
Статут УГ Право на избор 
 У складу са одредбама чл. 11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/2009, 99/2011 – 
др.закони И 44/2018 – др. закони), на оснивачкој скупштини одржаној дана 22.12.2018., у Београду, 
усвојен  
 

СТАТУТ 

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ПРАВО НА ИЗБОР 

Област остваривања циљева 

Члан 1. 

Удружење грађана Право на избор (у даљем тексту: Удружење) је добровољно, нестраначко, невладино 
и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области заштите и 
унапређивања људских права и слобода у складу са Уставом Републике Србије и Међународним 
конвенцијама као што су:  

1) Право на живот (право на телесни интегритет и на заштиту од телесних повреда); 
2) Слобода савести и вероисповести; 
3) Право на заштиту здравља; 
4) Право на заштиту мајке, детета и породице; 
5) Право на образовање. 

Циљеви удружења 

Члан 2. 

1. Заштита права људи на самостално одлучивање о личном здрављу и здрављу своје породице; 

2. Научно и стручно истраживање у области људских права и слобода из домена здравља, образовања и 
породице; 

3. Јачање капацитета организација које се баве заштитом људских права и слобода и развијање свести 
грађана о значају цивилног друштва, хуманитарног рада и владавини права; 

4. Измена Закона о заштити становништва од заразних болести у смислу препоручене-добровољне 
политике вакцинације; 
5. Формирање „Државног Фонда“ за лечење деце од ретких болести и деце оболеле након вакцинације;  

6. Формирање центара за бригу о деци са поремећајима из спектра аутизма, уз могућност њиховог 
доживотног збрињавања; 
7. Заштиту права на бесплатну здравствену и социјалну заштиту угрожених категорија; 

8. Измена Закона о пресађивању људских органа и Закона о људским ћелијама и ткивима у смислу 
промене “подразумеваног” донорства органа у добровољно донорство; 

9. Забрана увођења сексуалног образовања у предшколски и школски систем Републике Србије и 
промоција ЛГБТП идеологије малолетницима; 

10. Очување и афирмација свих културних вредности, моралних начела и неговање породичних и 
традиционалних вредности српског народа. 

Члан 3. 

У остваривању својих циљева Удружење ће сарађивати са другим друштвеним субјектима, удружењима, 
синдикатима и политичким организацијама у земљи и иностранству. 

 



Члан 4. 

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито: 

1) прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области људских права и слобода из домена 
здравља, породице, образовања; 

2) учествује и организује, само или у заједници са другим организацијама, научне и стручне скупове, 
јавне расправе, саветовања, конференције, тренинге, семинаре, кампове и друге облике едукације и 
стручног усавршавања у овој области, као и изложбе, промоције, трибине, перформансе и др.; 

3) пласира информације значајне за промовисање и остваривање утврђених циљева кроз заједничку 
интернет презентацију, објављује књиге и друге публикације о питањима која се односе на заштиту 
здравља, образовања, породице, у складу са законом; 

4) организује стручњаке за рад на научним, стручним и истраживачким пројектима који се тичу заштите 
здравља човека, образовања, породице, у складу са законом; 

5) учествује у изради националних, регионалних и локалних стратегија и акционих планова у овим 
областима и промовише значај развијања свести о праву на избор у области медицине; 

6) сарађује са ресорним министарствима, надлежним институцијама, универзитетима, школама, 
стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве људским правима 
и слободама из домена здравља, породице, образовања; 

7) представља, заступа и штити интересе и права чланова пред домаћим и страним организацијама, 
средствима информисања и јавношћу; 

8) покреће иницијативе у јавности за доношење друштвених мера којима се утиче на поштовање и 
примену људских права и слобода из домена здравља, породице, образовања;  

9) пружа бесплатне правне савете својим члановима. 
 

Назив и седиште 

Члан 5. 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Назив удружења је:Удружење грађана Право на избор. 
Скраћени назив је:Право на избор. 

Члан 6. 

