
 

У складу са одредбама чл. 11. и 12. Закона о удружењима („Службени лист РС“, бр. 

51/09), на оснивачкој скупштини одржаној 21.12.20117. године, у Панчеву, усвојен је 

следећи: 

 

 

СТАТУТ 
УДРУЖЕЊА „ПРИЈАТЕЉИ 72. СПЕЦИЈАЛНЕ“ 

 

 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Удружење „Пријатељи 72. Специјалне“ (у даљем тексту: Удружење) је 

добровољно, невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради 

остваривања циљева у области неговања традиција 72. Специјалне бригаде и Српских 

специјалних јединица.  

НАЧЕЛА ДЕЛОВАЊА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ УДРУЖЕЊА 

Члан 2. 

Начела деловања Удружења: 

1) јавност рада, 

2) слободно изражавање мишљења и уверења, 

3) самосталност и равноправност у раду, 

4) одговорност појединца и Удружења за свој рад. 

Члан 3. 

Основни циљеви Удружења су:  

- Неговање традиција „Српских војних специјалних јединица (72.спецбр)“ и 

јединица које настављају традиције исте, 

- Прикупљање, обрада и заштита научне и стручне литературе у области 

историје српских специјалних јединица и њихових традиција, 

- Организoвање самостално или у заједници са другим органима и 

организацијама стручних скупова, саветовања и семинара у овој области, 

- Организовање окупљања пријатеља и поштовалаца 72. специјалне бригаде 

и обележавање дана формирања 72. спецбр и славе бригаде, Светог Саве. 

- Организовање сарадње са другим стручним организацијама и 

удружењима у земљи и иностранству сличног интересовања као Удружење, 

- Организовање активности на очувања сећања на погинуле, преминуле и 

рањене  припаднике 72. спецбр, 

- Организовање активности за помоћ члановима породица погинулих, 

преминулих и као и рањеним припадницима 72. спецбр. 

 

 



Члан 4. 

Задаци Удружења су: 

1) Организује манифестације из области специјалних јединица, 

2) Остварује сарадњу са Удружењима, установама и организацијама са 

сличним циљевима, 

3) Организује међусобну сарадњу и размену искустава чланова Удружења 

ради остваривања компактности и учвршћивања кохезивних односа међу 

члановима Удружења, 

4) Образује привремена тела у циљу организовања јавних и отворених 

скупова, 

5) Спроводи активности Удружења у области јавних саопштења у виду 

електронских презентација на Интернету, јавних наступа и контаката са 

медијима, 

6) Спроводи активности из области очувања позитивних друштвених 

вредности уопште, а посебно родољубља, 

7) Спроводи активности везане за обавештавање чланова Удружења о 

битним информацијама,  

 

НАЗИВ И СЕДИШТЕ 

Члан 5. 

Назив Удружења је:  „Пријатељи 72. Специјалне“. 

Назив Удружења на енглеском језику је: „Friends of the 72nd Special“. 

Удружење има седиште у Панчеву, Студеничка број 4. 

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије. 

УСЛОВИ И НАЧИН УЧЛАЊИВАЊА И ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА 

Члан 6. 

Члан Удружења може бити сваки бивши припадник 72. специјалне бригаде или 

садашњи припадник јединица наследница као и свако друго лице које прихвата циљеве 

и задатке Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору 

Удружења. 

Учлањивање у Удружење је добровољно. Чланство може бити и почасно. 

Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у удружење уз 

прилагање изјаве његовог законског заступника о давању сагласности. За лице млађе од 

14 година пријаву за учлањење подноси његов законски заступник. 

Чланови Удружења не могу бити лица која су правоснажно осуђивана или се 

против њих води кривични поступак за дела против уставног поретка и безбедности 

Републике Србије, против Војске Србије и кривична дела против живота и тела.  

Члан 7. 

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор и о томе без одлагања 

обавештава подносиоца пријаве.   

Чланство у Удружењу престаје: 

- Иступањем, приликом чега се даје писмена изјава о иступању. За 

малолетног члана није потребна сагласност законског заступника. 



- Због непоштовања одредаба овог Статута или нарушавања угледа 

Удружења,  

- Због неплаћања чланарине, 

- Искључењем, а према одлуци Управног одбора због деловања супротног 

овом Статуту или интересима 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 на седници Скупштине.  

 Одлука Скупштине је коначна.  

ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНСТВА 

Члан 8. 

Пунолетни 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.  

5) учествује у извршавању задатака и програма активности Удружења, 
 

Малолетни члан удружења има права из тачке 1,3, и 5. става овог члана. 

 Малолетни члан са навршених 14 година може присуствовати седници Скупштине 

и учествовати у расправи, али нема право гласа. 

Члан је дужан да: 

1) активно доприноси остваривању циљева Удружења; 

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

3) плаћа чланарину; 

4) обавља друге послове које му повери Управни одбор. 

Сваки члан има чланску карту. Изглед, садржај и начин издавања чланске карте 

утврђује Управни одбор. 

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА 

Члан 9. 

Органи Удружења су: 

- Скупштина,  

- Управни одбор и  

- Надзорни одбор.   

Функцију заступника врши председник Управног одбора, а у његовом одсуству 

заменик Председника Управног одбора. 

 



Члан 10. 

Скупштина Удружења је највиши орган управљања Удружења. Има председника и 

заменика председника Скупштине. 

Скупштину Удружења чине сви његови пунолетни чланови. 

Скупштина Удружења може бити редовна и ванредна. 

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може 

се заказати на образложени предлог Управног одбора, на захтев Надзорног одбора као и 

на 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. 

Седницу скупштине сазива и њоме председава председник Скупштине, писаним 

обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда.  

