
СТАТУТ 

 

OПШТЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Удружеое грађана „Омладински савјет Републике Српске“ (у даљем тексту: ОСРС) је 

дпбрпвпљна, невладина, непрпфитна аспцијација удружеоа грађана са теритприје 

Републике Српске. Омладински савјет Републике Српске представља крпвну пмладинску 

прганизацију кпја је пснпвана на непдређенп вријеме ради дппринпса ппбпљщаоу пплпжаја 

младих и пствариваоа циљева из свих пбласти пмладинске пплитике. 

Сви ппјмпви у пвпм Статуту и другим дпкументима ОСРС наведени у мущкпм рпду пднпсе се 

на истпвјетне ппјмпве у женскпм рпду. 

Oвим Статутпм у складу са Закпнима и циљевима уређују се питаоа пд знашаја за рад ОСРС. 

ОСРС има свпјствп правнпг лица са правима, пдгпвпрнпстима и пбавезама утврђеним 

Закпнпм п удружеоима и фпндацијама Републике Српске, Закпнпм п пмладинскпм 

прганизпваоу Републике Српске и пвим Статутпм. 

 

Члан 2. 

Назив је: Омладински савјет Републике Српске 

Скраћени назив је: ОСРС 

Назив на енглескпм језику је: Youth Council of Republic of Srpska 

Сједищте ОСРС налази се у  Баопј Луци (улица: Стевана Мпкраоца 2, 78000 Баоа Лука). ОСРС 

свпју дјелатнпст пстварује на теритприји Републике Српске и Бпсне и Херцегпвине. 

 

Члан 3. 

ОСРС има свпј пешат и жирп рашун. Пешат ОСРС је пкруглпг пблика, у средищоем дијелу 

пешата налази се лпгп (защтитни знак) ОСРС. Уз сппљоу линију на гпропј пплпвини пешата на 

српскпм језику ћирилишним писмпм пище ОМЛАДИНСКИ САВЈЕТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, уз 

сппљоу линију пешата на дпопј пплпвини на енглескпм језику пище YOUTH COUNCIL OF 

REPUBLIC OF SRPSKA. 

 

 



ЦИЉЕВИ 

Члан 4. 

Циљеви ОСРС-а су: 

1. Залагаое за хармпнишнп и ефикаснп уређеое и функципнисаое пргана ОСРС-а; 

2. Развпј, реализација и прпмпција Омладинске пплитике у Републици Српскпј; 

3. Защтита и прпмпција права младих; 

4. Унапређиваое пплпжаја младих у друщтву а нарпшитп активнпг ушещћа младих у  

прпцесу дпнпщеоа пдлука; 

5. Залагаое за израду и реализацију прпгама у сљедећим пбластима: 

- заппщљаваое младих, 

- стамбене пплитике за младе, 

- пбразпваое, култура и физишка културе, 

- здравље и спцијална пплитика за младе, 

- инфпрмисаое младих, 

- равнпправнпст пплпва, 

- мпбилнпст, пмладински рад и прганизпваое, 

- бпрба прптив насиља и криминалитета, 

- кприщћеое слпбпднпг времена младих и партиципација у друщтву, 

- защтита живптне средине; 

6. Залагаое за прпграме фпрмалнпг пбразпваоа и нефпрмалнпг пбразпваоа, 

безбједнпсти младих и вплпнтерске културе; 

7. Заступаое младих са умаоеним мпгућнпстима и пспба са инвалидитетпм, кап и 

псталих маргинализпваних група; 

8. Унапређиваое системске бриге п младима, праћеое рада државних институација и 

јавних пплитика пд знашаја за младе, те јавнп загпвараое и заступаое интереса 

младих у циљу ппбпљщаоа квалитета живпта младих у Републици Српскпј; 

9. Развијаое лишних активнпсти, афирмисаое рада кап и афирмисаое младих људи у 

друщтву; 

10. Оствариваое сарадое са младима и институцијама у другим земљама, размјена 

искустава и примјера дпбре праксе, умрежаваое и сарадоа на прпјектима, кап и 

пунпправнп и придруженп ушлаоиваое у међунарпдне пмладинске аспцијације и 

прганизације; 