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије. 

 

Услови и начин учлањивања и престанка чланства 

Члан 7. 

Члан Удружења може бити сваки пунолетан и пословно способан држављанин Републике Србије, који 
прихвата циљеве Удружења и Статут и који добровољно потпише приступницу Удружења. 
Члан Удружења може бити и лице које живи у иностранству и поседује држављанство Републике 
Србије, као и страни држављанин. 
Својство члана Удружења стиче се даном потписивања приступнице Удружења. 
Удружење у свом чланству може имати: 

– Осниваче Удружења, 



– Индивидуалне чланове, 
– Пријатеље Удружења, 
– Добротворе Удружења. 

Оснивачи Удружења су организације и појединци који су основали Удружење и који активно доприносе 
остваривању циљева. 

Индивидуални чланови могу бити сва лица која прихватају циљеве и Статут Удружења и активно 
доприносе њиховом остваривању. 

Пријатељи Удружења могу под једнаким условима постати појединци и организације који у складу са 
Статутом и Програмом Удружења желе да помогну остваривању програмских циљева. 

Добротвор Удружења може постати сваки грађанинРепублике Србије или страни држављанин, као и 
предузеће, установа, институција, удружење и други, који Савезу поклони или завешта покретну, 
непокретну имовину, финансијска или материјална средства. 

Пријатељи и Добротвори Удружења не учествују у гласању и редовним седницама Скупштине, осим по 
позиву за присуство на седници Скупштине.  

Индивидуални чланови удружења учествују у гласању и редовним седницама Скупштине. 

 

ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА 

Члан 8. 

Чланство у Удружењу престаје: 

- Иступањем по основу сопствене воље; 

- Услед смрти; 

- Искључењем из Удружења, када Управни одбор констатује да члан организације делује супротно 
интересима Удружења где коначну одлуку о искључењу доноси Управни одбор Удружења; 

- Престанком рада Удружења престаје чланство у Удружењу. 

Иступање члана из Удружења спроводи се ако то члан Удружења изричито изјави и писаном изјавом 
обавести Управни одбор. 

Органи Удружења су дужни да без одлагања, евидентирају престанак чланства у евиденцији чланова. 

 

Члан 9. 

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор и о томе без одлагања обавештава подносиоца 
пријаве. 

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. 

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 чланова 

Члан 10. 

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. 

Члан има обавезу да: 

1) активно доприноси остваривању циљева Удружења; 

2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења; 

3) да испуњава и остале обавезе у складу са Статутом и другим општим актима Удружења. 

 

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА 

ОРГАНИ УДРУЖЕЊА 

Члан 11. 

Органи Удружења су: Скупштина, Управни одбор и Заступници.  

Скупштина је највиши орган управљања Удружења, коју сачињавају сви чланови Удружења. 
Мандат члана Управног одбора траје четири године са неограниченом могућношћу поновног 
кандидовања и избора. 

Између две Скупштине, органи Удружења могу вршити именовања, промене, измене и допуне у свом 
саставу и које се дају на верификацију и усвајање на првој наредној седници Скупштине Удружења. 
Органи Удружења пуноважно одлучују већином присутних чланова органа Удружења осим у 
случајевима предвиђеним овим Статутом. 
 

Скупштина 

Члан 12. 

Скупштину Удружења чине сви његови чланови, неограниченог трајања мандата. 
Седнице Скупштине могу бити: редовне, ванредне и изборне. 
Редовна седница Скупштине се одржава према потреби, а најмање једанпут годишње. 

Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на 
писану 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. Ванредну 
седницу Скупштине заказује председник Управног одбора или заменици председника Управног одбора 
и то најкасније у року од 30 дана од дана подношења писаног захтева за њено сазивање. 
Изборна седница Скупштине се одржава једном у четири године.  

Седницу скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену 
одржавања скупштине и предлогу дневног реда.Седницом Скупштине Удружења председава председник 
Управног одбора Удружења, односно заменик председника Управног одбора. 
Скупштина одлучује о следећим питањима: 



1) доноси 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; 
5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај 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. 

