарине. Свој 
статус потврђују одговарајућом потврдом из матичне здравствене куће или 
издатом од стране ментора, једнократно. 
Почасни чланови Удружења ослобођени су уплате чланарине у Удружењу. 
Са одласком у пензију, чланови Удружења су ослобођени уплате чланарине 
Удружењу. 
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- Допуна у члану 16: (уводи се став 3) 
Органи Удружења су: 

 Скупштина, 
 Управни одбор, 
 Предсједник и три Подпредсједника, 
 Генерални секретари, 
 Надзорни одбор, 
 Комисије Удружења, 
 Суд части Удружења, 

Највиши орган Удружења је Скупштина. 
Изабрани представници у сваком од Органа Удружења свој 
мандат започињу од почетка календарске године периода за који 
су изабрани, а завршавају задњим даном календарске године у 
којима им се мандат завршава. 
 
 
 
 
Бр. 02/2011 
Коњиц, 10. октобар 2011. године 
 
 
 
 

Предсједник Скупштине УПуБиХ: 

                                                                         
Проф. др. сц. мед. Исмет Церић 

 


