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СТАТУТ
САВЕЗА ОРГАНИЗАЦИЈА РЕЗЕРВНИХ ВОЈНИХ
СТАРЕШИНА СРБИЈЕ
(пречишћен текст)

___________________________________________________________
Б е о г р а д, 2011. године

У складу са одредбама 10., 11. и 12. Закона о удружењима («Службени гласненик
РС», бр. 51/09, Оснивачка скупштини Савеза организација резервних војних
старешина Србије, одржана у Новој Пазови, 17. 04. 2010. године усвојила је
СТАТУТ Савеза организација резервних војних старешина Србије,
А на седници одржаној 12. марта 2011. године у Београду Скупштина је донела
Одлуку о измени члана 23. СТАТУТА Савеза организација резервних војних
старешина Србије
И верификовала пречишћен текст истог Статута тако да, након усвoјене измене
пречишћен текст у целини гласи:

СТАTУТ
САВЕЗА ОРГАНИЗАЦИЈА РЕЗЕРВНИХ ВОЈНИХ
СТАРЕШИНА СРБИЈЕ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Савез организација резервних војних старешина Србије (у даљем тексту: Савез) je
невладин, непрофитни, нестраначки, стручни савез организација и удружења, у
који се, са циљем стварања и унапређења одрживог, функционалног и делотворног
удруживања резервних војних старешина ради остваривања заједничких и општих
циљева и задатака у области одбране, безбедности, заштите и спасавања људи и
материјалних добара, добровољно и равноправно удружују организације резервних
војних старешина у Републици Србији (у даљем тексту: организација РВС).
У Савез се могу удруживати и савези организација РВС, као и друге организације,
удружења и њихови савези, чија је активност и делатност од интереса за
остваривање циљева и задатака Савеза.
Члан 2.
Савез негује традицију и афирмише праксу и најбоља искуства организовања,
удруживања и рада резервних официра и подофицира, који су деловали у оквиру
Удружења резервних официра и ратника основаног 15. септембра 1919. године.
Члан 3.
Назив Савеза је: Савез организација резервних војних старешина Србије.
Скраћени назив Савеза је: СОРВС Србије.
Седиште Савеза је у Београду, улица Браће Југовића, број 19.
Подручје деловања Савеза у остваривању својих циљева и задатака је територија
Републике Србије.
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Члан 4.
Уписом у регистар удружења код надлежног органа, Савез стиче својство правног
лица са правима, обавезама и одговорностима које произилазе из закона и овог
Статута.
Савез представља у земљи и иностранству Председник Управног одбора, који је
уједно Председник Савеза, а у правном промету и својству финансијског
налогодавца, заступају га Председник и Генерални секретар, у складу са законом и
овим Статутом.
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САВЕЗА
Члан 5.
Савез остварује своје циљеве у области одбране, безбедности, заштите и
спасавања људи и материјалних добара.
Циљеви Савеза су: праћење, сагледавање и проучавање места, улоге и задатака
официра и подофицира у резерви и њихових могућности за обављање дужности у
савременој структури безбедности, систему одбране, организацији војске и њеним
мисијама и афирмација и популаризација улоге официра и подофицира у резерви за
обављање тих дужности; развијање стручних способности, склоности и
стваралаштва кроз обучавање и едукацију чланства; неговање и очување моралних
и етичких вредности, части и угледа носиоца чина и дужности официра и
подофицира у резерви; информисање чланства о актуелним темама које се односе
на област безбдности, одбране, војске, заштите и спасавања људи и материјалних
добара, спољних и унутрашњих изазова, ризика и претњи; разматрање нацрта
законских и подзаконских пројеката из области безбедности, одбране, заштите и
спасавања људи и материјалних добара и учествовање у јавним расправама о тим
пројектима, са циљем добијања што квалитенијих решења; активно учешће у
развоју и унапређењу цивилно–војних односа у друштву; пружање подршке и
укључивање у активности државних органа на промоцији и популаризацији војног
позива и афирмисању занимања официра, подофицира, војника по уговору и
статуса припадника активне резерве код младих генерација;
покретање
иницијатива за регулисање појединих питања од значаја за официре и подофицире
у резерви и њихову организацију кроз одговарајућа законска и подзаконска
решења; сагледавње стаусних питања својих чланова - официра и подофицира у
резерви и пружање правне и друге врсте помоћи у решавању њихових проблема, на
принципима узајамне солидарности, међусобног поверења и помагања чланова;
учешће у изградњи и развоју механизама и инстримената за демократску цивилну
контролу и јавни надзор над сектором безбедности и оружаних снага; обављање
поверених послова и задатака од општег интереса, на основу одговарајућег акта
надлежног државног органа или органа локалне самоуправе; неговање
слободарских традиција српског народа и сећања на значајне догађаје из историје
његове борбе за слободу и независност, против агресије, окупације и тлачења и
утицање на развијање моралних вредности својих чланова на тим основама;
сарадња са државним органима и владиним институцијама и домаћим и страним
невладиним организацијама, чија је надлежност, односно област деловања
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непосредно повезана или блиска са напред изнетим циљвима и интересима ове
Организације.
Члан 6.
Савез остварује циљеве из члана 5. овог Статута реализацијом следећих основних
задатака:
- прати, сагледава и проучава место, улогу и задатаке официра и подофицира у
резерви и њихове реалне могућности за ангажовање у појединим структурама
безбедности, систему одбране, организацији Војске Србије и њеним мисијама,
сагласно уставном и законском уређењу ове области и у складу са тим доноси
одговарајуће закључке и формира предлоге надлежним државним институцијама;
- спроводи активности популаризације и афирмисања значаја улоге и дужности
официра и подофицира у резерви у структурама безбедности, систему одбране,
Војсци Србије и њеним мисијама, систему заштите и спасавања људи и
материјалних добара;
- организује радионице, стручне скупове, трибине, саветовања, семинаре и друге
облике стручниг обучавања и едукације чланства о темама и садржајима из
области безбедности, одбране, заштите и спасавања људи и материјалних добара,
цивилно-војних односа, демократске цивилне контроле над сектором безбедности и
оружаних снагаа и др.;
- организује едукативне форме и садржаје којима се код чланства подстиче
развијање поштовања људских, етничких и мањинских права, хуманитарног и
ратног права;
- организује облике информисања свог чланства о актуелним збивањима и
новостима у областима безбедности, одбране, војске, заштите и спасавања људи и
материјалних добара, спољних и унутрашњих изазова, ризика и претњи, о
деловању, резултатима рада и статусу Организације и њених чланова;
- учествује у стручним јавним расправама поводом сагледавања и разматрања
нацрта појединих законских и подзаконских пројекта из области безбедности,
одбране, заштите и спасавања људи и материјалних добара, демокртске цивилне
контроле над сектором безбедности и оружаним снагама, развијања цивилновопјних односа и формира стручно мишљење и ставове поводом разматраних
садржаја;
- организује, самостално или у сарадњи са другим владиним и невладиним
организацијама и институцијама активности у циљу развијања и унапређења
цивилно-војних односа у друштву;
- укључује се у активности на промоцији и популаризацији војног позива и
афирмисању занимања официра, подофицира, војника по уговору и статуса
припадника активне резерве код младе популације, које спроводе надлежни
државни органи;
- прати, сагледава и анализира укупан положај и статус резервних официра и
подофицира и њихове организације и у складу са тим, иницира предлоге за
доношење, измене и допуне законских и подзаконских аката којима се регулишу
поједине статусне вредности резервних официра и подофицира (произвођење у
почетни чин, редовно и ванредно унапређивање у виши чин, остваривање права и
дужности по основу војне и радне обавезе) и положај њихове организације;
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- прати и сагледава остваривање појединих статусних питања својих чланова и на
