
 

 

На основу члана 10 и члана 12 Закона о удружењима и фондацијама Републике 

Српске (Сл. гласник Републике Српске бр. 52 /01), оснивачи Србског сабрања 
„Баштионик“ на Оснивачкој скупштини, одржаној дана 18.06. 2012. љета Господњег, 

доносе: 

 

 
 

 
 

СТАТУТ 

Србског сабрања „Баштионик“  
 

 

 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

 
Члан 1. 

 

    
Србско сабрање „Баштионик“ (у даљем тексту Сабрање) добровољно је, 

непрофитно и нестраначко сабрање Срба и свих људи добре воље који прихватају 

начела и циљеве Сабрања. Подручје дјеловања Сабрања је територија Републике 
Српске, Босне и Херцеговине и шире.  

 

Члан 2. 
 

 Сједиште Сабрања је у Бањалуци, Улица Ивана Фрање Јукића, тржни центар 

„Видовић“, локал број девет. 
 

                       Члан 3. 

 

Циљеви Сабрања су: 
 

- духовна обнова србског народа, јачање националне свијести, саборности и 

државотворности србског народа 
- очување и баштињење завјета предака као темељних принципа система 

вриједности на којима почива човјек, домаћинство и држава 

- очување и снажење вјерског, културног и историјског идентитета, насљеђа и 

баштине србског народа 
- подржавање, развијање и спровођење идеје православног монархизма, као 

идеалног модела државног устројства 

- обиљежавање значајних догађаја и личности из живота православне 
хришћанске Цркве и  историје 

- организовање поклоничких путовања, за чланове Сабрања, манастирима, 

црквама, културним и историјским споменицима, установама и догађајима од 
значаја за Сабрање 

- организовање добротворних акција, прикупљање и расподјела помоћи за 

православне светиње, установе и народ 

- помоћ и подршка сваком Србину који тежи ка сабрању, заједништву и стварању 
јединственог србског духовног, културног и сваког другог заједничког 

простора. 

 
 

 

 



 

 

 

Члан 4. 
 

У остваривању својих циљева Сабрање нарочито: 

 

1. Чува, његује и снажи вриједности Православља.  
2. Указује на право Срба да чувају и развијају свој језик називајући га правим 

именом – србским језиком.  

3. Јача свијест србског народа о ћириличном писму као темељном националном 
идентитету, залаже се за употребу ћириличног писма у службеним актима, 

документима и слично. 

4. Упознаје народ са општим вриједностима монархије, историјом и баштином 
србских владара, шири и снажи идеју монархизма. 

5. Спроводи идеју о националној и светосавској просвјети као темељу друштва, 

бори се за бољи друштвени положај васпитно- образовних и културно-

просвјетних установа, за квалитетне, објективне и на темељима хришћанства, 
општељудских и србских националних вриједности засноване, наставне 

програме и планове, и у том смислу сарађује с релевантним и надлежним 

републичким и локалним институцијама и установама, а у складу са Статутом 
Сабрања. 

6. Активно сарађује са свим релевантним и надлежним републичким и локалним 

институцијама и установама у промоцији значаја и улоге породице, 
домаћинства и заједнице кроз хришћанске вриједности и у складу са својим 

програмским циљевима. Снажи улогу родитељства и материнства, подстиче 

рађање, помаже породице са више дјеце, стипендира ученике, организује 

посјете и размјене ученика и студената. 
7. Води бригу о очувању и заштити природних добара, воде, ваздуха, земље и 

свега Божијом промишљу створеног, као блага наслијеђеног од предака које 

треба сачувати за потомке. 
8. Организује добротворне и приложничке акције, прикупљање и расподјелу 

помоћи за светиње, угрожени народ, појединце и установе, подстичући и 

снажећи доброчинство, милосрђе, богољубље и братољубље у народу. У ту 

сврху организује добротворне концерте, позоришне представе, филмске 
пројекције, спортско-рекреативна дружења и турнире и сл. активности.  

9. Организује предавања, трибине, изложбе, књижевне вечери, научне скупове и 

друга дешавања на теме у складу са прокламованим циљевима. 
10. Издаје и дистрибура књиге, брошуре, каталоге, плакате, билтене, часописе, 

електронска издања, јавна саопштења и друге публикације које имају за циљ 

информисање чланства и народа с активностима друштва као и о свим темама у 
складу с циљевима Сабрања. 

11. Активно учествује у свим друштвеним збивањима која се тичу програмских 

циљева Сабрања, дајући свој допринос у складу с начелима и циљевима рада. 

12. Сарађује са институцијама, установама, удружењима и појединцима који имају 
исте или сличне циљеве.  

13. Додјељује признања и пригодне награде заслужнима за рад на остваривању 

циљева Сабрања, промовишући позитивне примјере у друштвеном животу. 
 

Члан 5. 

 
Сабрање има својство правног лица. 

Пуни назив Сабрања је: Србско сабрање „БАШТИОНИК“. 

 

Члан 6. 

 

Сабрање има печат. 

