ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПОРОДИЦА
ЗАРОБЉЕНИХ И ПОГИНУЛИХ БОРАЦА
И НЕСТАЛИХ ЦИВИЛА
РЕПУБЛИКЕ СПРСКЕ
БИЈЕЉИНА

СТАТУТ
Градске организације породица заробљених и погинулих
бораца и несталих цивила Републике Српске
Бијељина

Бијељина, ___________________ године

На основу члана 12. и 16. Закона о удружењима и фондацијама Републике Српске
(„Службени гласник РС“,52/01) и Закона о правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске
(„Службени гласник РС“, 134/11), Скупштина градске организације породица
заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Републике Српске Бијељина, на
сједници одржаној дана, _______________ године, усвојила је:
ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА
ГРАДСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОРОДИЦА ЗАРОБЉЕНИХ И
ПОГИНУЛИХ БОРАЦА И НЕСТАЛИХ ЦИВИЛА БИЈЕЉИНА
СТАТУТ
ГРАДСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОРОДИЦА ЗАРОБЉЕНИХ И
ПОГИНУЛИХ БОРАЦА И НЕСТАЛИХ ЦИВИЛА БИЈЕЉИНА

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(1) Овим Статутом утврђује се назив, сједиште, права и обавезе, програмски циљеви и
задаци, чланство и њихова права и дужности, начин организовања и органи,
представљање и заступање, надзор и контрола рада, стицање и кориштење
финансијских и других средстава и имовине, као и друга питања од значаја за рад
Организације.
(2) Граматички изрази употребљени у овом статуту за означавање мушког или женског рода
подразумјевају оба пола.
Члан 2.
(1) Градска Организација породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила
Републике Српске (у даљем тексту Организација), основана је на оснивачкој Скупштини
дана, 11. маја 1998. године као Општинска Организација породица заробљених и
погинулих бораца и несталих цивила Републике Српске.
Члан 3.
(1) Назив Организације је Градска Организација породица заробљених и погинулих
бораца и несталих цивила Бијељина.
(2) Сједиште Организације је у Бијељини, улица Кнеза Милоша број 8.
Члан 4.
(1) Организација дјелује на подручју Града Бијељина, преко мјесних одбора, а уз
координацију Предсједништва Организације.
(2) Подручје Града обухвата насељена мјеста: Амајлије, Балатун, Бањица, Батковић, Батар,
Бијељина, Бјелошевац, Бријесница, Бродац Доњи, Бродац Горњи, Буковица Доња,
Буковица Горња, Велика Обарска, Велино Село, Вршани, Главичице, Главичорак,
Глоговац, Гојсовац, Голо Брдо, Градац-Ступањ, Даздарево, Дворови, Дијелови, Доњи
Загони, Драгаљевац Доњи, Драгаљевац Средњи, Драгаљевац Горњи, Загони, Јања,

Јоховац, Кацевац, Кованлук, Ковачићи, Којчиновац, Крива Бара, Љељенча, Љесковац,
Магнојевић Доњи, Магнојевић Средњи, Магнојевић Горњи, Мала Обарска, Међаши,
Модран, Нови, Ново Насеље, Ново Село, Обријеж, Остојићево, Патковача, Пиперци,
Попови, Пучиле, Рухотина, Слобомир, Суво Поље, Тријешница, Трњаци, Ћипировине,
Хасе, Црњелово Доње, Црњелово Горње, Чађавица Горња, Чађавица Средња, Чађавица
Доња, Чардачине, Ченгић.
(3) Граница Града је утврђена ободним границама катастарских општина које се налазе у
његовом саставу.
Члан 5.
(1) Организација је ванстраначка, чије се дјеловање и програмски циљеви и задаци
заснивају и остварују на демократским принципима, а у складу са Законом о правима
бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца и другим важећим
Законима и прописима Републике Српске.
(2) Организација има статус удружења од јавног интереса за Републику Српску.
Члан 6.
(1) Организација има својство правног лица и стиче га даном регистрације код Основног
суда у Бијељини.
Члан 7.
(1) Радом и остваривањем функција Организације руководи предсједник Организације.
(2) Организацију представљају предсједник Организације и предсједник Скупштине
Организације, а у њиховом одсуству секретар Организације или лице које овласти
предсједник Организације.
Члан 8.
(1) Организација има свој печат и штамбиљ.
(2) Печат је округлог облика промјера 35 мм, са текстом: „Градска организација породица
заробљених и погинулих бораца и несталих цивила“. У средини печата налази се текст:
„Бијељина“. Текст је на српскоме језику и исписан ћириличним писмом.
(3) Штамбиљ је правоугаоног облика 60x35 мм и садржи пун назив Организације, мјесто
(Бијељина), број и датум који служи за увођење у протокол, као и пријем и отпрему
поште.
Члан 9.
(1) Организација има симболе, амблем (знак) и заставу који представљају страдање Срба у
претходном Одмбрамбено-отаџбинском рату.
(2) Амбелем (знак) Организације се састоји од постамента (гробнице), прекривеног
заставом Републике Српске и са православних крстом и словом 3, што симболише
заробљене-нестале.
(3) Застава Организације је квадратног облика и садржи исту композицију као и амблем
(знак) Организације, са тим да је боја заставе плава.
Члан 10.

