У складу са одредбама члана 12. Закона о удружењима (“Службени гласник РС”, бр.
51/2009, 99/2011 - др. закони и 44/2018 - др. закон), Скупштина Удружења оболелих од
синдрома хроничног умора и кризе свести - СХУКС, на седници одржаној дана
30.01.2022. године, усвојила је

СТАТУТ
УДРУЖЕЊА ОБОЛЕЛИХ ОД СИНДРОМА ХРОНИЧНОГ УМОРА И КРИЗЕ
СВЕСТИ - СХУКС
-ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Област остваривања циљева
Члан 1.
Удружење оболелих од синдрома хроничног умора и криза свести - СХУКС је невладино и
непрофитно удружење основано на неодређено време ради остваривања циљева у области
заштите, унапређивања положаја и заступања права особа које болују од ове болести.
Циљеви удружења
Удружење оболелих од синдрома хроничног умора и кризе свести - СХУКС (у даљм
тексту: Удружење) је добровољно удружење грађана које окупља оболеле од синдрома
хроничног умора и кризе свести и друге грађане, с циљем да се оболелима пруже
правовремене и проверене информације о природи и току болести и лечењу, на основу
препорука и активног учешћа научно – стручног кадра, те да се на основу различитих
видова деловања утврђених овим статутом јавност обавести о овој болести ради
превенције обољевања, односно препознавања болести и обезбеђивања материјалних и
других услова за адекватно лечење оболелих. Значајни напори биће усмерени на активно
праћење свих научних достигнућа и фармакотерапију ове болести, уз могућност издавања
периодичних публикација информативног и едукативног садржаја.
Циљеви овог удружења биће усмерени и на :
-борбу за равноправност и унапређење живота и рада оболелих;
-залагање за признавање ове болести и поштовање достојанства оболелих;
-едукацију и помоћ запосленима приликом остваривања права из радног односа и права из
ПИО за најтеже оболеле;

-пружање материјалне помоћи за најтеже оболеле, у складу са посебним актима Удружења;
-помоћ у организовању неге и бриге за најтеже оболеле.
Члан 2.
Удружење делује у складу са одредбама овог Статута и другим прописима Републике
Србије.
Члан 3.
Удружење се може учлањивати у одговарајуће међународне организације.
Члан 4.
Рад удружења је јаван, а јавност рада се остварује кроз:
-

објављивање програма и планова рада Удружења;

-

информисање чланова о раду органа Удружења;

информисање шире јавности о раду Удружења путем средстава јавног
информисања, издавањем публикација и на друге погодне начине;
слободно учешће других заинтересованих лица која делују у складу са одредбама
овог статута.
Члан 5.
Удружење има својство правног лица.
Члан 6.
Назив удружења је: Удружење оболелих од синдрома хроничног умора и кризе свести
Скраћени назив удружења : СХУКС.
Назив удружења на енглеском језику: Society of patients with chronic fatigue syndrome and
syncope.
Скраћени назив удружења на енглеском језику : SPCFSS.
Удружење има свој печат. Печат је округлог облика, са исписаним називом: Удружење
оболелих од синдрома хроничног умора и кризе свести СХУКС и то на српском језику и
ћириличном писму. У пољу печата налази се стилизовани приказ срца и аутономног
нервног система са цикцак линијом по средини срца.
Удружење има свој логотип правоугаоног облика, беле боје, са стилизованим приказом
срца црвене боје у пољу и цикцак плавом линијом која хоризонтално пролази кроз средину
срца, поред кога је великим словима исписано: СХУКС и испод тога ситнијим словима:
Удружење оболелих од синдрома хроничног умора и кризе свести.
Стилизовани приказ срца из става 6. овог члана Удружење може користити као свој симбол
на друштвеним мрежама.

