Пречишћен текст

СТАТУТ
ЕХОКАРДИОГРАФСКОГ УДРУЖЕЊА СРБИЈЕ

Београд, новембар 2018. године

На основу одредби Закона о удружењима ("Сл. гласник РС", бр. 51/2009, 99/2011 - др. закони и
44/2018 - др. закон), Скупштинa Ехокардиографског удружења Србије, на седници одржаној дана
08.11.2018. године, у Београду, је усвојила
СТАТУТ
„ЕХОКАРДИОГРАФСКОГ УДРУЖЕЊА СРБИЈЕ“
Област рада и остваривања циљева
Члан 1.
„ЕХОКАРДИОГРАФСКО УДРУЖЕЊЕ СРБИЈЕ“ (у даљем тексту: Удружење) је невладино и
непрофитно удружење, основано на неодређено време. Удружење је основано у области
остваривања циљева унапређења ехокардиографске дијагностике у Републици Србији.
Остали циљеви Удружења су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

доношење критеријума и стандарда везаних за квалитет рада у ехокардиографији;
координација обуке и стручног усавршавања у области ехокардиографије;
организовање система индивидуалне и лабораторијске акредитације у области
ехокардиографије;
праћење иновација у техници и технологији везаној за ехокардиографију и усвајање
технолошких стандарда у овој области;
подршка научним истраживањима у области ехокардиографије;
укључење у интернационалне организације и међународне пројекте и сарадња са другим
националним ехокардиографским удружењима.

„ЕХОКАРДИОГРАФСКО УДРУЖЕЊЕ СРБИЈЕ“ је проистекло из Југословенског удружења за
ехокардиографију (YUECHO).
Циљеви удружења
Члан 2.
Удружење остварује своје циљеве кроз следеће активности:
1.
2.

3.
4.
5.

окупљање лекара, медицинских сестара и техничара и служби које се баве
ехокардиографијом ради остваривања циљева Удружења;
самостално или у заједници са другим организацијама организовање стручних скупова,
предавања, саветовања, курсева, семинара, конгреса и других облика едукације у области
унапређења ехокардиографске дијагностике у Републици Србији;
организовање и учешће у школовању за одређене ултразвучне процедуре;
набавку, дистрибуцију и издавање стручне литературе;
развијање сарадње са институцијама, организацијама и појединцима у земљи и иностранству
који могу помоћи у остваривању циљева Удружења.

Назив и седиште
Члан 3.
Назив Удружења је „ЕХОКАРДИОГРАФСКО УДРУЖЕЊЕ СРБИЈЕ“ .
Назив Удружења на страном језику је „Echocardiographic Society of Serbia“.
Скраћени назив Удружења је “ЕЦХОС“.
Удружење има седиште у улици Вукова број 9, Земун, Београд, Република Србија.
Услови и начин учлањивања и престанка чланства
Члан 4.
Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву
за учлањење Управном одбору Удружења и које испуњава следеће услове:
1)
2)

поседује диплому медицинског факултета, више или средње медицинске школе, или стручну
квалификацију која је повезана са техником или физиком ултразвука, и
потпише приступницу Удружењу.

Члан Удружења се постаје потписивањем приступнице.
Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор и о томе без одлагања обавештава подносиоца
пријаве.
Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању.
Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, неплаћања прописане
чланарине, непоштовања одредаба овог Статута или других аката Удружења, или нарушавања
угледа Удружења.
Одлуку о престанку чланства доноси Управни одбор.
Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке
о престанку његовог чланства у Удружењу.
На одлуку о престанку својства члана Удружења може се изјавити приговор Председнику Удружења
и/или Управном одбору, у року од 15 дана од дана пријема одлуке.

