
УДРУЖЕЊЕ ГЕРИЈАТАРА И 
ГЕРOНТОЛОГА СРБИЈЕ 
Рег. бр.  
Б е о г р а д 
................... 2011.  
 
 
 
 
 
 
 

У складу са члановима 78. и 12. Закона о удружењима („Службени 
гласник РС „,51/2009), као и члана 6. Статута Удружења геријатара и 
геронтолога Србије, Скупштина Удружења геријатара и герoнтолога Србије, на 
седници одржаној дана ________________ године у Београду, доноси следећи 
 
 
 

С Т А Т У Т   У Д Р У Ж Е Њ А 
«Удружење геријатара и геронтолога Србије« 

 
Циљеви и активности удружења 

 
Члан 1. 

Удружење геријатара и геронтолога Србије (у даљем тексту Удружење) је 
добровољно, невладино и недобитно удружење, основано на неодређено 
време ради остваривања циљева из области здравствене и социјалне заштите 
старијих лица. 
 

Члан 2. 
Циљеви Удружења су: 
 

1. Унапређење здравствене и социјалне заштите старијих лица 
2. Унапређење и афирмисање струковног рада геријатара и геронтолога, 

као и свих других лица која раде у овој области 
3. Побољшавање квалитета живота старијих лица кроз стручни рад 

геријатара и геронтолога 
4. Уклањање старосне дискриминације 
5. Стварање позитивне климе у јавном мњењу према старима и старењу 
6. Едукација геријатара, геронтолога, као и свих других лица која се 

професионално брину о старијим лицима  
7. Едукација старијих лица  
8. Стручна и саветодавна помоћ здравственим, социјалним и другим 

сродним установама ради квалитетнијег пружања здравствене и 
социјалне заштите старијим лицима. 

9. Помоћ у лечењу становништва, нарочито старијих, маргинализованих и 
социјално угрожених категорија 
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Члан 3. 
 
Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито: 

1. Унапређује превенцију, дијагностику и лечење болести од којих болују 
старија лица и ради на бољем разумевању феномена старости и 
старења 

2. Самостално, или са партнерима, учествује у изради пројеката који 
омогућују бољу здравствену и социјалну заштиту старијих лица 

3. Успоставља и унапређује стандарде стручног рада геријатара и 
геронтолога, као и свих других лица која раде у овој области 

4. Врши промоцију у медијима ради стварања позитивне климе у јавном 
мњењу према старима и старењу 

5. Објављује различите публикације из области здравствене и социјалне 
заштите старијих лица 

6. Организује, самостално или у заједници са другим организацијама и 
удружењима, едукативне семинаре, конгресе, симпозијуме, курсеве, 
стручне и научне скупове 

7. Сарађује са универзитетима, стручним и научним организацијама у 
земљи и  иностранству које се баве здравственом и социјалном заштитом 
старих 

 
 
 

Назив, седиште и печат 
Члан 4. 

 
4.1. Пун назив Удружења гласи: УДРУЖЕЊЕ ГЕРИЈАТАРА И 

ГЕРОНТОЛОГА СРБИЈЕ 
           4.2. Назив удружења на енглеском језику је: SERBIAN ASSOCIATION OF 
GERIATRICIANS AND GERONTOLOGISTS 
           4.3. Скраћени назив удружења је УГГС 
.          4.4. Седиште Удружења је у БЕОГРАДУ, улица Прешевска бр.31. 
           4.5. Удружење делује на подручју целе Републике Србије. 
           4.6. Удружење има печат округлог облика на коме пише пун назив и 
седиште Удружења на српском језику. 

 
 
 
 

Услови и начин учлањивања и престанак чланства  
и права, обавезе и одговорности чланова 

Члан 5. 
 

 
5.1. Право на чланство у Удружењу имају доктори медицине, као и сва 

друга лица која професионално воде бригу о старијим особама. 
  
5.2. Чланство у Удружењу стиче се уписом у Регистар чланова . 
Члану удружења се издаје потврда да је уписан у Регистар. 
 Сваки члан дугује чланарину на годишњем нивоу, у складу са одлуком 

Скупштине Удружења. 
5.3. Чланство у Удружењу губи се иступањем или искључењем члана. 
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5.4. Члан који жели да иступи из Удружења дужан је најкасније до 
момента иступања да измири све обавезе које су до тада настале према 
Удружењу. 

5.5. Одлуку о искључењу члана доноси Управни одбор када оцени да је 
поступање члана противно интересима Удружења 

Сматра се да је поступање члана противно интересима Удружења 
нарочито кад : 

-крши Статут и друга акта Удружења 
-кад намерно или из крајње непажње ради против интереса Удружења. 
5.6. Одлуку о искључењу доноси Управни одбор.Искључени члан 

Удружења има право да у року од 15 дана поднесе жалбу Скупштини 
Удружења.Одлука Скупштине Удружења је коначна   

5.7. Сваки члан дужан је да се у свом деловању придржава права и 
обавеза прописаних Законом и овим Статутом, као и да прихвата циљеве због 
којих је Удружење основано. 
 

Органи Удружења и њихова права, обавезе и одговорности. 
Члан 6. 

 
6.1. Органи Удружења су : 
 
Скупштина Удружења 
Управни одбор  
Надзорни одбор 

           Председник Удружења.  
  
6.2. Скупштина Удружења је највиши орган Удружења . 
 
Скупштину Удружења чине сви чланови Удружења. Скупштином 

Удружења председава и седнице исте сазива Председник Удружења. 
Председник Удружења врши и функцију Председника Скупштине Удружења. 