11. Защтита и пшуваое интегритета Републике Српске; 

12. Организација и ппдрщка хуманитарним активнпстима; 

13. Залагаое за пшуваое ппрпдице и здравих стилпва живпта; 

14. Развијаое сппствене и ппдрщка другим издавашким дјелатнпстима на пствариваоу 

прпграмских циљева; 

15. Заступаое и представљаое младих у ппстпјећим ентитетским и државним прганима 

управљаоа, те пред псталим међунарпдним аспцијацијама и аутпритетима. 

 



У пствариваоу наведених циљева ОСРС заступа интересе младих у Републици Српскпј без 

пбзира на оихпв спцијалнп-екпнпмски пплпжај, ппл, етнишку припраднпст, пплитишка и 

вјерска увјереоа, сексуалну пријентацију и билп кпји други пблик разлишитпсти. 

 

Члан 5. 

Ради пствариваоа циљева ОСРС: 

1. фпрмулище пплитике, вриједнпсне и струшне ставпве у пбласти пмладинске пплитике 

и у вези са питаоима из других пбласти пд знашаја за младе; 

2. прикупља и пбрађује наушну и струшну литературу у пбласти пмладинске пплитике и у 

вези са питаоима из других пбласти кпје су пд знашаја за младе; 

3. прганизује сампсталнп или у сарадои са другим прганизацијама и институцијама 

семинаре, струшне скуппве, кпнференције и друге пблике едукације из пбласти свих 

јавних пплитика и ппдрушја пд знашаја за младе, те пбјављује публикације кпје се 

пднпсе на теме пд знашаја за младе; 

4. сарађује са универзитетима, устанпвама пбразпваоа и културе, државним 

институцијама, струшним удружеоима и другим прганизацијама у земљи и 

инпстранству; 

5. ради на јашаоу капацитета прганизација шланица ОСРС-а; 

6. дистрибуище знашајне инфпрмације и питаоа важним за младе свим шланицама 

прганизацијама. 

 

ЧЛАНСТВП 

Члан 6. 

Организацијпм шланицпм ОСРС-а мпже ппстати удружеое и савез удружеоа кпји је 

регистрпван у Републици Српскпј и испуоава критеријуме прпписане пвим Статутпм, а кпји 

регулище права, пбавезе и пдгпвпрнпст прганизација шланица, услпве и нашин ушлаоиваоа, 

кап и престанак шланства. 

Организација шланица ОСРС-а мпже ппстати пмладинска прганизација, републишка 

пмладинска прганизација или лпкални пмладински савјет, кпји су: регистрпвани у Републици 

Српскпј у Судскпм регистру кпји впди Оснпви суд и уписани у Регистру пмладинских 

прганизација Републике Српске кпд Министарства ппрпдице, пмладине и сппрта у Влади 

Републике Српске. 

Прпцедура за пријем у шланствп заппшиое ппднпщеоем захтјева и неппхпдне 

дпкументације на званишну електрпнску адресу или на ппщтанску адресу ОСРС-а. 

 

 



Дпкументација кпја треба да се дпстави је:  

1. захтјев за шланствп; 

2. писмп намјере; 

3. кппија Рјещеоа п упису у јединствени судски регистар; 

4. кппија рјещеоа п упису у Регистар пмладинских прганизација Републике Српске кпд 

Министарства ппрпдице, пмладине и сппрта у Влади Републике Српске; 

5. Кппија Извпда из Завпда за статистику; 

6. Кппија Статута и Правилника; 

7. Извјещтај п раду претхпдне гпдине; 

8. План рада за текућу гпдину; 

9. Кппија Пптврда п регистрацији из Ппреске управе (ЈИБ брпј); 

10. Кпнтакт листа шланпва рукпвпдства прганизације (име и презиме, функција, брпј 

телефпна, мејл адреса). 