Права, обавезе и одговорности чланова, статус активног члана
Члан 5.
Члан Удружења има право да:
1) равноправно са другим члановима активно 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 Удружења је дужан да:
1) активно доприноси остваривању циљева Удружења
2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења
3) редовно плаћа чланарину у складу са висином коју својом Одлуком, за сваки конкретан период,
доноси Управни одбор
4) обавља друге послове које му повери Управни одбор.
Активним члановима Удружења се сматрају чланови који се налазе на списку чланова Удружења,
односно чија је приступница верификована у Удружењу, и имају измирену чланарину за текућу годину
(уколико је обавезна чланарина прописана одлуком Управног одбора Удружења).
Управни одбор ажурира списак чланова Удружења најмање два пута годишње и објављује га на
званичној интернет страници Удружења.
За свој рад, деловање и преузете обавезе чланови су одговорни органима Удружења.
Органи удружења
Унутрашња организација удружења
Члан 6.
Органи Удружења су:
1. Скупштина и
2. Управни одбор
Функцију заступника Удружења обавља Председник Управног одбора.
Управни одбор својим одлукама утврђује институционалне облике деловања Удружења из члана 7.
овог Статута, а који су неопходни за реализацију и остварење одређених програмских циљева.

Сви органи за свој рад одговорни су Скупштини, а огранци и институционални облици које формира
Управни одбор непосредно су одговорни и Управном одбору. Председник Удружења је задужен да
координира припреми састанака и самим радом Скупштине и Управног одбора Удружења.
Члан 7.
Удружење остварује циљеве преко изабраних органа, огранака и институционалних облика.
Удружење може на основу одлуке Управног одбора оснивати своје огранке или друге законом
предвиђене облике организовања, који немају својство правног лица.
Институционални облици деловања се усклађују са циљевима Удружења и укључују: округле столове,
семинаре, дискусионе трибине, симпозијуме, курсеве, комисије, комитете, одборе, радне групе за
поједине активности, и друге прикладне облике деловања.
Скупштина
Члан 8.
Скупштину Удружења чине сви његови чланови.
Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на
образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова
скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести
питања чије се разматрање предлаже.
Седницу скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену
одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава Председник Удружења или
лице које ће за одређени временски период бити одређено од стране председника.
Скупштина:
1) усваја план и програм рада;
2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
3) усваја друге опште акте Удружења;
4) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;
5) разматра и усваја финансијски план и извештај;
6) одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења;
7) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству;
8) усваја извештаје о раду органа, огранака и институционалних облика деловања Удружења.
Скупштина одлучује већином гласова присутних активних чланова Удружења, осим одлука за које је
овим Статутом другачије утврђено.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења
неопходна је двотрећинска већина гласова активних присутних чланова.
Скупштина доноси Пословник о свом раду.
Управни одбор
Члан 9.
Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о остваривању циљева Удружења који су
утврђени овим Статутом, као и о поштовању Статута и законитости рада Удружења.
Управни одбор има 11 (словима: једанаест) чланова, и то:
•
председника,
•
будућег председника
•
секретара,
•
благајника (извршни одбор),
•
шест чланова/саветника,
•
претходног председника.
Чланове Управног одбора бирају активни чланови скупштине Удружења по изборној процедури.
Радом Управног одбора руководи Председник Управног одбора који је уједно и заступник Удружења
са функцијом Председника удружења.
Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и дужности
финансијског налогодавца.
Будући председник је овлашћен да, у одсуству Председника Управног одбора, као његов овлашћени
заменик, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.
Члан 10.
Управни одбор:
1) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања
циљева Удружења.
2) организује редовно обављање делатности Удружења.
3) стара се о остваривању циљева Удружења, утврђује организацију Удружења и образује огранке
Удружења у земљи.
Управни одбор образује следећа тела (комитете) за реализацију програмских циљева:

•
•
•
•
•
•
•
•

Комитет за едукацију
Комитет за науку
Комитет за website
Комитет за чланство и огранке у земљи
Комитет за дечију ехокардиографију
Комитет за индивидуалну и лабораторијску акредитацију
Комитет за младе ехокардиографисте („Клуб 35”)
Комитет за ЕЦХОС конгрес (у конгресној години)

Председник Управног одбора именује председавајуће наведених комитета, из редова чланова
Управног одбора или из редова активних чланова Удружења.
Чланове комитета предлажу председавајући комитета и чланови Управног одбора, а именује их
Управни одбор.
4) поверава посебне послове појединим члановима, организационим јединицама Удружења и
институционалним облицима деловања Удружења.
5) утврђује и формира институционалне облике деловања Удружења, доноси акте потребне за рад
Удружења, осим оних које доноси Скупштина, као и пословнике о раду појединих облика деловања.
6) доноси финансијске одлуке и пословник о свом раду.
7) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на
предлог најмање ½ (словима: једне половине) активних чланова Удружења и припрема предлог
измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање.
8) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о
удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника Удружења за тај поступак.
9) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим Статутом, овлашћени други органи
Удружења.
Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина изабраних чланова
Управног одбора, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.
Сматра се да је одлука Управног одбора донета када за њу гласа већина присутних чланова.
Уколико је исход гласња о одређеном питању неодлучан, глас председника је одлучујући.

