
 

УДРУЖЕЊЕ ПСИХИЈАТАРА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION OF BOSNIA-HERZEGOVINA 

 

www.upubih.com 

1 

 
На основу  чланова 12 и 18. Закона о удружењима и фондацијама Босне и 
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 32/01, 42/03), оснивачка Скупштина 
Удружења психијатара у Босни и Херцеговини, на сједници одржаној дана    
27.09.2007. године у Сарајеву, доноси: 
 
 

СТАТУТ  
УДРУЖЕЊА ПСИХИЈАТАРА 

У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 

 

Члан 1 
Овим Статутом уређују се: назив, сједиште и подручје на ком Удружење дјелује, 
дјелатност Удружења, сврха и програмски циљеви Удружења, услови и начин 
учлањења у Удружење и престанак чланства, као и права, дужности и 
одговорности чланова Удружења, управни органи Удружења, начин њиховог 
избора, услови и начин опозива, трајање мандата, начин одлучивања и 
одговорности, начин стицања кориштења и располагања средствима Удружења, 
начин доношења одлуке о престанку рада Удружења, јавност рада, начин 
доношења Статута, измјене и допуне Статута, печат и заступање и представљање 
Удружења. 
 

Члан 2 
Удружење психијатара у БиХ (у даљем тексту: Удружење) је добровољна 
организација стручњака који се баве психијатријом. Удружење се оснива ради 
организованог дјеловања на унапређење и популаризацију медицинских наука, а 
кроз унапређење рада психијатара.  

Члан 3 
Удружење има својство правног лица и уписује се у Регистар код надлежног 
Министарства у складу са Законом. 
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1. НАЗИВ, СЈЕДИШТЕ И ПОДРУЧЈЕ ДЈЕЛОВАЊА УДРУЖЕЊА  
 

Члан 4 
Назив Удружења је: 

UDRUŽENJE PSIHIJATARA U BOSNI HERCEGOVINI 

UDRUGA PSIHIJATARA U BOSNI I HERCEGOVINI 

УДРУЖЕЊЕ ПСИХИЈАТАРА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 

Члан 5 
Сједиште Удружења је у улици Болничка 25, Сарајево. 

Члан 6 
Удружење дјелује на цијелом подручју Босне и Херцеговине, и може отварати 
своје канцеларије изван свог сједишта на цијелој територији БиХ у складу са 
Законом. 

 

 

2. ЦИЉЕВИ И ДЈЕЛАТНОСТИ УДРУЖЕЊА 
 

Члан 7 
Циљеви и дјелатности Удружења су: 

□□□    праћење развоја и достигнућа психијатријске и сродних наука и упознавање 
чланова са тим достигнућима у циљу унапређења 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 стручним организацијама и 
институцијама у свијету и са Свјетском психијатријском асоцијацијом, 

□□□    стручна издавачка дјелатност у сврху информисања својих чланова и 
цијеле јавности о развоју психијатријске науке и праксе, 
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□□□    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. 
 

 

3. ПОСТУПАК ЗА ПРИМАЊЕ И ИСКЉУЧЕЊЕ ИЗ УДРУЖЕЊА 
  

Члан 8 
Чланство у Удружењу је добровољно. 

Члан Удружења може по правилу бити сваки држављанин Босне и Херцеговине 

Члан 9 
Чланство у Удружењу стиче се учлањењем од дана уписа у Регистар чланова 
Удружења и давања изјаве приступа. 

Члан 10 

Сваки члан Удружења је обавезан платити чланарину у висини коју одреди 
надлежни орган Удружења, а најкасније до 10-тог у мјесецу. 

Члан 11 
Удружење доноси Одлуку о висини чланарине, на почетку сваке календарске 
године. 

Члан 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, 
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□□□    да присуствују свим скуповима, дају приједлоге, постављају питања и траже   
одговоре, 

□□□    да остварују одређена права и погодности у складу са Одлукама и другим 
актима Удружења,  

□□□    да траже помоћ и 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 чувају углед Удружења. 

Члан 13 
Чланови у Удружењу су равноправни у остваривању својих права. 

Члан 14 
Чланство у Удружењу престаје: 

□□□    смрћу члана, 

□□□    на основу писменог обавјештења, 

□□□    неплаћањем чланарине у предвиђеном року, а најкасније 6 мјесеци, 

□□□    због нарушавања угледа Удружења, а према одлуци Управног одбора, 

□□□    ако члан Удружења издржава затворску казну дуже од 6 мјесеци, ако је 
покренут истражни поступак, ако је одређен притвор због извршења 
кривичног дјела. 

Члан 15 
Коначну одлуку о искључењу из Удружења доноси Управни одбор. 
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4. ОРГАНИ УДРУЖЕЊА 

 

Члан 16 
Органи Удружења су: 

□□□    Скупштина, 
□□□    Управни одбор, 
□□□    Предсједник и три Потпредсједника, 
□□□    Надзорни одбор, 
□□□    Комисије Удружења, 
□□□    Суд части Удружења. 

