
На основу члана 12. Статута скупштина УДРУЖЕЊА ПАЦИЈЕНАТА СРБИЈЕ СА 

ПЛУЋНОМ ФИБРОЗОМ, на седници одржаној 04.02.2023. године У Новом Саду, 
усвојила је 

 

СТАТУТ 
УДРУЖЕЊА ПАЦИЈЕНАТА СРБИЈЕ СА ПЛУЋНОМ ФИБРОЗОМ 

- ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ  - 

 
 
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 
УДРУЖЕЊЕ ПАЦИЈЕНАТА СРБИЈЕ СА ПЛУЋНОМ ФИБРОЗОМ (У даљем 
тексту:УДРУЖЕЊЕ) сe оснива као непрофитна, невладина и нестраначка 

добровољна организација, ради остваривања заједничких циљева и активности у 
области унапређивања заштите и едукације пацијената оболелих од плућне 
фиброзе, чланова њихових породица и других заинтересованих лица, који се 

појединачно не би могли остварити. 
УДРУЖЕЊЕ ће своју делатност обављати у складу са важећим законским 
прописима и Уставом Републике Србије. 

УДРУЖЕЊЕ се уписује у регистар удружења грађана који води Агенција за 
привредне регистре републике Србије. 
 

ЦИЉЕВИ И ДЕЛАТНОСТ УДРУЖЕЊА 
 

Члан 2. 

 
У остваривању циљева због којих је основано УДРУЖЕЊЕ ће остваривати следеће 
активности за пацијенте оболеле од плућне фиброзе: 

 
-Унапређивање лечења и заштите пацијената  
- Едукација пацијената и њихових породица 

- Организовање активности и окупљања пацијената, јавно залагање за промену 
свести и навика у погледу поступања са пацијентима  
- Прикупљање и обрађивање научне и стручне литературе у области здравсртвене 

неге пацијената 
- Организовање стручних скупова, саветовања, семинара и других облика едукације 
у области плућне фиброзе 

- Објављивање летака, књига и других публикација, вођење Web sajta о питањима 
која се одоносе на бољу здравствену заштиту и доступност информација и 
докторских тимова 

- Организовање стручњака и доктора за рад на едукацији и бољој информисаности 
пацијената и њихових породица 
- Сарадња са тимовима из иностранства у покушају остваривања права на друге, у 

свету, одавно доступне лекове за плућну фиброзу, који у Србији још увек нису 
доступни и тиме продужетка живота и побољшавања квалитета живота пацијента  
- Пружање помоћи пацијентима у поступку остваривања права на припадајућа 

помагала,  
- Праћење активности које се односе на унапређење лечења пацијената оболелих 
од плућне фиброзе и покретање поступка код надлежних органа ради регистрације 

нових лекова у Србији   



- Сарадња са универзитетима, клиникама, Министарством здравља, стручним 

удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве 
проблемима ретких болести, а посебно плућном фиброзом  
- Подизање свести грађана о донирању и трансплантацији органа ( једином крајњем 

медицинском решењу за плућну фиброзу) 
- Заступање интереса чланова Удружења пред локалним и Републичким органима 
- Успостављање и развој локалне, међуградске и међународне сарадње и размене 

знања, искустава и добре праксе са другим удружењима и ангажованим 
појединцима 
- Остваривање свих осталих циљева који могу да допринесу развоју или промоцији 

питања од значаја за УДРУЖЕЊЕ. 
 
 

Члан 3. 

Ради остваривања циљева због којих је основано УДРУЖЕЊЕ ће предузимати све 
потребне активности ради остваривања друштвено одговорних и прихватљивих 
циљева из члана 2. Овог Статута. 

У остваривању својих циљева УДРУЖЕЊЕ ће тежити повезивању и сарадњи са 
релевантним институцијама и организацијама у земљи и иностранству. 
 

НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ДЕЛАТНОСТ 
 

Члан 4. 

Назив Удружења је: УДРУЖЕЊЕ ПАЦИЈЕНАТА СРБИЈЕ СА ПЛУЋНОМ 

ФИБРОЗОМ. 
Скраћени назив УДРУЖЕЊА је: СУПФ. 
Делатност УДРУЖЕЊА је 94.99-Делатност осталих организација на бази 

учлањења. 
УДРУЖЕЊЕ своју делатност остварује на територији Републике Србије и у 
иностранству. 

Промена назива, седишта и делатности врши се одлуком Скупштине УДРУЖЕЊА.  
Свака промена података утврђених овим чланом уписује се у Агенцији за привредне 
регистре РС. 

