
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т 

 
УДРУЖЕЊА РАДИОЛОГА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЊА ЛУКА, 01.11. 2013. године 
 



 2 

На основу члана 10. и 12. Закона о удружењима и фондацијама Републике 

Српске ("Службени гласник РС" број: 52/01), Оснивачка Скупштина Удружења  

радиолога РС - Бања Лука, на сједници одржаној дана  01. 11. 2013. године,  

д о н о с и  

 

СТАТУТ  

УДРУЖЕЊА  РАДИОЛОГА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 

 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 1. 

 

 Овим Статутом уређује се: назив Удружења , сједиште, циљеви, стицање и 

престанак чланства, права и обавезе, органи, начин доношења одлука, заступање и 

представљање, рјешавање спорова унутар Удружења, имовина и финансије, 

престанак Удружења, као и друга питања од интереса за рад и функционисање 

Удружења. 

 

Члан 2. 

 

Удружење радиолога Републике Српске (у даљем тексту: Удружење ), је 

научна-стручна организација, непрофитна, интересна, добровољно удружених 

чланова који прихваћају програмске циљеве и задатке утврђене овим Статутом и 

законом. 

Удружење  дјелује као самостална, независна и неполитична организација у 

односу на државне, привредне и страначке институције и организације, пред којима 

заступа професионалне интересе својих чланова.  

 

 

II  НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ УДРУЖЕЊА 

 

Члан 3. 

 

Пуни назив Удружења  гласи: "Удружење  радиолога  Републике Српске“. 

Скраћени назив Удружења  гласи: „УРРС“. 

Удружење у свом раду користи пуни и скраћени назив Удружења. 

 

Члан 4. 

 

Сједиште Удружења  је у Бањој Луци, улица 12 беба бб. 

Удружење има својство правног лица. 

Удружење  дјелује и ради на територији РС и БиХ. 
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Члан 5. 

 

Удружење  има печат округлог облика, промјера 3 цм са натписом: 

"Удружење радиолога Републике Српске". Испод тог натписа се налази превод 

истог на енглески језик. 

У средини печата је лого. 

 

 

III     ЦИЉЕВИ  И ЗАДАЦИ  УДРУЖЕЊА 

 

Члан 6. 

 

Циљеви и задаци Удружења су:  

- континуирано и стручно усавршавање чланова, те благовремена примјена 

савремених, научних достигнућа у свакодневној пракси, 

- организована активност чланова на заштити здравља становништва кроз 

све видове и нивое здравствене дјелатности са посебним освртом на област 

радиологије 

- подстицање организованог научно-истраживачког рада у области 

радиологије 

 - непрекидна и квалитетна сарадња са другим љекарским друштвима и 

удружењима уз свакодневну размјену искустава из области радиологије 

              - осавремењивање и увођење нових метода лијечења у области радиологије 

- организовано праћење и подстицање примјене етичких принципа у раду 

стручњака из области радиологије 

- учешће у стратешком и оперативном планирању провођења здравствене 

заштите становништва Републике Српске и функционисању здравствених установа, 

- издавање стручних, научних и других публикација у циљу стручног  

усавршавања својих чланова, развоја медицине и њене  практичне примјене у 

области радиологије те граничних медицинских области, 

- учешће у припреми законских и других аката из области здравства те 

везано за питања особа са инвалидитетом у друштву,  

- сарадња са медицинским и другим одговарајућим научним установама те 

институцијама, друштвима и удружењима у иностранству, 

- сарадња и размјена искустава са универзитетским и другим центрима 

унутар и изван Републике Српске и Босне и Херцеговине, те други задаци који 

буду произишли из програмских циљева Удружења . 

 Реализација програмских циљева и задатака из претходног става утврђује се 

планом и програмом рада које доноси Скупштина Удружења  у првом кварталу 

текуће године.  

 

Реализацију програмских циљева и задатака из претходног става утврђује се 

планом и програмом рада које доноси Скупштина Удружења у првом кварталу 

текуће године.  
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IV   ЧЛАНСТВО УДРУЖЕЊА 

 

Члан 7. 