принципима узајамне солидарности и међусобног поверења и помагања чланова, у
складу са могућностима, пружа одговарајућу правну и друге врсте помоћи
члановима, посебно инвалидима, старим и оболелим, у остваривању њихових
права по основу вршења војне и радне обавезе, пензионог инвалидског и
здравственог осигурања, права на коришћење војних здравствених, рекреативних и
туристичких капацитета;
- сагледава и изучава проблематику изградње и развоја механизама и инструмената
за демократску цивилну контролу и јавни надзор над сектором безбедности и
оружаних снага и на том плану остварује сарадњу са другим невладиним
организацијама;
- обавља поверене послове и задатке од општег интереса на основу одговарајућег
акта надлежног државног органа или органа локалне самоуправе, као што су обука
официра, подофицира и војника у резерви, обука припадника појединих структура
у оквиру система заштите и спасавања људи и материјалних добаара, обука грађана
за поступање у елементарним непогодама и појединим ванредним ситуацијама,
израда планских докумената и пројеката у области одбране, заштите и спасавања
људи и материјалних добара и др;
- врши едукативну припрему резервних официра и подофицира, својих чланова
који учествовују у реализацији поверених послова од општег интереса које јој
повери надлежни државни орган или орган локалне самоуправе;
- организује, самостално или у сарадњи са другим владиним и невладиним
организацијама, активности у области заштите животне средине и учествује у
сличним активностима које организују државни органи, органи локалне самоуправе
или друге владине и невладине организације;
- организује активности којима се негују и афирмишу слободарске традиције
српског народа и сећање на значајне догађаје из историје његове борбе за слободу и
независност, против агресије, окупације и тлачења, и делује на изграђивање и
јачање моралних вредности и квалитета свог чланства – официра и подофицира у
резерви;
- на темељима традиције и најбољих примера из историје ослободилачких ратова
српског народа и искустава стечених у организовању и раду удружења резервних
официра и подофицира код нас и у свету, стара се и спроводи мере и активности на
неговању и очувању моралних и етичких вредности, кредибилитета, части и угледа
носиоца чина и дужности официра и подофицира у резрви, посебно српског
официра и подофицира;
- организује спортске и рекреативне активности блиске резервним официрима и
подофицирима, у циљу развијања и јачања њихове укупне психо-физичке
кондиције; (стрељаштво, оријентиринг, пружање прве помоћи, планинарење,
кондициони маршеви, поједине екипне спортске дисциплинаме);
Члан 7.
Конкретна реализација задатака и активности из предходног члана овог Статута,
утрврђује се годишњим и периодичним програмима, плановима и другим
пројектима Организације.
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Члан 8.
Своје циљеве Савез остварује поштујући принципе: законитости, јавности у раду и
равноправности свих облика организовања и чланства у Савезу.
Члан 9.
У реализацији својих циљева и задатака, Савез остварује сарадњу са државним
органима, нарочито са Министарством одбране, Војском Србије и владиним
институцијама, органима локалне самоуправе, домаћим и страним организацијама
и удружењима, привредним друштвима, јавним установама и другим
организацијама;
Ради остваривања циљева и задатака из претходног става, Савез се може учланити
у међународне асоцијације резервних војних старешина и у друге међународне и
домаће организације, о чему одлуку доноси Скупштина Савеза.
Члан 10.
За изузетне резултате и заслуге у остваривању циљева, задатака и активности,
Савез може додељивати своје награде и друга признања удруженим
организацијама, њиховим члановима и другим заслужним физичким и правним
лицима.
УДРУЖИВАЊЕ У САВЕЗ
Члан 11.
Организације и удружења РВС, њихови савези и друге организације из члана 1.
овог Статута (у даљем тексту: удружене организације), самостално и добровољно
одлучују о свом удруживању у Савез и о иступању из Савеза.
Савез може проглашавати и своје почасне чланове.
Ради удруживања у Савез, организације подносе Савезу писмену изјаву за
удруживање – Приступницу, уз коју прилажу Решење о упису организације у
регистар удружења код надлежног органа и Одлуку о удруживању у Савез.
Сваке године, најкасније до краја фебруара, удружене организације подносе
Савезу писану изјаву – Верификациони лист за годишњу верификацију
чланства у Савезу.
Члан 12.
Одлуку о удруживању организације РВС у Савез, одлуку о годишњој верификацији
чланства у Савезу и одлуку о проглашењу почасног члана Савеза, доноси Управни
одбор.
О удруживању организације РВС у Савез и о проглашењу почасног члана Савеза,
издаје се одговарајући сертификат.
Управни одбор неће прихватити изјаву – Приступницу за удруживање и неће
верификовати чланство организације у Савезу, ако утврди да организација делује и
поступа супротно интересима и циљевима Савеза.
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Члан 13.
Доношењем одлуке о удруживању у Савез и верификацијом обнове удруживања,
удружене организације прихватају обавезе утврђене овим Статутом и стичу право
да:
- учествују о обављању послова и задатака од општег – јавног интереса и других
задатака из области свог деловања, које Савезу повере државни органи и органи
локалне самоуправе и да по том основу учествују у коришћењу буџетских
средстава;
- учествују у предлагању и избору чланова органа и радних тела Савеза и
представника Савеза у организацијама у које је Савез удружен;
- учествују у управљању Савезом, преко овлашћених представника у Скупштини
Савеза и преко изабраних чланова у органе Савеза;
- учествују у организовању и раду скупова и манифестација које организује Савез
и учествују на међународним скуповима и манифестацијама РВС;
- учествују у предлагању и доношењу, нормативних, планских, извештајних и
других аката Савеза;
- под бенефицираним условима, у организацији Савеза обучавају своје едукаторе
и инструкторе, користе објекте Савеза и набављају, одржавају и тестирају
наставна и друга средства за рад;
- буду благовремено информисани о активностима и резултатима рада Савеза,
удружених организација и сродних међународних организација;
- њихови чланови стичу и остварују право на правну и другу помоћ у решавању
својих статусних питања и других потреба, на награде и друга признања за
остварене резултате рада;
- користе евиденције и архиву Савеза, за остваривање својих права и за научни,
стручни, публицистички и новинарски рад;
- учествују у заједничком репрезентовању и афирмацији Савеза и у уређивању
питања статуса својих чланова, и да
- на други начин учествују у остваривању циљева и задатака Савеза, утврђених
овим Статутом
Члан 14.
Својство удружене организације престаје њеним брисањем из регистра удружених
организација у Савез, ако удружена организација:
- престане са радом,
- буде брисана из регистра удружења код надлежног државног органа,
- писмено изјави да иступа из Савеза,
- не поступи у складу са чланом 11. став 3. овог Статута и
- буде искључена из Савеза
Управни одбор Савеза, искључиће удружену организацију из Савеза ако утврди да
постоје услови из члан 12. став 3. овог Статута.
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УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИ САВЕЗА
Члан 15.
Удружене органзације, управљају Савезом преко својих овлашћених представника,
изабраних и именованих у органе Савеза и њихова радна тела.
Органи Савеза су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор.
Удружене организације, у складу са својим статутом, бирају, именују или одређују,
односно делегирају свог представника за члана Скупштине Савеза.
Скупштина бира чланове Управног, Надзорног одбора и Дисциплинске комисије.
Органи Савеза могу обаразовати своје комисије, савете, тимове и друга радна тела
(у даљем тексту: радна тела), за обављање одређених послова из своје
надлежности.
Мандат чланова органа Савеза и њихових радних тела, траје 4 године са
могућношћу поновног избора.