 
Члан 5.  

Удружење има печат и лого. 
Печат УДРУЖЕЊА је округлог облика на коме по ободу пише назив УДРУЖЕЊА, а 

у средини се налази лого. 
Лого УДРУЖЕЊА представља стлилизована оба плућна крила, чији изглед утврђују 
оснивачи. 

 
ЧЛАНСТВО У УДРУЖЕЊУ 
 

Члан 6.  

Члан УДРУЖЕЊА  може бити физичко лице под следећим условима: 
- Да има пословну способност 
- Да поднесе захтев за пријем у чланство 

- Да потпише изјаву којом у потпуности прихвата циљеве, Статут и друга акта 
УДРУЖЕЊА. 

Члан УДРУЖЕЊА може бити и правно лице које у погледу своје делатности има 

заједничке или сродне интересе са УДРУЖЕЊЕМ, или је по природи делатности  и 



другим околностима реч о правном лицу које може да помогне, унапреди или на 

други начин допринесе ефикаснијем остваривању циљева УДРУЖЕЊА.  
Правно лице уз захтев за пријем у чланство прилаже: 

- Одлуку надлежног органа којом доказује постојање воље за учлањење  

- Копију решења о упису у АПР 
- Посебну, од стране овлашћеног лица потписану изјаву, да у потпуности 

прихвата циљеве, Статут и друга акта УДРУЖЕЊА. 

Малолетно лице са навршених 14 година живота може постати члан Удружења под 
условима из става 1 овог члана, уз прилагање оверене изјаве родитеља, или 
старатеља о давању сагласности за учлањење.  

Чланови Удружења имају права и обавезе утврђена овим Статутом. 
 

Члан 7. 

Захтев за пријем у чланство мора садржати најмање идентификационе податке за 

подносиоца и кратак опис разлога и мотива за учлањење у УДРУЖЕЊЕ. 
Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина и о томе без одлагања обавештава 
подносиоца пријаве, најдуже у року од 60 дана, од дана пријема захтева. 

Оснивачи прописују образац захтева за пријем у чланство УДРУЖЕЊА.  
Члановима УДРУЖЕЊА издаје се чланска карта-потврда, чију садржину и изглед 
утврђују оснивачи 

 
Члан 8. 

Чланство у УДРУЖЕЊУ може престати: 
- добровољним иступањем 

- престанком рада члана - уколико је члан правно лице, односно смрћу 
уколико је члан физичко лице 

- искључењем 

- због престанка рада УДРУЖЕЊА. 
 

Члан 9. 

Члан УДРУЖЕЊА у сваком моменту може поднети захтев да иступи из УДРУЖЕЊА, 

без навођења разлога. 
Чланство у УДРУЖЕЊУ може престати искључењем у следећим случајевима:  

- због непоштовања одредаба овог Статута и других аката УДРУЖЕЊА, или 

непридржавања одлука Скупштине УДРУЖЕЊА, 
- нарушавања угледа УДРУЖЕЊА. 

Одлуку о искључењу доноси Скупштина. 

Пре доношења одлуке о искључењу, члану се мора омогућити да се у року који 
одреди Скупштина, изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за искључење, 
а Скупштина је дужна да размотри изјашњење и узме га у обзир приликом 

доношења одлуке о искључењу. 
. 

 

ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНСТВА 
 

Члан 10. 

Члан УДРУЖЕЊА има право да: 

- равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева 
УДРУЖЕЊА 

- учествује у одлучивању у Скупштини и преко органа УДРУЖЕЊА 

- бира и буде биран у органе УДРУЖЕЊА 



- буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима 

УДРУЖЕЊА. 
 

Члан УДРУЖЕЊА је дужан да: 

 
- учествује у активностима УДРУЖЕЊА 
- промовише активности УДРУЖЕЊА 

- поштује углед УДРУЖЕЊА и придржава се свих релевантних прописа и 
моралних норми 

- обавља и друге послове које му повери Скупштина, а све у складу са 

својим могућностима, интересовањем и афинитетима. 
 
 

 
УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА 

Члан 11. 

Органи УДРУЖЕЊА су Скупштина и заступник УДРУЖЕЊА. 

Функцију заступника УДРУЖЕЊА врши лице/лица које именују оснивачи. 
 

Члан 12. 

Скупштину УДРУЖЕЊА чине сви чланови. 

Редовна Скупштина се одржава по правилу једном годишње. 
Ванредна седница Скупштине може се заказати на иницијативу најмање једне 
трећине чланова УДРУЖЕЊА. 

