Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („N.N.“
br. 74/14) Sabor Hrvatske udruge za promicanje
prava pacijenata na svojem redovnom zasjedanju u
Splitu, 25. travnja 2015. godine donosi slijedeći

STATUT
HRVATSKE UDRUGE ZA
PROMICANJE PRAVA
PACIJENATA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom utvrđuje se:
- naziv, sjedište i područje na kojem djeluje
Hrvatska udruga za promicanje prava
pacijenata (u nastavku teksta Udruga);
- zastupanje i likvidator;
- izgled pečata;
- ciljevi;
- područje djelovanja sukladno ciljevima
- djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi;
- ostvarivanje javnosti rada Udruge;
- članstvo i članarina;
- unutarnji ustroj Udruge;
- tijela Udruge, njihov sastav, ovlasti, način
odlučivanja, uvjeti te način izbora i opoziva,
trajanje mandata i odgovornost članova;
- imovina i raspolaganje mogućom dobiti;
- način stjecanja imovine;
- način rješavanja sporova i sukoba interesa
unutar Udruge;
- prestanak i postupak s imovinom u slučaju
prestanak rada Udruge.
Članak 2.
Puni naziv Udruge jest: Hrvatska udruga za
promicanje prava pacijenata.
Skraćeni naziv Udruge je: Hrvatska udruga za
prava pacijenata.
Puni naziv Udruge na engleskom jeziku glasi:
Croatian Association for the Promotion of
Patients' Rights.
Skraćeni naziv udruge na engleskom jeziku glasi:
Croatian Association for Patients' Rights.
Sjedište Udruge je u Splitu, a djeluje na području
Republike Hrvatske. Udruga je neprofitna pravna
osoba. Udrugu zastupa Predsjednik/ca.
Članak 3.
Udruga može osnivati ogranke i druge
organizacijske oblike u skladu s pozitivnim pravnim
propisima Republike Hrvatske te Statutom i drugim
općim aktima Udruge.
Članak 4.
Udruga ima svoj pečat kvadratnog oblika na kojem
je puni naziv Udruge uz skraćeni oblik engleskog
naziva te oznaka sjedišta.
Udruga ima svoj znak koji se sastoji od crteža
desne šake s dlanom okrenutim prema gore i

prstima usmjerenim prema desno, na kojem je
kvadrat crvenog ruba unutar kojega su četri jednaka
kvadratna polja od kojih je gornji lijevi i donji desni
crvene boje, a ostala dva bijele, tako da imitiraju
raspored crvenih polja hrvatskog grba.
Članak 5.
Rad Udruge je javan.
Javnost se ostvaruje davanjem obavijesti o radu
Udruge u tisku i svim zainteresiranim medijim, a
članovi Udruge obavještavaju se pravodobnim
pozivom. Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti
rada, Udruga će izdavati svoje glasilo ili bilten u
skladu s propisima o javnom informiranju te imati
svoju internetsku stranicu nakojima će izvještavati o
svojem radu i trenutnim aktivnostima.
Članak 6.
Udruga može surađivati i učlanjivati se u
programom slične asocijacije i udruge u zemlji i
inozemstvu.
II. CILJEVI, POSLOVI I DJELATNOST UDRUGE
Članak 7.
Područja djelovanja udruge sukladno ciljevima su
ljudska prava i zaštita zdravlja.
Udruga se utemeljuje sa svrhom djelovanja za opće
dobro kroz promicanje i zaštitu ljudskih prava
korisnika zdravstvenih usluga – pacijenata tj. u
svrhu ostvarivanja sljedećih ciljeva:
- sprečavanja diskriminacije pacijenata po
bilo kojoj osnovi;
- upoznavanja javnosti o postojećim pravima
pacijenata te načinu korištenja tih prava kod
nas i u svijetu;
- pružanja pomoći građanima u ostvarivanju
njihovih prava kao pacijenata;
- prikupljanja pojedinačnih opažanja o
nedovoljno definiranim odnosima između
onih koji osiguravaju, onih koji omogućuju,
onih koji pružaju te onih koji traže
zdravstvenu uslugu;
- uobličavanje prijedloga zakonskih
pretpostavki kojima bi se izrijekom odredila
prava pacijenata, a u skladu s pozitivnim
propisima Republike Hrvatske.
Članak 8.
U svrhu ostvarivanja ciljeva iz prethodnog članka
Udruga obavlja slijedeće djelatnosti:
- osmišljava i provodi program rada Udruge u
skladu s ciljevima Udruge;
- organizira prigodne seminare, predavanja,
tečajeve, radionice, savjetovanja i javne
tribine;
- izdaje glasilo ili bilten Udruge u skladu sa
zakonom;
- izdaje i pomaže izdavanje publikacija
povezanih s temom prava pacijenata
sukladno zasebnim propisima;
- može osnivati trgovačko društvo ili drugu
pravnu osobu radi obavljanja djelatnosti
kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni
Statutom;