Члан 16.
Члану Управног и Надзорног одбора и члану њиховог радног тела, мандат може
престати и пре истека рока на који је биран, а мандат накнадно бираног члана траје
до истека мандата органа или радног тела у које је биран.
Престанак мандата утврђује се одлуком о разрешењу, коју доноси орган који је
изабрао или именовао лице коме престаје мандат, на основу: констатације
спречености за рад; констатације неопозиве писмене оставке, разматрања понуђене
оставке или разматрања предлога органа, радног тела или удружене организације.
Орган Савеза, може до прве наредне седнице Скупштине, донети одлуку о
кооптирању највише два члана у свој састав, уместо чланова који су спречени за
рад, који су поднели оставке или из других разлога не учествују у раду органа
Савеза.
Члан 17.
Начин предлагања, именовања, одређивања, избора, престанка мандата, разрешења
и кооптирања чланова органа Савеза и представника Савеза у асоцијацијама у
којима је Савез члан, утврђује се пословницима о раду тих органа, у складу са
Статутом.
Члан 18.
Чланови органа Савеза одговарају солидарно за штету коју својом одлуком
проузрокују Савезу, ако је та одлука донета грубом непажњом или с намером да се
штета проузрокује, осим ако су у поступку доношења одлуке издвојили своје
мишљење у записник.
Поступак за накнаду штете из предходног става покреће Управни одбор Савеза.