(1) Организација има свој жиро рачун код једне од овлашћених банака за платни промет у
Бијељини.
2. ПРОГРАМСКИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
Члан 11.
(1) Програмски циљеви и задаци Организације су:
1. У сарадњи са Републичким Одбором за тражење несталих а преко државне Комисије
за тражење несталих, радити на проналажењу, есхумацији, идентификацији и
сахрани несталих војника и цивила Републике Српске.
2. Пратити и вршити утицај на све институције власти Републике Српске у циљу
остваривања права наших чланова, предвићеним Законом о правима бораца, ратних
војних инвалида и породица погинулих бораца.
3. Информисати све чланове наше категорије о њиховим правима предвиђеним
Законом о правима бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца
путем интернет презентација и друштвених мрежа.
4. Изборити се код свих институција власти за потпуну верификацију Организације,
као једине и легитимне Организације која заступа права породица заробљених и
погинулих бораца и несталих цивила.
5. У сарадњи са Градским одјељењем за борачко-инвалидску заштиту, сачинити
потпуну евиденцију погинулих бораца и несталих цивила на подручју Града
Бијељина.
6. Организовано и трајно радити на очувању лика и успомена на све погинуле и
заробљене борце војске Републике Српске у отаџбинском рату од 1991. до 1995.
године.
7. Истрајати у захтјевима за утврђивање одговорности за заробљавање и погибију
бораца војске Републике Српске, а која су била посљедица неодговорног
командовања и неорганизованог напуштања борбених положаја од стране
командног кадра.
8. Стварање јединственог Савеза свих Борачких Организација, са једнаким правима и
обавезама у дјеловању и представљању у Граду.
(2) Програмски задаци Организације су:
1. Преко свих институција власти борити се за потпуно и бесплатно школовање и
запошљавање дјеце погинулих и заробљених бораца војске Републике Српске.
2. Истрајати у захтјевима код институција власти Републике Српске на потпуном
обезбеђењу и остваривању свих права наших чланова, предвићеним Законом о
правима бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца.
3. Пружити непосредну, благовремену и потпуну помоћ члановима Организације у
остваривању њихових права и интереса.
4. Организовано и упорно радити на очувању и изградњи Републике Српске и њеном
развоју као демократске заједнице и државе.
5. Преко надлежних органа захтјевати ревизију категоризације свих учесника и жртава
отаџбинског рата, у циљу утврђивања стварног стања и доприноса сваког појединца
у отаџбинском рату, како би се и права остварила у складу са тим чињеницама и
доприносима.
6. Трајно радити на заштити имена, ликова, гробница, гробаља, изградњи спомен
обиљежја погинулих и заробљених бораца и њиховој заштити.