Печат Сабрања је округлог облика, пречника 30 мм, у основи садржи круну која на 
врху има крст са четири тачке које представљају Христов монограм. Изнад крста извија 

се лучни натпис СРБСКО САБРАЊЕ, а испод круне равни натпис БАШТИОНИК. У 



 

 

доњем дијелу лучни натпис БАЊАЛУКА. Сви натписи писани су великим штампаним 

словима, ћириличног писма. 
 

 

2. ЧЛАНОВИ САБРАЊА 

 
Члан 7. 

 

Члан Сабрања може бити свако лице које добровољно приступи на начин прописан 
Статутом, прихвата циљеве Сабрања одређене Статутом и својим добровољним радом 

жели допринијети њиховом остваривању. 

Својство члана друштва стиче се подношењем пријаве о добровољном приступању. 
Сабрање члану издаје чланску карту и води евиденцију чланова. 

Образац чланске карте, начин вођења евиденције чланова и висина чланарине утврђују 

се одлуком Управног одбора. 

 
Члан 8. 

Разликују се три типа чланства: 

-редовно чланство 
-помажуће чланство 

-почасно чланство 

 
Редовни члан има сва права и дужности које произлазе из Статута Сабрања.  

 

Помажући члан је придружени члан, по својој жељи или одлуци Управног одбора, који 

учествује у реализацији конкретних пројеката и послова, нема право одлучивања у вези 
са редовним радом Сабрања. Није дужан плаћати чланарину.  

  

Скупштина Сабрања може да додијели статус почасног члана појединцу или установи, 
који постиже изузетне резултате у остваривању циљева Сабрања. 

Почасни члан може имати само свјетодавну улогу, није дужан плаћати чланарину. 

Почасни члан се постаје одлуком Скупштине, а на приједлог Управног одбора. 

Скупштина ову одлуку доноси двотрећинском већином. 
 

Члан 9. 

 
Права и дужности члана Сабрања су: 

- да својим радом и залагањем доприноси остваривању циљева Сабрања, чува 

углед Сабрања и да својим понашањем у животу свагда буде узор службе Богу 
и роду 

- да активно ради на остваривању циљева, задатака и програма рада Сабрања 

- да извршава задатке који му се повјере, показујући послушност и вољност у 

извршењу 
- да покреће иницијативе од интереса за рад Сабрања 

- да се информише о активностима које се спроводе у Сабрању 

- да буде редовно обавјештаван о питањима која су од значаја за унапређење рада 
Сабрања 

- да бира и буде биран у органе Сабрања 

- да редовно плаћа чланарину. 
 

Члан 10. 

 

Чланство у Сабрању престаје: 
- искључењем 

- својевољним иступањем 

- смрћу члана друштва. 
Из Сабрања се искључује члан који грубо повриједи одредбе Статута, не извршава 

прихваћене задатке или нарушава углед Сабрања. 



 

 

Одлуку о искључењу доноси Скупштина, двотрећинском већином, и она је коначна. 

 
 

3. ОРГАНИЗОВАЊЕ САБРАЊА 

 

Члан 11. 
 

Сабрање се може учланити или на други начин повезивати с одговарајућим 

сродним домаћим и међународним организацијама и удружењима. 
Одлуку о учлањењу и сарадњи Сабрања доноси Скупштина. 

 

 

4. ОРГАНИ САБРАЊА 

 

 

Члан 12. 
 

Органи Сабрања су: Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор.  

 
 

Скупштина Сабрања  

 
Члан 13. 

 

 Скупштину Сабрања чине сви оснивачи. 

Скупштина Сабрања може да ради и одлучује ако сједници Скупштине присуствује 
најмање једна половина плус један од уписаних чланова Сабрања.  

 

                                                                      Члан 14. 
 

Скупштина Сабрања: 

 - усваја план и програм рада 

      - даје сагласност на правне радње предузете у име удружења пре његовог уписа у     
        регистар                                                                 

- усваја Статут, измјене и допуне Статута и друге акте 

- одлучује о удруживању, припајању, раздвајању и другим статусним промјенама 
Сабрања 

- бира и разрјешава предсједника Скупштине, двотрећинском већином 

- бира и разрјешава предсједника и чланове Управног и Надзорног одбора Сабрања 
- доноси пословник о раду Скупштине 

- разматра и усваја финансијски и годишњи извјештај 

- обавља друге послове утврђене овим статутом. 

 
Члан 15. 

 

Скупштина одлуке доноси већином гласова присутних чланова Скупштине, ако 
Статутом није другачије предвиђено. 

Скупштина доноси измјене и допуне Статута двотрећинском већином присутних 

чланова. 
 

 

 

 
Члан 16. 

 

Скупштина Сабрања редовно засједа најмање једном годишње, а Управни одбор 
сазива Скупштину по указаној потреби или кад то затражи најмање једна трећина 

чланова Сабрања. 



 

 

  

 
Члан 17. 

 

 Радом редовне Скупштине руководи предсједник Скупштине. 

Предсједник Скупштине бира се из реда чланова Скупштине, двотрећинском већином 
чланова Скупштине. 

