
На основу члана 9. и 10. Закона о удружењима и фондацијама ( Сл. гл. Републике Српске бр. 
52/01 ) основано је Удружење логораша регије Бирач са сједиштем у Братунцу које доноси : 
 
 

С  Т  А  Т  У  Т 
Удружења логораша регије Бирач 

са сједиштем у Братунцу 
 
 
 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
   
Статут Удружења логораша регије Бирач је основни и општи акт удружења.  
Статут доноси Скупштина Удружења логораша регије Бирач двотрећинском већином гласова од 
присутног броја чланова Скупштине. 
Измјене и допуне Статута врше се на исти начин као и код доношења. 
 

Члан 2. 
 
Овим Статутом уређује се назив, сједиште, права, обавезе и овлаштења Удружења логораша, 
програмски циљеви и задаци, чланство, организованост, органи и правни положај истих, 
финансирање и друга битна питања која одређују особине Удружења логораша. 
 

Члан 3. 
 
Удружење је ванстраначка, невладина и непрофитабилна организација грађана. 
 Рад Удружења је јаван. 
 

Члан 4. 
 
Удружење логораша регије Бирач ( у даљем тексту Удружење ) је јединствена организација 
логораша која организовано окупља логораше Отаџбинског рата 1991-1995 године. 
Заснива се  на демократским принципима у складу са Уставом Републике Српке и законима. 
Удружење логораша је самостална организација која има своју имовину, дефинисане унутрашње  
односе, своја статусна обиљежја и регулисан начин рада и пословања. 
 
 
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ 
 

Члан 5. 

Назив удружења је : УДРУЖЕЊЕ ЛОГОРАША РЕГИЈЕ БИРАЧ 

Члан 6. 

Сједиште Удружења је :  Братунац, улица Светог Саве бб. 

 



ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ 

Члан 7. 

Удружење је грађанско – правно лице и стиче га даном регистрације код надлежног суда. У 
правном промету Удружење наступа у своје име и за свој рачун и своје обавезе одговара 
средствима којима располаже. 

 

ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

 

Члан 8. 

Рад и остваривање функције Удружења проводи Скупштина, радом Скупштине руководи 
предсједник Скупштине или његов замјеник. 

Удружење заступа и представља предсједник Предсједништва – Управног одбора Удружења 
логораша који је уједно и предсједник  Удружења логораша регије Бирач или секретар Удружења. 

 

Члан 9. 

 Удружење може представљати и друго лице које овласти предсједник Удружења. 

 

ШТАМБИЉ ЗНАК И ЖИРО РАЧУН 

 

Члан 10. 

Удружење  има свој печат и штамбиљ. 

Печат је округлог облика пречника 40 мм, са полукружно исписаним текстом Удружење логораша 
регије „Бирач“ Братунац. У средишту печата је графички приказ „ двије руке логораша везане 
ланцем у обручу бодљикаве жице“. 

Штамбиљ је правоугаоног облика димензија 45 мм. пута 30 мм.а у редовима водоравно исписан 
је текст: 

УДРУЖЕЊЕ ЛОГОРАША РЕГИЈЕ 

„БИРАЧ“ 

БРАТУНАЦ 

Број: -------------------------------------- 

Датум:--------------------------------------- 

Члан 11. 

Удружење има свој знак. Знак  Удружења чини графички приказ „двије руке логораша везане 
ланцем у обручу бодљикаве жице“ . 

Удружење ће на свим документима користити знак ( лого ) Савеза логораша Републике Српске 
који чини графички приказ „глава логораша иза бодљикаве жице“. 

 



Члан 12. 

Удружење  има жиро рачун код банке у Бања Луци, преко које обавља своје материјално-
финансијско пословање у складу са Законом и општим актима Удружења логораша. 

 

ПРОГРАМСКИ ЗАДАТЦИ И ЦИЉЕВИ УДРУЖЕЊА 

 

Члан 13. 

• Дефинисање, остваривање и праћење остваривања права логораша. 

• Регулисање њиховог статуса, заштита њихових права и интереса те јачање њихове 
солидарности и узајамности. 

• Унапређивање материјалног положаја и социјалне сигурности те регулисање правне и 
здравствене заштите логораша. 

• Залагање за благовремено доношење одговарајућих правних прописа и ефикасно 
остваривање права којима ће се осигурати адекватна заштита и достојанствен однос 
Републике Српске  према логорашима. 

• Непосредна помоћ логорашима обезбеђујући им благовремене, потпуне информације, 
стручна упуства, извршавање одређених послова и услова за остваривање њихових 
интереса и потреба те њихово заступање пред органима који одлучују о њиховим 
правима. 

• Афирмација Удружења као јединог, непосредног и легитимног и представника логораша. 

