Образложење
Војводине:

измена

и

допуна

Статута

Савеза

радио-аматера

1. Примедба АПР да члан 2. став 2. Статута није у складу са
Законом у погледу употребе језика и писма.
Исти се мења и гласи: „Савез има печат округлог облика са
амблемом Савеза у средини и натписом САВЕЗ РАДИО-АМАТЕРА
ВОЈВОДИНЕ НОВИ СAД, написан на српском језику и ћириличним
писмом по унутрашњем ободу круга.“
2. Првенствени циљ осталих измена је афирмисање и јачање улоге
радио-клубова,као основне организације (удружења) радио-аматера.
3. Доследно поштовање одредби Закона о удружењима („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 51/2009), посебно члана 7. који
гласи: „Удружење се може удруживати у савезе и у друге
асоцијације у земљи и иностранству (у даљем тексту: савези).“
То значи, да су управо радио-клубови конститутивни елементи
Савеза а не тзв. директни чланови. Додуше, Закон нигде изрчито
не забрањује постојање тзв. директних чланова, те је у предлогу
Статута остављена и та могућност. Представљање клубова и тзв.
директних чланова у Скупштини Савеза радио-аматера Војводине је
решено на истоветан начин, као у Статуту Савеза радио-аматера
Србије.
4. У члану 14., 15. и 16. извршене су измене у погледу састава
Скупштине Савеза, допуњене су неке њене надлежности и начин
одлучивања у Скупштини Савеза је прилагођен изменама састава
саме Скупштине.
5. У члану 18. овлашћења Извршног одбора су мало проширена са
надлежностима која нису била регулисана, попут накнада за
обављање послова, накнаде путних трошкова и др.
6. У члану 18. одређен је потребан број чланова за рад на
седници Извршног одбора и регулисан је начин одлучивања у
Извршном одбору, јер то уопште није било регулисано у претходном
Статуту.
7. У члану 25. дата је могућност да се избори могу врши тајно,
или јавно, јер закон нигде не прописује да се избори морају
вршити тајно, као што је то било презентовано приликом доношења
Статута у Пландишту.
8. У члану 28. су такође направљене измене, због промене састава
Скупштине Савеза.
9. Члан 29. је допуњен са следећим ставом: „За изузетан допринос
у раду Савеза, појединци се могу прогласити за почасне и
заслужне чланове Савеза.“ Исте допуне су урађене и у члану 16.
тачка 14.
10. Остале измене су углавном техничке, језичке, или граматичке
природе.