Радом Скупштине која је сазвана од стране Управног одбора руководи предсједник 

Управног одбора. 
 

 

 
Члан 18. 

 

 Управни одбор Сабрања 

 
 Управни одбор Сабрања је извршни орган Скупштине. 

Управни одбор има пет чланова, које чине: предсједник, потпредсједник и још три 
члана. 

Чланови Управног одбора, предсједник и потпредсједник бирају се на мандат од 

четири године, са могућношћу поновног бирања без икаквих ограничења. 

 
Члан 19. 

 

Сједницу Управног одбора Сабрања заказује предсједник Одбора и њоме 
предсједава. 

У случају спријечености или дуже одсутности предсједника Одбора сједницу 

заказује и њоме предсједава потпредсједник Одбора. 
Одбор може пуноважно одлучивати ако су на састанку присутна четири члана 

одбора. 

Одбор одлучује простом већином присутних. 

Начин рада Одбора уређује се Пословником о раду Одбора. 
 

Члан 20. 

 
Управни одбор Сабрања: 

 

- извршава одлуке и ставове Скупштине  

- доноси програм рада, кога усваја Скупштина Сабрања 
- руководи радом и стара се о остваривању циљева Сабрања 

- доноси одлуку о организовању путовања, трибина, предавања и свих других 

облика активности 
- одлучује о пријему чланова и даје приједлог Скупштини за искључење 

неактивних чланова или чланова који нарушавају углед Сабрања 

- одлучује о сарадњи са другим удружењима 
- сазива и припрема сједнице Скупштине 

- предлаже Скупштини измјене и допуне Статута 

- одлучује о додјељивању признања за допринос развоју и унапређењу циљева  

- одлучује о коришћењу средстава и имовине Сабрања и располагању њима 
- обавља и друге послове од интереса за остваривање циљева Сабрања и рада 

органа 

- подноси Скупштини годишњи извјештај. 
 

 

 

  
 



 

 

 

 

Надзорни одбор 

 

Члан 21. 

 
Надзор над финансијским и материјалним пословањем и над спровођењем овог 

статута врши Надзорни одбор. 

Надзорни одбор стара се о заштити средстава Сабрања, права и интереса чланова, 
предузима мјере за превентиву и другу заштиту од повреда права чланова Сабрања 

утврђених овим статутом, као и друге мјере против несавјесног вршења функција и 

несавјесног пословања у Сабрању. 
Органи Сабрања дужни су да на захтјeв Надзорног одбора дају потребне податке и 

обавјештења, ради остваривања задатака Надзорног одбора. 

 

Члан 22. 
 

Надзорни одбор састоји се од предсједника и два члана. 

Члан Надзорног одбора не може бити и члан Управног одбора. 
 

Члан 23. 

 
Чланови  Надзорног одбора бирају се на период од четири године, и могу бити 

поново изабрани у исте органе. 

 

 

5. ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ САБРАЊА 

 

 
Члан 24. 

 

У правним односима са трећим лицима као и у платном промету Сабрање 

представља и заступа предсједник Управног одбора, који има права и дужности 
финансијског налогодавца. У случају спријечености или дуже одсутности предсједника 

Одбора, у правним односима с трећим лицима Сабрање заступа и представља 

потпредсједник Одбора. 
Рад Сабрања је јаван. Јавност рада обезбјеђује се путем средстава јавног 

информисања и сједнице Скупштине. 

 
 

6. МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА САБРАЊА 

 

 
Члан 25. 

 

За извршавање циљева и задатака утврђених овим статутом Сабрање обезбјеђује 
средства из: 

- чланарине редовних чланова  

- буџетских извора на локалном и републичком нивоу, учешћем на конкурсима, 
семинарима и другим облицима образовања предвиђеним за невладине 

организације, подношењем пројеката за реализацију конкретних послова код 

надлежних општинских, државних и међународних институција, установа и 

слично 
- добровољних прилога, поклона, донација и помоћи других организација и 

удружења или појединаца 

- обављања привредних дјелатности које су непосредно везане за остварење 
основних статутарних циљева и активности (издавање књига и других 

публикација, сакупљање и продаја секундарних сировина, организовања школа 



 

 

иконописа, црквеног појања и других образовних активности, осликавање и 

продаја васкршњих јаја, славских честитки, црквених сасуда, застава, мајица и 
слично) 

- других извора у складу са програмским активностима и законским прописима. 

 

Новчаним средствима на рачуну Сабрања располаже Управни одбор Друштва. 
 

Члан 26. 

 
Материјална средства Сабрања распоређују се у складу с потребама, према 

финансијском плану и годишњем плану рада Друштва. 

 
 

7. ПРЕСТАНАК РАДА САБРАЊА 

 

 
Члан 27. 

 

О престанку рада Сабрања одлучује Скупштина, и то двотрећинском већином 
редовних чланова Сабрања. У случају престанка рада Сабрања цјелокупна имовина 

припашће манастиру Гомионица. 

 
 

 8. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 28. 
 

Овај Статут ступа на снагу даном усвајања. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

     У Бањалуци, 18.06.2012. љета Господњег                                 

                                                                                                        