7. Указивати на појаве и пропусте органа власти, појединаца и организација који својим
чињењем и нечињењем наносе штету и неправду према заробљеним и погинулим
борцима и њиховим породицама.
8. Истицати и одавати јавна признања институцијама и појединцима који својим радом
доприносе остваривању и унапређењу програмских циљева и задатака наше
Организације и свих њених чланова.
9. Путем интернет презентације Организације и друштвених мрежа обезбедити
информисање и јавно обавјештавање о питањима од значаја за Организацију и њене
чланове.
10. У остваривању програмских циљева и задатака остварити сталну и пуну сарадњу са
свим носиоцима власти у Републици Српској, као и другим органима и
организацијама са сличним циљевима и задацима.
3. ЧЛАНОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ – ПРАВА И ДУЖНОСТИ
Члан 12.
(1) Чланови Организације могу бити сви ужи чланови породице заробљених и погинулих
бораца војске Републике Српске и цивилне жртве рата, чланови породице са којима је
борац живео у заједничком домаћинству до заробљавања – погибије, као и остали
чланови породице који по Закону остварују одређена права по основу нестанка –
погибије борца.
(2) Чланови Организације могу бити браћа и сестре погинулог – заробљеног борца, без
обзира да ли остваарују нека права по Закону.
(3) Организација може имати почасне и помажуће чланове који својим радом и дјеловањем
доприносе помоћи у раду Организације или пружају конкретну помоћ члановима
Организације.
(4) Одлуку о пријему и искључењу доноси Скупштина на приједлог Предсједништва
Организације.
(5) На одлуку о искључењу члана из Организације, незадовољни члан може уложити жалбу
Скупштини Републичке Организације у року од 30 дана од дана пријема одлуке о
искључењу.
(6) Одлука Скупштине Републичке Организације је коначна.
Члан 13.
(1) Сваки члан има чланску карту коју издаје Градска Организација.
(2) Облик и текст чланске карте прописаће Предсједништво Организације, као и висину
чланарине.
Члан 14.
(1) Чланство у Организацији престаје:
1. Престанком рада Организације.
2. Искључењем из Организације.
3. Смрћу члана Организације.
Члан 15.
(1) Права члана Организације су:

1. Да учествује у раду Организације непосредно или као члан неког од органа
Организације или преко својих представника у органима Организације.
2. Да бира и да буде биран у органе Организације.
3. Да буде информисан о својим правима и раду Организације.
4. Да даје приједлоге, мишљења и примједбе на рад органа Организације.
5. Да остварује права у складу са овим Статутом и другим одлукама Организације на
свим нивоима организовања.
(2) Дужности члана Организације су:
1. Да дјелује у складу са Статутом, одлукама и програмским циљевима и задацима
Организације.
2. Да чува лик и дјело заробљеног и погинулог борца, свој углед и углед и ауторитет
Организације.
3. Да правилно и добронамјерно тумачи и спроводи одлуке Организације и њених
органа.
4. ОРГАНИЗОВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Члан 16.
(1) Организација се организује на територијалном принципу за подручје Града Бијељина.
(2) На нивоу Града дјелује Градска Организација а на нивоу мјесних заједница, мјесни
Одбори.
(3) Предсједништво Организације ће посебном одлуком утврдити број мјесних Одбора по
територијалном принципу и броју чланова за поједине мјесне Одборе.
(4) Мандат у оба облика организовања траје 4 (четири) године, са могућношћу поновног
избора.
Члан 17.
(1) Избор делегата у скупштину Градске Организације бира се на принципу територијалне
заступљености и заступљености свих категорија (полна и старосна структура чланова
Организације), а исту сачињава 31 (тридесет један) делегат.
(2) Критерије и делегате утврђује Предсједништво Организације за сваку сједницу
Скупштине.
Члан 18.
(1) При изради критерија и избору чланова органа Организације на свим нивоима
организовања, обавезно ће се узимати у обзир и елементи моралног кодекса и
понашања, који онемогућавају избор појединаца који су:
1. Ангажовани у руководствима политичких странака – партија.
2. Ако су кажњавани због крађе, користољубља, привредног криминала, учествовања у
радњама ратног профитерства и других кривичних дјела и неморалних радњи
утврђеним Законом.
3. Ако су својим непосредним утицајем, неодговорним радом и дјеловањем проузроковали
погибију бораца или избјегавали обавезе у отаџбинском рату.
4. Ако својим радом и дјеловањем каљају углед и лик погинулог борца и наносе штету
угледу Организације и њених чланова.

Члан 19.
(1) Изабрани чланови Организације могу бити смијењени – опозвани, ако својим радом и
дјеловањем наносе штету угледу Организације и њених чланова.
(2) Умјесто тих и неактивних чланова, Предсједништво ће по потреби бирати нове
чланове.
5. ОРГАНИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Члан 20.
(1) Органи Организације су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Скупштина Градске Организације.
Предсједништво Организације.
Одбор породица заробљених бораца и несталих цивила Републике Српске.
Одбор демобилисаних бораца војске Републике Српске.
Одбор потомака – дјеце погинулих и несталих бораца војске Републике Српске.
Надзорни Одбор.
Члан 21.

