У складу ca одредбама члана 78 и члана 12 Закона о удружењима („Службени гласник
PC" бр. 51/2009 од 14.07.2009. године), на Скупштини удружења одржаној дана
02.10.2009. године у Новом Саду, усвојен је нови
СТАТУТ
УДРУЖЕЊА ОФТАЛМОЛОГА СРБИЈЕ
Област остваривања циљева
Члан 1
Удружење офталмолога Србије (у даљем тексту Удружење) је невладино и
непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у
области офталмологије.
Циљеви Удружења
Члан 2
Циљеви Удружења су: унапређивање стручне сарадње између офталмолога Србије,
развој и унапређење свих области офталмологије, помагање и унапређивање наставе
из офталмологије на факултетима и у школама, организовање конгреса, симпозијума и
саветовања, издавање научних публикација, сарадња са сродним организацијама у
земљи и иностранству.
Ради остваривања својих циљева Удружење издаје стручни медицински часопис „Acta
Ophtalmologica".
Назив и седиште Удружења Члан 4
Назив Удружења је: УДРУЖЕЊЕ ОФТАЛМОЛОГА СРБИЈЕ.
Удружење има седиште у КБЦ Звездара, Београд, улица Димитрија Туцовића број 161.
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.
Изглед и садржина печата Удружења Члан 5
Удружење има свој печат.
Печат Удружења је округлог облика, пречника 3 цм, са исписаним називом Удружење
офталмолога Србије, на српском језику и са два концентрична круга у центру.
Услови и начин учлањивања и престанак чланства
Члан 6
Члан Удружења може бити очни лекар који прихвата циљеве Удружења и Статут
Удружења.
Чланство у Удружењу је добровољно.
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Удружење може имати и почасне чланове. Почасни чланови су лица из редова научних
или Других јавних радника из земље или из иностранства који имају посебне заспуге за
напредак офталмологије или сродних научних области.
Члан 7
Одлуку с пријеиу у чланстзо Удоужења доноси Скупштина Удружења.
Одлуку о пријему у почасно чланство Удружења доноси Скупштина Удружења на
предлог Председништва.
Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању.
Чланство у Удружењу може престатати због дуже неактивности члана, непоштовања
одредаба овог Статута или нарушазања угледа Удружења.
Одлуку о престанку чланства донсси Скупштина Удружења.
Права, обавезе м одговорност чланства
Члан 8
Члан удружења има право да:
1)
2)
3)
4)

Равнолравно учествује са другим члановима у остваривању циљева Удружења,
Непосредно учествује у одпучизању на Скулаггини,
бира и буде биран у органе Удружеља,
Буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

5) Члан је дужан да:
1.
2.
3.
4.

Активно доприноси остваривању циљева Удружења,
Учествује у складу са интересовањима у активностима Удружења,
Плаћа чланарину,
Обавља друге послове које му позери Удружење.
Органи Удружења
Члан 9

Оргаии Удружења су Скупштина, Председништво. Председник и Подпредседник.
Мандат изабраних лица у органима Удружења из става 1 овог члана траје 4 (четири)
године. Изабрана лица могу бити бирана највише два пута узастопно на исту функцију.
Члан 10
Скупштину Удружења чине сви његови чланови.
Редовна седница Скупштине се редовно cacтaje једном годишње.
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Ванредна седница Скупштине мора се сазват* ако захтев за њено сазивање ,• писаном
облику, подкесе једна трећина чланова Удружења. Ванредна седница мора се одржати
најкасније у ро:су од 30 дана о дана подношења захтева за њено сазивање.
Седницу Скупштине сазива Председник Председништва Удружења, писаним
обавештењем о месту и времену одржавања Скупштине и предлогу дневног реда.
Седницом Скупштине Удружења руководи Поедседавајући Скупштине Удружења који
се бира већином присутних чланова Скулштине.
За сваку седницу Скупжтине бира се Председавајући Скупштине Удружења.
Скупштина Удружења:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Усваја статут, његове измене и допуне,
Усваја друге опште акте Удружења
Доноси план и програм рада
Бира и разрешава лице овлашћено за заступање Удружењз
Разматра и усваја годишњи финансијски извештај и план Удружења
Одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења
Одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству
Одлучује о престанку рада Удружења
Разматра извештзје о раду Председништва и других органа
Доноси одлуку о организовању конгреса офталмолога, одређује му профил и бира
организациони одбор кокграса и његовог преседника
Одлучује о висини чланарине и о другим облицима финансирања рада Удружења