Скупштина
Члан 19.
Скупштина је највиши орган Савеза.
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Скупштину чини по један овлашћени представник из сваке организације удружене
у Савез, изабран, именован или одређен, односно делегиран у складу са чланом 15.
став 3. овог Статута.
Листу организација удружених у Савез и њихових представника из претходног
става овог члана верификује Управни одбор Савеза на седници која претходи
седници Скупштине.
Члан 20.
Седнице Скупштине могу бити редовне, изборне и ванредне.
Изборне седнице скупштине одржавају се сваке 4 године, редовне најмање једном
годишње, а ванредне по указаној потреби.
Седнице скупштине сазива председник Управног одбора, а у случају његове
спречености заменик председника, писменим позивом благовремено упућеним
представницима у Скупштини, у коме је јасно назначено место и време одржавања
седнице и дневно ред.
Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног
одбора или на иницијативу најмање једне трећине представника у Скупштини,
поднету Управном одбору у писменом облику, са јасно одређеним питањима чије
се разматрање тражи.
Уколико орган из претходног става не сазове седницу Скупштине у роковима из
става 2 овог члана, седницу могу сазвати овлашћени представници најмање 1/3
удружених организација.
Члан 21.
Седницу Скупштине води Радно председништво, које чине председник, заменик
председника и генерални секретар Савеза.
Скупштина пуноважно ради ако седници присуствује више од половине
представника удружених организација, а пуноважно одлучује, гласовима већине
присутних чланова, осим при доношењу статута, статутарних одлука и одлука о
стицању и отуђењу непокретности, које се доносе гласовима већине свих чланова
Скупштине.
Ближе одређење начина рада и одлучивања на седницама Скупштине утврђује се
Пословником о раду Скупштине.
Члан 22.
Скупштина:
- доноси Статут Савеза и одлуку о његовим изменама и допунама;
- доноси програм рада Савеза;
- доноси Пословник о свом раду и друге опште акте којима се утврђују правила
за рад и функционисање Савеза;
- утврђује основе организације, стратегију и политику развоја, рада и деловања
Савеза;
- разматра и усваја извештај о раду Савеза и извештаје о раду његових органа;
- разматра и усваја извештај Надзорног одбора о материјално-финансијском
пословању Савеза;
- разматра и усваја финансијски план и завршни рачун Савеза;
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разматра предлоге и иницијативе упућене Скупштини и одлучује о њима, по
прибављеном мишљењу Управног одбора;
- бира и разрешава Председника, заменика председника и чланове Управног и
Надзорног одбора;
- одлучује о удруживању Савеза у друге савезе и међународне организације, бира
представнике у њима и одлучује о иступању из њих;
- одлучује о промени статуса и о престанку рада Савеза;
- одлучује о молбама, приговорима и жалбама;
- одлучује о стицању и отуђењу непокретности у власништву Савеза;
- доноси одлуку о обављању привредних или других активности којима се
остварују циљеви Савеза утврђени овим Статутом, у складу са законом;
Део послова и овлашћења из своје надлежности, Скупштина може својом одлуком,
пренети на Управни одбор Савеза.
-

