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СТАТУТ 

УДРУЖЕЊА ПРИВАТНИХ АПОТЕКАРА „СПАС“ 

Прећишћен текст 

 

 

 

Област остваривања циљева 

 

Члан 1. 

Удружење приватних апотекара СПАС (у даљем тексту: Удружење) је невладино и 

непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у 

области апотекарске делатности.  

 

Циљеви удружења 

Члан 2. 

1)  Стручно усавршавање чланова Удружења кроз организацију стручних 

састанака, конгреса, семинара, конференција и студијских путовања из области 

фармацеутске струке, организовање пословних и маркетиншких активности и 

развој и одрживо пословање апотеке у складу са тржиштем и законском 

регулативом. 

2)  Идентификација проблема у апотекарској пракси и покретање иницијативе за 

доношење или измену законске регулативе из области апотекарске делатности. 

Заједнички наступ према надлежним институцијама са циљем креирања бољег 

пословног амбијента у интересу струке и бизниса. 

3)  Унапређење друштвеног положаја фармацеута и фармaцеутских техничара и 

промоција апотекарске делатности.  

4)  Остваривање хуманитарних и других корисних циљева у смислу набавке и 

дистрибуције лекова, медицинских средстава и другог, за појединце и установе, у 

ванредним ситуацијама. 
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Члан 3. 

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито: 

- организује курсеве континуиране едукације и „on- line“ акредитоване курсеве 

континуиране едукације самостално и у сарадњи са другим удружењима; 

- ради на проширењу знања фармацеута и фармацеутских техничара, као један од 

неопходних аспеката рада при саветовању пацијената у апотеци; 

- ради на афирмацији сарадње са осталим здравственим радницима; 

- прикупља и користи научну и стручну литературу као и информације са референтних 

сајтова из области фармацеутске делатности; 

- врши издавањe стручних публикација: стручних часописа и књига у штампаној и/или 

електронској форми и друге литературе, у циљу информисања стручне и шире јавности; 

- ради на повезивању и сарадњи са удружењима, у земљи и иностранству, која имају исте 

или сличне циљеве; 

- развија кодекс и правила етике унутар професије фармацеута, ради на неговању и 

очувању традије апотекарске делатности; 

-информише чланство о свим актуелним збивањима у апотекарском сектору;  

-пружа правно-експертску подршку својим члановима у тумачењу и изменама постојеће 

законске регулативе и креирању нове. 

Члан 4. 

Удружење може образовати секције, групе, подружнице и огранке као део 

удружења које нема својство правног лица. Одлуку о образовању делова удружења 

доноси Управни одбор Удружења. 

Назив и седиште 

Члан 5. 

Назив Удружења је: Удружење приватних апотекара „СПАС“ 

Скраћени назив је: „СПАС“ 

Удружење има седиште у Београду, Милошев Кладенац 9в, Звездара. 

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије. 
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Услови и начин учлањивања и престанка чланства 

Члан 6. 

Члан Удружења може бити  било које правно или приватно лице, које прихвата 

циљеве Удружења и Статут и које поднесе попуњену приступницу  Удружењу.  

Члан 7. 

Члан  Удружења има право да бира органе Удружења, да буде изабран у органе 
Удружења и да учествује у свим активностима Удружења.  

 
Члан 8. 

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. 

Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања 

одредаба овог Статута или нарушавања угледа Удружења. 

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог 

Управног одбора. 

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за 

доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу. 

 

Права, обавезе и одговорност чланства 

Члан 9. 

Сваки члан Удружења дужан је да се придржава одредаба Статута и других општих 

аката Удружења, као и појединачних аката органа Удружења.  

Сви чланови имају право да учествују на скуповима и курсевима континуиране 

едукације које организује СПАС. 

Члан Удружења 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; 

5. Користи стручну и другу помоћ Удружења; 

6. Остварује увид у рад Удружења и његових органа. 
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7. Користи могућност да, под повољним условима, приступи свим 

активностима континуиране едукације на интернету, у организацији 

Удружења.  

 

Члан је дужан да: 

1. Активно доприности остваривању циљева Удружења; 

2. Учествује у активностима Удружења; 

3. Обавља друге послове које му повери Управни одбор; 

4. Чувају друштвени углед Удружења; 

5. Извршавају пуноважно донете одлуке Удружења. 

 

Унутрашња организација 

Члан 10. 

Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор и Дисциплинска 

комисија. Функцију заступника врши Председник Управног одбора, а у његовом 

одсуству заменик Председника Управног одбора. 

Члан 11. 

Скупштину Удружења чине сви њени чланови који испуњавају предвиђене услове. 

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. 

Предвиђа се, у посебним случајевима, одржавање телефонске и електронске 

седнице. 