 

ОДЛУЧИВАЊЕ У СКУПШТИНИ УДРУЖЕЊА 

Члан 13. 

Скупштина Удружења одлуке доноси већином гласова, и то већином од укупног броја присутних 
чланова.  

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења, потребна 
је двотрећинска већина гласова присутних чланова. 
Седницом Скупштине Удружења председава председник Управног одбора Удружења . 

Заменици председника Управног одбора Удружења председавају седницом Скупштине када је 
председник Управног одбора Удружења одсутан или спречен да врши своју функцију. 

Седницу Скупштине сазива Председник Управног одбораодносно заменик председника Управног 
одбора. 
Седнице се могу заказивати писаним, телефонским (СМС поруком) и електронским позивом. 
 
Седница се може одржати телефонским и електронским путем, када има услова и потребе за оваквим 
начином рада. 

Гласање на седници је јавно уколико Скупштина не одлучи другачије. 

Управни одбор 

Члан 14. 

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева удружења који су 
утврђени овим Статутом. 
Чланове Управног одбора бира и опозива Скупштина. 
Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу се поново бирати на исту функцију. 
Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменике председника Управног одбора. 

 

Члан 15. 

НАДЛЕЖНОСТ УПРАВНОГ ОДБОРА 

Управни одбор је орган управљања и извршни орган Скупштине. Управни одбор руководи Удружењем у 
складу са Статутом, одлукама Скупштине и одговоран је за целокупан рад Удружења и у том циљу 
одлучује о свим питањима која су му дата у надлежност. 

Управни одбор: 

1) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева 
Удружења; 
2) организује редовно обављање делатности Удружења; 
3) одлучује о пријему у чланство; 



4) одлучује о престанку чланства у првостепеном поступку; 
5) формира, бира и разрешује дужности чланове помоћних и радних тела, одбора, комисија, савета и сл. 
и утврђује њихове задатке, начин рада и прати њихову реализацију; 
6) сарађује и одржава контакте са научним, стручним, државним и другим организацијама; 
7) одређује представнике Удружења који ће присуствовати стручним и другим састанцима у земљи и 
иностранству; 
8) ангажује лица за посебне потребе Удружења; 
9) доноси финансијске одлуке; 
10) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на 
предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини 
на усвајање; 
11) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о 
удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај поступак; 
12) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи 
Удружења; 

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке доноси 
већином гласова свих чланова. 

Седнице Управног одобра одржавају се према потреби. 

За доношење пуноважних одлука потребно је да на седници Управног одбора присуствује већина од 
укупног броја чланова. 

Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова Управног одбора. 

Седнице Управног одбора сазива и води председник, а у случају његове спречености заменик 
председника Управног одбора. 

Седница се може сазвати писаним, телефонским и електронским позивом. 

Седница се може одржати телефонским и електронским путем, када има услова и потребе за оваквим 
начином рада. 

Управни одбор може донети Пословник о свом раду, а о одржаним седницама се води записник. 

Заступници 

Члан 16. 

Заступници Удружења су заменици председника Управног одбора. 

Заступници Удружења представљају и заступаju Удружење у складу са донетим одлукама пред 
државним органима, јавношћу и другим организацијама, имају депонован потпис код пословне банке 
код које је отворен пословни рачун и имају права и дужности финансијског налогодавца. 

Заступници Удружења заступаjу Удружење у правном промету и потписују сва финансијска и новчана 
документа у име Удружења. 

Остваривање јавности рада 

Члан 17. 

Рад Удружења је јаван. 

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима 
Удружења. 



Јавност се о раду Удружења обавештава преко средстава јавног информисања, издавањем електронских 
и штампаних редовних и помоћних гласила, одржавањем конференција, стручних и других скупова или 
на други начин. 