(1) Скупштина је највећи орган Организације.
(2) Сједница Скупштине се може одржати ако истој присуствује надполовична већина
делегата, а одлуке доноси ако за исте гласа надполовична већина присутних делегата.
Члан 22.
(1) Сједница Скупштине се одржава најмање једанпут годишње, а по потреби и чешће.
(2) Скупштину сазива и са истом руководи предсједник Скупштине.
(3) Вандредна Скупштина одржаће се на захтјев Предсједништва Организација, надзорног
Одбора, на тражење 1/3 (трећине) делегата, као и по одлуци предсједника Организације
или предјседника Скупштине.
6. НАДЛЕЖНОСТИ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ
Члан 23.
(1) Скупштина Организације доноси и усваја:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Статут и статутарне одлуке предсједника Скупштине.
Бира предсједника и замјеника предсједника Скупштине.
Бира предсједништво Организације од 7 (седам) чланова.
Бира предсједника и замјеника предсједника Организације.
Бира надзорни Одбор од 3 (три) члана.
Бира чланове Предсједништва Републичке Организације.
Бира делегате у Скупштину Републичке Организације.
Доноси програм рада Организације за текућу годину.
Доноси финансијски план Организације за текућу годину.
Усваја извјештај о раду Организације за претходну годину.

11.
12.
13.
14.

Усваја финансијски извјештај Организације за претходну годину.
Доноси пословник о раду Скупштине.
Именује чланове комисија Скупштине Организације и Организације у цјелини.
Доноси и друге одлуке из своје надлежности.
Члан 24.

(1) Предсједништво Организације разматра и усваја:
1. Предсједништво је извршни Орган Скупштине.
2. Утврђује приједлог програма рада Организације и доноси свој оперативни програм рада
по роковима и носиоцима.
3. Утврђује приједлог финансијског плана Организације.
4. Утврђује приједлог извјештаја о раду Организације.
5. Утврћује приједлог финансијског извјештаја Организације.
6. Из својих редова бира подпредјседника Предсједништва.
7. Утврђује систематизацију радних мјеста у Организацији.
8. По претходно објављеном јавном конкурсу, а на приједлог конкурсне комисије именује
и разрјешава секретара Организације.
9. Доноси правилник о платама и накнадама изабраних функционера и запослених
радника у Организацији.
10. Усваја измјене и допуне Статута Организације, уз обавезу верификације на првој
наредној радној сједници Скупштине Организације.
11. Одређује овлашћена лица за потписивање финансијских налога.
12. Доноси одлуку о отварању жиро рачуна.
13. Проводи одлуке и закључке Скупштине Организације.
14. Даје званично тумачење Статута и других одлука Организације.
15. Пружа стручну, организациону и другу помоћ мјесним Одборима.
16. Доноси пословник о раду Предсједништва и именује чланове комисије из своје
надлежности.
17. Између два засједања Скупштине може по потреби у свој састав кооптирати 1/3
(трећину) нових чланова.
18. Сједнице Предсједништва се одржавају једанпут мјесечно, а по потреби и чешће, а може
се одржати ако сједници присуствује надполовична већина чланова.
19. Одлуке се доносе надполовичном већином гласова присутних чланова.
20. У хитним и неодложним случајевима Предсједништво може путем факса или телефона
потврдити, усагласити и усвојити закључке и одлуке.
21. Обавља и друге послове из своје надлежности.
Члан 25.
(1) Предсједник Организације има сљедећа права и обавезе:
1.
2.
3.
4.

Представља Организацију у односима са трећим лицима.
Сазива сједницу Предсједништва и истом руководи.
Стара се о извршењу одлука и закључака Предсједништва и Скупштине Организације.
Врши и друге послове утврђене овим Статутом, одлукама Скупштине и Предсједништва
Организације.
5. У његовом одсуству мијења га један од подпредсједника Организације.
6. Предсједник Организације је по функцији предсједник Предсједништва.
7. За свој рад одговара Скупштини Организације.