Удружење има седиште у Ћуприји, Јоце Милосављевића бр.10.
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.
Члан 7.
Удружење заступа и представља председник Удружења, а у његовој одсутности, заменик
председника удружења или лице кога за то овласти председник.
II ЗАДАЦИ УДРУЖЕЊА
Члан 8.
Задаци Удружења су:
-стварање услова за међусобну сарадњу чланова Удружења и размену искуствених знања,
као и правовремено обавештавање чланова Удржења о свим информацијама релевантним
за лечење и опоравак од болести;
-залагање да се на факултетима и у школама унапреди настава најновијим научним
сазнањима о овој болести;
-организовање конгреса, симпозијума, саветовања;
- аплицирање и учествовање у пројектима у циљу едукације и сваког унапређење рада
Удружења;
-издавање пригодних публикација;
-сарадња са сродним удружењима и организацијама у земљи и иностранству.
III ЧЛАНСТВО
Члан 9.
Чланство у Удружењу је добровољно.
Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве и задатке из Статута.
Својство члана стиче се потписивањем приступнице и изјаве о прихватању циљева и
задатака Удружења, подношењем попуњене приступнице Скупштини Удружења и, након
добијања обавештења о прихватању приступнице, измиривањем годишње чланарине.
Председник у име Скупштине Удружења утврђује аутентичност приступнице и о
приступању новог члана Удружењу обавештава Председништво и подносиоца захтева.
Износ годишње чланарине одређује Скупштина удружења према унапред дефинисаној
скали.
Удружење води Јединствену евиденцију чланова.
Удружење може да води и посебне евиденције у циљу ефикаснијег рада и праћења
активности.

Малолетно лице са навршених 14 година живота може бити члан удружења уз изјаву о
давању сагласности његовог законског заступника у складу са законом.
Члан 10.
Удружење може имати и почасне чланове.
Почасни чланови могу бити лица из редова научних или других јавних радника из земље
или иностранства, као и волонтери Удружења, који имају посебне заслуге у пружању
помоћи оболелима, за напредак у области лечења или упознавања шире јавности о
опасностима ових обољења.
Почасне чланове бира Председништво, на предлог Председника.
Уколико делатност почасног члана штети угледу Удружења, Председништво може донети
одлуку о одузимању статуса почасног члана Удружења.
Члан 11.
Чланство у Удружењу може престати вољом члана Удружења, као и због непоштовања
одредаба овог Статута или нарушавања угледа Удружења.
Одлуку о престанку чланства члана Удружења доноси Председништво, на образложени
предлог Председника.
Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за
доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.
Члан 12.
Права и обавезе чланова Удружења су да учествују активно у раду Удружења, и то:
-да непосредно учествују у одлучивању у Скупштини, као и преко органа Удружења;
-да бирају и да буду бирани за заступника Удружења;
-да буду благовремено и целовито информисани о раду и активностима Удружења;
-да буду информисани о материјално-финансијском пословању Удружења;
-да дају предлоге и примедбе на рад Удружења;
-да учествују у извршавању заједничких договорених задатака које преузму;
-да, сходно својим могућностима, у складу са одредбама овог статута, помогну у
обезбеђивању средстава за рад Удружења.
Малолетни члан удружења може присуствовати седници Скупштине и учествовати у
расправи, без права гласа.
IV ОРГАНИЗАЦИЈА УДРУЖЕЊА
Члан 13.
Органи Удружења

Органи Удружења су:
-Скупштина
-Председништво
-Председник Удружења
-Заменик Председника
-Надзорни одбор.
Члан 14.
Мандат изабраних лица у органима Удружења траје пет година.
Изабрана лица по истеку мандата могу бити поново бирана на исту или другу функцију.
Члан 15.
Скупштина је највиши орган Удружења и чине је сви чланови Удружења.
Седнице Скупштине Удружења одржавају се најмање једном годишње.
Седницу скупштине сазива Председник Удружењаа а у његовој одсутности заменик
Председника Удружења, по својој иницијативи или на образложени предлог три члана
Председништва, као и на предлог најмање једне трећине чланова Скупштине.
Радом седнице Скупштине руководи Председник Удружења, а у одсуству Председника
Удружења радом руководи заменик Председника.
Седнице Скупштине су јавне. Скупштина може одлучити да се поједине седнице одрже без
присуства јавности.
Члан 16.
Скупштина доносити одлуке већином гласова присутних чланова.
Одлуке су пуноважне ако је присутно више од половине чланова Скупштине.
Гласање може бити јавно или тајно, о чему се доноси одлука простом већином гласова
присутних чланова.
Скупштина се састаје на редовним, ванредним и електронским седницама.
Ванредну седницу сазива Председник удружења на захтев већине чланова удружења.
Члан 17.
Скупштина Удружења има следеће задатке:
-доноси Статут Удружења, као и измене и допуне Статута,
-бира органе Удружења,
-доноси годишњи план рада, финансијски план и одобрава завршни рачун,
-разматра извештаје о раду Председника Удружења и других органа,