Одлуку п пријему прганизација шланица дпнпси Скупщтина ОСРС-а натпплпвишнпм већинпм 

гласпва свих делегата у Скупщтини. 

 

ПУНППРАВНП ЧЛАНСТВП 

Члан 7. 

Критеријуми за пунпправнп шланствп у ОСРС-у, ппред пснпвних критуријума из Члана 6, су: 

1. дпстављен извјещтај п раду дп 31. марта текуће гпдине за претхпдну гпдину 

2. да прганизација има непрпфитни карактер; 

3. да је прганизација заснпвана на демпкратским принципима удруживаоа, 

4. да прганизација не прпмпвище нездраве живптне стилпве, друщтвену сегрегацију, 

антисемитизам, фащизам, расизам, друщтвену, етнишку, наципналну нетрпељивпст и 

нетплеранцију, насиље и рат или билп какав други пблик дискриминације;  

5. да у ппследоих гпдину дана прганизација спрпвпдила најмаое 2 прпјекта за младе 

и/или пд стране младих; 

6. да су млади активнп укљушени у рад прганизације; 

7. да прганизација прихвата Статут, циљеве, визију, мисију и ОСРС-а; 

8. да је у статусу придруженпг шлана прпвела најмаое гпдину дана, или перипд између 

два редпвна засједаоа Скупщтине ОСРС-а, 

Одлуку п пријему у пунпправнп шланствп дпнпси Скупщтина ОСРС-а натпплпвишнпм  

већинпм гласпва свих делегата у Скупщтини.  

 

 

 



Члан 8. 

Пунпправна прганизација шланица ОСРС-а има правп да: 

1. равнпправнп да са другим прганизацијама шланицама ушествује у пствариваоу 

циљева ОСРС-а; 

2. неппсреднп ушествује у пдлушиваоу на Скупщтини, даје мищљеое и приједлпге путем 

свпјих делегата; 

3. буде редпвнп инфпрмисана п раду ОСРС-а; 

4. оени представници бирају и буду бирани у пргане ОСРС-а; 

5. захтјева тумашеое Статута ОСРС-а. 

 

Пунпправна прганизација шланица ОСРС-а има пбавезу да: 

1. оени делегати редпвнп ушествују у засједаоима Скупщтине ОСРС-а; 

2. ушествује у складу са интереспваоем и мпгућнпстима у активнпстима ОСРС-а; 

3. дпставља извјещтаје п раду дп 31. марта текуће гпдине за претхпдну гпдину; кап и 

план рада за наредних гпдину дана. 

4. шува углед ОСРС-а; 

5. се придржава Статута и других аката ОСРС-а. 

 

ПРИДРУЖЕНП ЧЛАНСТВП 

Члан 9. 

У придруженп шланствп мпже бити примљена прганизација кпја испуоава пвнпвне 

критеријуме из Члана 6. 

О захтјеву за пријем у придруженп шланствп пдлуку дпнпси Скупщтина ОСРС-а 

натпплпвишнпм већинпм гласпва свих делегата у Скупщтини. 

 

Члан 10. 

Придружена прганизација шланица ОСРС-а има правп да: 

1. равнпправнп да са другим прганизацијама шланицама ушествује у пствариваоу 

циљева ОСРС-а; 

2. дају мищљеоа и приједлпге на Скупщтини ОСРС-а, путем свпјих делегата; 

3. буде редпвнп инфпрмисана п раду ОСРС-а; 

4. захтјева тумашеое Статута ОСРС-а. 

 

 



Придружена прганизација шланица ОСРС-а има пбавезу да: 

1. оени делегати редпвнп ушествују у засједаоима Скупщтине ОСРС-а; 

2. ушествује у складу са интереспваоем и мпгућнпстима у активнпстима ОСРС-а; 

3. дпставља извјещтаје п раду дп 31. марта текуће гпдине за претхпдну гпдину; кап и 

план рада за наредних гпдину дана. 

4. шува углед ОСРС-а; 

5. се придржава Статута и других аката ОСРС-а. 

 

Члан 11. 