Члан 11.
Председник Удружења је истовремено и Председник Управног одбора, који заступа Удружење у
правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.
Председник Удружења :
- представља и заступа Удружење
- координира рад Скупштине и Управног одбора
- стара се о остваривању циљева Удружења и законитости његовог рада
- сазива Скупштину Удружења и подноси јој извештај о свом раду и раду Удружења
- председава Скупштином, уколико не одреди за то неко друго лице
- за свој рад одговоран је Скупштини Удружења и Управном одбору
У одсуству Председника, будући председник удружења има сва права и обавезе Председника.
Мандат Управног одбора и чланова управног одбора
Члан 12.
Мандат Управног одбора траје две године.
Мандат председника и будућег председника удружења траје две године, без могућности поновног
избора на исту функцију у времену од четири године након завршетка мандата.
Након истека мандата од две године, будући председник преузима мандат Председника током
наредне две године, у континуитету.
Након истека свог мандата, Председник Управног одбора остаје у следећем мандату члан Управног
одбора у својству претходног Председника.
Мандат осталих чланова Управног одбора је две године, са правом још једног избора на исту функцију
у редовној изборној процедури.
Мандат председавајућих комитета Управног одбора је две године. Председавајући комитета се могу
поново именовати на исту функцију од стране актуелног председника Удружења, у укупном трајању у
континуитету до шест година.
Мандат чланова Комитета траје две године. Чланови комитета се могу поново именовати на исту
функцију од стране актуелног Управног одбора, у укупном трајању у континуитету до шест година.

Избори за чланове управног одбора
Члан 13.
Избори за чланове Управног одбора Удружења се организују сваке две године. Избори се морају
одржати најкасније шест месеци након истека мандата претходног Управног одбора.
На првим изборима након усвајања овог Статута, организују се избори за: председника, будућег
председника, секретара, благајника и чланове/саветнике Управног одбора. Након ових избора, на
свим будућим изборима организују се избори за: будућег председника, секретара, благајника и
чланове/саветнике Управног одбора.
До завршетка избора чланова новог Управног одбора, траје функција члановима старог Управног
одбора и његових органа.
Само активни чланови Удружења могу се кандидовати за функције у Управном одбору.
Кандидати су дужни да приложе своју биографију и програм у писаној форми, а у складу са посебним
правилником о избору чланова Управног одбора.
Кандидати се могу кандидовати само за једну функцију у Управном одбору у једном изборном циклусу,
и то за председника или за будућег председника или за секретара или за благајника или за
чланове/саветнике Управног одбора. Један од шест чланова/саветника Управног одбора унапред је
предвиђен за област дечије ехокардиографије и кандидати се на изборима посебно пријављују за ту
функцију.
Кандидатуре за чланове Управног одбора разматра посебни Комитет за номинацију, кога именује
Управни одбор Удружења.
Комитет за номинацију за сваку функцију у изборном процесу бира и номинује одређени број
пријављених кандидата, по правилу већи од оног који се бира.
Биографије номинованих кандидата за сваку функцију се објављују на званичној интернет страници
Удружења најмање месец дана пре почетка гласања.
Гласању могу да приступе само активни чланови Удружења.
Верификацију листе активних чланова/гласача Удружења врши Управни одбор, три месеца пре
планираног гласања.
Чланови који се пријаве за чланство у Удружењу након верификације листе активних чланова/гласача,
немају право гласања у том изборном циклусу.

