У складу са одредбама чланова 12 и 78 Закона о удружењима („Службени лист
РС“, бр 51/09), на Оснивачкој скупштини Удружења „Српски савет за мозак“, одржаној дана 12.
маја 2015. године у Београду, усвојен је

СТАТУТ
УДРУЖЕЊА „СРПСКИ САВЕТ ЗА МОЗАК“

Област остваривања циљева
Члан 1
Удружење „Српски савет за мозак“ („Serbian Brain Council“, eng) (у даљем
тексту: Удружење) је невладина и непрофитна кровна организација, основана на неодређено
време ради остваривања циљева у области развоја и промоције неуронаука за добробит и
побољшање положаја особа са можданим поремећајима.
Циљеви Удружења
Члан 2
Циљеви Удружења су: побољшање квалитета живота особа са можданим
поремећајима, унапређивање клиничких и базичних истраживања у неуронаукама, едукација
стручне и шире јавности, организовање активности на промоцији клиничких и базичних
истраживања, јачање веза истраживача и терапеута са организацијама пацијената, повезивање са
произвођачима лекова, медицинских средстава и надлежним регулаторним телима, као и јавно
залагање за постављање истраживања и лечења можданих поремећаја на највиши ниво
приоритета државног финансирања.
Посебан циљ Удружења је повезивање са другим сродним европским
организацијама и усклађивање активности са матичном Европском организацијом „European
Brain Council“ („Европски савет за мозак“).
Члан 3
Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Развија контакте са надлежним регулаторним телима,
Покреће и координише активности ради увида у стање оптерећења друштва
можданим поремећајима,
Прати развој истраживања у неуронаукама у земљи и иностранству и
идентификује адекватне изворе финансирања,
Организује, самостално или заједно са другим организацијама, стручне скупове,
саветовања, семинаре, и друге облике едукација ради промоције истраживања у
неуронаукама и побољшање положаја особа са можданим поремећајима,
Објављује књиге и друге публикације о питањима која се односе на промоцију
истраживачког рада у неуронаукама и побољшање положаја особа са можданим
поремећајима,
Организује просветне раднике и друге стручњаке за рад на едукацији омладине у
области промоције истраживања у неуронаукама и ради и побољшања положаја особа са
можданим поремећајима,
Сарађује са универзитетима, школама, научним и стручним удружењима и
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другим организацијама у земљи и иностранству у вези са даљим развојем неуронаука и у
циљу побољшања положаја особа са можданим поремећајима,
8.
Координише активности са европском организацијом „European Brain Council“.
Назив и седиште
Члан 4
Назив Удружења је: Српски савет за мозак,
Назив Удружења на страном језику је: Serbian Brain Council,
Скраћени назив је: ССМ (SBC, eng),
Удружење има седиште у Клиници за неурологију, Др Суботића Старијег 6, Београд,
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.
Услови и начин учлањивања и престанка чланства
Члан 5
Члан Удружења може бити лице које је представник научних и професионалних
удружења, институција и делатности у дисциплинама неуронаука, удружења пацијената као и
удружења привредних субјеката, који прихватају Статут и циљеве Удружења, и поднесе пријаву
за чланство Управном одбору Удружења.

Члан 6
Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина Удружења и о томе без
одлагања обавештава подносиоца пријаве.
Члан може иступити из чланства подношењем писане Изјаве о иступању
Управном одбору Удружења.
Чланство у Удружењу може престати због 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 7
Члан Удружења има право да:
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
1.
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Удружења.
Члан је дужан да:
1.
2.
3.

Активно доприноси остваривању циљева Удружења,
Учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења,
Обавља друге послове које му повери Управни одбор или Скупштина.
Унутрашња организација
Члан 8

Органи Удружења су Скупштина и Управни Одбор. Функцију заступника
Удружења врши Председник Управног одбора, а у његовом одсуству Заменик председника
Управног одбора.
Члан 9
Скупштину Удружења чине сви његови чланови.
Скупштина се редовно састаје најмање 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 писмено Управном одбору и
у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.
Седницу Скупштине сазива Председник Управног одбора, писаним обавештењем
о месту и времену одржавања Скупштине и предлогу Дневног реда.
Скупштина:
Доноси План и Програм рада
Усваја Статут, као и измене и допуне Статута
Усваја друге опште акте Удружења
Бира и разрешава чланове Управног одбора
Разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора о свом
раду у протеклом периоду
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.

1.
2.
3.
4.
5.

Скупштина пуноправно одлучује већином гласова својих чланова.
За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку
рада Удружења, неопходна је двотрећинска већина гласова чланова.
Члан 10
Управни одбор је извршни орган Удружења који се стара о спровођењу циљева
Удружења утврђених овим Статутом.
Управни одбор има 5 чланова, из различитих области клиничких и базичних
дисциплина, удружења пацијената и других релевантних организација и делатности.
Чланове бира и разрешава Скупштина Удружења.
Мандат чланова Управног одбора траје 3 године, и могу се бирати на исту
функцију највише у два мандата.
Управни одбор бира Председника и Заменика председника из реда својих
чланова.
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Члан 11
Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права
и дужности финансијског налогодавца.
Заменик председника Управног одбора има сва овлашћења Председника
Управног одбора, у његовом одсуству.
Председник Управног одбора сазива седнице Управног одбора Удружења. У
случају његове одсутности или спречености то чини Заменик председника. Седница се може
сазвати и на захтев три члана Управног одбора. Притом предлагачи треба да поднесу у писменој
форми образложење о разлозима сазивања.
Члан 12
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Управни одбор:
Руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради
остваривања циљева Удружења,
Организује редовно обављање делатности Удружења,
Поверава посебне послове појединим члановима,
Доноси одлуке о финансијском пословању,
Одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом
иницијативом, или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог
измена и допуна Статута, који подноси Скупштини на усвајање,
Одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25, ст. 2
Закона о удружењима и по потреби одређује заступника Удружења за тај поступак,
Одлучује о другим питањима за која нису Законом или овим Статутом овлашћени
други органи Удружења.
Управни одбор ради и пуноправно одлучује ако је присутна већина његових чланова.
Одлуке доноси већином гласова свих чланова.
Остваривање јавности рада
Члан 13

Рад Удружења је јаван.
Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и
активностима Удружења, непосредно или путем саопштења, или на други примерени начин.
Годишњи извештаји о активности Удружења подносе се члановима на седници
Скупштине Удружења.
Члан 14
Ради остваривања својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са
другим релевантним удружењима и организацијама у земљи и иностранству.
Удружење може приступити и релевантним међународним удружењима, о чему
одлуку доноси Скупштина.
Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима
Члан 15
Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и
поклона, финансијских субвенција и на други начин одређен Законом.
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V4pyxerue zMa neHar oKpyfJlof o6lurca ra rcojev
caBer 3a Mo3aK, Feorpa4 / Serbian Brain Council, Belgrade.
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