Чланствп у ОСРС-у престаје: 

1. ппднпщеоем пдлуке прганизације шланице п иступаоу из шланства писаним или 

електрпнсим путем, уз пбразлпжеое; 

2. брисаоем удружеоа из Регистра пмладинских прганизације МПОС-а. 

3. збпг крщеоа пдредби пвпг Статута, нарущаваоа угледа ОСРС-а. 

Одлуку п престанку шланства псим у слушајевима из става 1. и 2. пвпг шлана, дпнпси 

Скупщтина ОСРС-а натпплпвишнпм већинпм гласпва свих делегата, на приједлпг пдлуке п 

суспензији пд стране Управнпг пдбпра ОСРС-а. Акп наступе пкплнпсти из става 1. и 2. 

Скупщтина кпнстатује настанак пкплнпсти и престанак шланства прганизације. 

 

Члан 12. 

Све пстале ппјединпсти ппвпдпм шланства у ОСРСУ-у дефинисане су Правилникпм п 

шланству, кпји је у складу са пвим Статутпм. 

 

ПРГАНИ 

Члан 13. 

Органи ОСРС-а су: Скупщтина, Управни пдбпр, Предсједник и Пптпредсједник. 

ОСРС мпже фпрмирати и друга стална и ппвремена тијела за пбављаое ппслпва из свпје 

надлежнпсти. 

 

СКУПШТИНА 

Члан 14. 

Скупщтина ОСРС-а је највищи прган кпји брпји 51 шлан и сашиоавају је: 



- 12 представника регије Баоа Лука 

- 6 представника регије Приједпр 

- 6 представника регије Бијељина 

- 6 представника регије Звпрник 

- 5 представника регије Сарајевскп-рпманијска 

- 4 представника регије Дпбпј 

- 4 представника регије Требиое 

- 3 представника регије Градищка 

- 1 представник регије Мпдриша 

- 4 представника републишких пмладинских прганизација кпје су шланице ОСРС-а 

 

Члан 15. 

Скупщтина је кпнститутивни прган ОСРС-а кпји: 

1. усваја дневни ред сједнице Скупщтине, бира предсједника Скупщтине и оегпвпг 

замјеника, усваја записник са засједаоа Скупщтине; 

2. разматра и усваја извјещтаје п раду пргана ОСРС-а и финансијске извјещтаје; 

3. разматра и усваја гпдищои план рада и финансијски план ОСРС-а; 

4. разматра и усваја Статут, дппуне и измјене Статута 

5. усваја све акте ОСРС-а; 

6. пдлушује п питаоима у вези са шланствпм у ОСРС-у; 

7. пдређује и ревидира дугпрпшне циљеве ОСРС-а кпје су дужне да спрпвпде шланице, 

Управни пдбпр и Секретаријат; 

8. бира и пппзива Предсједника, Пптпредсједника и шланпве Управнпг пдбпра. 

9. пдлушује п свим другим питаоима у складу са Статутпм. 

Скупщтина ОСРС-а има квпрум за рад акп је присутна натпплпвишна већина свих шланпва 

Скупщтине.  

 

Члан 16. 

Скупщтина се редпвнп састаје најмаое једнпм гпдищое. Скупщтину сазива Предсједник 

Скупщтине на иницијативу Предсједника ОСРС-а, предсједника Управнпг пдбпра или једне 

трећине пд укупнпг брпја делегата Скупщтине, а припрема је Генерални секретар са 

Секретаријатпм. 

Ванредна сједница Скупщтине се мпже заказати на приједлпг Управнпг пдбпра, кап и на 

захтјев најмаое једне трећине делегата у Скупщтини ОСРС-а. Захтјев се ппднпси 

Предсједнику Скупщтине ОСРС-а у писанпм или електрпнскпм пблику и у оему се мпрају 

навести питаоа шије се раматраое тражи, кап и разлпг и пбразлпжеое.  Ванредну сједницу 

Скупщтине сазива Предсједник Скупщтине најкасније 30 дана пд дана ппднпщеоа захтјева. 

 



Члан 17. 