-одлучује о висини чланарине и о другим облицима финансирања рада Удружења,
-одлучује и о другим питањима за која је надлежна по овом Статуту и
-одлучује о престанку рада Удружења.
Члан 18.
Председништво је извршни орган Скупштине који:
-доноси или предлаже одлуке и друге акте из надлежности Удружења;
-извршава одлуке Скупштине;
-подноси извештај Скупштини о свом раду;
-доноси одлуку о организовању конгреса, одређује профил конгреса и бира oрганизациони
одбор конгреса и његовог председника;
-обавља и друге послове за које је овлашћено овим статутом или одлукама Председника и
Скупштине.
Председништво може да формира комисије и радне групе за израду нацрта општих и
појединачних аката, публикација, праћење стања у појединим областима, као и за
извршавање других задатака из реда чланова Удружења, а уз сагласност члана Удружења
који се именује у састав комисије, односно радне групе.
Члан 19.
Председништво
Председништво се састоји од пет чланова.
Председник Удружења је по функцији члан и председник Председништва.
Председник руководи радом Председништва.
Председник Удружења сазива седнице Председништва на своју иницијативу или на
образложени предлог три члана Председништва.
У случају спречености или одсутности, Председника замењује заменик Председника
Удружења.
Председништво доноси одлуке већином гласова свих чланова.
У случају нерешеног гласања, одлучујући је глас Председника Удружења.
Члан 20.
Надзорни одбор
Надзорни одбор врши контролу примене Статута и контролу финансијско-матерјалног
пословања Удружења и непосредно је одговоран Скупштини Удружења.

Надзорни одбор чине 3 члана.
Председник Надзорног одбора сазива седнице по сопственој иницијативи или на захтев
већине чланова Надзорног одбора, као и на захтев Скупштине и Председништва.
Надзорни одбор најмање једном годишње подноси Скупштини извештај о извршеном
надзору над финансијско-материјалним пословањем Удружења.
Члан 21.
Председник Удружења
-Председник Удружења:
-потписује опште и поједдиначне акте Скупштине и друге акте у складу са Статутом;
-извршава одлуку Скупштине и Председништва;
-подноси извештаје Скупштини о раду Удружења;
-обавља и друге послове за које је овлашћен овим Статутом или одлуком Скупштине.
Члан 22.
Електронска седница и други видови изјашњавања
Органи Удружења могу да одржи електронску седницу у циљу доношења одлука, као и
телефонске консултацију када то налажу околности.
Утврђени нацрт, односно предлог општег или појединачног аката из надлежности
Скупштине председник Удружења доставља сваком члану Удружења електронском
поштом ради упознавања са његовом садржином, са позивом да у утврђеном,
примереном року достави примедбе и сугестије.
У случајевима када није могуће организовати директно електронско гласање, сматра се
да је Скупштина удружења усвојила предлог акта када се чланови Удружења, најмање у
броју који је потребан за пуноважно одлучивање, електрнском поштом (e-mail, смс
порука), изјасне за његово прихватање и доношење.
На начин утврђен у ст. 2. и 3. овог члана могу се изјашњавати и чланови
Председништва и Надзорног одбора.
V ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
Члан 23.
Удружење стиче приходе од:
- доприноса и чланарина својих чланова;

-донацијама и добровољним прилозима, спонзорством и сарадњом са сличним
организацијама;
-финансијских субвенција;
-сопственим радом у складу са законом и
-на друге начине дозвољене законом и актима овог Удружења.
Члан 24.
Финансијски план Удружења утврђује Надзорни одбор.
VI ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
Члан 25.
У циљу упознавања са достигнућима у области лечења ових обољења Удружење може
издавати часопис, који ће бити регистрован код надлежног органа, као и билтене и
периодичне публикације.
Главног и одговорног уредника и ужи уређивачки одбор часописа именује Преседништво,
на предлог Председника Удружења
Издавачки савет именује Председништво.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
Удружење може део административно-стручних, рачуноводствених и других послова
пренети на стручне организације.
Члан 27.
Удружење може престати са радом само на основу одлуке Скупштине донете
двотрећинском већином гласова свих чланова скупштине. У случају престанка рада
Удружења затечена имовина се преноси на осниваче.
Члан 28.
Овај Статут ступа на снагу даном усвајања на Скупштини Удружења.
Ћуприја, 30.01.2022. године
Председавајући Скупштине Удружења
Ина Игњатовић

