На основу члана 10. став 1. Закона о удруживању грађана у удружења, друштвене организације и
политичке организације који се оснивају за територију СФРЈ ("Службени лист" СФРЈ број: 42/90),
скупштина оснивача удружења грађана - "Друштва за борбу против наркоманије", на седници
одржаној дана 09. Септембра 2001. године, у Београду, усвојила је

СТАТУТ
"ДРУШТВА ЗА БОРБУ ПРОТИВ НАРКОМАНИЈЕ"

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Друштво за борбу против наркоманије је удружење грађана путем кога ће се изражавати и
решавати питања од друштвеног, заједничког и појединачног интереса у вези борбе против:
наркоманије, других болести зависности и сиде (А.I.D.S.-a), као и подршке жртвама насилничког и
другог криминалитета у вези с дрогама, и промоције и заштите основног дечјег права на превенцију
злоупотребе дрога и превенцију криминалитете у вези с нелегалном трговином дрогама.

Члан 2.
Друштво за борбу против наркоманије није струковно удружење грађана и нема политички,
привредни, синдикални и верски карактер.
.
Друштво за борбу против наркоманије стиче својство правног лица уписом у регистар.

Члан 3.
Друштво за борбу против наркоманије је самостално удружење грађана које може удружити
своје делатности са другим удружењима грађана на територији СР Југославије, као и са
међународним организацијама ради остварења заједничких интереса.
Одлуку о удруживању, времену трајања удруживања и другим питањима у вези удруживања са
другим удружењима грађана и међународним организацијама доноси Скупштина Друштва за борбу
против наркоманије.

Члан 4.
Рад Друштва за борбу против наркоманије је јаван.

Члан 5.
Седиште Друштва за борбу против наркоманије је у Београду.

Члан 6.
Друштво за борбу против наркоманије (у даљем тексту: Друштво или удружење) има свој
симбол, oдносно знак.
Знак је округлог облика, прецртан два пута дијагонално, с лева на десно и с десна на лево, где
се у горњој празнини налази шприц са иглом, у левој празнини флаша, у десној празнини упаљена
цигарета и у доњој празнини текст "A.I.D.S.".
Круг и линије којима је прецртан су црвене боје, унутрашњост круга жуте боје, а шприц са
иглом, флаша, упаљена цигарета и текст "A.I.D.S." су црне боје.
Начин употребе знака прописује Скупштина.

Члан 7.
Печат Друштва је округлог облика са натписом: Друштво за борбу против наркоманије,
седиште у Београду и знак у средини.
Печат Друштва користе органи Друштва.

Члан 8.
Друштво за борбу против наркоманије представља и заступа Председник Друштва.
Председник Друштва може генералним, односно појединачним пуномоћјем своје овлашћење
за потписивање и заступање пренети на друга лица.

II ЦИЉЕВИ УДРУЖЕЊА И НАЧИН ЊИХОВОГ ОСТВАРИВАЊА

Члан 9.
Друштво за борбу против наркоманије у оквиру својих права и обавеза нарочиту пажњу ће
посвећивати остваривању следећих циљева:
1. Борба против злоупотребе дрога и других штетних, законом забрањених супстанци које
изазивају зависност (у даљем тексту: дроге), борба против других болести зависности
(нпр. алкохолизам, никотинизам) и борба против сиде, односно А.I.D.S.-а, од стране деце,
малолетника и људи без обзира на пол, националну, верску или другу припадност.
2. Превенција криминалитета у вези с злоупотребом дрога (насилнички и други
криминалитет), превенција нелегалне трговине дрогама, са подршком жртвама
насилничког криминалитета који је у непосредној вези с злоупотребом дрога.
3. Промоција и заштита права детета, са посебном пажњом на основно право детета –
превенција злоупотребе дрога и превенција криминалитета у вези са злоупотребом дрога
и нелегалном трговином дрогама из члана 33. УН Конвенције о правима детета.

Члан 10.
Друштво за борбу против наркоманије остварује своје циљеве:
1.

Јавним и другим информисањем деце, малолетника и људи о штетности употребе дрога,
личним и правним последицама након злоупотребе дрога, као и о другим болестима
зависности и сиди тј. A.I.D.S. – у, односно насилничком и другом криминалитету у вези
с дрогама, као и промоцији и заштити основног дечјег права на превенцију злоупотребе
дрога и превенцију криминалитета у вези с нелегалном трговином дрогама

2.

3.

4.

5.