Приједлпг дневнпг реда припрема Управни пдбпр са Предсједникпм Скупщтине и 

Предсједникпм ОСРС-а. Генерални секретар је дужан да приједлпг дневнпг реда кап и 

неппхпдне пстале материјале дпстави свим прганизацијама шланицама најкасније 7 дана 

прије ппшетка засједаоа. 

 

Члан 18. 

Скупщтинпм предсједава Раднп предсједнищтвп кпје шине: Предсједник Скупщтине (у 

оегпвпм пдсуству замјеник, тј. најстарији делегат у Скупщтини ОСРС-а) и Генерални секретар 

(у оегпвпм пдсуству шлан Секретаријата кпјег пн пвласти). 

Предсједника бира Скупщтина на перипд пд двије гпдине, са мпгућнпщћу једнпг реизбпра. 

Сједницу птвара предсједник Скупщтине утврђиваоем квпрума.  

Предсједник Скупщтине прпглащава птвараое и затвараое засједаоа, утврђује квпрум, 

фацилитира дискусију, стара се п спрпвпђеоу правила и прпцедура на Скупщтини, даје и 

пдузима ријеш, ставља приједлпге на гласаое и прпглащава пдлуке.  

 

Члан 19. 

Квпрум за засједаое ппстпји када је на засједаоу присутна натпплпвишна већина свих 

делегата шланпва Скупщтине ОСРС-а. На ппшетку засједаоа Предсједник Скупщтине је дужан 

да уппзна шланпве Скупщтине са укупним брпјем присутних  делегата и најмаоим брпјем 

делегата кпји мпра бити присутан да би се ппстигап квпрум. Квпрум се утврђује 

пребрпјаваоем присутних. Предсједник Скупщтине је дужан да утврди квпрум на ппшетку 

засједаоа, на ппшетку раднпг дана, накпн сваке паузе дуже пд 15 минута  и на захтјев билп 

кпјег делегата. 

 

Члан 20. 

Одлуке на Скупщтини се дпнпсе јавним гласаоем псим акп другашије није дефинисанп. 

Сваки делегат мпже затражити да се гласа прпзивкпм или тајним гласаоем п шему пдлуке 

дпнпси Скупщтина. 

Скупщтина мпже пдлушити да дпзвпли присуствп билп кпјем гпсту, јер су сједнице 

затвпренпг типа. 

 

Члан 21. 

Све пстале ппјединпсти ппвпдпм рада Скупщтине дефинисане су Правилникпм п раду 

Скупщтине, кпји је у складу са пвим Статутпм. 



УПРАВНИ ОДБОР 

Члан 22. 

Управни пдбпр је прган ОСРС-а кпји је дужан да се стара п стратещкпм креираоу пплитике и 

прпграма дјелпваоа, кап и спрпвпђеоу циљева утврђених пвим Статутпм. Сашиоен је пд 

девет (9) шланпва кпји су представници девет (9) регија у Републици Српскпј. Предсједник 

Управнпг пдбпра се бира из редпва шланпва регипналних представника у Управнпм пдбпру. 

Управни пдбпр пдлушује п стратещким питаоима, кап щтп су пплитике, стратещке и 

финансијске пдлуке кпје су му прпписане Правилникпм п финансијскп-материјалнпм 

ппслпваоу, између засједаоа Скупщтине; има управљашку улпгу у раду ОСРС-а. 

Скупщтина бира и пппзива девет (9) шланпва Управнпг пдбпра, а међу оима и Предсједника 

Управнпг пдбпра ОСРС-а. Мандат шланпва Управнпг пдбпра траје 2 гпдине са мпгућнпщћу 

једнпг реизбпра. Мандат ппшиое данпм изгласаваоа нпвих шланпва. 

Састанци Управнпг пдбпра пдржавају се најмаое шетири (4) пута гпдищое, у свакпм 

трпмјесјешју пп један. Састанци се мпгу пдржавати и електрпнски. Састанке сазива 

Предсједник Управнпг пдбпра на лишну иницијативу и на иницијативу једне трећине пд 

укупнпг брпја шланпва Управнпг пдбпра. Састанцима предсједава Предсједник Управнпг 

пдбпра, а у оегпвпм пдсуству, шлан Управнпг пдбпра кпјег Предсједник Управнпг пдбпра 

задужи. 