-

surađuje sa svim asocijacijama u zemlji i
inozemstvu koje podupiru rad Udruge;
ostvaruje stručnu suradnju s domaćim i
inozemnim strukovnim udrugama;
omogućuje stručna savjetovanja iz područja
prava, sociologije, medicine, etike i
psihologije u skladu s financijskim
mogućnostima.

III. ODREDBE O ČLANSTVU I ČLANARINI
Članak 9.
Članstvo u Udruzi može biti redovno, suradno tj.
pridruženo, nominalno i počasno.
Redovni i suradni tj pridruženi članovi plaćaju
godišnju članarinu u visini koju utvrđuje Sabor.
Redovni članovi koji ne podmire članarinu za tekuću
godinu nemaju pravo glasa na zasjedanjima
Sabora.
Udruga ima registar članova/knjigu članova kojega
vodi elektronički prema odlukama Predsjedništva u
skladu sa zakonom.
Članak 10.
O prijemu u redovno članstvo odlučuje Sabor
o prijemu u suradno tj pridruženo i nominalno
članstvo odlučuje Predsjedništvo, sukladno
odredbama Poslovnika o prijemu u redovno,
suradno i nominalno članstvo.
Sukladno istom poslovniku,
Svi članovi dužni su se pridržavati odredbi Statuts i
drugih općih akata Udruge te čuvati i podizati ugled
Udruge.
Članak 11.
Redovnim članom Udruge može postati svaka
punoljetna, poslovno sposobna osoba koja je
državljanin Republike Hrvatske, a koja svojim
stručnim, znanstvenim radom ili građanskim
aktivnostima želi aktivno sudjelovati u promicanju,
zaštiti i unapređenju prava pacijenata te prihvaća
ovaj Statut i druge opće akte Udruge.
Svi redovni članovi Udruge imaju pravo pod
jednakim uvjetima sudjelovati u svim aktivnostima
koje organizira Udruga te imaju aktivno i pasivno
pravo glasa.
Članak 12.
Suradnim tj. pridruženim članom može postati svaki
poslovno sposobni državljanin RH, pravna osoba sa
sjedištem u RH, stranac ili strana pravna osoba.
Suradni tj. pridruženi članovi imaju pravo sudjelovati
u svim aktivnostima Udruge te mogu nazočiti
sjednicama tijela Udruge, ali bez aktivnog i
pasivnog prava glasa.

zadužene za izravni projekt u kojem nominalni
članovi sudjeluju.
Članak 14.
Svaki poslovno sposobni državljanin RH, pravna
osoba sa sjedištem u RH, stranac i strana pravna
osoba koji su naročitim osobnim zalaganjem i
naporom doprinjeli radu Udruge, kao doživotnog
počasnog člana Udruge imenuje Predsjedništvo na
prijedlog Stručnog vijeća.
Počasni član ne plaća članarinu za svoje članstvo.
Počasni član Udruge ima trajni počasni mandat u
Stručnom vijeću te je uvijek pozvan na radnu
sjednicu Stručnog vijeća, bez prava glasovanja.
Članak 15.
Članstvo u Udruzi prestaje:
- smrću člana,
- na osobni zahtjev člana,
- isključenjem u slučaju kršenja odredba
ovog Statuta, odnosno ukoliko je ugrozio
interese Udruge ili prouzročio ozbiljnu štetu
Udruzi ili njenom članstvu.
Odluku o isključenju donosi Predsjedništvo.
Isključeni član ima pravo žalbe Saboru u roku 30
dana od dana prijema pismenog otpravka odluke o
isključenju.
Odluka Sabora Udruge o isključenju je konačna.
IV. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA
INTERESA
Članak 16.
Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi
o pravima i interesima članova udruge kojima
članovi mogu slobodno raspolagati, a koji utječe na
rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na
pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.
Za rješavanje sporova/sukoba interesa,
Saborimenuje Arbitražno vijeće između članova
udruge.Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća
uređuju se pravilnikom koji donosi Sabor. Arbitražno
vijeće u svom radu na odgovarajući način
primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluka Arbitražnog vijeća je konačna.
Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela
upravljanja udrugom temeljem kojih se podnosi
zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu
odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se
obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po
konačnosti odluke Arbitražnog vijeća, udruga
podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena
u registar udruga zajedno s odlukom Arbitražnog
vijeća.
V. TIJELA UDRUGE