Члан 26.
(1) Предсједник Скупштине има сљедећа права и обавезе:
1. Предсједник Скупштине је по функцији члан Предсједништва Организације.
2. Предсједник Скупштине има право да даје вето на одлуке Предсједништва за које
сматра да су у супротности са важећим Законима и прописима, а о чему коначан став
доноси Скупштина на првом редовном засједању.
3. Предсједник Скупштине прати реализацију закључака и одлука Скупштине.
Члан 27.
(1) Дужности и обавезе секретара Организације су:
1. Обавља стручне и организационе послове на припреми сједница Предсједништва,
Скупштине и других органа Организације.
2. Израђује све потребне одлуке и закључке Скупштине и Предсједништва
Организације и друге акте Организације.
3. Чува и одговара за печат, штамбиљ и документе Организације.
4. Организује и руководи радом запослених у Организацији, сем изабраних
функционера Организације.
5. Стара се о спровођењу одлука и закључака Скупштине и Предсједништва
Организације и поступа по налозима предсједника Организације и предсједника
Скупштине.
6. Руководи званичном интернет презентацијом Организације.
7. Руководи званичном имејл адресом Организације.
8. По овлашћењу предсједника заступа Организацију у односу са тређим лицима.
9. За свој рад одговоран је предсједнику Организације.
10. Ради и друге послове за потребе Предсједништва и Скупштине Организације.
Члан 28.
(1) Одбор породица заробљених бораца и несталих цивила Републике Српске је орган
Организације који има слиједеће обавезе:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Доноси свој план рада којим дефинише своје активности.
Одбор својим пословником урећује кворум и начин одлучивања.
Мандат чланова Одбора је 4 (четири) године, уз могућност поновног избора.
Одбор ради и одлучује самостално у доношењу циљева и задатака.
Одбор сачињава 5 – 7 чланова, има предсједника и замјеника предсједника.
Доноси Одлуке и закључке те их предлаже Предсједништву Организације на усвајање.
Предсједник Одбора за рад Одбора одговара Предсједништву Организације.
Предсједник Одбора је по функцији члан Предједништва Организације.
Предсједник сазива сједнице Одбора и истим руководи.
У хитним и неодложним случајевима Одбор може путем факса или телефона
потврдити, усагласити и усвојити закључке и одлуке.
11. Сједнице Одбора се одржавају једанпут мјесечно, а по потреби и чешће, а може се
одржати ако сједници присуствује надполовична већина чланова. Одлуке се доносе
надполовичном већином гласова присутних чланова.

12. Одбор се бави тражењем заробљених и несталих бораца ВРС и несталих цивила
Републике Српске.
13. Планира и спроводи и друге активности из своје надлежности, што дефинише планом
рада и пословником.
14. Учествује у обиљежавању значајних датума из протеклог Одрамбено-отаџбинског рата.
15. Планира и спроводи и друге активности из своје надлежности, што дефинише планом
рада и пословником.
16. Одбор нема статус правног лица.
Члан 29.
(1) Одбор демобилисаних бораца војске Републике Српске је орган Организације који има
слиједеће обавезе:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Доноси свој пословник о раду, план рада и друге акте.
Одбор својим пословником урећује кворум и начин одлучивања.
Мандат чланова Одбора је 4 (четири) године, уз могућност поновног избора.
Одбор ради и одлучује самостално у доношењу циљева и задатака.
Одбор сачињава 5 – 7 чланова, има предсједника и замјеника предсједника.
Доноси Одлуке и закључке те их предлаже Предсједништву Организације на усвајање.
Предсједник Одбора за рад Одбора одговара Предсједништву Организације.
Предсједник Одбора је по функцији члан Предједништва Организације.
Предсједник сазива Одбор и истим руководи.
У хитним и неодложним случајевима Одбор може путем факса или телефона
потврдити, усагласити и усвојити закључке и одлуке.
Сједнице Одбора се одржавају једанпут мјесечно, а по потреби и чешће, а може се
одржати ако сједници присуствује надполовична већина чланова. Одлуке се доносе
надполовичном већином гласова присутних чланова.
Утврђује приоритет социјално-материјалних и других питања демобилисаних бораца.
Организује и учествује у обиљежавању значајних датума из протеклог Одрамбеноотаџбинског рата.
Планира и спроводи и друге активности из своје надлежности, што дефинише планом
рада и пословником.
Одбор нема статус правног лица.
Члан 30.
(1) Одбор потомака-дјеце погинулих и несталих бораца је орган Организације који има
слиједеће обавезе:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Доноси свој пословник о раду, план рада и друге акте.
Одбор својим пословником урећује кворум и начин одлучивања.
Мандат чланова Одбора је 4 (четири) године, уз могућност поновног избора.
Одбор ради и одлучује самостално у доношењу циљева и задатака.
Одбор сачињава 5 – 7 чланова, има предсједника и замјеника предсједника.
Доноси Одлуке и закључке те их предлаже Предсједништву Организације на
усвајање.
7. Предсједник Одбора за рад Одбора одговара Предсједништву Организације.
8. Предсједник Одбора је по функцији члан Предједништва Организације.
9. Предсједник сазива Одбор и истим руководи.