Управни пдбпр пунпважнп пдлушује акп састанку присуствује вище пд пплпвине шланпва, а 

пдлуке дпнпси прпстпм већинпм укупнпг брпја шланпва Управнпг пдбпра. 

 

Члан 23. 

Управни пдбпр ОСРС-а: 

1. припрема питаоа за Дневни ред за сједнице Скупщтине; 

2. припрема и предлаже измјене Статута и других аката кпје усваја Скупщтина; 

3. спрпвпди пплитику, закљушке и друге пдлуке дпнесене пд стране Скупщтине; 

4. управља импвинпм ОСРС-а, 

5. стара се п пствариваоу прпграмских циљева ОСРС-а и управља радпм ОСРС-а између 

два (2) засједаоа Скупщтине у складу са Статутпм и другим ппщтим актима; 

6. предлаже гпдищои план рада и бучет Скупщтини; 

7. ппднпси извјещтаје п раду и извјещтаје п финансијскп-материјалнпм ппслпваоу 

Скупщтини; 

8. дпнпси пдлуке п избпру и именпваоу представника ОСРС-а у кпмисије, радна тијела, 

савјете, прганизације и државне институције гдје ОСРС има мпгућнпст ушещћа. 

9. иницира ревизију шланства ОСРС-а у складу са пдредбама Статута и других аката; 

10. мпже иницирати, ушествпвати у припреми и ппднпщеоу прпјеката у сарадои са 

Генералним секретарпм и Секретаријатпм, а у складу са Статутпм и другим ппщтим 

актима; 



11. ппкреће ппступак измјене и дппуне Статута свпјпм иницијативпм или на захтјев 

најмаое једне трећине прганизација шланица и припрема приједлпг измјена и дппуна 

Статута за Скупщтину; 

12. пснива радна тијела, кпја имају функцију савјетпдавних, технишких и струшних служби 

и именује шланпве и кппрдинатпре тих тијела из редпва прганизација шланица и 

пргана ОСРС-а, укпликп је неппхпднп оихпвп псниваое да би се ппстигап жељени 

степен експертизе. Мандат пвих тијела не мпже бити дужи пд трајаоа мандата 

актуелнпг Управнпг пдбпра; 

13. креира и предлаже нашине и пблике сарадое  и приступаоа другим аспцијацијама и 

прганизацијама у земљи и инпстранству; 

14. Девет (9) шланпва кпји су представници регија Републике Српске имају уједнп пбавезу 

да све инфпрмације п активнпстима ОСРС-а дпстављају шланицама прганизацијама из 

регије кпјпј припадају, кап и да ушествују и иницирају реализацију пдређених 

активнпсти у свпјим регијама; 

15. мпже ппзвати трећа лица да присуствују састанцима Управнпг пдбпра без права 

гласаоа; 

16. врщи и друге ппслпве кпје му Скупщтина ппвјери. 

Све пстале ппјединпсти ппвпдпм рада Управнпг пдбпра дефинисане су Правилникпм п раду 

Управнпг пдбпра, кпји је у складу са пвим Статутпм. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Члан 24. 

Предсједник ОСРС-а представља и заступа ОСРС у јавнпсти, рукпвпди свим активнпстима и 

пплитикама ОСРС-а у складу са прпграмским циљевима ОСРС-а. 

Предсједника ОСРС-а бира Скупщтина ОСРС-а прпстпм већинпм свих шланпва Скупщтине. 

Мандат  Предсједника ОСРС-а траје двије (2) гпдине, са мпгућнпщћу једнпг реизбпра.  

У слушају пдсуства Предсједника мијеоа Пптпредсједник, а у слушају пдсуства пба, 

Предсједник Управнпг пдбпра. 

 

Члан 25. 

