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На основу чланова 39 и 54, став 1 Допуњеног и измијењеног Статута Удружења 

психијатара у Босни и Херцеговини, Предсједник Скупштине доноси 

О Д Л У К У 

о допунама Допуњеног и измијењеног Статута  

Удружења психијатара у Босни и Херцеговини 

Члан 1 

Допуне Допуњеног и измијењеног Статута Удружења психијатара у Босни и Херцеговини 

(у наставку: Удружења) 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 су добили Приједлог Одлуке о  допунама 

Допуњеног и измијењеног Статута Удружења (у наставку: Приједлог). 

Члан 3 

На редовној Генералној скупштини Удружења у Мостару, 7.  новембра 2014. године, 

усвојен је Приједлог ове Одлуке и њен садржај ће бити уврштен у важећи Статут 

Удружења, без промјене имена Статута Удружења. 

Члан 4 

Овом Одлуком у Допуњени и измијењени Статута Удружења укључене су сљедеће 

допуне и измјене: 
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Допуне у Члану 10:  
Сваки члан Удружења је обавезан платити годишњу чланарину у висини коју одреди надлежни 

орган Предсједништво Удружења на приједлог Предсједника Удружења, о чему 
Предсједник Удружења обавјештава Управни одбор Удружења. 
Чланарина се уплаћује једнократно на годишњем нивоу, почетком текуће године, а 
најкасније до 31. марта. 
Допуне у Члану 11:  
Удружење доноси Одлуку о висини чланарине, на крајусваке календарске године.  
Љекари на специјализацији из психијатрије или неуропсихијатрије плаћају редуковану цијену 

чланарине за 50% од оне донесене Одлуком одлуком Предсједништва Удружења 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.  

Допуне у Члану 12:  
Права и дужности чланова Удружења су:  
- да бирају и буду бирани у органе Удружења,  
- да учествују у раду Удружења,  
- да разматрају и оцјењују рад органа Удружења,  
- да покрећу питање одговорности и опозива чланова Удружења,  
- да буду благовремено информисани о раду Удружења,  
- да присуствују свим скуповима, да дају приједлоге, постављају питања и траже одговоре,  
- да остварују одређена права и погодности у складу са Одлукама и другим актима Удружења,  
- да траже помоћи подршку од Удружења при рјешавању социјалних, здравствених, образовних и 
  других питања,  
- да уживају повластице које Удружење даје или које остварује путем других органа и институција,  
- да се придржавају одредаба овог Статута,  
- да активно учествују на остваривању циљева и извршавања задатака Удружења,  

-да редовно уплаћују годишњу чланарину (изузев почасних и пензионисаних 
чланова Удружења) 
- да чувају углед Удружења.  

Допуне у Члану 14:  
Чланство у Удружењу престаје:  
- смрћу члана,  
- на основу писменог обавјештења,  

- неплаћањем чланарине у предвиђеном року, а најкасније 6 мјесеци,  у року не дужем од 12 
мјесеци иза предвиђеног овим Статутом (изузимају се почасни и 
пензионисани чланови Удружења). 
- због нарушавања угледа Удружења, а према одлуци Управног одбора,  
- ако члан Удружења издржава затворску казну дужу од шест мјесеци, ако је покренут истражни 
  поступак, ако је одређен притвор због извршења кривичног дјела.  
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Чланство у Удружењу се привремено прекида у случају неправовременог 
продужења чланства уплатом чланарине, најкасније са 30. јуном текуће 
године (изузимају се почасни и пензионисани чланови Удружења). Уплатом 
чланарине се чланство у Удружењу и бенефити тога чланства настављају до 
краја текуће године. 
Допуне у Члану 16:  
Органи Удружења су:  
- Скупштина,  
- Управни одбор,  

- Предсједништво (Предсједник и три Потпредсједника)  
- 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. 

Допуне у Члану 24:  

У Предсједништву Удружења су Предсједник и три Потпредсједника 
Удружења 
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.  

Допуне у Члану 25:  
Мандат Предсједника и Потпредсједника траје двије године с тим да се сваке двије године 
ротирају на мјесту Предсједника и могу бити након истека мандата поново изабрани за 
Предсједника и Потпредсједнике.  
Основни критеријуми за приједлог и избор Предсједника и три 
Потпредсједника су: 

- научна титула “професор, доктор медицинских наука” или “доцент, 
доктор медицинских наука”. 
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- Предсједник и Потпредсједници Удружења су истакнути научни 
радници и предавачи на неком од медицинских факултета у Босни и 
Херцеговини и факултета медицинске групације. 

Допуне у Члану 29:  
Удружење има два Генерална секретара. 
Генерални секретари Удружења обављају послове и имају овлаштења која су регулисана 
Пословником о раду Удружења и другим актима.  

Мандат Генералних секретара, након именовања од стране Управног одбора 
Удружења, траје четири године са могућношћу поновног избора без ограничења. 
 
 

Бр. 01/2014 

Мостар, 7. новембар 2014. 

Предсједник Скупштине УПуБиХ: 

                                                                         Проф. др сц Исмет Церић 