• Залагање у остваривању наплате ратне штете од починилаца злочина над ратним 
заробљеницима - логорашима. 

• Издавање публикација о страдању ратних заробљеника-логораша. 

• Устројавање тачне и потпуне евиденције о свим ратним заробљеницима - логорашима и 
њиховим потомцима на подручју РС и шире. 

• Прикупљање чињеница и доказа у циљу кривичног гоњења починилаца, кривичног дјела 
против човјечности по међународним правилима и другим Законима за вријеме оружаних 
сукоба у Отаџбинском рату 1991/1995 РС. 

• Сарадња са музејима и документационим центрима за истраживање. 

• Континуирана сарадња са институцијама система Републике Српске. 

• Сарадња са свим организацијама укљученим на рјешавању судбина заробљених и 
несталих бораца и цивила РС. 

• Успостављање сарадње са сличним удружењима и организацијама на подручју екс 
Југославије када постоје битни интереси за Удружење и  Савез логораша Републике 
Српске. 

 

ЧЛАНСТВО 

Члан 14. 
 



Члан Удружења  може бити лице које је било у затвору-логору непријатељских војних и цивилних 
власти.  
Појединачно чланство у Удружењу  је засновано на принципу добровољности и стиче се у 
моменту потписивања приступнице у Удружењу. 
Члан Удружења  може потписати приступницу само у једном Удружењу логораша.  
Удружење се може учлањивати у савезе и друге облике удруживања у складу са законом. 
Удружење има почасне чланове које проглашава Скупштина на предлог Предсједништва - УО 
Удружења. 
 

Члан 15. 

 

Права члана Удружења логораша су : 

 
 а) Да учествује у раду Удружења као члан, непосредно или посредно преко својих    
представника у Савезу логораша. 
б)    Да бира и буде биран. 
ц)    Да буде информисан. 
д)  Да остварује сва права утврђена Законом као појединац или преко Удружења и Савеза 
логораша писменим обраћањем. 
е)     Да добровољно иступи из Удружења. 
ф)  Да остварује сва друга права утврђена овим Статутом, одлукама и другим законским 
прописима. 
 
Чланство у Удружењу престаје неизвршавањем права и обавеза која су предвиђена овим 
Статутом.                      
Одлука о предстанку чланства доноси Предсједништво Удружења – Управни одбор . 
 

Члан 16. 

Обавезе члана су : 

 
     а)  Да дјелује и ради у складу са Статутом и програмским активностима Удружења. 
     б)  Да чува свој углед и углед Удружења и Савеза логораша. 
     ц)  Да плаћа чланарину. 

Члан 17. 

         Мандати у Удружењу трају 4 (четири) године, уз могућност поновног избора како 
предсједника и потпредсједника тако и чланова Предсједништва – Управног одбора. 

Члан 18. 

ПРЕДСТАВНИЦИ У ОРГАНИМА УДРУЖЕЊА  ИМАЈУ ПРАВО: 
 
  а)  Иницијативе и предлагања 
  б)  Обавијештености 
  ц)  Говора на сједницам 
  д)  Учествовање у доношењу одлука 
  е)  Заштите свог положаја 



 
 
 
ДУЖНОСТИ ПРЕДСТАВНИКА У ОРГАНИМА  УДРУЖЕЊА  ЛОГОРАША СУ: 
 
 ф)   Присуствовање сједницама 
  г)   Активно учешће у раду органа 
  х)   Да у свом органу одговара члановима Удужења. 
  и)   Да се придржава реда на сједницама. 
 

Члан 19. 
 
Избори о Удружењу логораша на свим нивоима организовања врши се једном у четири (4) године 
(по истеку мандата). 
У случају оставке или опозива члана бира се други члан из средине која га је изабрала, односно 
опозвала. 
Опозив  се врши од стране органа који га је бирао на исти начин као и избор. 
 

Члан 20. 
 
За пуноправно одлучивање и доношење одлуке у Удружењу логораша на свим нивоима потребно 
је да сједници присуствује надполовична већина чланова. 
 
Одлуке се доносе простом већином гласова изузев Статута који се усваја двотрећинском 
већином и одлуке о престанку рада Удружења. 
 

Члан 21. 
 
Скупштину припрема Предсједништво и предсједник Скупштине Удружења логораша. 
 
Скупштину сазива предсједник Скупштине самоиницијативно, а дужан је да сазове Скупштину на 
захтјев Предсједништва - Управног одбора  , једне трећине чланова Скупштине, или на захтјев 
Надзорног одбора. 
 
 
ОРГАНИ  УДРУЖЕЊА  ЛОГОРАША 
 

Члан 22. 
 