(превентивни програми, медијске акције, саветовања, предавања, трибине, чланци,
научни радови и друго);
Подношењем предлога или обавештавањем надлежних државних органа, органа
локалне самоуправе, организација, служби и правних лица о мерама које је потребно
предузети у циљу супротстављања наркоманији, другим болестима зависности и сиди;
Прикупљање, обрада и евидентирање података и информација и њихово достављање
надлежним државним органима (органи унутрашњих послова, органи гоњења и други)
ради смањења понуде дрога;
Остваривање неопходне сарадње са државним органима, универзитетима,
организацијама, правним лицима и грађанима ради остваривања циљева, задатака и
Програма Друштва (пружање кадровске, професионалне, техничке и друге помоћи,
размена информација и података и друго);
Прикупљањем и обрађивањем научне и стручне литературе, као и објављивањем књига
и других публикација из области наркоманије, других болести зависности и сиде.

Члан 11.
Друштво за борбу против наркоманије дужно је, да се у свом деловању приликом остваривања
циљева, придржава устава, закона и других прописа.

Члан 12.
Друштво за борбу против наркоманије делује на целој територији Савезне Републике
Југославије.
Друштво за борбу против наркоманије може имати своје облике деловања и ван територије
Савезне Републике Југославије.

III УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА УДРУЖЕЊА
И ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА

Члан 13.
Ради остваривања циљева, задатака и Програма Друштва, у супротстављању другим болестима
зависности (алкохолизам, никотинизам и друге токсикоманије), све послове у вези истих вршиће
посебан одбор.
Ради остваривања циљева, задатака и Програма Друштва, у супротстављању сиди (А.I.D.S.),
све послове у вези исте вршиће посебан одбор.

Члан 14.
У циљу ефикаснијег спровођења циљева, задатака и Програма Друштва за борбу против
наркоманије, као и ради обављања административних, техничких и других послова из делокруга
Друштва, образују се следећи посебни одбори:
1. Одбор за превентивну делатност;
2. Одбор за друге болести зависности;
3. Одбор за борбу против сиде;
4. Одбор за односе са јавношћу;
5. Одбор за сарадњу са државним органима;
6. Одбор за публикације;
7. Одбор за оцењивање рада; и
8. Статутарни одбор.

На предлог чланова Друштва могу се формирати и други одбори чија ће делатност бити борба
против злоупотребе дрога и супстанци које изазивају зависност.
Одлуку о формирању других одбора, сагласно ставу 2., доноси Скупштина.
Председника одбора именује Председник Друштва.

Члан 15.
Рад посебних одбора је јаван.
Дужности, овлашћења и обим послова посебних одбора наведених у члану 14. овог Статута,
одређују се посебним правилником о раду посебних одбора, који доноси Скупштина, на предлог
Председништва.

Члан 16.
Друштво за борбу против наркоманије може имати своје облике организовања у свакој
општини на територији Савезне Републике Југославије.
Облици организовања Друштва, дужни су, да међусобно сарађују и координирају рад на
питањима од интереса за цело Друштво.
Начин оснивања, организације и друга питања у вези оснивања облика организовања Друштва,
утврђује Скупштина.

Члан 17.
Координацију и контролу рада облика организовања Друштва, ван седишта, врши
Координатор Друштва.
Координатор Друштва ради обављања послова, сагласно ставу 1., има три помоћника.
Координатора Друштва именује Председник Друштва.

Члан 18.
Клубови Друштва за борбу против наркоманије су облици интересног окупљања чланова
Друштва и других грађана и могу бити: омладински, академски, културни, спортски и други.
Клубови се организују на иницијативу чланова Друштва за борбу против наркоманије, уз
сагласност Извршног одбора.
Клубови доносе правила о свом раду.

IV ЧЛАНСТВО У УДРУЖЕЊУ

Члан 19.
Члан Друштва за борбу против наркоманије може да буде свако лице без обзира на пол,
националну, верску и другу припадност које испуњава следеће услове:
1.
2.
3.
4.

Да је пунолетно;
Да има бирачко право;
Да је држављанин Савезне Републике Југославије,
Да прихвата Програм и Статут.

Члан 20.
Чланство у Друштву је добровољно, а учлањивање се врши у складу са Законом и Статутом
Друштва, према посебно утврђеном поступку.
Приликом учлањивања члан Друштва потписује писану изјаву о приступању у Друштво, која
садржи изјаву о прихватању Програма и Статута, након чега му се уручује чланска легитимација.
Садржај, изглед и форму чланске легитимације прописује Извршни одбор.
У Друштву се води евиденција чланства.