Članak 13.
Nominalni članovi mogu postati osobe bez poslovne
sposobnosti i osobe ograničene poslovne
sposobnosti. Nominalni članovi mogu po svojoj
izraženoj želji sudjelovati u promidžbenim
aktivnostima koje Udruga provodi unutar nekog od
svojih projkata uz znanje i prihvaćanje osobe

Članak 17.
Tijela Udruge su:
Sabor,
Predsjednik,
Predsjedništvo,
Stručno Vijeće,
Nadzorni odbor

SABOR
Članak 18.
Sabor je najviše tijelo upravljanja Udruge.
Sabor s brojem redovnih članova do 200 čine svi redovni
članovi Udruge.
Sabor s brojem redovnih članova Udruge preko 200 čine
delegati ogranaka koji se birju u omjeru jedan delegat
naprama dvadeset (1:20) redovnih članova ogranka, uz
sve redovne članove koji ne pripadaju ograncima.
Članak 19.
Redovno zasjedanje Sabora Udruge održava se najmanje
jednom godišnje.
Izvanredno zasjedanje Sabora saziva se:
na zahtjev Predsjednika;
na zahtjev natpolovočne većine članova
Predsjedništva;
na zahtjev natpolovićne večine članova Stručnog
vijeća;
na zahtjev više od jedne četvrtine članova
Sabora;
na zahtjev Nadzornog odbora Udruge.
Redovna i izvanredna zasjedanja Sabora saziva
Predsjednik, najkasnije 14 dana prije njegova
održavanja, uz obaveznu objavu mjesta
održavanja, dnevnog reda te vremena
održavanja, uz dostavu materijala članovima
putem elektronske pošte.
Ukoliko Predsjednik ne sazove izvanredno zasjedanje
Sabora u roku 30 dana od dana primanja zahtjeva za
saziv, moći će ga sazvati gore navedeni predlagači. U
slučaju isteka mandata, ostavke ili smrti predsjednika
Udruge, izbornu sjednicu Sabora može sazvati
Predsjedništvo dok sjednicu Predsjedništva saziva
najstariji član Predsjedništva po trajanju članstvu u
Udruzi. Saboru predsjedava Predsjednik Udruge. U
odsutnosti Predsjednika Sabor će na početku sjednice
javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati
sjednicom.
O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u
arhivi Udruge.
Izborna sjednica Sabora je svake četri (4) godine.
Članak 20.
Sabor Udruge dok broji manje od 100 članova donosi
punovažne odluke ukoliko mu prisustvuje više od
dvadesetpet posto članova (25 %).
Kad broj članova Sabora prijeđe 100, Sabor punovažno
odlučuje ukoliko sjednici prisustvuje najmanje dvadeset
posto (20 %) od članova koji nisu u ograncima te od
delegata ogranaka koji zastupaju po dvadeset članova
ogranka.
Sabor donosi odluke natpolovičnom većinom glasova
nazočnih članova.
Sabor donosi odluke javnim glasovanje,
Sabor donosi odluke tajnim glasovanjem kad se za to
odluči natpolovična većina nazočnih članova.
Članak 21.
Sabor Udruge nadležan je da:
donosi Statut njegove izmjene i dopune te druge
opće akte Udruge, ukoliko njihovo donošenje
nije u nadležnosti drugog tijela Udruge;
bira i razrješava tj opoziva Predsjednika,
Predsjedništvo, Stručno vijeće i Nadzorni odbor
rješava sporove;
utvrđuje program rada Udruge;
usvaja Završni račun i prijedlog Proračuna;