Обавештавање јавности може се искључити или ограничити када то налаже општи интерес или када се 
разматрају материјали или обавља делатност која се сматра пословном тајном, по одредбама закона или 
других прописа. 

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 за заштиту права избора у области медицине, о 
чему одлуку доноси Скупштина. 

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима 

Члан 19. 

Удружење може стицати ствари, новчана средства и материјална права из следећих извора: 

– доприноса својих чланова и пријатеља; 

– од прилога, легата, поклона, завештања, задужбина; 

– од донатора, спонзора, субвенција, дотација; 

– из средстава појединаца, удружења, савеза, задруга, предузећа, друштвених фондова, буџета општине 
и државе; 

– из других извора у складу са Законом. 

Средства Удружења утврђују се и распоређују финансијским планом за сваку годину. 

Финансијска средства се распоређују по врсти прихода и расхода. 

Престанак рада удружења 

Члан 20. 

Удружење може престати са радом ако се за то стекну одређени услови: 

– ако му надлежни орган забрани даљи рад 

– ако се трајније не остварују циљеви због којих је основано. 

Иницијативу за престанак рада Удружења може дати сваки орган Удружења и најмање једна половина 
чланова Удружења. 

Иницијатива се писмено подноси Управном одбору, који може прихватити иницијативу, а ако сматра да 
не постоје разлози за то, одбацује иницијативу и о томе, уз одговарајуће образложење, обавештава 
покретача иницијативе и на првој наредној Скупштини присутне чланове. 

Одлуку о престанку рада Удружења доноси Скупштина Удружења. 

Заступници Удружења дужни су да поднесу пријаву за брисање из регистра, органу код кога је 
Удружење уписано у регистар, ако Удружење престане са радом. 

 

 



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА 

Члан 21. 

Овим Статутом су утврђена основна начела организовања и деловања Удружења. 

Иницијативу за измену и допуну Статута може дати члан Удружења. Иницијатива се доставља 
Управном одбору. 

Управни одбор покреће поступак за измене и допуне Статута ако прихвати иницијативу, а ако сматра да 
не постоје разлози за то одбацује иницијативу и о томе, уз одговарајуће образложење, обавештава 
покретача иницијативе и на првој наредној Скупштини присутне чланове. 

Нацрт измена и допуна Статута утврђује Управни одбор и доставља свим члановима на јавну расправу. 

Управни одбор сумира расправу и на основу мишљења, предлога и примедби утврђује предлог измена и 
допуна Статута и доставља га на усвајање Скупштини. 

Одлуку о изменама и допунама Статута доноси Скупштина. 

Поступање са имовином удружења у случају престанка удружења 

Члан 22. 

Престанком рада Удружења, имовина и средства се преносе на правног следбеника Удружења, у 
противном имовина и средства Удружења, преносе се на чланове Удружења. 

Изглед и садржина печата 

Члан 23. 

Удружење има печат правоугаоног облика, уоквирен, на којем је исписано: УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА 
ПРАВО НА ИЗБОР БЕОГРАД. 

Логотип 

Члан 24. 

Симбол логотипа налази се на транспарентној подлози у виду птице у лету. Део крила птице представља 
лица мајке и бебе и целокупно формирају апстрактно срце. Реп птице се завршава ЕКГ линијом. 
Описани симбол је извучен црним линијама, а унутар је написано ћириличним словима: “ ПРАВО НА 
ИЗБОР” . Речи су у бојама српске тробојке и то црвено је обојена реч - ПРАВО, плаво је обојена реч - 
НА и беле боје је реч - ИЗБОР. Лого Удружења се може користити на меморандумима, публикацијама, 
штампаном материјалу, као и за јавно оглашавање Удружења. 

Члан 25. 

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о 
удружењима. 

Члан 26. 

Овај Статут ступа на снагу на дан усвајања, а примењује се даном регистрације надлежне државне 
институције. 

Председавајући  

оснивачке скупштине Удружења 

ЈОВАНА СТОЈКОВИЋ 

 


