
ИЗВОД   ИЗ   С  Т  А  Т  У  Т А 
САВЕЗА ПОТОМАКА РАТНИКА СРБИЈЕ 1912-1920.ГОДИНЕ 

 

ДЕО I 

 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овим Статутом уређују се: основне одредбе, циљеви и задаци, чланство, органи и облици 

организовања, сарадња Савеза, имовина, планирање, финансирање, заступање и 

представљање, запослени, јавност рада, матична књига и евиденција, општа акта, статусне 

промене и завршне одредбе. 

Члан 2. 

 

Савез потомака ратника Србије 1912-1920.године (у даљем тексту: Савез), је друштвена 

организација која чува и развија светле традиције наше славне прошлости са тежиштем на 

периоду од 1912-1920. године.  

Основан је 15.септембра 1919.године под називом Народна одбрана, мења назив у Савез, 

наставља традиције ратника ослободилачких ратова Србије, рад и активност темељи на 

патриотизму и родољубљу према свом народу и Отаџбини. 

Дан Савеза је 3.јануар, када је донета одлука о настављању традиција Народне одбране и 

одлучено о одржавању Конгреса учесника балканских и Првог светског рата 

15.9.1919.године. 

Скраћени назив Савеза је СПРС 1912-1920.године 

 

Члан 3. 

 

Савез је регистрован код надлежног државног органа, са статусом правног лица. 

Савез има матични број код надлежног државног органа за статистику. 

 

Члан 4. 

 

Савез је добровољна, патриотска, нестраначка друштвена организација потомака српских 

ратника и нико нема право да у оквиру његовог рада, активности и у његовим службеним 

просторијама спроводи страначке циљеве, интересе и идеологију. 

Савез потомака ратника Србије 1912-1920.године, чине подружнице Савеза у месним 

заједницама, општинске и градске организације Савеза у општинама-градовима, окружни, 

градски, покрајински одбори и Републички одбор Савеза, на простору Републике Србије. 

Савез наставља традиције Народне одбране, основане 1908.године после анексије Босне и 

Херцеговине, реафирмисане 1919.године на конгресу учесника балканских и Првог 

светског рата, односно Удружења носиоца Албанске споменице, Удружења носиоца 

Карађорђеве звезде, Удружења ратника пробоја Солунског фронта, Удружења 

добровољаца  и Удружења 1300 каплара. 

Слава Савеза је Ђурђевдан. 

Химна Савеза је “Марш на Дрину”. 



 

Члан 5. 

 

Седиште Савеза је у Београду, у згради Централног дома Војске Србије  улица Браће 

Југовића број 19. 

 

Члан 6. 

 

Савез заступа и представља председник Савеза, у складу са одредбама овог Статута, а у 

његовом одсуству Савез заступа потпредседник Савеза. 

 

Члан 7. 

 

Савез има округли печат, са текстом на српском језику, ћирилицом: Савез потомака 

ратника Србије 1912-1920.године – Београд и правоугли штамбиљ, са текстом: Савез 

потомака ратника Србије 1912-1920. године, број…. датум…..адреса: Централни дом 

Војске Србије,Београд,Браће Југовића 19. 

Отисак печата се ставља на општа и службена ката Савеза, поред потписа лица 

овлашћеног за потписивање, а отисак штамбиља се ставља у горњем левом углу  акта 

Савеза, односно на одговарајућем месту акта који Савез добија. 

Печат и штамбиљ Савеза налазе се код лица овлашћеног од председника Савеза за чување 

и употребу. 

 

Члан 8. 

 

Савез има жиро-рачун код банке. 

 

Члан 9. 

 

Застава Савеза је застава Републике Србије са текстом у горњем левом углу заставе: Савез 

потомака ратника Србије 1912-1920.године. 

Застава је као и Статут, јединствена за цео Савез.Обележја општинских организација, 

градских, окружних, покрајинских и Републичког одбора изражавају се посебном лентом 

на копљу заставе. 

 

ДЕО  II 

 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САВЕЗА 

 

Члан 10. 

 

Циљеви и задаци Савеза су: 

- Чување и развијање традиција наше славне прошлости, са тежиштем на периоду 1912-

1920.године, кроз одавање поште погинулим и умрлим ратницима, обележавање 

годишњица значајних догађаја из историје српског народа, одржавање академија, 

предавања, посета местима и споменицима историјског значаја, у циљу развијања 



витештва, јунаштва и самопоштовања, као узвишених особина и врлина, које су красиле 

војнике и старешине српске војске и народа. 