-

odlučuje o godišnjem izvješću o radu;
odlučuje o statusnim pitanjima i prestanku rada
Udruge;
odlučuje o prijemu redovnih članova;
odlučuje u drugom stupnju o spornim situacijama
i sukobima unutar Udruge;
odlučuje o visini članarine;
potvrđuje poslovnik i druge akte Udruge
odlučuje o drugim pitanjima od značenja za rad
Udruge utvrđenim ovim statutom, a koja nisu
stavljena u nadležnost drugog tijela;
odlučuje o osnivanju trgovačkog društva i drugih
pravnih osoba;
nadzire zakonitost rada i poslovanja Udruge;
izabire i opoziva likvidatora Udruge.

PREDSJEDNIK
Članak 22.
Predsjednik Udruge predstavlja i zastupa udrugu na
području njezinog djelovanja, kao i u međunarodnoj
suradnji.
Članak 23.
Predsjednik Udruge nadležan je da:
saziva redovne i izvanredne sjednice Sabora
saziva sjednice Predsjedništva i rukovodi
njegovim radom;
saziva i usklađuje rad Stručnog vijeća;
usklađuje rad Stručnog vijeća i Predsjedništva;
zastupa Udrugu u okviru svojih nadležnosti
utvrđenih zakonom i ovim Statutom;
ima pravo raspolaganja imovinom Udruge do
iznosa 50.000 kn
podnosi izvješće o radu Saboru Udruge;
brine o pravodobnom i točnom izvještavanju o
odlukama Sabora i Stručnog vijeća;
predlaže Predsjedništvu izbor kandidata za
zapošljavanje;
predstavlja Udrugu prema javnosti;
obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim
Statutom te odlukama Predsjedništva i Sabora.
PREDSJEDNIŠTVO
Članak 24.
Predsjedništvo udruge obavlja poslove predviđene ovim
Statutom i za svoj rad odgovara Saboru.
Predsjedništvo ima tri (3) do sedam (7) članova od kojih
je jedan član Predsjednik, ujedno zadužen za vođenje
rada Predsjedništva.
Članak 25.
Mandat članova Predsjedništva traje četiri (4) godine.
Sabor može opozvati Predsjedništvo u cijelosti ili
pojedinačno i prije isteka mandata:
zbog kršenja odredbi Statuta;
zbog narušavanja ugleda Udruge.
Kod opoziva cijelog tijela bira se novo, čiji mandat teče
iznova.
Kod opoziva pojedinog člana, mandat novoizabranog teče
do isteka mandata opozvanog člana.
Članak 26.
Sjednice Predsjedništva održavaju se po potrebi, na poziv
Predsjenika ili većine članove Predsjedništva, a najmanje
jedan put u tri (3) mjeseca.

Kvorum u radu Predsjedništva čini polovina članova
Predsjeništva, a odluke se donose običnom većinom
glasova.

slučaju kada u sjednici učestvuje najmanje dvije trećine
izabranih članova Stručnog vijeća.
NADZORNI ODBOR