Седницу Скупштине сазива председник Скупштине, писаним обавештењем о месту 

и времену одржавања седнице Скупштине и предлогу дневног реда. Седницом 

председава председник Скупштине или лице које буде, јавним гласањем, изабрано 

на почетку седнице. 

 Скупштина: 

1. Доноси годишњи план и програм рада; 

2. Усваја Статут, као и измене и допуне Статута; 

3. Усваја друге опште акте Удружења; 

4. Бира и разрешава чланове Управног одбора, Надзорног одбора и 

Дисциплинске комисије; 
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5. Разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај о раду Управног 

одбора; 

6. Разматра и усваја финансијски план и извештај; 

7. Одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења; 

8. Одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству; 

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутно најмање 30 чланова. 

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова. 

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада 

Удружења неопходна је проста већина гласова присутних чланова. 

Члан 12. 

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева 

удружења који су утврђени овим Статутом. 

Управни одбор има 5 чланова које бира и опозива Скупштина. 

Мандат чланова Управног одбора траје 4 године и могу се поново бирати на исту 

функцију. 

 Управни одбор из реда својих чланова бира Председника и заменика председника 

Управног одбора као и заступника Удружења.  

Предвиђа се, у посебним случајевима, одржавање телефонске и електронске 

седнице. 

Члан 13. 

Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и 

дужности финансијског налогодавца. 

Заменик председника је овлашћен да, у одсуству председника Управног одбора, 

заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име 

Удружења. 

Члан 14. 

Управни одбор: 

1. Руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке 

ради остваривања циљева Удружења; 

2. Организује редовно обављање делатности Удружења; 

3. Поверава посебне послове појединим члановима; 

4. Доноси финансијске одлуке; 
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5. Одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом 

иницијативом или на предлог најмање 30 чланова Удружења и припрема 

предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање; 

6. Одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. 

Став2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника 

удружења за тај поступак; 

7. Одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, 

овлашћени други органи Удружења; 

8. Одлучује о формирању дела удружења; 

9. Доноси посебну одлуку о запошљавању лица у складу са Законом о раду и 

Правилником о систематизацији радних места; 

10. Стара се о вођењу пословних књига, финансијских извештаја, годишњих 

обрачуна и извештаја о активности удружења који се подносе члановима 

Удружења на начин утврђен Статутом; 

11. Обезбеђује услове за вођење евиденције чланова Удружења; 

12. Представља Удружење у медијима. 

 

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина 

чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова. 

Члан 15. 

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим 

неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор. 

Надзорни одбор има 3 члана које бира Скупштина из редова чланова Удружења. 

Мандат чланова надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани. 

Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине. 

Члан 16. 

Дисциплинска комисија се састоји од 3 члана који се бирају из редова чланова 

Удружења са мандатом од 4 године и могу бити поново бирани на исту функцију. 

Члану Удружења се могу изрећи дисциплинске мере опомене или искључење из 

Удружења. 

Члану Удружења, који својим деловањем или неизвршавањем обавеза према 

удружењу теже нарушава углед и интересе Удружења, обавезно ће се изрећи 

дисциплинска мера искључења из Удружења. 

Дисциплинска комисија ће донети посебан правилник којим ће прописати ток 

дисциплинског поступка. 

Остваривање јавности рада 
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Члан 17. 

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 примерен начин. 

Годишњи обрачуни и извештаји о активности Удружења подносе се члановима на 

седници Скупштине удружења. 

Члан 18. 

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са 

другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству. 

Удружење може приступити међународним удружењима чија се област деловања 

односи на апотекарску делатност приватних апотекара и о чему одлуку доноси 

Скупштина. 

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима 

Члан 19. 

Удружење прибавља средства од добровољних прилога, донација и поклона, 

финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин. 

Удружење може прибавити средства и од котизације за семинаре и друге облике 

образовања, kao и да обавља друге делатности којима се стиче добит под условом 

да је делатност у вези са његовим статутарним циљевима.  

 

Престанак рада Удружења 

Члан 20. 

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за 

остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом. 

 

Изглед и садржина печата 

Члан 21. 

Удружење има печат округлог облика исписан ћириличним писмом и садржи текст 

следеће садржине: Удружење приватних апотекара „СПАС“, Београд. У полукругу 

ће бити исписан део текста: Удружење приватних апотекара као седиште: Београд, 
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док ће у центру печата стајати назив под знацима навода „СПАС“исписан великим 

словима. 

Члан 22. 

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати 

одредбе Закона о удружењима. 

Члан 23. 

Овај Статут ступа на снагу даном његовог усвајања на Скупштини Удружења. 

 

У Београду 

11.12.2019. 

Председавајући Скупштине 

                                                                                              Удружења приватних апотекара 

„СПАС“ 

         Славица Милутиновић 

 

____________________________________________________ 


