УДРУЖЕЊЕ ПСИХИЈАТАРА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PSYCHIATRIC ASSOCIATION OF BOSNIA-HERZEGOVINA

На основу члана 35 Статута и чланова 39 и 54, став 1 Допуњеног и измијењеног
Статута Удружења психијатара у Босни и Херцеговини (у наставку: Удружење),
након Редовне сједнице Генералне скупштине Удружења, одржане 15.10.2010.
године у Бихаћу, Предсједник Скупштине Удружења доноси

ОДЛУКУ
o Допунама и измјенама Статута
Удружења психијатара у Босни и Херцеговини

Члан 1
Допуне и измјене Статута Удружења психијатара у Босни и Херцеговини (у
наставку: Удружење) предложене су од стране Предсједништва Удружења,
Предсједника Скупштине Удружења, Предсједника Управног одбора Удружења и
Генералних секретара Удружења.

Члан 2
У Статутом предвиђеном року, сви чланови Удружења су добили Приједлоге
измјена и допуна Статута Удружења.
У предложене Измјене и допуне Статута Удружења уврштене су додатне
предложене Измјене Статута Удружења, добијене или предложене до почетка
рада Генералне скупштине Удружења.

Члан 3
На редовној Генералној скупштини, Удружење је усвојило предложене Измјене и
допуне Статута Удружења.
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Члан 4
Усвојене су сљедеће Допуне и измјене Статута Удружења:

o Допуна у Члану 2, став 1:

Удружење психијатара у Босни и Херцеговини (у даљем
тексту: Удружење) је добровољна организација стручњака који се баве психијатријом

(доктора медицине специјалиста психијатрије и неуропсихијатрије и
доктора медицине на специјализацијама из психијатрије и
неуропсихијатрије).
o

Допуна у Члану 4: Назив Удружења је:
UDRUŽENJE PSIHIJATARA U BOSNI HERCEGOVINI
UDRUGA PSIHIJATARA U BOSNI I HERCEGOVINI
УДРУЖЕЊЕ ПСИХИЈАТАРА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

PSYCHIATRIC ASSOCIATION OF BOSNIA-HERZEGOVINA
o Измјена у Члану 7: Циљеви и дјелатности Удружења су:








праћење развоја и достигнућа психијатријске и сродних наука и упознавање
чланова са тим достигнућима у циљу унапријеђења њихових стручних способности,
стварања материјалних услова за научно-истраживачки рад на подручју
психијатрије и сродних дисциплина, развијање етичке свијести-морала,
одговорности и свијести чланова Удружења у складу с Кодексом етике
здравствених радника Босне и Херцеговине,
размјена искустава са одговарајућим организацијама и институцијама у свијету и са
Свјетском асоцијацијом психијатара Свјетском психијатријском
асоцијацијом,
стручна издавачка дјелатност у сврху информисања својих чланова и цијеле
јавности о развоју психијатријске науке и праксе,
размјена искустава са удружењима психијатријских болесника, њихових породица и
других удружења грађана у заједници у којој болесници живе, као и сарадња са
сличним организацијама,
вођење прецизне базе података.

o Измјена у Члану 9:
Регистар

чланова

Чланство у Удружењу стиче се учлањењем од дана уписа у

Удружења,

и

давања

изјаве

Приступнице и уплатом годишње чланарине.
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o

Измјена и допуне у Члану 10: Удружење доноси Одлуку о висини чланарине, на
почетку крају сваке календарске године.
Љекари на специјализацији из психијатрије или неуропсихијатрије
уплаћују редуковану цијену чланарине за 50% од оне која је одређена
Одлуком о висини чланарине. Свој статус потврђују одговарајућом
потврдом из матичне здравствене установе или издатом од стране
ментора, једнократно.
Почасни чланови
Удружењу.

Удружења

ослобођени

су

уплате

чланарине

Са одласком у пензију, чланови Удружења су ослобођени уплате
чланарине Удружењу.
o

o

Допуна у Члану 16, став 1: Oргани Удружења су:


Скупштина,



Управни одбор,



Предсједник и три Потпредсједника,



Генерални секретари,



Надзорни одбор,



Комисије Удружења,



Суд части Удружења.