Члан 21.
Члан Друштва може својевољно да иступи из чланства изјавом о иступању.
Члан Друштва може бити искључен из удружења:
- одлуком Извршног одбора, на предлог Председника Друштва уколико јавно делује
супротно Програму и Статуту; или
- одлуком Одбора за оцењивање рада.
Члан који је искључен из удружења, има право да поднесе приговор Извршном одбору, у року
од 8 дана о коме се одлучује потврђивањем или повлачењем одлуке.
Уколико приговор није упућен у предвиђеном року или предлог буде потврђен, а члан не
иступи из чланства, тај члан губи право на коришћење имена, симбола и материјалних добара
Друштва.

Члан 22.
Одбор за оцењивање рада донеће одлуку о престанку чланства члану Друштва, који користи
слободу удруживања ради остваривања циљева усмерених на: насилно рушење уставом утврђеног
уређења; угрожавање територијалне целокупности и независности; кршење Уставом зајемчених
слобода и права човека и грађанина; распиривање националне, расне и верске мржње и
нетрпељивости, као и у случајевима када члан удружења врши послове на начин који није у складу
са законом и циљевима Друштва због којих је основано.

Члан 23.
Члан Друштва коме је својевољно или одлуком надлежних органа престало чланство у
Друштву, губи право на коришћење имена, симбола и материјалних добара Друштва.

Члан 24.
Члан Друштва може бити награђен из средстава одређених за те намене.
Из средстава одређених за намене награђивања, могу се наградити и друга лица која нису
чланови на предлог посебних одбора, о чему одлучује Председништво.
Изузетно, када је то неопходно за остваривање циљева Друштва, Председништво може донети
одлуку да се из дела доприноса чланова Друштва, издвајају средства за давање одређених
погодности члановима Друштва.

Члан 25.
Члан Друштва има следећа права и обавезе:
1. Да бира и да буде биран у органе Друштва;
2. Да је благовремено и квалитетно информисан о свим битним питањима живота и рада
као услова за његов пун ангажман у удружењу;
3. Да учествује у доношењу и извршавању одлука, програма и планова и у другим
активностима Друштва за које се определи;
4. Да износи властите ставове и мишљења у вези рада Друштва и да на основу тога не
сноси никакве правне консеквенце;
5. Да у складу са Статутом буде награђен за свој рад у Друштву;
6. Да користи право на заштиту и бесплатну правну помоћ у остваривању заштите права од
евентуалних последица проузрокованих активношћу у оквиру Програма и Статута;
7. Да се у оквиру Друштва стално стручно усавршава и стручно образује у вези
наркоманије, других болести зависности и сиде (A.I.D.S.-a);
8. Да се у свом раду и деловању придржава Закона, Статута и Програма;
9. Да редовно плаћа чланарину.

Члан 26.
Члан Друштва дужан је да даје максималан допринос у раду Друштва, поступа и понаша се у
складу са Уставом, Законом, Статутом и другим прописима.
Члан Друштва дужан је, да спроводи у дело сваку одлуку Скупштине и других органа Друштва
или њихових одговорних лица, уколико она није у супротности са Програмом и Статутом Друштва.
Када се утврди да се члан није понашао у складу са Статутом, одлукама органа и овлашћених
лица Друштва и другим прописима донетим на основу Статута, исти ће према одлуци Одбора за
оцењивање рада бити искључен из чланства у Друштву.

Члан 27.
Послове и поступак утврђивања одговорности чланова удружења врши Одбор за оцењивање
рада, у складу са одредбама Статута и другим прописима донетим на основу њега.
Сагласно ставу 1., Одбор доноси одлуку о утврђеном степену и врсти одговорности, као и
предложеним мерама према члану Друштва.
Члан на кога се односи одлука Одбора, има право да поднесе приговор Извршном одбору у
року од 8 дана, о коме се одлучује потврђивањем или повлачењем одлуке.
Уколико приговор није упућен у предвиђеном року или предлог буде потврђен, а члан одбија
да сноси одговорност, истом ће се донети одлука о престанку чланства и губљењу права на
коришћење имена, симбола и материјалних добара Друштва.

Члан 28.
Друштво за борбу против наркоманије има почасне чланове.
Почасног члана проглашава Председништво, уз његов пристанак, из редова истакнутих
грађана, односно поборника у супротстављању наркоманији, другим болестима зависности и сиди.