Управни одбор
Члан 23.
Управни одбор је извршни орган Скупштине Савеза који се стара о остваривању
циљева и задатака Савеза утврђених овим Статутом.
Управни одбор има 13 чланова и чине га Председник, заменик председника и 11
чланова.
12 чланова Управног одбора, међу којима председника и заменика председника
бира и разрешава Скупштина, са листе кандидата које предложе удружене
организације и то по 2 члана из сваке изборне јединице, према следећем:
1. Изборна јединица 1: АП Војводина,
2. Изборна јединица 2: Град Београд,
3. Изборна јединица 3: „Запад“ – Мачвански, Колубарски, Златиборски,
Моравички и Рашки округ,
4. Изборна јединица 4: „Исток“ – Подунавски, Браничевски, Борски,
Зајечарски, Шумадијски и Поморавски округ,
5. Изборна јединица 5: „Југ“ – Расински, Топлички, Нишавски Пиротски,
Јабланички и Пчињски округ, и
6. Изборна јединица 6: АП Косово и Метохија.
Тринаести члан Управног одбора је по функцији Генерални секретар Савеза, кога
именује Управни одбор.
Члан 24.
Управни одбор одржава седнице по потреби, а најмање три пута годишње.
Седнице Управног одбора сазива председник, а у случају његове спречености
седницу може сазвати заменик председника.
Управни одбор може да ради и да пуноважно одлучује ако седници присуствује
више од половине чланова Управног одбора.
Одлуке Управног одбора су пуноважне ако се за њих изјасни већина присутних
чланова Управног одбора.
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Члан 25.
Управни одбор образује своја стална радна тела:
- Комисију за статутарно-правна и кадровска питања,
- Комисију за обуку, информисање и традиције и
- Дисциплинску комисију,
одређује њихов делокруг рада и рокове за извршење појединих задатака, а може
образовати и друге комисије или друга стална или привремена радна тела за
поједина питања и области рада;
Члан 26.
Управни одбор:
- извршава одлуке и спроводи закључке Скупштине и Скупштини подноси
извештаје о раду Савеза и о свом раду;
- разматра актуелне предлоге и иницијативе удружених организација и одлучује
о њима;
- прати, проучава,
анализира, координира и усмерава рад удружених
организација у остваривању циљева и у обављању задатака од заједничког
интереса;
- прати и анализира статусна питања РВС и предлаже одговарајућа решења;
- доноси одлуку и усваја програме обележавања значајних историјских датума;
- прати и анализира оспособљеност РВС за извршавање задатака Савеза;
- остварује сарадњу са државним органима, органима локалне самоуправе и
другим органима и организацијама по питањима од значаја за Савез и његове
удружене организације, а пре свега у вези са обављањем поверних послова,
статуса, права и дужности РВС и вођења евиденција о чланству и његовим
активностима;
- припрема и утврђује предлоге аката, програмских, планских развојних,
извештајних и других докумената и материјала за седнице Скупштине и доноси
оперативне планове за њихово извршавање;
- утврђује годишњи и периодични План рада и План прихода и расхода Савеза и
предузима мере за њихово извршење;
- утврђује годишње, периодичне извештаје о раду и о финансијском пословању и
Завршни рачун Савеза;
- одлучује о стицању, коришћењу и отуђењу покретне имовине Савеза;
- стара се о заштити и безбедности имовине Савеза;
- доноси финансијске одлуке;
- одлучује о удруживању и о обнови удруживања организација у Савез, о
брисању удружених организација из евиденције и о њиховом искључењу из
Савеза у првом степену;
- организује радионице, семинаре, трибине, саветовања и друге стручне скупове
по темама од заједничког интереса за удружене организације;
- именује чланове својих сталних радних тела: Комисије за статутарно-правна и
кадровска питања, Комисије за обуку, информисање и традиције и
Дисциплинске комисије, као и чланове других радних тела које образује по
потреби;
- именује и разрешава генералног секретара Савеза;
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-