10. У хитним и неодложним случајевима Одбор може путем факса или телефона
потврдити, усагласити и усвојити закључке и одлуке.
11. Сједнице Одбора се одржавају једанпут мјесечно, а по потреби и чешће, а може се
одржати ако сједници присуствује надполовична већина чланова. Одлуке се доносе
надполовичном већином гласова присутних чланова.
12. Бира комисију која утврђује приоритет социјално-материјалних и других питања
потомака-дјеце погинулих бораца.
13. Анализира и прати остваривање права утврђених законским и подзаконским актима
која су од посебног интереса за младе.
14. Учествује у обиљежавању значајних датума из протеклог Одрамбено-отаџбинског
рата.
15. Планира и спроводи и друге активности из своје надлежности, што дефинише
планом рада и пословником.
16. Одбор нема статус правног лица.
Члан 31.
(1) Надзорни Одбор од 3 (три) члана бира Скупштина Организације на изборној сједници
Скупштине.
(2) Надзорни Одбор врши контролу рада свих органа Организације на свим нивоима
организовања и указује на пропусте у њиховом раду.
(3) Врши надзор и контролу над финансијским пословањем Организације, а извјештаје
подноси на увид Предсједништву и редовној годишњој сјединици Скупштине на
усвајање.
7. СРЕДСТВА И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
Члан 32.
(1) Финансијска средства за успјешан рад Организације обезбјеђују се из буџета Града
Бијељина.
(2) Организација може обезбјећивати и друга додатна средства на донаторски начин, како
од правних тако и од физичких лица.
(3) Организација може учествовати и у пројектима и из истих се финансирати, ако на било
који начин доприносе бољем раду Организације и остваривању права њених чланова.
(4) Сва финансијска средства се користе искључиво преко жиро рачуна код овлашћене
банке за обављање платног промета.
(5) Средства се морају користити у складу са намјенама утврђеним финансијским планом
Организације, уз састављање периодичних и завршног рачуна по важећим прописима.
8. ЈАВНОСТ И НАЧИН РАДА
Члан 33.
(1) Рад Организације је јаван, изузев у случајевима који би могли нанијети штету угледу
Организације и њених чланова, о чему одлуку доноси Предсједништво Организације.
(2) Организација јавност свога рада може постићи званичном интернет презентацијом
Организације или путем друштвених мрежа, а све у сврху информисања својих чланова.
(3) У циљу информисања чланова и других органа и организација, Организација ће
користити сва легална и расположива средства информисања, усмене и писмене

захтјеве и информације упућене органима власти, конференције за штампу, а по
потреби може организовати јавне протесте и митинге.
9. ПРЕСТАНАК РАДА ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Члан 34.
(1) Организација престаје са радом када то одлучи Скупштина Организације 2/3
(двотрећинском) већином делегата у Скупштини.
(2) Престанак рада може услиједити и по сили Закона, ако се стекну такви услови, или у
случају другог организовања породица заробљених и погинулих бораца и несталих
цивила Града Бијељина.
(3) Послије одлуке Скупштине, или другог разлога о престанку рада, Организација се
брише из регистра код Основног суда у Бијељини.
(4) Одлуком о престанку рада дефинише се статус имовине и средстава Организације.
10. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 35.
(1) Питања која нису регулисана овим Статутом биће регулисана Одлукама
Предсједништва Организације, а примјењиваће се и одредбе Закона о удружењима и
фондацијама Републике Српске, као и одредбе других Закона и прописа Републике
Српске.
Члан 36.
(1) Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Општинске Организације
породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Бијељина од 09.06.2012.
године.
Члан 37.
(1) Овај Статут представља основни правни акт Организације, а ступа на снагу даном
усвајања на сједници Скупштине Организације.
(2) Предсједништво може у хитним и неодложним случајевима донијети одлуку о допуни
статута што ће скупштина верификовати на првом наредном засједању.

У Бијељини,_______________ године.
Број:________________
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
НИКО КИСИЋ