 

Чланови Удружења  могу бити доктори медицине (домаћа и страна лица), 

који се баве проблематиком радиологије, као и специјалисти сродних професија,  

који добровољно приступају Удружењу и прихватају извршење свих обавеза и 

права Удружења с основа чланства Удружења. 

Својство члана Удружења стиче се потписом приступнице.  

Чланови Удружења се уписују у матичну књигу Удружења.  

 

Члан 8. 

 

Чланови Удружења су чланови Скупштине Удружења.  

Сваки члан Удружења добија чланску карту Удружења. 

 

Члан 9. 
 

Удружење  може имати једну или више мањих организационих јединица 

који дјелују и раде у РС и ван ње у складу са актима Удружења и важећим 

законима. 

Организацију, број организационих јединица, те начин рада утврђује 

Скупштина Удружења. 

 

Члан 10. 

 

Чланство у Удружењу  може престати и против воље члана Удружења  

уколико члан не извршава обавезе и буде дисциплински одговоран, а према 

правилнику о дисциплинској одговорности Удружења. 

 

 

V      ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА УДРУЖЕЊА 

 

Члан 11. 

 

Права и обавезе члана Удружења  су: 

o сваки члан под једнаким условима може да бира и да буде биран у органе 

Удружења 

o да користи и чува имовину Удружења  и поштује услуге стручних лица 

Удружења 

o да редовно плаћа чланарину 

o да поштује одлуке органа Удружења и учествује у њиховој реализацији 
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o да активно учествује у пројектима која организује и у којима учествује 

Удружење 

o да чува углед Удружења без обзира гдје се налази или дјелује 

o да поштује одлуке и смјернице свог  Удружења  дјелујући и радећи у 

другим, сличним или истим Удружењима  

o да поштује и друге обавезе и права утврђена Законом о удружењима и 

фондацијама РС и другим позитивним прописима који се тичу развоја 

радиологије, те области здравства у најширем смислу. 

  

 

VI      ОРГАНИ УДРУЖЕЊА 

 

Члан 12. 

 

Органи Удружења су: 

 Скупштина  

 Управни одбор 

 Предсједник удружења 

 

Члан 13. 

 

Скупштина је највиши орган Удружења.  

Скупштина засједа према потреби, а најмање један пут годишње приликом 

усвајања завршног рачуна, извјештаја о реализацији програмских циљева и 

програма за слиједећу годину. 

Скупштином руководи Предсједник скупштине, који је по функцији и 

Предсједник Удружења. 

Скупштина има потпредсједника, који обавља послове предсједника у 

случају његове одсутности.  

Предсједника и Потпредсједника Удружења бира и разрјешава Скупштина, 

већином гласова, на период од 4 године. 

Скупштину сазива Предсједник Удружења, самоиницијативно или на 

приједлог Управног одбора или минимално једне трећине чланова  Удружења. 

 

Члан 14. 

 

Скупштина може пуноважно одлучивати ако присуствује надполовична 

већина чланова, уколико у Статуту није за поједине случајеве другачије 

предвиђено.  

Сједнице Скупштине су јавне, а одлуке се доносе већином гласова 

присутних чланова, јавним гласањем, осим ако се за поједино питање не одлучи 

изјашњавањем тајним гласањем. 

 

Члан 15. 

 

СкупштинаУдружења : 
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o доноси Статут, његове измјене и допуне и друге акте одређене Статутом, 

o разматра, усваја, допуњује и мјења одлуку о оснивању Удружења,  

o доноси програмске и друге документе које предлажу чланови Удружења или 

други органи Удружења, 

o бира и разријешава Предсједника и Потпредсједника Удружења, Управни 

одбор Удружења и друге органе Удружења ако је то одређено овим 

Статутом, 

o контролише правилност и законитост рада Предсједника, Управног одбора и 

других органа 

o усваја програм рада, финансијски план, извјештај о раду и финансијски 

извјештај, 

o прегледа и потврђује финансијски извјештај о раду припремљен од стране 

управног одбора или лица овлашћеног за заступање, 

o врши надзор над кориштењем средстава Удружења,   

o одлучује о припајању, раздвајању, трансформацији, удруживању у друге 

Савезе и облике Удружења, као и у међународна удружења у складу са 

позитивним прописима, 

o даје сагласност на правне радње предузете у име удружења пре његовог 

уписа у регистар, 

o одлучује и о другим питањима која нису у надлежности другог органа, 

o доноси одлуку о престанку Удружења. 