-

-

доноси одлуке о међународној сарадњи Савеза, о организовању међународних
скупова и о учешћу својих представника на њима;
одређује критеријуме за избор својих представника на међународним
скуповима и разматра и усваја извештаје са тих скупова;
доноси акт о организацији и систематизацији радних места и одлучује о
запошљавању и ангажовању радника у Стручној служби Савеза;
доноси акт и одлучује о зарадама запослених, о накнадама за рад у стручној
служби, органима и радним телима Савеза;
утврђује садржај и изглед изјаве - приступнице за удруживање и обнову
удруживања организација у Савез, сертификата о удруживању, чланских карата,
Регистра организација удружених у Савез и других евиденција Савеза;
утврђује износ годишње чланарине за удружене организације, који се уплаћује
Савезу у процесу удруживања и обнове верификације чланства у Савезу.
прати, анализира и оцењује рад својих радних тела, генералног секретара,
стручне службе и представника Савеза у другим организацијама;
утврђује врсте, изглед и услове за додељивање признања, похвала и награда и
доноси одлуке њиховом додељивању и проглашава најуспешније удружене
организације и појединце и предлаже кандидате за похвале, награде и признања
других органа, организација и асоцијација;
усваја извештаје о попису имовине;
даје тумачење аката Савеза;
извршава и друге послове у складу са Статутом, другим актима Савеза и по
овлашћењу Скупштине;

Председник и заменик председника
Члан 27
Председник Управног одбора је уједно председник Савеза, који представља Савез у
земљи и иностранству, заступа је у правном промету и има права и дужности
финансијског налогодавца у складу са законом, овим Статутом и одлукама органа
Савеза
Заменик председника Управног одбора је уједно заменик председника Савеза, који
у одсуству председника представља Савез.
Председника и заменика председника Савеза, бира Скупштина, са листе кандидата
– чланова удружених организација, које предложе удружене организације.

Члан 28.
Председник и заменик председника за свој рад одговарају Управном одбору и
Скупштини Савеза.
Мандат председника и заменика председника траје четири године, са могућношћу
поновног избора.
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Члан 29.
Председник, поред права и дужности из члана 27. овог Статута, обавља и следеће
дужности:
- стара се о поштовању законитости у раду Савеза и његових органа и тела;
- сазива седнице Скупштине и Управног одбоа и предлаже њихов дневни ред;
- председава седницама Управног одбора;
- потписује акте које доноси Скупштина и Управни одбор;
- координира рад органа Савеза и њихових радних тела у остваривању циљева и
задатака Савеза и стара се о извршавању одлукла Скупштине и Управног одбора;
- обавештава јавност о раду Савеза;
- расписује изборе и спроводи изборну процедуру у Савезу, у складу са овим
Статутом и Пословником о раду Скупштине Савеза;
Члан 30.
Заменик председника замењује председника у случајевима његове одсутности или
спречености и по том основу, уместо њега, поред овлашћења из члана 27. став
2.овог Статута, обавља и дужности из претходног члана овог Статута.