Допуне и измјена у Члану 18: Скупштина Удружења:
 доноси Статут, измјене и допуне Статута и друга акта Удружења одређена
Статутом,
 одлучује о припајању, раздвајању, трансформацији, распуштању и престанку рада,
као и о другим статусним промјенама у Удружењу,
 именује и разријешава Предсједника и три Потпредсједника

Удружења,
 именује и разрјешава чланове Управног одбора,
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 именује и разрјешава чланове Надзорног одбора,
 именује Комисије Удружења,
 именује и разрјешава чланове Суда части,
 усваја извјештаје које је припремио Управни одбор,
 усваја годишњи Програм и план рада Удружења,
 доноси усваја Финансијски план Удружења,
 усваја Завршни рачун Удружења,
 обавља друге послове и задатке у складу са законом, овим Статутом и
општим актима Удружења.

другим

o Измјена: Чланови 32 и 19 постају Члан 19 и Члан 20 у неизмијењеном
облику.
o

Измјена: Члан 20 постаје Члан 21 са измјеном у ставу 2: Управни одбор има
девет jeданаест чланова, који се бирају из реда чланова Скупштине Удружења.

o Измјене: Члан 21 постаје Члан 22 са измјеном: Upravni odbor:


припрема сједнице Скупштине,



припрема нацрт Статута и других аката које доноси Скупштина,



проводи политику, закључке и друге Одлуке које је донијела Скупштина,



располаже имовином Удружења,



подноси годишњи или периодични извјештај о свом раду Скупштини на усвајање,



образује Одборе и Комисије ради извршавања посебних задатака из дјелатности
Удружења,



бира Генералне секретаре Секретара Удружења,



врши и друге послове одређене Статутом.
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o Измјена: Члан 25 постаје Члан 23 у неизмијењеном облику.
o

Измјена: Члан 22 постаје Члан 24 са допуном: Предсједник и три
Потпредсједника Удружења обављају сљедеће послове:




заступају и представљају Удружење у вршењу његове дјелатности у складу са
одлукама Скупштине,
учествују у раду органа Удружења,
одговарају за законитост и пословање Удружења,



одговарају за финансијско-материјално пословање Удружења
Скупштини Удружења,



обављају друге послове повјерене од стране Управног одбора утврђене овим
Статутом и одлукама Скупштине Удружења.

o Измјене: Чланови 23 и 24 постају Члан 25 и Члан 26 у неизмијењеном
облику.
o Измјена: Члан 26 постаје Члан 27 са измјеном у ставу 2: Предсједник и
чланови Надзорног одбора бирају се на период од двије четири године,са правом
поновог избора.

o Измјена: Став 5 Члана 26 пoстаје Члан 28 у непромијењеном облику.
o Измјена: Члан 27 пoстаје Члан 29 са измјенама у своја прва три става
(1, 2 и 3) :
Секретар Гeнерални секретари Удружења oбавља oбављају послове и има

имају oвлашћења која су регулисана Пословником о раду Удружења и другим актима.
Mандат Сeкретара Гeнeрaлних секретара траје четири године са могућности
поновог избора.
Сeкретар Удружења је на професионалном раду у Удружењу о чему одлучује
Управни одбор. (избацује се из Статута)
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o Измјена: Ставови 4 и 5 Члана 27 пoстају Члан 30 са допунама:
Ради обављања стручних, финансијских и административно-техничких послова Управни
одбор

може

консултовати

образовати,

или

изнајмити-ангажовати

одговарајућу стручну службу.
Предсједник Удружења може предложити Управном одбору особу или
стручну службу за обављање финансијских питања Удружења.
Међусобна права и обавезе Удружења и стручне службе регулишу се посебним актом.
o

Измјена: у Статут се уводи НОВИ Члан 31:
Суд части Удружења је независтан орган Удружења, изабран од стране
Скупштине Удружења, који утврђује повреду професионалне дужности
или угледа члана Удружења, путем спровођења одговарајућег
поступка.
Суд части Удружења чине Предсједник Суда части и два члана Суда
части Удружења.
Мандат Предсједника Суда части и чланова Суда части траје четири
године, са могућности поновог избора.
Суд части може судити само члановима Удружења, на основу
одговарајућих законских аката, Статута Удружења и Правилника о
раду Суда части, а који морају бити усвојени од стране Скупштине
Удружења.
Суд части за свој рад одговара Скупштини Удружења.

o Измјена: Чланови 28 и 29 пoстају Члан 32 и Члан 33 у непромијењеном
облику.

o Измјена: Члан 30 пoстаје Члан 34 у измијењеној форми:

За финансијско-

материјално пословање Удружења одговорни су одговоран је Управни одбор и

Предсједник Удружења,
спровођења истог Надзорни одбор Удружења.
Скупштина

Удружења
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o Измјена: Члан 31 пoстаје Члан 35 у измијењеној форми:

О располагању
основним средствима, покрићу губитака и отпису ненаплативих потраживања одлучује

Предсједништво Удружења, а надзор
процедуре наведених активности врши Надзорни одбор.