Органи Удружења логораша су : 
 

1. Скупштина Удружења логораша која броји деветнест (19) чланова (делегата ) 
2. Предсједништво – Управни одбор који броји седам (7) чланова 
3. Надзорни одбор који броји три (3) члана 
4. Стална и привремена радна тијела 

 
 

Члан 23. 
 

СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА  ЛОГОРАША 



 
1. Доноси Статут и Пословник о свом раду 
2. Верификује мандате изабраних представника у Скупштини 
3. Бира предсједника Скупштине из редова Скупштине 
4. Бира предсједника и чланове предсједништва Удружења логораша 
5. Бира чланове Надзорног одбора 
6. Доноси програм рада и финансијски план 
7. Усваја извјештај о раду 
8. Иницира активности, предлаже ставове и одлуке чланова и органа Удружења логораша 
9. Анализира остваривање програма и програмских цињева и задатака Удружења логораша , 

те предлаже и доноси закључке о конкретним активностима. 
10. Доноси одлуке о формирању сталних и повремених радних тијела Скупштине. 
11. Обавља друге задатке у утврђене Статутом Удружења у складу с програмским циљевима и 

задацима и програмима рада Удружења логораша. 
 

Члан 24. 
 
Скупштина одржава своје сједнице по потреби а најмање једном годишње. 
Ванредну Скупштину ће сазвати предсједник Скупштине ако за тим искрсну ванредне потребе. 
Предсједник ће сазвати ванредну Скупштину у складу са чл.21. Статута. 
Ближе одредбе о сазивању и одржавању сједница Скупштине и њених органа регулисаће се 
Пословником о раду Скупштине и њених органа. 
 
 
ПРЕДСЈЕДНИШТВО ( УПРАВНИ ОДБОР ) УДРУЖЕЊА ЛОГОРАША 
 
 

Члан 25 
 
Предсједништво је извршни орган Скупштине Удружења логораша. 
Мандат чланова Предсједништва је 4 (четири) године уз могућност поновног избора. 
Структура Предсједништва одговара структури чланова Удружења логораша. 
Број, састав и начин избора у Предсједништво уређује се посебном одлуком Скупштине 
Удружења логораша. 
 

Члан 26. 
 

1. Бира два потпредсједника предсједништва Удружења логораша. 
2. Доноси оперативни план рада и обезбјеђује остваривање програма рада и програмских 

циљева и задатака Удружења логораша. 
3. Иницира доношење и остваривање ставова и одлука Скупштине Удружења логораша. 
4. Предузима конкретне активности у рјешавању појединачних, групних и заједничких захтјева 

и интереса логораша. 
5. Обезбјеђује услове за рад и законитост рада органа и тијела  Удружења логораша. 
6. Предсједништво је овлаштено да покрене поступак опозива за неактивне чланове који 

својим радом не доприносе у активном раду Удружења логораша. 
7. Припрема сједнице Скупштине Удружења. 
8. Врши све радње везане за остваривање програмских задатака које утврди Скупштина. 
9. Усваја завршни рачун. 
10. Именује  секретара. 



11. Доноси пословник о свом раду. 
12. Иницира и активно учествује у дефинисању и остваривању и остваривању права логораша. 
13. Непосредно сарађује са државним органима и институцијама у РС ради дефинисања и 

остваривања права лигораша. 
14. Координира и усмјерава рад одбора, комисија и других радних тијела. 
15. Иницира активности и доноси ставове којима се доприноси акционој повезаности, 

међусобној сарадњи, информираности, те пуној одговорности и законитости у раду. 
16. Обезбеђује сарадњу са политичким странкама и друштвеним организацијама које 

доприносе остваривању програмских циљева и задатака Удружења логораша. 
17. Обезбеђује уредну евиденцију. 
18. Прати и обезбеђује права логораша и у том смислу даје мишљење, препоруке и друге 

облике писмених обраћања надлежних органа, организација, предузећима и другим 
институцијама. 

19. Обавља и друге послове утврђене Статутом, Одлуком органа Удружења логораша као и 
друге послове које наметне пракса у остваривању програмских циљева и задатака. 

20. Кооптира нове чланове Предсједништва и других радних тијела до 30% од укупног броја до 
сазивања Скупштине удружења логораша. 

 
 

НАДЗОРНИ ОДБОР  

Члан 27. 
  
 
Врши надзор над материјално-финансијским пословањем и контроле примјене Статута 
Удружења логораша. 
Надзорни одбор броји 3 (три) члана. 
Надзорни одбор на својој конститутивној сједници бира предсједника. 
Начин рада и друга питања у вези са радом  Надзорног одбора уређују се пословником. 
Надзорни одбор најмање једном годишње врши преглед материјално - финанскијског пословања 
и статутарности рада о чему подноси извјештај Скупштини и Предсједништву Удружења 
логораша. 
 