Права и пбавезе Предсједника ОСРС-а: 

1. заступа и представља ОСРС у јавнпсти; 

2. прати и кппрдинище рад пргана ОСРС-а; 

3. иницира сазиваое регипналних састанака са прганизацијама шланицама; 

4. прпсљеђује кпнашне инструкције Генералнпм секретару; 

5. стара се п псвариваоу прпграмских циљева и задатака ОСРС-а; 

6. залаже се, те прпналази нашине за щтп ефикаснију реализацију Омладинске пплитике; 



7. ппднпси Скупщтини извјещтаје п свпм раду на сједницама Скупщтине; 

8. Ппднпси Управнпм пдбпру извјещтаје п свпм раду на свакпм редпвнпм састанку 

Управнпг пдбпра; 

9. интензивнп ради на рјещаваоу прпблема младих у оихпвим лпкалним заједницама; 

10. пред државним институацијама и прганима залаже се за спрпвпђеое пплитика пд 

интереса за младе; 

11. заједнп са Управним пдбпрпм иницира прпјекте ОСРС-а; 

12. пптписује сва дпкумента ОСРС-а у складу са Статутпм и Правилницима; 

13. распплаже и рукпвпди финансијама ОСРС-а заједнп у складу са Статутпм и 

Правилницима. 

 

ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Члан 26. 

Пптпредсједник ОСРС-а мијеоа Предсједника у оегпвпм пдсуству, те такпђе представља 

ОСРС у јавнпсти, залаже се за испуоаваое прпграмских циљева и задатака ОСРС-а, уз 

пвлащћеоа Предсједника. 

Пптпредсједника ОСРС-а бира Скупщтина прпстпм већинпм свих шланпва Скупщтине. Мандат 

пптпредсједника траје двије (2) гпдине, са мпгућнпщћу једнпг реизбпра.  

 

Члан 27. 

Пптпредсједник ОСРС-а: 

1. мијеоа Предсједника ОСРС-а у оегпвпм пдсуству, и заступа и представља ОСРС у 

јавнпсти; 

2. стара се п псвариваоу прпграмских циљева и задатака ОСРС-а; 

3. пбавља ппслпве за кпје га пвласти или задужу Скупщтина, Предсједник или Управни 

пдбпр. 

4. предлаже резплуције и пплитике ОСРС-а. 

 

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР 

Члан 28. 

Генерални секретар ОСРС-а заједнп са Секретаријатпм је тијелп кпје је задуженп за 

реализацију задатака и задужеоа пд стране псталих пргана ОСРС-а, пбавља материјалнп-

технишке ппслпве. Генерални секретар је прпфесипналнп лице кпје се бира на ппзиву ОСРС-

а. Ппзив (кпнкурс) за избпр Генералнпг секретара је првенственп интерни, међу 

прганизацијама шланицама. Укпликп, не би билп кандидата са пптребним кпмпетенцијама, 

пбјављује се екстерни ппзив.  



Скупщтина ОСРС-а треба да верификује пдлуку Управнпг пдбпра п избпру Генералнпг 

секретара на пснпву пдржанпг кпнкурса.  

Мандат Генералнпг секретара траје 4 гпдине и није везан за мандат Предсједника нити 

Управнпг пдбпра. 

 

Члан 29. 

Генерални секретар ОСРС-а (заједнп са Секретаријатпм): 

1. скупља и дистрибуище све инфпрмације релевантне за рад ОСРС-а прганима и 

шланицама ОСРС-а; 

2. впди рашуна и припрема извјещтаје п свпм раду, кап и финансијску дпкументацију; 

3. представља сервис кпмуникације међу прганима ОСРС-а; 

4. ппмаже раду Управнпг пдбпра; 

5. заједнп са Предсједникпм рукпвпди и распплаже финансијама ОСРС-а у складу са 

усвпјеним бучетпм ОСРС-а; 

6. изврщава ппслпве и пдлуке из пбласти финансија; 

7. бира и разрјещава шланпве Секретаријата ОСРС-а; 

8. савјеснп рукпвпди Секретаријатпм ОСРС-а. 

 

Члан 30. 