Гласање се врши електронским путем, са е-маил адреса које постоје у бази активног чланства
Удружења.
Са једне е-маил адресе се може гласати само једанпут у току једног изборног процеса.
Анонимност током изборног процеса је загарантована свим гласачима и за њу је одговоран Управни
одбор Удружења.
Управни одбор именује Верификациону комисију која је води рачуна о регуларности изборног процеса
и о томе обавештава Управни одбор.
Кандидати који добију највише гласова за функције које су предложени, сматрају се изабраним.
Резултати гласања се објављују на званичној интернет страници Удружења и у средствима јавног
информисања.
Заступање удружења
Члан 14.
У правном промету и пред јавношћу Удружење заступа Председник, а у одсуству Председника то чине
следећим редом: будући председник, секретар, благајник или чланови/саветници Управног одбора,
који ће бити овлашћени од стране Председника у сваком његовом појединачном одсуству.
Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима
Члан 15.
Удружење се финансира прикупљањем чланарине, добровољним прилозима, спонзорством,
донацијама, поклонима, финансијским субвенцијама, оставинама, каматама на улоге, закупнинама,
дивидендама, као и другим средствима која Удружење оствари у складу са законом.
Удружење може прибављати средства и од котизација учесника на семинарима и другим облицима
организовања из области унапређења ехокардиографске дијагностике, које Удружење самостално
или уз учешће друге домаће или стране организације организује.
Удружење располаже средствима у складу са финансијским планом и одлукама Управног одбора и
Скупштине.
Физичка и правна лица која дају прилоге и поклоне Удружењу могу бити ослобођена одговарајућих
пореских обавеза у складу са законом којим се уводи одговарајући јавни приход.

Јавност рада
Члан 16.
Рад Удружења је јаван.
Све седнице Скупштине Удружења су јавне.
Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима
Удружења, стицању и располагању средствима удружења, непосредно или путем интерних
публикација, односно путем саопштења за јавност, путем званичне интернет странице Удружења или
на други примерени начин.
Годишњи обрачуни и извештаји о активности Удружења подносе се члановима на седници Скупштине
Удружења.
Удруживање и повезивање са другим организацијама
Члан 17.
Удружење може да се повезује и удружује са другим организацијама и асоцијацијама уколико је то у
интересу Удружења.
Одлуке о сарадњи са другим организацијама и асоцијацијама доноси Управни одбор. На захтев више
од пет чланова Управног одбора, одлуке о сарадњи са другим организацијама и асоцијацијама се
упућују на верификацију Скупштини.
Изглед и садржина печата
Члан 18.
Удружење има својство правног лица, има печат и знак.
Печат Удружења је округлог облика, а унутар кружнице и паралелно са њом, налази се уписан назив
Удружења, „ЕХОКАРДИОГРАФСКО УДРУЖЕЊЕ СРБИЈЕ“, Београд, у средини са натписом „ЕХОС“ који
је између паралелних линија које иду водоравно.
Знак удружења изгледа тако да представља стилизованог човека са телом представљеним
паралелним линијама које иду водоравно, а у дну пише „ЕЦХОС“.
Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима
Члан 19.
За остваривање својих циљева Удружење може да стекне покретну и непокретну имовину и то:
- прикупљањем добровољних прилога чланова;
- спонзорствима, финансијским субвенцијама;

-

донацијама, поклонима и прилозима физичких и правних лица;
на основу закључених уговора и правних послова;
издавањем и продајом повремених публикација;
на основу пројеката са којима конкурише код фондација, државних и привредних институција
у Републици Србији и иностранству;
- оставинама, каматама на улоге, закупнинама, дивидендама, као и другим средствима која
Удружење оствари у складу са законом.
Удружење може прибављати средства и од котизација учесника на семинарима и другим облицима
организовања стручних усавршавања, које Удружење самостално или уз учешће друге домаће или
стране организације организује.
Удружење располаже средствима у складу са финансијским планом и одлукама Управног одбора и
Скупштине.
Физичка и правна лица која дају прилоге и поклоне Удружењу могу бити ослобођена одговарајућих
пореских обавеза у складу са законом којим се уводи одговарајући јавни приход.
Пословне књиге и финансијски извештаји
Члан 20.
Удружење води пословне књиге, сачињава финансијске извештаје и подлеже вршењу ревизије
финансијских извештаја, у складу са прописима о рачуноводству и ревизији.
Годишњи обрачуни и извештаји о активности Удружења подносе се члановима Удружења у складу са
Законом и овим Статутом.
Одговорност за обавезе удружења
Члан 21.
За своје обавезе Удружење одговара целокупном својом имовином.
Чланови Удружења и органа Удружења могу лично одговарати за обавезе Удружења, ако поступају
са имовином Удружења као да је у питању њихова имовина или злоупотребе Удружење као форму за
незаконите или преварне сврхе.
Коришћење имовине удружења
Члан 22.
Имовина Удружења може да се користи једино за остваривање његових статутарних циљева.
Имовина Удружења не може се делити његовим члановима, оснивачима, члановима органа
Удружења, директорима, запосленима или са њима повезаним лицима.