Иницијатива за сазивање ванредне скупштине подноси се у писаном облику, уз 
обавезно навођење питања чије разматрање се предлаже.  
Ванредна седница Скупштина се мора сазвати најкасније у року од 30 дана од дана 

пријема захтева за њено сазивање.  
Седнице Скупштине сазива лице овлашћено за заступање, писаним обавештењем 
о месту, времену одржавања и предлогу дневног реда. Седницом председава лице 

које јавним гласањем на почетку седнице Скупштине изаберу присутни чланови.  
Председавајући Скупштине има мандат до наредне седнице Скупштине, са 
неограниченим правом реизбора истог лица за функцију председавајућег 

Скупштине. 
Председавајући Скупштине руководи радом седнице, одржава ред на седници, 
потписује записник и одлуке донете на седници Скупштине. 

Записничар се бира већином гласова присутних чланова Скупштине. Записничар 
води записник, припрема писану форму записника, извода из записника и одлука 
донетих на Скупштини. 

 
Скупштина УДРУЖЕЊА: 

- доноси план и програм рада и утврђује пословну политику 

- усваја Статут и измене и допуне Статута 
- усваја друга општа акта  
- именује заступника  

- најмање једном годишње разматра и усваја извештај о раду  
- разматра и усваја финансијски план и извештај 
- одлучује о статусним променама и престанку рада  

- одлучује о промени назива 
- одлучује о промени седишта 



- одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и 

иностранству 
- одлучује о искључењу члана  
- утврђује висину чланарине 

- одлучује и о другим питањима у складу са овим Статутом и позитивним 
прописима. 

 

Скупштина пуноправно одлучује када седници присуствује најмање половина 
укупног броја чланова. 
Скупштина доноси одлуке већином од укупног броја присутних чланова.  

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада 
УДРУЖЕЊА неопходна је двотрећинска већина гласова укупног броја чланова. 
 

Члан 13. 
Заступник УДРУЖЕЊА заступа УДРУЖЕЊЕ у правном промету и има права и 
дужности финансијског налогодавца, представља УДРУЖЕЊЕ у земљи и 

иностранству, потписује сва документа УДРУЖЕЊА, обавља и друге послове по 
овлашћењу Скупштине. 
 

 
ЈАВНОСТ РАДА 

 Члан 14. 

Рад УДРУЖЕЊА је јаван. 

Скупштина се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и 
активностима УДРУЖЕЊА, непосредно, или путем публикација, саопштења и на 
други примерен начин. 

Годишњи обрачуни и извештаји о активностима УДРУЖЕЊА подносе се на седници 
Скупштине. 

Члан 15. 

УДРУЖЕЊЕ може отворити интернет портал, издавати информативно гласило и 

друге публикације ради информисања јавности о активностима УДРУЖЕЊА у 
поступку реализације циљева утврђених овим Статутом. 
 

Члан 16. 
 
Пословну тајну УДРУЖЕЊА представљају исправе и подаци које утврди Скупштина, 

а чије би саопштавање неовлашћеним лицима могло нанети штету интересима и 
угледу УДРУЖЕЊА. 
 

  
НАЧИН СТИЦАЊА И РАСПОЛАГАЊА СРЕДСТВИМА  
 

Члан 17. 

УДРУЖЕЊЕ прибавља средства за реализацију циљева утврђених овим Статутом 
од: 

- уписнине и чланарине 

- добровољних прилога, донација 
- поклона у новцу и натури 
- субвенција  

- наслеђа 



- организовања разних активности у складу са циљевима УДРУЖЕЊА 

(радионице, семинари, курсеви...) 
- и на други законом дозвољен начин. 

УДРУЖЕЊЕ води пословне књиге и сачињава Законом предвиђене извештаје. 

 
 
ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА 

Члан 18. 

УДРУЖЕЊЕ престаје са радом због услова утврђених у члану 49. Закона о 
удружењима, као и када престану услови за остваривање циљева због којих је 
основано. 

Одлуку о престанку рада УДРУЖЕЊА доноси Скупштина. 
 

 

Члан 19. 

У случају престанка рада одлуку о располагању имовином УДРУЖЕЊА доноси 
Скупштина. 
 

Члан 20. 

На сва питања која нису регулисана овим Статутом примењиваће се непосредно 
одредбе Закона о удружењима. 

 

 
Члан 19. 

Овај Статут ступа на снагу даном усвајања на Скупштини. 
 

   
 
 

 
                                                           Председавајући Скупштине 

 

 
      ____________________________ 
                                       Љубица Дајч            