Све пстале ппјединпсти ппвпдпм рада Генералнпг секратара и Секретаријата дефинисане су 

Правилникпм п Секретаријату, кпји је у складу са пвим Статутпм. 

 

МАТЕРИЈАЛНП-ФИНАНСИЈСКП ППСЛПВАОЕ 

Члан 31. 

Импвину ОСРС-а шине дпбрпвпљни прилпзи и ппклпни кпји имају нпвшану вриједнпст, 

финансијска средства из бучетских дпнација и ппреза, субвенције и угпвпри са физишким и 

правним лицима, прихпд пд камата, дивиденди, дпбити пд капитала, закупнина, хпнпрара и 

слишних извпра пасивнпг прихпда, прихпд стешен путем пствариваоа циљева и активнпсти 

удружеоа; пстварени закпнитим кприщћеоем импвине и средстава прганизације. 

 

Члан 32. 

ОСРС има финансијски план, на пснпву кпјег се за сваку календарску гпдину утвђују прихпди 

и расхпди. Средства се мпгу кпристити самп за намјене утврђене финанијским планпм кпји је 

усвпјила Скупщтина на приједлпг Управнпг пдбпра. 

 



Члан 33. 

Управни пдбпр свпјпм пдлукпм пдређује пдгпварајућу надпкнаду за ппкриће трпщкпва 

лицима кпјима је ппвјеренп да пбављају ппјединашне ппслпве и задатке, а у складу са 

Статутпм и циљевима ОСРС-а. 

За пбављаое струшних ппслпва кпји су пптребни за несметанп прпвпђеое прпграмских 

циљева ОСРС-а мпгу се ангажпвати лица кпја ће ппслпве пбављати уз пдгпварајући хпнпрар 

или надпкнаду пп прпцедури. Прпцедуру избпра и именпваоа тих лица пдређује Генерални 

секретар или Предсједник прганизације у складу са Статупм. 

 

Члан 34. 

Све пстале ппјединпсти ппвпдпм материјалнп-финансијскпг ппслпваоа дефинисане су 

Правилникпм п материјалнп-финансијскпм ппслпваоу, кпји је у складу са пвим Статутпм. 

 

ЈАВНПСТ РАДА 

Члан 35. 

Рад ОСРС-а је јаван. 

Сви пргани, кпмисије, тијела и групе ОСРС-а впде записник са састанака и сједница, уз кпје се 

сумирају и завпде све кплективне и индивидуалне пдлуке и закљушци, архивирају у 

Секретаријату  и дистрибуирају свима кпји су заинтереспвани. 

 

Члан 36. 

ОСРС мпже дпдијелити јавна признаоа свпјим шланицама, физишким лицима и правним 

лицима за ппсебне заслуге у дппринпсу развпја пмладинске пплитике у Републици Српскпј. 

Врсте признаоа и критеријуме за дпдјелу и нашин дпдјеле признаоа утврђује Управни 

пдбпр. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 

 

Члан 37. 

Одлуку  п престнаку рада ОСРС-а дпнпси Скупщтина двптрећинскпм већинпм гласпва свих 

делегата. 



 У слушају престанка рада ОСРС-а импвина ће припасти равнпрправнп лпкалним 

Омладинским савјетима кпји су у шланству ОСРС-а, и кпји су уписани у Регистар пмладинских 

прганизација Републике Српске кпд Министарства ппрпдице, пмладине и сппрта кап 

пмладински савјети. 

 

Члан 38. 

На сва питаоа кпја нису регулисана пвим Статутпм нити Правилницима примјеоиваће се 

пдредбе Закпна п удружеоима и фпндацијама Републике Српске и Закпна п пмладинскпм 

прганизпваоу Републике Српске и ппјединашне пдлуке Скупщтине. 

 

Члан 39. 

Овај Статут ступа на снагу данпм дпнпщеоа. Усвајаоем и ступаоем на снагу пвпг Статута 

престаје да важи Статут ОСРС-а претхпднп усвпјен. 

 

Предсједник Скупщтине 

 

 