Највиши орган Удружења је Скупштина. 

Члан 17 
Скупштина се састаје по потреби, а најмање једном годишње. Сазива је 
Предсједник Скупштине 15 дана прије њеног засиједања. 

Предсједник Скупштине је дужан сазвати Скупштину у случају када то захтијева 
најмање 1/3 чланова Скупштине или када то затражи Управни одбор. 

Радом Скупштине руководи Предсједник. Мандат Предсједника траје четири 
године са могућношћу реизбора. 

Скупштина ради и одлучује на основу Пословника о раду. Пословник о раду се 
усваја на првој сједници Скупштине. 

Скупштина пуноважно одлучује простом већином гласова присутних чланова. 

Изјашњавање на сједници Скупштине је јавно. 

Члан 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 разрјешава чланове Управног одбора, 
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□□□    именује чланове Надзорног одбора, 
□□□    именује Комисије Удружења, 
□□□    именује чланове Суда части, 
□□□    усваја извјештаје које је припремио Управни одбор, 
□□□    усваја годишњи Програм и план рада Удружења, 
□□□    доноси финансијски план Удружења, 
□□□    усваја завршни рачун Удружења, 
□□□    обавља друге послове и задатке у складу са Законом, овим Статутом и   

другим општим актима Удружења.  
 

Члан 19 
За вршење одређених послова Скупштина може формирати и друга радна тијела, 
одборе, секције и сл.  

Члан 20 
Управни одбор je извршни орган Скупштине Удружења. Управни одбор има девет 
чланова, који се бирају из реда чланова Скупштине Удружења. Мандат чланова 
Управног одбора траје четири године са могућношћу реизбора. 

Члан 21 

Управни одбор: 

□□□    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 Секретара Удружења, 

□□□    врши и друге послове одређене Статутом. 
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Члан 22 

Предсједник и три Потпредсједника Удружења обављају следеће 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,  
□□□    обављају друге послове повјерене од стране Управног одбора утврђене 

овим Статутом и одлукама Скупштине Удружења. 
 

Члан 23 
Мандат Предсједника и Потпредсједника Удружења 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.  

Члан 24 
Предсједник и Потпредсједници Удружења могу бити разријешени и прије истека 
времена на које су именовани: 

□□□    на сопствени захтијев, 

□□□    ако правилно не обавља послове и задатке Предсједника Удружења, 

□□□    у другим случајевима предвиђеним Законом и овим Статутом. 

Иницијативу за разријешење Предсједника могу дати Скупштина и Управни одбор 
Удружења.  

Члан 25 
Управни одбор ради у сједницама на начин утврђен Пословником о раду. Управни 
одбор одлучује пуноважно ако сједници присуствује више од половине чланова. 
Одлуке доноси већином укупног броја чланова.  

У одсутности Предсједника у свим правима и дужностима га замјењује 
Потпредсједник, којег овлашћује Управни одбор.  
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Члан 26 
Скупштина Удружења бира Предсједника и два члана Надзорног одбора. 
Предсједник и чланови Надзорног одбора бирају се на период од двије године са 
правом поновог избора.  

Предсједник и чланови Надзорног одбора могу бити опозвани и прије истека 
мандата на који су бирани и то у случајевима:  

□□□    на сопствени захтијев, 
□□□    уколико не долазе на сједнице Надзорног одбора три пута узастопно (без 

оправданих разлога), 
□□□    ако својим радњама у вези с радом Надзорног одбора руше углед 

Удружења, 
□□□    у другим случајевима предвиђеним Законом, овим Статутом и актима 

Удружења. 
О опозиву Предсједника и члана Надзорног одбора одлучује Скупштина Удружења 
већином гласова укупног броја чланова Скупштине. 

Надзорни одбор врши контролу: 

□□□    спровођења Статута и других аката Удружења, 
□□□    спровођење одлука Скупштине и Извршног одбора Удружења, 
□□□    спровођење програма и плана рада Удружења, 
□□□    законитости у области финансијског и материјалног пословања 

Удружења, 
□□□    спровођења одлука, закључака и других аката Удружења. 

 
Члан 27 

Секретар Удружења обавља послове и има овлашћења која су регулисана 
Пословником о раду Удружења и другим актима.  

Мандат Секретара траје четири године са могућношћу поновог избора. 

Секретар Удружења је на професионалном раду у Удружењу о чему одлучује 
Управни одбор. 
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Ради обављања стручних, финансијских и административно-техничких послова 
Управни одбор може организовати стручну службу. Међусобна права и обавезе 
Удружења и стручне службе регулишу се посебним актом. 

 

5. СРЕДСТВА УДРУЖЕЊА, НАЧИН КОРИШТЕЊА И КОНТРОЛА  
 

Члан 28 

Удружење стиче средства од чланарина, прилога, поклона, донација и других 
извора, у складу са Законом. 