- Подржавање и популарисање издавачке делатности, са темама ослободилачких ратова 

Србије, прикупљање материјала и средстава за издавање књига, албума и других 

публикација из живота, борби и подвига српске војске у њеним ослободилачким ратовима 

и у том циљу остварује сарадњу са командама и јединицама војске Србије, органима 

власти и институција. 

- Организовање посета јединицама Војске Србије, рањеницима у болницама и на 

рехабилитацији; 

- Организовање и остваривање сарадње са другим борачким организацијама, у земљи и 

иностранству у циљу остваривања заједничких циљева и интереса; 

- Национално и морално уједињавање потомака ослободилачких ратова у земљи и 

иностранству и мотивисање за одбрану Отаџбине. 

 

ДЕО III 

 

ЧЛАНСТВО У САВЕЗУ 

 

Члан 11. 

Чланови Савеза могу бити појединачни, колективни и почасни. Члановима Савеза којима 

се  издају  чланске карте, појединачног, колективног и почасног члана Савеза. 

 

Члана 12. 

 

Чланови појединци могу бити потомци ратника ослободилачких ратова Србије од 1912-

1920.године, ако прихватају Статут и потпишу приступницу за учлањење у Савез. 

 

Члан 13. 

 

Колективни чланови Савеза могу бити борачке и патриотске организације, удружења, 

школе, радне и друге организације и други субјекти ако прихватају Статут и донесу 

одлуку о приступању Савезу. 

Колективни члан Савеза је и секција “Poali D,Orijent”, а могу бити и секције других 

борачких организација сличне  оријентације  Савезу. 

 

Члан 14. 

 

Савез може имати почасне и помажуће чланове, у складу са одлуком Скупштине и 

Републичког одбора Савеза. 

Почасни чланови Савеза су угледне личности из земље и иностранства. 

 

Члан 15. 

 

Права и дужности чланова: 

- да чувају углед и достојанство Савеза; 

- да активно раде у својој подружниции и органу у коме су изабрани; 



- да плаћају чланарину Савезу; 

- да буду обавештени о раду Савеза, његових органа и облика деловања; 

- да буду обавештени о усмеравању средства Савеза, његових облика  

  деловања (подружница и одбора чији су чланови). 

 

Члан 16. 

 

Права и дужности колективних чланова: 

- да прате и подржавају Савез и учествују у његовим активностима; 

- да се боре за циљеве Савеза и његову улогу у друштву; 

- да васпитно, одговорно и радно изражавају традиције наше славне 

  прошлости, јачају патриотизам и доприносе одбрани Отаџбине; 

 

Члан 17. 

 

Права и дужности почасних  чланова: 

- да учествују у раду Скупштине, Републичког одбора, општинског одбора,  

  покрајинског, градског и окружног одбора и подружнице којој територија- 

  лно припадају; 

- да на седницама органа и облика организовања из алинеје 1.овог члана,  

  гласају, ако орган, односно облик организовања, донесе одлуку о том праву. 

 

ДЕО IV 

 

ОРГАНИ И ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА САВЕЗА 

 

Члан 18. 

 

Органи Савеза су: 

 

- Скупштина, 

- Републички одбор, 

- Суд части, 

- Председништво, 

- Надзорни одбор, 

- Извршни одбор, 

- председник, 

- потпредседник, 

- генерални секретар. 

 

Избор, мандат и делокруг рада ових органа, уређују се овим Статутом и Пословником о 

раду колективних органа Савеза. 

Облици организовања Савеза су; подружнице у месним заједницама, градске и општинске 

организације у градовима и општинама, покрајински, окружни и градски одбори. 

Организација и делокруг рада ових облика организовања, уређују се овим Статутом и 

Статутарном одлуком Републичког одбора Савеза. 



Савез има Стручну службу за вршење послова и задатака утврђеним овим Статутом и 

општим актима, која доноси Скупштина и Републички одбор Савеза. 

 

 

 

8. ПОДРУЖНИЦЕ, ОПШТИНСКЕ-ГРАДСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, 

ОПШТИНСКИ,ГРАДСКИ,ОКРУЖНИ И  

ПОКРАЈИНСКИ ОДБОРИ САВЕЗА 

 

Члан 34. 

 

Савез организује подружнице, општинске и градске организације, општинске, градске, 

окружне и покрајинске одборе у складу са одредбама овог Статута и Статутарном 

одлуком Републичког одбора Савеза. 

Члан 35. 

 

За подружнице, општинске и градске организације, општинске, градске,окружне и 

покрајинске одборе, Статутарном одлуком, Републички одбор Савеза уређује: поступак 

оснивања, организацију и делокруг рада, које колективне и инокосне органе имају- избор, 

мандат и опозив органа, финансирање, наплату чланарине, вођење евиденција, сарадњу, 

минималан број чланова и друго. 