Надзорни одбор
Члан 31.
Надзорни одбор има 3 члана, које бира Скупштина Савеза.
За чланове Надзорног одбора не могу бити бирана лица из изборних јединица из
којих су председник и заменик председника Управног одбора Савеза.
Председника и заменика председника Надзорног одбора бирају изабрани чланови
из свог састава.
Члан Надзорног одбора не може бити лице које је члан другог органа или радног
тела Савеза.
Члан 32.
Надзорни одбор врши надзор и контролу финансијског пословања Савеза и
његових органа и тела и контролу законитости располагања материјалним и
финансијским средствима Савеза.
О извршеном надзору и контроли, Надзорни одбор извештава Скупштину најмање
једанпут годишње.

Генерални секретар
Члан 33.
Генералног секретара Савеза именује и разрешава Управни одбор Савеза.
Генерални секретар је по функцији члан Управног одбора.
Мандат генералног секретара траје 4 године, са могућношћу поновног избора.
За генералног секретара може бити именовано лице са високом стручном спремом,
чином официра и радним искуством на руководећим пословима.
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Члан 34.
Генерални секретар:
- заступа Савез у правном промету у одсуству председника или услед његове
спречености и потписује финансијска и новчана документа у име Савеза, у
складу са законом, овим Статутом и одлукама органа Савеза;
- представља Савез по овлашћењу Председника или Управног одбора;
- организује рад и припрема седнице органа Савеза и њихових радних тела и
стара се о материјалним потребама за њихов рад;
- предлаже, прати и извршава закључке и одлуке органа Савеза и њихових
радних тела;
- по овлашћењу председника, обавештава јавност о раду Савеза;
- припрема предлоге плана рада, финансијског плана, извештаја о раду и
финансијског извештаја Савеза и нацрте и предлоге нормативних и других
аката савеза које усвајају и доносе органи Савеза;
- са запосленима у стручној служби закључује уговор о раду, у складу са
законом, Колективним уговором и одлукама Управног одбора;
- врши и друге послове у складу са овим Статутом, другим актима и одлукама
органа Савеза,
Члан 35.
За обављање стручних, административних, општих, заједничких, техничких и
других послове, Управни одбор може ангажовати стручна лица из појединих
области или образовати стручну службу, у складу са законом и овим Статутом.
Стручном службом руководи генерални секретар, којем су за свој рад одговорни
запослени у Савезу.

ЈАВНОСТ У РАДУ
Члан 36.
Рад Савеза и његових органа и тела је јаван.
Управни одбор, председник и генерални секретар старају се о редовном
обавештавању удружених организација, чланова органа и тела Савеза и јавности о
раду и активностима Савеза.
Удруженим организацијама је континуирано омогућен непосредан увид у
статутарна, планска, извештајна и сва друга документа Савеза, у просторијама
Савеза или путем електронске и друге врсте поште.
Члановима органа и тела Савеза, приликом сазивања седница достављају се у
писаном облику садржаји и предлози који ће бити разматрани и о којима ће се
одлучивати.
Изузетно, седнице органа и радних тела Савеза могу бити затворене за јавност, у
складу са Пословником о њиховом раду.
Члан 37.

13

Савез може, у складу са законом, издавати свој лист, периодичне публикације,
билтене и монографије, и остале писане или електронске садржаје, којима се
афирмишу циљеви, задаци, резултати, историја и традиција Савеза и његових
удружених организација.
Информације за јавност о раду Савеза и његових органа и радних тела, у оквиру
својих надлежности утврђених овим Статутом, могу давати Председник, заменик
председника, Генерални секретар и одговарајуће радно тело Савеза.