 

Члан 16. 

 

 Управни одбор је орган управљања Удружења.  

 Управни одбор се састоји од 7 чланова које бира и опозива Скупштина 

Удружења на период од четири године. 

 Сједницама управног одбора руководи предсједник Управног одбора, који 

се бира из редова чланова Управног одбора, на период од 4 године. 

 Чланови Управног одбора бирају и разрјешавају предсједника Управног 

одбора већином гласова. 

 Управни одбор може пуноважно одлучивати ако присуствује надполовична 

већина чланова. 

Управни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова. 

 

Члан 17. 

 

 Управни одбор врши слиједеће послове: 

 учествује у припреми сједнице Скупштине 

 предлаже дневни ред за сједницу Скупштине 

 припрема и предлаже измјену Статута и других аката које доноси 

Скупштина  

 спроводи политику, закључке и одлуке донесене од стране Скупштине  

 управља имовином Удружења 

 подноси финансијски извјештај и извјештај о раду предузећа  

 доноси одлуке о наградама и признањима  
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 оснива стална и повремена радна тјела 

 извршава финансијски план и предлаже завршни рачун 

 утврђује садржај и облик чланске карте 

 доноси правилник о дисциплинској одговорности чланова  

 обавља све друге послове које му повјери Скупштина, а у складу са 

Статутом и програмским активностима и садржајима дјелатности 

Удружења. 

Члан 18. 

 

 Предсједник Удружења врши слиједеће послове: 

o припрема сједнице Скупштине 

o припрема и предлаже измјене Статута и других аката које доноси 

скупштина 

o сазива и предсједава сједницама Скупштине Удружења 

o спроводи политику, закључке и друге одлуке које му повјери Скупштина  

o обавља и друге послове које му повјери Скупштина 

o обавља и друге репрезентативне активности које му повјери Скупштина 

 

 

VII   ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ УДРУЖЕЊА 

 

Члан 19. 

 

 У правном промету са трећим лицима Удружење без ограничења заступају и 

представљају Предсједник и потпредсједник Удружења.  

 

 

VIII    ИМОВИНА И ФИНАНСИЈЕ 

 

Члан 20. 

 

Рад Удружења се финансира: 

o приходима од оснивача Удружења, чланарине, прилога и поклона, 

донација, средстава из буџета. 

o других извора, прихода у складу са позитивним прописима 

 

Члан 21. 

 

Имовину Удружења чине: 

o новчана средства и вриједносни папири 

o покретна и непокретна имовина, те имовинска права 

 

Члан 22. 

 

Одлуке о располагању имовином Удружења доноси Предсједник и чланови 

Управног одбора, у складу са програмом рада и Финансијским планом. По истеку 
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пословне године Предсједник сачињава финансијски извјештај и извјештај о  раду 

и доставља Скупштини на усвајање. 

 

 

 

 

IX    ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 23. 

 

Иницијативу за спајање, раздвајање, трансформацију или престанак 

Удружења може дати у писменој форми сваки члан Удружења. 

Поступак за спајање, раздвајање, трансформацију или престанак Удружења, 

покреће Предсједник Удружења у виду приједлога и упућује га Скупштини на 

одлучивање. 

 

Удружење  престаје: 

o на основу одлуке Скупштине Удружења  

o у случајевима утврђеним законом  

 

У случају престанка Удружења, одлуку о имовини Удружења доноси 

Скупштина Удружења.  

У случају да се Скупштина Удружења не може састати, одлуку о имовини 

доноси Предсједник у складу са Законом. 

Преостала имовина, по престанку Удружења, ће бити уступљена Комори 

доктора медицине или другом сродном удружењу.  

 

 

Члан 24. 

 

Измјене и допуне Статута проводе се на начин прописане за његово 

доношење. 

 

Члан 25. 

 

Статут ступа на снагу даном његовог доношења. 

 

 

Број: ____/13 

Бања Лука,01. 11. 2013. година  

 

ОСНИВАЧКА СКУПШТИНА  

 Предсједавајући 

Саша Вујновић 

 

________________________ 

(име и презиме) 