V

ОРГАНИ УДРУЖЕЊА

Члан 29.
Органи Друштва за борбу против наркоманије су:
1. Председник;
2. Потпредседници;
3. Председништво;
4. Скупштина;
5. Извршни одбор;
6. Председник Извршног одбора;
7. Секретар;
Органи Друштва дужни су да обезбеде заштиту својих чланова од евентуалних последица
проузрокованих радном и другом активношћу у оквиру Програма.

Члан 30.
Скупштина представља највиши орган Друштва за борбу против наркоманије.
Скупштину чине сви чланови Друштва за борбу против наркоманије.
Начин и садржај рада Скупштине уређује се посебним правилима.

Члан 31.
Скупштина Друштва за борбу против наркоманије:
1. Усваја Статут, Програм и њихове измене;
2. Бира Председника Друштва;
3. Усваја извештај о раду Председништва;
4. Одлучује о престанку рада Друштва;
5. Конституише стална или повремена радна тела за разматрање и рад по одређеним
питањима из своје надлежности;
6. Доноси Пословник о свом раду;
7. Одлучује о другим питањима у складу са Статутом;
Скупштина пуноважно одлучује када је присутна већина чланова Скупштине.
Скупштина одлучује већином присутних.

Члан 32.
Редовне седнице Скупштине одржавају се сваке четврте године.
Председник Друштва је истовремено председник Скупштине.
Седнице Скупштине сазива Председник.
Ванредну седницу Скупштине може сазвати Председник, Председништво или најмање 1/2
чланова Скупштине.
Функцију секретара Скупштине обавља Секретар Друштва.

Члан 33.
Председник Друштва за борбу против наркоманије:
1. представља и заступа Друштво;
2. председава Скупштином и Председништвом;
3. предлаже избор, именовање и разрешење Потпредседника, Председника Извршног
одбора, Координатора Друштва, Секретара, председнике посебних одбора и портпарола
Друштва;

4. организује рад и руководи радом чланова Друштва;
5. обавља и друге послове у складу са Статутом и одлукама Скупштине и Председништва;
У случају дуже одсутности или спречености Председника, замењује га Потпредседник, кога
овласти Председник.

Члан 34.
Председник може образовати Председнички савет.
Председнички савет је саветодавно тело Председника чији састав одређује Председник по
потреби.
Председник може образовати и друга саветодавна и радна тела.
За рад саветодавних и радних тела из овог члана, према потреби, обезбеђују се средства о чијој
намени и висини одлучује Извршни одбор, на предлог Председника.

Члан 35.
Потпредседници Друштва за борбу против наркоманије:
1. Замењују Председника у случајевима одређеним Статутом;
2. Обављају дужности које им повери Председник.
Друштво за борбу против наркоманије има три потпредседника.

Члан 36.
Председништво Друштва за борбу против наркоманије чине Председник, потпредседници,
председници посебних одбора и председници облика организовања Друштва, ван седишта.
Седницама Председништва, обавезно присусутвује Председник Извршног одбора, а по
потреби и други органи, односно функционери Друштва.
Председништво:
1. сазива Председник најмање два пута годишње;
2. одлучује о кључним питањима између две седнице Скупштине;
3. на предлог Председника бира и разрешава Потпредседника Друштва, Председника
Извршног одбора, Секретара и Координатора;
4. на предлог Председника Извршног одбора бира и разрешава потпредседнике и чланове
Извршног одбора;
5. по потреби сазива ванредну седницу Скупштине,
6. усваја буџет и извештај о финансијском пословању Друштва,
7. усваја годишњи извештај Извршног одбора,
8. подноси Скупштини извештај о раду,
9. конституише стална или повремена радна тела за разматрање и припрему појединих
питања из своје надлежности,
10. доноси Пословник о свом раду,
11. обавља друге послове у складу са Статутом и одлукама Скупштине,

Члан 37.
Извршни одбор је извршни орган Друштва за борбу против наркоманије, који:
1. извршава одлуке Скупштине и Председништва;
2. припрема предлоге за седнице Скупштине и Председништва;
3. на предлог Председника именује портпарола Друштва за борбу против наркоманије и
помоћнике Координатора Друштва;
4. руководи и стара се о имовини Друштва;
5. стара се о везама Друштва са другим организацијама у земљи и ван ње;

6. даје сагласност за оснивање подружница, актива, клубова, секција и других облика
унутрашње организације Друштва;
7. спроводи поступак и доноси одлуку поводом престанка чланства у Друштву;
8. јавно указује на појаве и понашање чланова који штете угледу и интересима Друштва;
9. доноси Пословник о свом раду;
10. доноси правила о раду за облике организовања Друштва, ван седишта;
11. бира стална и повремена радна тела за питања из своје надлежности;
12. обавља друге послове у складу са Статутом и одлукама Скупштине, Председника и
Председништва.