Članak 27.
Predsjedništvo je nadležno da:
utvrđuje prijedlog Statuta i drugih općih akata
Udruge;
izrađuje prijedlog programa rada Udruge,
poslovnike i druge akte udruge;
odlučuje o svim pitanjima iz radnih odnosa te
utvrđuje mehanizme sprečavanja sukoba
interesa;
odlučuje o prijemu u suradno tj pridruženo i
nominalno članstvo Udruge;
izrađuje Završni račun i prijedlog Proračuna;
dostavlja pismene materijale članstvu za
održavanje Sabora najmanje 14 dana prije
održavanja;
rješava sukobe unutar udruge u prvom stupnju;
izvršava odluke Sabora;
predlaže mjere za unapređivanje rada Udruge;
ima pravo raspolaganja imovinom Udruge iznad
iznosa od 50.000 kuna;
odlučuje o promjeni sjedišta Udruge;
imenuje pomoćna radna tijela i grupe radi
provođenja zacrtanih ciljeva;
dostavlja pismene materijale Stručnom vijeću
kao pripremu za radne sjednice najmanje 10
dana prije održavanja sjednice;
osniva ogranke i druge organizacione oblike
Udruge;
imenuje i razrješuje imenovane dužnosnike
(glavni tajnik, rizničar i pravni savjetnik)
obavlja sve poslove iz nadležnosti imenovanih
dužnosnika, ukoliko oni nisu imenovani.
STRUČNO VIJEĆE
Članak 28.
Stručno vijeće obavlja poslove utvrđene ovim Statutom, a
za svoj rad odgovara Saboru Udruge.
Stručno vijeće ima najmanje pet (5), a najviše petnaest
(15) članova, uvijek neparnog ukupnog broja.
Predsjednik Udruge je po finkciji član i predsjednik
Stručnog vijeća. Preostale članove Stručnog vijeća bira
Sabor.
Mandat članova Stručnog vijeća jest četiri (4) godine.
Stručno vijeće se sastaje na poziv Predsjedništva ili
prijedlog natpolovične većine svojih članova.
Članak 29.
Sjednica Stručnog vijeća održava se najmanje jedan puta
na godinu na poziv Predsjedništva.
Na svojim radnim sjednicama Stručno vijeće stručno i
znanstveno razmatra o pismeno dostavljenim
kategorijama i skupinama unutar uočenih poteškoća u
zaštiti i ostvarivanju prava pacijenata te donosi svoje
mišljenje i preporuke.
Glavne smjernice rasprava te zaključke sjednice Stručno
vijeće unosi u zapisnik kojega ovjeravaju dva ovjerovitelja
zapisnika izabranih za dotičnu sjednicu.
Pravovaljane preporuke i mišljenja Stručno vijeće mora
donositi dvotrećinskom većinom svih svojih članova.
Članak 30.
U slučaju nemogućnosti izravnog nazočenja u sjednici
nekog od članova Stručnog vijeća, njegovo pismeno
izjašnjavanje biti će smatrano jednako usmenom u

Članak 31.
Nadzorni odbor nadležan je da:
kontrolira zakonitost rada i poslovanja Udruge,
uključujući i sukobe interesa unutar Udruge;
kontrolira ostvarenje Proračuna Udruge;
nadzire ostvarenje financijskog plana i
namjenskog trošenja financijskih sredstava
Udruge;
predlaže mjere za otklanjanje uočenih
nepravilnosti u radu Udruge;
zahtjeva sazivanje izvanrednog Sabora Udruge.
Članak 32.
Nadzorni odbor ima tri (3) člana koje na mandat od četiri
(4) godine bira Sabor.
Izabrani članovi između sebe imenuju svojega
predsjednika koji je zadužen za vođenje sjednica i
koordiniranje rada Nadzornog odbora.
Članovima Nadzornog odbora ne mogu biti osobe koje su
dužnosnici Udruge.
Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova svojih članova.
V. DUŽNOSNICI UDRUGE
Članak 33.
Dužnosnici Udruge su:
izabrani dužnosnici (Predsjenik i članovi
Predsjedništva)
imenovani dužnosnici (glavni tajnik, rizničar i
pravni savjetnik)
Članak 34.
Dužnosnici Udruge odgovorni su za izvršavanje onih
poslova koji su u njihovoj nadležnosti, sukladno Stutu i
drugim općim aktima Udruge.
Članak 35.
Razrješenje imenovanog dužnosnika Predsjedništvo
mora pismeno obrazložiti, a razrješeni dužnosnik ima
pravo žalbe Saboru u roku 30 dana od dana prijema
pismenog otpravka odluke o razrješenju.
Odluka Sabora je konačna.
Članak 36.
Glavni tajnik Udruge je nadležan i zadužen za:
evidenciju članstva;
koordinaciju rada svih tijla Udruge;
koordinaciju rada ogranaka Udruge;
pripremu Sabora i drugih sjednica tijela Udruge;
vođenje zapisnika na sjednicama tijela udruge
kojima je nazočan;
vođenje pismohrane i administracije udruge;
komunikaciju s tijelima državne uprave
nadležnim za Udrugu;
organizacione i druge poslove koje mu sukladno
Statutu i drugim općim aktima Udruge dodijeli
bilo koje tijelo Udruge.
Članak 37.
Rizničar Udruge nadležan je i zadužen za:
evidenciju članarine;
formiranje prijedloga Proračuna Udruge;
izradu Završnog računa Udruge;
brigu o financijskoj dokumentaciji i financijskim
knjigama Udruge;