Скупштина Удружења врши следеће послове: 

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  и Надзорног одбора; 

5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора; 

6) разматра и усваја финансијски план и извештај; 

7) одлучује о висини чланарине за следећу годину; 

8) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења; 

9) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и 

иностранству 

10) доноси све остале одлуке у вези са радом Удружења предвиђене Статутом 

11) Скупштина може, својом одлуком,  део ових овлашћења пренети  на 

Управни одбор. 

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова 

са правом гласа. 

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова са правом гласа. 

За одлуке о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада 

Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова са правом 

гласа. 

О раду седнице Скупштине Удружења води се записник који се трајно чува у 

архиви Удружења. 

УПРАВНИ ОДБОР УДРУЖЕЊА 

Члан 11. 

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева 

Удружења који су утврђени овим Статутом.  

Управни одбор има пет чланова које 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 заменика председника 



Члан 12. 

Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и 

дужности финансијског налогодавца. 

Заменик председника је овлашћен да, у одсуству Председника, заступа Удружење и 

потписује сва финасијска и новчана документа у име Удружења. 

Члан 13. 

Управни одбор врши следеће послове: 

1) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси 

одлуке ради остваривања циљева Удружења; 

2) организује редовно обављање делатности Удружења; 

3) поверава посебне послове појединим члановима; 

4) доноси финансијске одлуке; 

5) 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; 

6) 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; 

7) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, 

овлашћени други органи Удружења. 

8) стара се о спровођењу одлука и закључака Скупштине Удружења, 

9) управља имовином Удружења, 

10) стара се о информисању чланства на начин како је то регулисано овим 

Статутом, 

11) сазива Скупштину Удружења, 

12) подноси извештај Скупштини Удружења о свом раду, 

13) одлучује о дисциплинској одговорности чланова удружења, 

14) именује привремене комисије и одређује им задатке, 

Члан 14. 

Седницу Управног одбора сазива председник Управног одбора или већина чланова 

Управног одбора најмање једном у три месеца или по потреби о чему одлучује 

Председник Управног одбора. 

Одлуке Управног одбора доносе се већином гласова присутних чланова Управног 

одбора, а да би доношење одлука било важеће неопходна је присутност минимално три 

(3) члана Управног одбора. 

Управи одбор Удружења именује Секретара из редова чланова Удружења. 

Секретар обавља стручно-административне, финасијске и техничке послове, 

подноси месечни извештај председнику, и израђује извештај који Управни одбор 

подноси на заседању Скупштине и води евиденцију чланова.  

 



НАДЗОРНИ ОДБОР 

 

Члан 15. 

Надзорни одбор контролише располагање средствима и имовином Удружења 

једном у 6 (шест) месеци, по потреби и чешће, на иницијативу било ког од чланова 

надзорног одбора и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни 

одбор. 

Надзорни одбор има (3) три члана које бира Скупштина. Мандат чланова надзорног 

одбора траје (4) четири године и могу бити поново бирани. 

Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине. 

ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ РАДА 

Члан 16. 

Рад Удружења је јаван. 

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и 

активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем 

саопштења за јавност, или на други примерени начин.  

Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на 

седници Скупштине удружења. 

Члан 17. 

 Ради остваривања својих циљева Удружење успоставља контакте са другим 

удружењима и организацијама у земљи и иностранству. 

 Удружење може приступити међународним удружењима која се баве сродним 

циљевима, о чему одлуку доноси Управни одбор. 

НАЧИН СТИЦАЊА СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА И 

РАСПОЛАГАЊЕ СРЕДСТВИМА 

Члан 18. 

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и 

поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин. 

Висину чланарине, као и рок плаћања и ослобађање од чланарине утврђује Управни 

одбор Удружења приликом предлагања и утврђивања финансијског плана за одређену 

календарску годину.  

Удружење може прибављати средстава и од котизација за семинаре и друге облике 

образовања из неговања традиције, као и продајом секундарних сировина прикупљених 

током реализације акција за чишћење животне средине или производа насталих у 

оквиру едукативних радионица, као и других облика сродних привредних делатности 

које удружење обавља.  

ПРИВРЕДНА ДЕЛАТНОСТ КОЈОМ СЕ СТИЧЕ ДОБИТ 

Члан 19. 

Удружење прибавља средства продајом својих публикација односно обавља 

привредну делатност: 5811 – издавање књига. 

Удружење може почети са непосредним обављањем ове делатности тек након 

извршеног уписа у Регистар привредних субјеката.  



Добит остварена на начин из става 1. овог члана може се користити искључиво за 

остваривање циљева удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења и 

сопствено учешће у финансирању одређених пројеката. 

ИЗГЛЕД И САДРЖАЈ ПЕЧАТА 

Члан 20. 

Удружење има печат округлог облика на којем је у горњој половини исписано: 

Удружење „Пријатељи 72. Специјалне“, у средини су слике лава и сокола у лету, 

који су леђима окренути штиту са четири оцила, а на дну Панчево,1992 - место и 

годину оснивања 72. Специјалне бригаде. 

 

ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА 

Члан 21. 

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, са најмање две трећине укупног 

броја гласова, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим 

случајевима предвиђеним Законом. 

Члан 22. 

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на Специјалну бригаду у 

Панчеву. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 23. 

 На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се 

примењивати одредбе Закона о удружењима. 

За тумачење Статута надлежан је Управни одбор Удружења. 

Члан 24. 

Овај Статут ступа на снагу дана од даном усвајања на Оснивачкој скупштини 

Удружења. 

 

 

 

 

У Панчеву, 

21.12.2017. године            Председавајући оснивачке  

скупштине Удружења 

 

________________________ 

Миленко Баљак 

 

 

 