ИМОВИНА И СРЕДСТВА САВЕЗА
Члан 38.
Имовину Савеза чине непокретна и покретна имовина и новчана средства.
Имовина Савеза може се користити искључиво за остваривање циљева и задатака
Савеза утврђених овим Статутом.
.
Члан 39.
Средства Савеза обезбеђују се из: чланарине удружених организација; котизација
за наступ на одређеним скуповима; прилога чланова Савеза; донација; поклона;
оставина; задужбина; награда за постигнуте резултате у остваривању циљева и
задатака утврђених овим Статутом; субвенција и дотација из буџета за програме од
јавног интереса; стицањем добити обављњем привредне или друге делатности под
условима и на начин прописан законом и на други законом дозвољен начин.
Члан 40.
Одлуку о обављању привредне или друге делатности из претходног члана, којом се
остварују циљеви Савеза утврђени овим Статутом и којом Савез стиче добит у
складу са законом, доноси Скупштина, а непосредно обављање делатности може
отпочети након извршеног уписа у Регистар привредних субјеката код надлежног
органа.
Члан 41.
Савез установљава и уредно води документацију о материјално-финансијском
пословању у складу са позитивним прописима и овим Статутом.
Председник, генерални секретар и Управни одбор старају се о вођењу прописане
евиденције из претходног става и о подношењу извештаја о стању у овој области
Скупштини.
За обављање стручних и техничких књиговодствених послова ангажују се стручна
лица са одговарајућом лиценцом.

ЈАВНА ОБЕЛЕЖЈА И ДАН САВЕЗА
Члан 42.
Савез има јавне ознаке и Дан Савеза.
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Јавне ознаке Савеза су: знак, печат, штамбиљ и застава, а Дан Савеза је 15.
септембар, који се обележава као дан отпочињања пробоја Солунског фронта 1918.
године и дан када је одржана оснивачка скупштина Удружења резервних официра
и ратника 1919. године.
Управни одбор Савеза прописује начин употребе и коришћења печата, штембиља,
знака и заставе и утврђује начин и програм обележавања Дана Саеза.
Члан 43
Знак Савеза је двоглави бели орао заокружен ловоровим венцем, са штитом на
којем су четири оцила, укрштеним мачевима изнад глава, натписом: ''РВС' изнад
мачева и датумом ''15.09.1919.'' испод орла.
Застава Савеза је плаве боје и правоугаоног облика, са односом краће и дуже
стране 1:1,5 и са знаком Савеза одговарајуће величине у средини заставе
Печат Савеза је кружног облика, пречника 3,5 цм, са знаком Савеза у средини
круга, око којег је кружно ћиричним писмом исписан текст «Савез организација
резервних војних старешина Србије - Београд».
Штамбиљ Савеза је правоугаоног облика, димензија 5,5 x 2,5 цм, у чијем се горњем
делу, налази знак Савеза одговарајујће величине, испод којег је ћириличним
писмом, у 4 реда исписан текст: «Савез организација резервних војних старешина
Србије», «Број:.....», «Датум:.....» и «Београд»,
СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ И ПРЕСТАНАК РАДА САВЕЗА
Члан 44.
Савез може мењати свој статус под условима и на начин утврђен законом и овим
Статутом
Одлуку о статусним променама доноси Скупштина Савеза, већином гласова
укупног броја представника у Скупштини.
Члан 45.
Савез престаје са радом:
- одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева и задатака
Савеза;
- у другим случајевима, утврђеним законом.
У случају престанка рада, надлежни органи Савеза спроводе поступак у складу са
законом.
Члан 46.
У случају престанка рада, имовина Савеза преноси се на организацију или савез
који ће преузети права и обавезе, односно правни континуитет Савеза.
Уколико за преузимање имовине Савеза под условима из предходног става не буде
заинтересованих организација или савеза, имовина Савеза преноси се држави.
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 47.
О питањима која нису уређена овим Статутом, непосредно се примењују одредбе
закона.
Тумачење овог Статута и аката органа савеза даје Управни одбор Савеза.
Измене и допуне овог Статута врше се одлуком Скупштине Савеза, која се доноси
већином гласова од укупног броја представника у Скупштини.
Члан 48.
Ступањем на снагу пречишћеног текста Статута Савеза организација резервних
војних старешина Србије престаје да важи Статута Савеза организација резервних
војних старешина Србије број 02-02-2010 од 17.04.2010. године.
Члан 48.
Овај пречишћен текст Статут ступа на снагу даном доношења, а примењује се од
дана овере код надлежног органа.
Број .................................

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранко Црнобрња

У Београду,
12. 03. 2011. године
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