 
ПРЕДСЈЕДНИК  УДРУЖЕЊА  ЛОГОРАША 
 

Члан 28. 
 
Предсједник представља и заступа Удружење логораша. 
Предсједник предсједава сједницама Предсједништва и другим органима у којима је предсједник. 
Предсједник води финансије, врши плаћање обавеза и одговара за финансије Удружења 
логораша. 
Предсједник подноси извјештај Предсједништву и Скупштини о финансијама. 
У случају спријечености, предсједника мијења један од потпредсједника којег одреди 
Предсједништво. 
У случају оставке предсједника или његове дефинитивне спријечености да убудуће обавља ту 
дужност, дужност предсједника обавља један од  потпредсједника до сазива наредне Скупштине. 
Скупштина бира новог предсједника чији мандат траје до краја мандата Предсједништва. 
Предсједник Удружења је одговоран за извршавање одлука Скупштине и Предсједништва ( 
Управног одбора )  Удружења. 



  
 
 СЕКРЕТАР  УДРУЖЕЊА  ЛОГОРАША 
 

Члан 29. 
 
Секретар Удружења је лице које је стално ангажовано и по могућности професионално 
запослено у Удружењу. 
Представља и заступа Удружење. 
Обавља све стручне и организационе послове на припремама и одржавању сједница Скупштине 
и Председништва  Удружења. 
Обрађује све потребне одлуке, закључке и друге акте Скупштине и Предсједништва ( Управног 
одбора ) Удружења. 
Чува и одговара за документе и печат. 
Води записнике и исте овјерава, издаје и овјерава  документа члановима у складу са Статутом. 
За свој рад одговара Скупштини и Предсједнику Удружења. 
 

 
Члан 30. 

 
Лицима на изборним функцијама може се одредити одговарајућа новчана накнада за трошкове 
које имају у обављању повјерених послова и задатака. Исто тако се у раду других органа и тијела 
може одредити новчана накнада. Одлука о висини новчане накнаде доноси Предсједништво ( 
Управни одбор ) Удружења. 
 
 
СТАЛНА И ПРИВРЕМЕНА РАДНА ТИЈЕЛА 
 

Члан 31. 
 
За остваривање програмских циљева и задатака Скупштина Удружења логораша формира своја 
стална и привремена радна тијела. 
Одлуке о образовању радних тијела, надлежности, дјелокруга рада и друго, утврђује се Одлуком 
Скупштине Удружења логораша или Одлуком Предсједништва ако то Скупштина својим 
закључком пренесе на Предсједништво. 
За обављање одређених конкретних задатака и припрему одређених материјала за потребе 
Скупштине или Предсједништва могу се формирати друга радна тијела. 
 
 
СРЕДСТВА И ИМОВИНА  УДРУЖЕЊА  ЛОГОРАША 
 

Члан 32. 
 
 Укупна средства за рад и пословање Удружења логораша те остваривање његових програмских 
циљева и задатака формирају се: 
 

1. Из буџета општина регије Бирач 
2. Путем уговора о обављању одређених послова по захтјеву одређених органа и институција 

те других правних и физичких лица. 
3. Добровољнм прилозима 



4. Чланаринама 
 

Члан 33. 
 
Удружење логораша има своју имовину коју чине: ствари, права и новац. 
 
 

Члан 34. 
 
Удружење може организовати и вршити дјелатности у складу са циљевима и програмом 
Удружења. 
 
 
ОБАВЉАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСЛОВА 
 

Члан 35. 
 

За потребе књиговодства и других стручних послова може се ангажовати стручно лице. 
Ангажовано лице се може исплатити у складу са Статутом и Законским прописима, а уз 
одобрење предсједника Удружења или  Предсједништва – Управног одбора. 
  
 
ДОПУНСКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
 

Члан 36. 
 
Предсједништво Удружења логораша својом одлуком може утврдити да се унутар Удружења 
логораша могу вршити и споредне дјелатности које би биле у функцији остваривања програмских 
циљева и задатака. 
 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕБЕ 
 
 

Члан 37. 
 
Удружење логораша престаје са радом на основу одлуке Скупштине Удружења логораша. 
Скупштина Удружења логораша доноси Одлуку о престанку рада Удружења ако бројност чланова 
не испуњава законске нормативе о бројности и у другим случајевима утврђеним законом. 
Одлука о престанку рада мора садржавати одредбе о подјели имовине, односно о измирењу 
постојећих обавеза као и наплату заосталих потраживања. 
 
 

Члан 38. 
 
Ако су се усвојиле значајније измјене и допуне Статута Предсједништво  може донијети 
пречишћен текст Статута. 

 
 

Члан 39. 



 
 
Овај Статут ступа на снагу даном доношења. 
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