Одредбе става 1. и 2. овог члана не односе се на давање пригодних примерених награда и накнада
оправданих трошкова насталих остваривањем статутарних циљева Удружења (путни трошкови,
дневнице, трошкови преноћишта и сл.), уговорене теретне обавезе и исплату зарада запослених.
Повезивање и удруживање
Члан 23.
Удружење може да се повезује и удружује са другим организацијама и асоцијацијама уколико је то у
интересу Удружења.
Одлуке о сарадњи са другим организацијама и асоцијацијама доноси Управни одбор. На захтев више
од пет чланова Управног одбора, одлуке о сарадњи са другим организацијама и асоцијацијама се
упућују на верификацију Скупштини.
Статусне промене
Члан 24.
Статусна промена је промена правног положаја удружења извршена на основу одлуке надлежног
органа у складу са статутом и овим законом.
Статусне промене Удруживања су:
- припајање
- спајање
- подела Удружења
Припајање удружења
Припајање је пренос целе имовине једног удружења (припојеник) на друго удружење (припојилац), на
основу уговора о припајању.
Одлуке о припајању удружења доноси Скупштина и то одлуком две трећине присутних чланова
Удружења, на посебно организованој седници Скупштине која и утврђује разлоге за припајање
удружења.
Уписом припајања у надлежни регистар престаје да постоји припојеник, а припојилац наставља са
радом под називом под којим је регистровано.
Спајање удружења
Спајање је оснивање новог удружења на које прелази целокупна имовина два или више удружења
која се спајају.

Одлуке о спајању удружења доноси Скупштина и то одлуком две трећине присутних чланова
Удружења, на посебно организованој седници Скупштине која и утврђује разлоге за спајање
удружења.
Спајањем престају да постоје удружења која су се спојила, а новонастало удружење сматра се новим
удружењем.
Подела удружења
Удружење се може поделити на два или више удружења.
Одлука о подели удружења има правно дејство оснивачког акта.
Подељено удружење престаје да постоји, док удружења настала поделом одговарају солидарно за
обавезе подељеног удружења и уписују се у надлежни регистар после разграничења средстава, права
и обавеза (деобни биланс).
Престанак Удружења
Члан 25.
Удружење је основано на неодређено време.
Удружење престаје са радом у следећим ситуацијама:
- одлуком две трећине присутних чланова Удружења, на посебно организованој седници
Скупштине која и утврђује разлоге за престанак рада Удружења;
- када престану услови за остваривање циљева Удружења;
- у случајевима предвиђеним члановима 49.- 58. Закона о удружењима.
У случају престанка рада Удружења одговарајућом одлуком Скупштине имовина истог ће бити
расподељена у хуманитарне сврхе.
Измене и допуне статута
Члан 26.
Иницијативу за измену и допуну Статута могу да покрену: председник Управног одбора, више од једне
половине чланова Управног одбора или једна трећина чланова Удружења.
О иницијативи одлучује Управни одбор, у сагласности са Председником Удружења.
Уколико се прихвати иницијатива, Управни одбор формулише предлог и подноси га на верификацију
Скупштини.

О изменама и допунама Статута Скупштина одлучује двотрећинском већином присутних чланова
Удружења.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 27.
На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона
о удружењима или других општих аката Удружења, који морају бити у сагласности са овим Статутом.
Члан 28.
Овај Статут је усвојен на скупштини Удружења дана 08.11.2018. године.
Овај Статут ступа на снагу протеком рока од осам дана од дана објављивања истог на огласној табли
Удружења.
Ступањем на снагу овог Статута, престаје да важи Статут Ехокардиографског удружења Србије који
је донет дана 13.04.2011. године.

У Београду, дана 08.11.2018. године.

Председавајући Скупштине Удружења

______________________________
Проф. др Александар Н. Нешковић