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова.
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.
За одлуку о изменама и допунама Статута, стетусним променама и престанку рада
Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.
Члан 11
Председништво је извршни орган који се брине о извршавању одлука Скупштине и
врши послове угврђене овим Статутом.
Председништво се састрји сд 10 (десет) чланова од којих 9 (девет) бира Скупштина а
председник Офталмолошке секције СЛД је члан председништва пo функцији.
Скупштина бира председника Председништва чији мандат траје 4 (четири) године a
који је истовремено и председник Удружења, као и подпредседника који помаже
председнику у раду.
Члан 12
Прадседништво извршава закључке Скупштине Удружења, подноси извештај
Скупштини о раду Удружења, обавља и друге послове за које је овлашћено овим
Статутом или одлуком Скупштине.
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Члан 13
Прedседништво доноси одлуке ако седници Председништва присуствује више oд
трећине чланова Председништва.
Председништво доноси одлуке већином присутних чланова.
У случају нерешеног гласања, одлучујући je глаc председника Прадседништва.
Члан 14
Председник Председништва сазива седнице Председништва на своју иницијативу или
на предлог најмање 8 (осам) чланова Удружења.
У случају спречености или одсуства председника замењујуе један од чланова
Председништва кога одреди Председништво.
Удружење заступа и представља Председник Удружења (Заступнмк Удружења), a у
његовом одсуству Подпредседник Удружења или члан Председништва Удружења кога
овласти Председништво Удружења.
Остваривање јавности рада
Члан 15
Рад Удружења је јаван.
Председништво Удружења се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о
раду и активностима Удружења, како следи:

•


•

Објављивањем програма и плана рада Удружења
Информисањем чланова о раду
Информисањем СЛД о раду
Информисањем о свом раду шире јавности путем средстава јавног
информисања, издавања публикација и на друге начине
Слободним учешћем заинтересованих лица.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности Удружења подносе се члановима на
седници скупштине Удружења.
Члан 16
Ради остваривања својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим
удружењима и организацијама у земљи и иностранству.
Удружење може приступити међународним удружењима за офталмологију, о чему
одлуку доноси скупштина.
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Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима
Члан 17
Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и
поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.
Удружење може прибављати средства и од котизације за семинаре и друге облике
образовања из области офталмологије.
Издавачка делатност
Члан 18
У циљу упознавања офталмолога и других стручних лица са достигнућима у области
офталмологије Удружење издаје стручни медицииски часопис „Acta Ophtalmoiogica".
Главног и одговорног уредника часописа „Acta Ophtalmologlca" именује Председништво
Удружења. Ужи уређивачки одбор именује Председништво Удружења на предпог
главног и одговорног уредника часописа ,Acta Ophtalmclogica". Издавачки савет
именује екупштина.
Удружење може издавата и друге стручне лубликације.
Престанак рада Удружења
Члан 19
Удружење престаје са радом одлухом Схупштине, када престану услови за
остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом
Постулање ceимовином Удружења у случају престанка Удружења
Члан 20
У случају престанка рада Удружења, имовина Удружења пренеће се на домаће
недобитно правно лице које јe основано ради остваривања ИСТИХ али сличнах циљева,
однооно Скупштина ће ОДЛУКОМ О престанку рада Удоужења одредити коме се
имовина преноси у складу са законом.
Члан 21
На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати
одредбе Закона о удружењима.
Члан 22
Овај Статут ступа на снагу даном усвајања на Скупштини Удружења.
Председавајући Скупштине
Проф. др Љубиша
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