Статут
удружења грађана

„МОЖДАНИ УДАР “
Београд

Члан 1.

Удружење грађана „МОЖДАНИ УДАР“ (у даљем тексту Удружење) основано је као
нестраначко, невладино и непрофитно удружење грађана на неодређено време који
испуњавају услове за чланство наведене овим Статутом, ради остваривања циљева у
области побољшања здравља људи.
Члан 2.

Основни циљеви удружења су да омогући:
1.
2.
3.
4.
5.

међусобну комуникацију чланова ,
едукацију јавности,
пропагацију превенције, лечења и рехабилитације
повећање квалитетa живота након можданог удара
побољшање нивоа здравља уопште.

Члан 3.
Постизање циљева удружења реализује се кроз:

1) Рад на промоција здравог начина живота

2)
3)
4)
5)
6)

Подизање свести грађана и друштва у разумевању можданог удара
Промоција превенције
Идентификација и потенцирање фактора ризика
Утицај на побољшање лечења , рехабилитације и неге оболелих од MУ
Побољшање квалитета живота оболелих од можданог удара и подршка породицaмa
оболелих
7) Прикупљање и омогућавање лакшег приступа разумљивим информацијама о
можданом удару,
8) Утицај на државне органе (и друге факторе друштва који креирају здравствену
политику) да дају приоритет можданом удару и оболелима
9) Подстицај истраживању из области можданог удара и сродних области
10) Удруживање са осталим националним и интернационалним организацијама које на
било који начин деле циљеве Удружења
11) Помоћ и подршка у раду удружењима са сличним циљевима
12) Организовање јавних кампања преко свих средстава мас медија(телевизија, радио,
интернет, СОС телефон, билборди, брошуре, флајери..итд)
13) Организованје догаћаја, трибина, састанака,туристичких, рекреативних,
конвенција, предавања, излозжби у складу са циљевима Удружења.
14) Финасијска помоћ оболелима од можданог удара у складу с циљевима и
могућностима Удружења
15) Финансијска помоћ за едукацију медицинског особља које се бави пацијентима
оболелим од можданог удара.

Члан 4
Назив удружења је: „МОЖДАНИ УДАР“.
Назив удружења на енглеском језику је „STROKE ASSOCIATION SERBIA“
Скраћени назив удружења гласи: „МУ“
Удружење има седиште у Београду, Tимочка 2.
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.
Удружење има својство правног лица.
Члан 5.

Чланство

Члан Удружења може бити свако лице које прихвата Статут и циљеве Удружења, а у
складу са Законом о удружењима.
Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор на основу писменог захтева и дате
изјаве о прихватању Статута Удружења.
Чланство се стиче потписивањем приступнице и плаћањем чланарине.
Члан може иступити из чланства давањем писмене изјаве о иступању.
Чланство у удружењу може престати због дуже неактивности члана, неплаћања
чланарине, непоштовања одредаба овог Статута или нарушавања угледа Удружења.
Одлуку о престанку чланства доноси Управни одбор. Члан има право жалбе на одлуку
Управног одбора у року од 15 дана коју подноси Скупштини Удружења.

Члан 6.

Члан има право да:
1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења,
2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења,
3) бира и буде биран у органе Удружења,
4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.
Члан је дужан да:
1) активно доприноси остваривању циљева Удружења,
2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења,
3) редовно плаћа чланарину,
4) обавља друге послове које му повери Управни одбор .

Члан 7.
Органи Удружења су: Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор.

Члан 8.
Скупштина је највиши орган Удружења коју чине сви чланови Удружења. Скупштина се
редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на
образложени предлог Управног одбора, као и на писмену иницијативу најмање једне
трећине чланства. Иницијатива се подноси Управном одбору и у њој се морају навести
питања чије се разматрање предлаже.
Седницу скупштине сазива председник Управног одбора писменим обавештењем о месту
и времену одржавања Скупштине и предлогом Дневног реда.
Уколико удруженје има манје од 30 чланова Председник удруженја је истовремено и
председник скупштине и он је одговоран за рад удруженја
Скупштина:
1) доноси план и програм рада на основу предлога Управног одбора,
2) усваја Статут, као и допуне и измене Статута,

3) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора,
4) разматра и усваја финансиски план и извештај,
5) бира и разрешава састав органа Удружења. О разрешењу се расправља и одлучује на
седници Скупштине без права накнадне жалбе.
Скупштина пуноправно одлучује ако је присутно више од једне половине чланова.
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.
За одлуку о изменама и допунама Статута неопходна је већина гласова свих чланова
Удружења.
Члан 9.
Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева
Удружења, који су утврђени овим Статутом.
Управни одбор се састоји, поред Председника, још од 4 члана и бира се ако Удружење има
30 или више чланова. Уколико Удружење има мање од 30 чланова, функцију Управног
одбора врше оснивачи Удружења. Чланови Управног одбора се бирају на мандат од
четири године са могућношћу поновног избора.
Председник Управног одбора се бира на оснивачкој Скупштини и представља лице за
заступање Удружења. Председник има мандат од четири године са могућношћу поновног
избора.
Управни одбор из реда својих чланова бира заменика председника.
Заменик председника је овлашћен да у одсуству председника, заступа Удружење и
потписује сва финансијска документа у име Удружења.
Члан 10.
Управни одбор:
1) предлаже план и програм, руководи радом Удружења и доноси одлуке ради
остваривања циљева Удружења,
2) организује редовно обављање делатности Удружења,
3) поверава посебне послове појединим члановима,
4) доноси финансијске одлуке,
5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута сопственом иницијативом
или на предлог најмање једне трећине чланова Удружења и припрема предлог измена и
допуна који подноси Скупштини на усвајање.
6) Одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим Статум, овлашћени други
органи удружења.
Управни одбор пуноправно одлучује ако је присутно више од половине чланова, а одлуке
доноси већином чланова управног одбора.

Члан 11.
Надзорни одбор се састоји од 3 члана и бира скупштина ако Удружење има најмање 30
чланова. Надзорни одбор се бира са мандатом од четири године са могућношћу поновног
избора.
Надзорни одбор контролише финансиско пословање Удружења и о уоченим
неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.
Надзорни одбор подноси извештај на свакој редовној седници
Скупштине.

Члан 12.

Рад Удружења је јаван.
Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и
активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем
саопштења за јавност, или на други примерени начин.
Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници
Скупштине Удружења.
Управни одбор може проценити да би обавештавање јавности о неким тренутним
активностима могло угрозити остваривање циљева Удружења. О таквим активностима
Управни одбор ће накнадно дати саопштење и образложење.
Члан 13.
Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте , сарађује и ступа у савез
са другим стручним, научним, образовним и сличним удружењима и организацијама у
земљи и иностранству.
Члан 14.
Удружење прибавља средства од чланарине, донација, поклона и републичког буџета као
на други, законом предвиђен начин.
Удружење може остваривати приход и од учествовања на домаћим и међународним
конкурсима из области деловања.

Члан 15.
Удружење може обављати и привредну делатност мањег обима у складу са својим
циљевима и на тај начин прибављати средства, а у складу са законом, али тек након уписа
делатности у Регистар привредних субјеката.

Члан 16.
Добит остварена обављањем привредне и друге делатности може се користити искључиво
за остваривање циљева удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења и
сопствено учешће у финансирању одређених пројеката и за исплату зарада запослених.
Члан 17.
Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану разлози и/или услови за
остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.
У случају престанка рада, имовина Удружења се преноси на нову недобитну организацију
основану од стране оснивача Удружења. Ако се таква организација не региструје,
имовином располаже Република Србија.

Члан 18.
Удружење има печат кружног облика пречника 30 мм на којем је по спољном ободу испод
описане кружнице, ћириличним писмом у горњој половини исписано УДРУЖЕЊЕ „
МОЖДАНИ УДАР“, а у доњој половини исписано је „БЕОГРАД“. У централном делу
налази се скраћени назив Удруженја „УМУ“.
Члан 19.
Овај Статут ступа на снагу даном усвајања од стране Оснивачке скупштине Удружења, а
примењиваће се од дана уписа у регистар код надлежног органа.
Члан 20.
На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати
одредбе Закона о удружењима.

Председавајући скупштине Удружења
Александар Безмаревић