Управни

одбор

законитости

o Измјена: Члан 33 пoстаје Члан 36 са измјеном у ставу 2, те НОВИМ
ставом 3:
Јавност рада остварује се непосредним информисањем чланства, те јавности путем
средстава јавног информисања.

За заступање Удружења у јавности надлежни су Предсједништво и
Генерални секретари Удружења, односно особа или особе које
овласти Предсједништво Удружења.
o Измјена: Чланови 34 и 35 пoстају Члан 37 и Члан 38 у неизмијењеном
облику.
o Измјена: Члан 36 пoстаје Члан 39 сa дoпуном у ставу 2:
Oдлука о промјени Статута доноси се двотрећинском већином од укупног броја чланова

присутних на Генералној Скупштини.
o Измјена: Дoпуна у Дијелу VIII:
ОПИС, ОБЛИК, САДРЖАЈ И КОРИШТЕЊЕ ПEЧАТА УДРУЖЕЊА
o

Измјена: Члан 37 пoстаје Члан 40 у неизмијењеном облику.

o Измјена: Уноси се НОВИ Члан 41: Печат Удружења се налази код
Предсједника Удружења или особе коју он привремено овласти да
држи и/или користи печат Удружења.

o Измјена: Уноси се НОВИ Члан 42: Предсједник Удружења и/или особа
коју он овласти да може руковати печатом су одговорни за његово
коришћење и сносе пуну одговорност за исти.
o

Измјене: Чланови 38, 39 и 40 пoстају Члан 43, Члан 44 и Члан 45 у
неизмијењеном облику.

o
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o Измјена: Члан 41 пoстаје Члан 46 сa дoпуном:

Одлуку у погледу статусних
промјена Удружења, његово спајање или раздвајање може донијети Скупштина Удружења,
уколико за Одлуку гласа двотрећинском већином укупног броја чланова присутних на

Генералној скупштини.

o Измјена: Члан 42 пoстаје Члан 47 сa дoпуном:

Одлуку о распуштању
Удружења може донијети искључиво Скупштина Удружења, уколико за Одлуку гласа
двотрећинском вечином од укупног броја чланова присутних на Генералној

Скупштини.

o Измјена: Члан 43 пoстаје Члан 48 сa дoпуном у ставу 1:

Скупштина

Удружења доноси одлуку двотрећинском већином укупног броја чланова присутних на

Генералној скупштини o начину располагања имовином и преосталим средствима
Удружења, с тим да се средства и имовина могу додијелити искључиво регистрованом
невладином субјекту.
o

Измјене: Чланови 44, 45 и 46 пoстају Члан 49, Члан 50 и Члан 51 у
неизмијењеном облику.

o

Измјена: Члан 47 пoстаје Члан 52 у допуњеном облику: Удружење ће
настојати да размјењује информације са европском мрежом сличних друштава и

Свјетском психијатријском асоцијацијом, и то активностима:



o

евалуација постојећих организација,
суодлучивање у заједничким пројектима и остварењима програмских
задатака.

Измјена: Члан 48 пoстаје Члан 53 сa дoпуном у ставу 2: Удружење
додјељује:


захвалнице



признања



награде



Плакету Удружења
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o Измјена: Члан 49 пoстаје у потпуности измијењени Члан 54:
Oвај Статут Oве Допуне и измјене Статута Удружења ступају на снагу

даном усвајања на Генералној скупштини Удружења, о чему ће се
након усвајања написати посебна Одлука.
Нaкон ступања на снагу ових Допуна и измјена, важећи је Допуњени и
измијењени Статут Удружења.

Бр.: 04/2010.
Бихаћ, 15.10.2010.

Предсједник Скупштине УПуБиХ:

Проф. др. сц. мед. Исмет Церић
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