 
6.3. 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. Скупштина се 
сазива путем позива упућеног поштом, електронском поштом, факсом или 
оглашавањем на интернет страници Удружења, најмање осам дана пре њеног 
заседања. Одлуке на Скупштини се доносе јавним гласањем, већином гласова 
присутних на Скупштини. Гласање се може обавити и путем електронске поште, 
као и уз пуномоћје. 

6.4. Скупштина Удружења одлучује о: 
1) Избору и разрешењу  Управног одбора , Надзорног одбора и 

Председника Удружења; 
2) Утврђивању општих начела рада Удружења, планирању циљева 

удруживања и начина њиховог остваривања; 
3) Одлучује по жалбама искључених чланова ; 
4) Статусним променама, промени назива, седишта, циљева и 

престанку рада Удружења; 
5) Усвајању и измени Статута; 
6) Доношењу пословника о свом раду; 
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                      7) Утврђивању износа чланарине; 
                      8) Усвајању годишњег извештаја о раду  
                      9) Другим питањима која превазилазе оквире редовних активности 
Удружења. 
 
6.5. Управни одбор Удружења (у даљем тексту: Управни одбор)  управља и 
руководи радом Удружења између заседања Скупштине Удружења. 
 
Председник Управног одбора сазива седнице Управног одбора и предлаже 
дневни ред . 
 
Управни одбор броји 7 чланова укључујући и Председника Управног одбора. 
 
Председника и заменика председника Управног одбора бирају  чланови 
управног одбора на првој седници. 
 
Управни одбор одлучује о: 
 
1.Организовању вођења регистра чланова Удружења 
2. Предлозима одлука које доноси Скупштина 
3.О располагању средствима Удружења, у складу са Правилником о 
финансирању 
 
Управни одбор доноси Одлуке већином гласова присутних чланова Управног 
одбора. 
 
Мандат чланова Управног одбора траје четири године. 
 
6.6. Надзорни одбор Удружења (у даљем тексту : Надзорни одбор) броји три 
члана . 
Чланови Надзорног одбора на првој седници бирају Председника Надзорног 
одбора. 
Надзорни одбор врши контролу материјално-финасијског пословања 
Удружења. 
Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године 
 

 
Заступање и представљање 

Члан 7. 
 
 

7.1. Удружење заступа и представља Председник Удружења. Председник 
Удружења има право заступања и представљања Удружења са неограниченим 
овлашћењима, у складу са Законом. У случају потребе Председник Удружења 
може ангажовати и овластити пуномоћника , по правилу дипломираног 
правника. 

7.2.Председник Удружења одговара за законитост пословања Удружења. 
7.3.Председник Удружења извршава одлуке Скупштине и Управног 

одбора. 
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7.4.Мандат Председника Удружења траје четири године,уз могућност 
поновног избора. 

7.5. Одлуку о промени Председника Удружења доноси Скупштина 
Удружења. 

 
 

Одбори, радне групе и комисије удружења 
Члан 8. 

 
Удружење може формирати Одборе, Радне групе и Комисије Удружења 

ради побољшања квалитета рада Удружења у одређеним областима 
деловања. 

Одлуку о формирању Одбора, Радних група и Комисија Удружења 
доноси Скупштина. 

 
 

Стицање, коришћење и располагање средствима 
 

Члан 9. 
Удружење прибавља средства од: чланарине, добровољних прилога, 

донација, поклона, завештања, финансијских субвенција, закупа, као и из других 
извора, у складу са Законом. 

 
Начин обавештавања јавности о раду 
и о стицању и располагању средствима 

Члан 10. 
 

10.1. Рад Удружења је јаван. 
10.2. Удружење извештава јавност о свом раду кроз комуникацију са 

средствима јавог информисања, путем конференција за новинаре и на сваки 
други погодан начин, у складу са Законом. 

10.3. Удружење је дужно да се у свом деловању, стицању и располагању 
средствима, придржава Устава и закона. 
           10.4. Удружење је дужно да омогући увид надлежном органу у своју 
делатност, којом остварује своје циљеве и задатке и увид у стицање и 
коришћење средстава којима располаже у границама обезбеђивања  
уставности и законитости. 
 
Начин одлучивања о удруживању у савезе организација и друге облике 

Члан 11. 
 
11.1. Удружење има могућност удруживања у националне и међународне 

организације и друге облике повезивања, у складу са Законом. 
11.2. Одлуку о удруживању доноси Управни одбор.  

 
Начин доношења одлука о престанку Удружења 

Члан 12. 
 

12.1. Одлуку о престанку Удружења доноси Скупштина Удружења, у складу са 
Законом и овим Статутом. 
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Начин располагања имовином у случају престанка рада 
Члан 13. 

 
13.1. У случају престанка рада Удружења, сву своју преосталу имовину 

Удружење ће без накнаде уступити болници, добротворној установи или 
организацији која остварује сличне циљеве, а све у складу са Законом, овим 
Статутом и одлуком Скупштине Удружења. 
 
 

Прелазне и завршне одредбе 
Члан 14. 

 
 

14.1. Све измене и допуне Статута врше се одлуком Скупштине 
Удружења, у писаној форми. 

14.2. Статут је сачињен у четири истоветна примерка, од чега два за 
потребе регистровања Удружења у складу са Законом, а два задржава 
Удружење. 
 14.3. Статут ступа на снагу даном доношења. 
 
                                                                        Члан 15. 
 
На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се 
примењивати одредбе Закона о удружењима. 
 
 

  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА 
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