 

 

 

Члан 36. 

 

Подружнице, општинске и градске организације, општински, градски,окружни и 

покрајински одбори, усклађују своју организацију рада у смислу члана 34.овог Статута, у 

року утврђеном одлуком Републичког одбора Савеза. 

 

 

Члан 37. 

 

Чланови органа Савеза раде и сарађују са подружницама, општинским и градским 

организацијама, градским, окружним и покрајинским одборима, у складу са планом и 

програмом Савеза. 

Чланови покрајинских одбора раде и сарађују са општинским-градским организацијама, 

окружним одборима и подружницама на територији АП Војводине и АП Косова и 

Метохије. 

Чланови окружних и градских одбора, раде и сарађују са подружницама и општинским 

организацијама и одборима на територији округа, у складу са планом окружног и градског 

одбора. 

Чланови општинских одбора раде и сарађују са подружницама на територији општине у 

складу са планом рада општинског одбора. 

 

 



Члан 38. 

 

У циљу чувања и развијања традиција ослободилачких ратова Србије, јачања патриотизма 

и одбране Отаџбине, Савез оснива општинске-градске  организације и подружнице у 

општинама-градовима на територији Републике Србије. 

Општинске-градске организације Савеза у општинама-градовима, чине чланови Савеза са 

простора општине-града. 

Општинска-градска организација Савеза у општини-граду има: 

- Скупштину, 

- Одбор, 

- Председништво одбора, 

- Надзорни одбор, 

- Суд части. 

Редовне седнице Скупштине општинске-градске организације Савеза одржавају се сваке 

године, ванредне по потреби, а изборне сваке четврте године. 

Одбор општинске-градске организације Савеза у општини-граду има 11-15 чланова, 

зависно од броја чланова општинске-градске организације. 

Председника, потпредседника и секретара, председника Надзорног одбора и Суда части 

бира Скупштина општинске организације Савеза. Мандат изабраних чланова траје 4 

године. 

Одбор се састаје свака два месеца редовно, а ванредно по потреби. 

Надзорни одбор општинске-градске организације и Суд части имају по 3 члана, од којих је 

1 председник. 

Председништво као извршни орган чине: председни, секретар, председник Суда части, 

председник надзорног одбора и благајник. 

 

Члан 39. 

 

Одбор општинске-градске  организације Савеза оснива  подружнице Савеза у месним 

заједницама, односно при месним канцеларијама. 

Подружница Савеза има Скупштину коју чине сви чланови Савеза у месној заједници 

односно при месној канцеларији  и одбор подружнице од 5-7 чланова. 

Председника, потпредседника,секретара,благајника,надзорника и судију, као и остале 

чланове одбора, бира Скупштина месне подружнице Савеза, редовно сваке четврте 

године. 

 

Члан 40. 

 

Права и обавезе органа општинске-градске организације Савеза и подружнице у месној 

заједници, односно при месној канцеларији, регулише се Пословником о раду, које доноси 

Републички одбор Савеза једнообразно. 

 

Члан 41. 

 

У циљу организованог и доследног чувања и развијања традиција ослободилачких ратова 

Србије, већег утицаја и координирање рада у организацијама Савеза у општинама-



градовима, Савез оснива окружне одборе Савеза, на простору округа у Републици Србији 

и градске одборе Савеза у великим градовима (који имају више 3 и више општина) 

Окружне и градске одборе Савеза чине делегати Савеза у општинама на територији 

округа-града. 

Окружни и градски одбор чине најмање по један-два делегата из сваке организације 

Савеза у општини и граду. 

Окружни-градски одбор Савеза има 9-15 чланова, зависно од величине округа-града, осим 

Београда, који има 19 чланова 

Савез оснива и има покрајинске одборе Савеза (за Војводину и Косово и Метохију), који 

имају 15-21 чланова и њихов мандат траје 4 године. 

 

ДЕО  XI 

 

 

ЈАВНОСТ РАДА У САВЕЗУ 

 

Члан 49. 

 

У циљу благовременог и потпунијег информисања чланства и јавности о раду Савеза, 

његових органа и облика организовања, Савез информише чланство и грађане путем: 

седница органа, извештаја који се органима подносе, листа “Завет”, зборника и средстава 

информисања. 

 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 57. 

 

Аутентично тумачење одредаба овог Статута даје Скупштина Савеза. 

 

         

 

             ПРЕДСЕДНИК САВЕЗА 

                        Љубомир Марковић 
 

 

 