Члан 29 

Удружење је дужно водити пословне књиге и састављати финансијске извјештаје 
према прописима Босне и Херцеговине. 

Члан 30 

За финансијско-материјално пословање Удружења одговоран је Управни одбор 
Удружења и Скупштина Удружења. 

Члан 31 

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

Члан 32 

Скупштина Удружења врши контролу: 

□□□    спровођења Статута и других аката Удружења,  
□□□    спровођење одлука Скупштине, 
□□□    спровођење програма и плана рада Удружења,  
□□□    законитости у области финансијског и материјалног пословања Удружења, 
□□□    спровођења одлука, закључака и других аката Удружења. 
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6. ЈАВНОСТ РАДА 

 
Члан 33 

Рад Удружења је јаван.  

Јавност рада остварује се непосредним информисањем и путем средстава јавног 
информисања. 

Члан 34 

Чланови Удружења морају бити редовно и истинито информисани о раду 
Удружења. 

За јавност рада одговорни су Предсједник и Потпредсједници Удружења. 

 

7. ПРОМЈЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА 
 

Члан 35 
Скупштина Удружења је искључиво надлежна за промјене и допуне Статута. 
Скупштина Удружења је аутентични тумач одредби Статута. 

Члан 36 

Покретање процедуре за промјене и допуне Статута могу покренути Управни 
одбор, Предсједник и Подпредсједници Удружења и 1/3 чланова Скупштине. 

Одлука о промјени Статута се доноси двотрећинском већином укупног броја 
чланова. 

 

8. ОПИС, ОБЛИК И САДРЖАЈ ПЕЧАТА 
 

Члан 37 
Удружење има свој печат сљедећих карактеристика: 

печат Удружења је округао, стандардне величине од 30 мм, са натписом Udruženje 
psihijatara u Bosni i Hercegovini. 
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9. ЗАСТУПАЊЕ УДРУЖЕЊА 
 

Члан 38 

Предсједник Удружења заступа и представља Удружење у вршењу његове 
дјелатности у складу са одлукама Управног одбора. 

 

10.  СТАТУСНЕ ПРОМЈЕНЕ УДРУЖЕЊА 
(припајање, раздвајање, трансформација или распуштање, 
односно престанак рада Удружења) 

 

Члан 39 

Удружење се може спојити, раздвојити или трансформисати у друго удружење или 
фондацију. 

Члан 40 

Начин спајања или раздвајања, односно транформације утврђује Скупштина 
Удружења према приједлогу Управног одбора. 

Члан 41 

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

Члан 42 

Одлуку о распуштању Удружења може донијети искључиво Скупштина, уколико за 
Одлуку гласа двотрећинском вечином укупног броја чланова. 
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11.  РАСПОЛАГАЊЕ ИМОВИНОМ И ПРЕОСТАЛИМ СРЕДСТВИМА 
УДРУЖЕЊА  

 

Члан 43 

Скупштина Удружења доноси одлуку двотрећинском већином укупног броја 
чланова o начину располагања имовином и преосталим средствима Удружења, с 
тим да се средства и имовина могу додијелити искључиво регистрованом 
невладином субјекту. 

При доношењу Одлуке о распуштању Скуштина ће посебном Одлуком именовати 
ликвидатора у процесу ликвидације Удружења и регулисати начин расподјеле 
преостале имовине.  

 

12.  ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 44 

Удружење може обављати несродне привредне дјелатности (привредне 
дјелатности које нису непосредно повезане са остваривањем основних 
статутарних циљева Удружења) само преко посебно основане правне особе. 
Одлуку из претходног става доноси Управни одбор Удружења. 

Члан 45 

Удружење има својство правног лица које стиче уписом у Регистар Удружења који 
се води код надлежног Министарства БиХ.   

Члан 46 

Удружење за своје обавезе одговара цјелокупном својом имовином. 
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Члан 47 

Удружење ће настојати да размјењује информације са европском мрежом сличних 
друштава и то активностима: 

□□□    евалуација постојећих организација, 
□□□    суодлучивање у заједничким пројектима и остварењима програмских 

задатака. 
 

Члан 48 

Удружење додјељује признања и награде за дугогодишњи рад, посебне заслуге 
или поводом значајних догађаја. Признања и награде могу се додјељивати 
активистима, сарадницима и радницима Удружења, организацијама и осталим 
заслужним грађанима. 

Удружење додјељује: 

□□□    захвалнице, 

□□□    признања, 

□□□    награде 

За изузетне доприносе у раду и функционисању Удружења, Удружење може 
именовати почасног Предсједника и почасне чланове. 
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13. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 49 
 

Овај Статут ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се након уписа у 
Регистар код надлежног Министарства. 

           

 

Број: 01/07 

Сарајево, 27.09.2007. године 

 

 

 

 

                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ: 

                                                                                                

             Проф. др. сц. мед.  Исмет Церић 

 

 