Члан 38.
Председник Извршног одбора:
1. руководи радом Извршног одбора,
2. заступа интересе Друштва у јавности и односима са другим организацијама и органима,
3. предлаже чланове и потпредседнике Извршног одбора, и
4. обавља друге послове у складу са Статутом и по налогу Председника и Председништва.

Члан 39.
Секретар Друштва за борбу против наркоманије:
1. спроводи одлуке органа Друштва за борбу против наркоманије;
2. извршава одлуке Скупштине, Председништва и Извршног одбора за чије извршавање
нису надлежни други органи;
3. обавља друге послове по налогу Председника, Председништва и председника Извршног
одбора.
Секретар Друштва је члан Извршног одбора по положају.

VI ИЗБОРИ И МАНДАТ

Члан 40.
Избори за органе Друштва за борбу против наркоманије су, по правилу јавни, уз могућност
самокандидатуре и програмског представљања кандидата.
Мандат свих изборних органа и функционера је четири године, са правом поновног бирања.

Члан 41.
Органима и функционерима Друштва за борбу против наркоманије може се поставити питање
поверења у свако доба, осим у време трајања изборног поступка.
За изборни орган или функцију у Друштву може се бирати само члан Друштва за борбу против
наркоманије.

VII СТИЦАЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СРЕДСТВИМА

Члан 42.
Делатност Друштва за борбу против наркоманије финансира се од чланарине, добровољних
прилога, поклона и завештања домаћих правних и физичких лица, буџета друштвено - политичке
заједнице, као и из других извора, у складу са законом.
Висину чланарине и начин плаћања одређује Извршни одбор.
Дародавци се уписују у посебну књигу, а за сваки већи поклон или прилог издаје се посебна
захвалница.

Члан 43.
Начин коришћења и располагања средствима утврђују се програмом рада и финансијским
планом Друштва, у складу са законом и овим статутом.
Општим актом који доноси Скупштина Друштва ближе се уређују услови и начин коришћења
средстава из члана 42. овог статута

Члан 44.
Друштво за борбу против наркоманије дужно је, да обавештава јавност о стицању и
располагању средствима.
Друштво за борбу против наркоманије дужно је, да омогући увид надлежном органу у стицање
и коришћење средстава којима располаже, у границама обезбеђивања уставности и законитости.

Члан 45.
Имовином Друштва за борбу против наркоманије, након престанка рада у случајевима
утврђеним Законом, једнако располажу сви чланови Друштва.
Начин располагања имовином у случају престанка рада прописује Скупштина.

VIII ЈАВНОСТ РАДА УДРУЖЕЊА

Члан 46.
Јавност рада Друштва за борбу против наркоманије остварује се јавношћу одлука и рада
Скупштине, Извршног одбора, објављивањем општих аката, програма и одлука.
Друштво може имати своје гласило, или заједничко гласило са другим удружењима грађана на
територији Савезне Републике Југославије.

Члан 47.
Друштво за борбу против наркоманије може, само изузетно искључити јавност, у случајевима
када члан Друштва обавља одређене делатности у складу са прописаним начинима остваривања
циљева удружења, које су у складу са уставом, законом, другим прописима и Програмом Друштва, а
могу угрозити његов живот, личну и имовинску сигурност.

Начин, услови, рокови и друго у вези искључења јавности, прописују се одговарајућим актом
који доноси Извршни одбор, у складу са Статутом.

Члан 48.
Друштво за борбу против наркоманије је дужно да, омогући увид надлежном органу у њену
делатност којом остварује своје циљеве и задатке, у границама обезбеђивања уставности и
законитости.

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 49.
Статут Друштва за борбу против наркоманије ступа на снагу када га усвоји Скупштина
Друштва.
Одредбе Правилника о раду органа, посебних одбора и других облика организовања Друштва
не могу бити у супротности са овим Статутом.

Члан 50.
Статут Друштва за борбу против наркоманије усвојен је на Скупштини одржаној 09.09. 2001.
године, у Београду.
Измене и допуне овог Статута врше се по поступку по којем је и донесен.

Председавајући
скупштином оснивача
"ДРУШТВА ЗА БОРБУ ПРОТИВ НАРКОМАНИЈЕ"
Ратко Б. Радевић
__________________________________