-

evidenciju imovine Udruge;
komunikaciju s knjigovođom Udruge;

-

druge poslove koje mu sukladno Statutu i
drugim općim aktima Udruge dosijeli bilo
koje tijelo Udruge.

Članak 38.
Pravni savjetnik Udruge nadležan je i zadužen za:
- brigu o poštivanju pravne procedure u
Udruzi;
- izradu i provedbu unutarnjih propisa
Udruge:
- praćenje relevantnih pravnih propisa u
Republici Hrvatskoj, relevantnih pravnih
propisa međunarodnih i međudržavnih
organizacija i udruga te usklađivanje
unutarnjih propisa Udruge s istima;
- ukoliko je potrebno i moguće, pravno
zastupanje Udruge u mogućim sporovima i
postupcima;
- brigu o pravnoj zaštiti Udruge prilikom
sklapanja pravnih poslova Udruge s drugim
subjektima;
- druge poslove koje mu sukladno Statutu i
drugim općim aktima udruge dodijeli bilo
koje tijelo Udruge.
VI. IMOVINA UDRUGE
Članak 39.
Udruga ostvaruje financijska sredstva za svoju
redovnu djelatnost:
- ubiranjem članarine;
- putem pomoći odnosno donacija i dotacija
fizičkih i pravnih osoba;
- od sredstava dobivenih od međunarodnih
organizacija koje podupiru rad i djelovanje
udruge;
- organiziranjem seminara, predavanja,
tečajeva, radionica, savjetovanja te od
izdavačke djelatnosti, sukladno zakonu;
- od ostalih prihoda dopuštenih zakonom.
Članak 40.
U cilju provedbe stalne i organizirane aktivnosti
Udruge te provođenja zacrtanih ciljeva u Udruzi se
mogu utvrditi poslovi i zadaci koje mogu obavljati
zaposlenici u radnom odnosu na neodređeno
vrijeme, na određeno vrijeme ili prema ugovoru o
djelu ili autorskom honoraru, a sve prema
potrebama i financijskim mogućnostima Udruge.
VII. PRESTANAK RADA UDRUGE I POSTUPAK
LIKVIDACIJE
Članak 41.
Udruga prestaje postojati:
- odlukom Sabora;
- odlukom nadležnog tijela državne uprave;
- u drugim slučajevima predviđenim
zakonom.

U slučaju prestanka rada udruge imovina se, nakon
namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog i
drugih postupaka, predaje jednoj od udruga za
zaštitu potrošača po odluci likvidatora.
VIII. LIKVIDATOR
Članak 42.
Likvidatora udruge izabire i opoziva Sabor
sukladano članku 20. ovoga Statuta.
Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te
se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u
registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje
udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja
Udruge iz registra udruga.
Likvidator je dužan ispunjavati sve zakonske
obaveze i poštivati rokove koji su propisani
zakonom u slučaju prestanka rada Udruge.
Likvidator nema pravo na naknadu troškova za svoj
rad.
IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 43.
Za donošenje i tumačenje Statuta Udruge nadležan
je Sabor, a izmjene i dopune Statuta donose se na
način i po postupku predviđenoim za donošenje
Statuta.
Predsjedništvo je ovlašteno donositi Poslovnike koje
detaljno normiraju način rada i djelovanja Udruge i
njezinih tijela, a koji nisu precizirani ovim Statutom.
Poslovnici čine Poslovničku zbirku Udruge te
moraju biti sukladni Statutu Udruge.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a
primjenjuje se od dana ovjere od strane nadležnog
tijela državne uprave.
U Splitu 25. travnja 2015.
Predsjednica:
Mr.sc.Đula Rušinović-Sunara, dr. med.

