УДРУЖЕЊЕ ВИНСКИ ВИТЕШКИ РЕД ШУМАДИЈЕ
ORDO EQUESTER VINI ŠUMADIJE

СТАТУТ

ПРЕЧИШЋЕН И ДОПУЊЕН ТЕКСТ

Врбица - Аранђеловац, 25.05.2014.

У складу са одредбама чл. 10., 11. И 12. Закона о удружењима („Службени лист РС“, бр. 51/09)
и Оснивачког акта удружења, уз присуство Витезова оснивача и подршку Великог мајстора
Сретена Бате Миленковића и Канцелара Петра Ђелића –представника кумовског Винског
витешког реда “Симеон“ из Власотинца, на оснивачкој скупштини Удружења одржаној дана
25.05.2013. године у Крагујевцу усвојен је Статут,
а на првој редовној годишњој скупштини одржаној у Врбици код Аранђеловца 25.05.2014.
усвојен је, на предлог Сената, допуњен и пречишћен текст статута који гласи:
СТАТУТ
Удружења ВИНСКИ ВИТЕШКИ РЕД ШУМАДИЈЕ
Област остваривања циљева
Члан 1.
Удружење ВИНСКИ ВИТЕШКИ РЕД ШУМАДИЈЕ (у даљем тексту: Удружење) је невладино и
непрофитно и оснива се на неодређено време.
Удружење се оснива ради остваривања циљева у области:
развоја и неговања винске културе, науке о вину и виноградарству, екологије, као и
витешке духовности и хуманитарних активности.
Циљеви удружења
Члан 2.
Удружење се оснива и организује, слободно и самостално је у остваривању својих циљева,
независно од верских, политичких, националних и сталешких интереса, а рад удружења је
јаван.
Удружење се оснива ради остваривања следећих циљева:
• Успостављање, неговање и развој винске и виноградарске културе и пропагирање
племенитих и аутохтоних сорти грожђа,
• изградњу и учвршћивање културе, науке и истраживачког рада на тему грожђа и вина,
• за успостављање контаката међу виноградарима, винарима и љубитељима вина,
• за витешке активности које су добротворне и непрофитне, а нарочито подстицање
узвишености духа, друштвена добротворна дела, културне и научне иницијативе,
• неговање моралних и хуманитарних вредности, узвишених уверења и племенитог витешког
пријатељства и различитости,
• за мир у свету и толеранцију међу људима,
• за регионално, европско и светско винско заједништво.
Члан 3.
Удружење реализује своје циљеве кроз следеће активности:
1) прикупља и обрађује научну и стручну литературу из области подизања и гајења
виноградарских засада, производње и начина конзумирања вина и хране;
2) организује, само или у заједници са другим организацијама стручне скупове,
саветовања, семинаре и друге облике едукације везано за тачку 1. Овог члана
3) организује туристичка путовања, излете, посете винаријама и сајмовима
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како у земљи тако и у иностранству, самоиницијативно или на позив сличних
удружења и појединаца,
4) организује своју издавачку делатност и објављује књиге, часописе и друге
публикације које се односе на виноградарство, винарство, туризам, екологију,
хуманитарни рад и сродне области, а све у складу са законом,
5) позива предаваче, винаре, сомелијере и друге стручњаке за рад на едукацији
чланова удружења и осталих грађана из области виноградарства и винске културе
и културе исхране,
6) организује добровољне хуманитарне и радне активности чланова Удружења,
рад у винограду на пословима резидбе винограда, бербе грожђа као и на
подизању нових засада,
7) организује сајмове, дегустације и такмичења са стручним оцењивањем квалитета вина,
како за произвођаче и дистрибутере из земље тако и за оне из иностранства,
8) сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим
организацијама и појединцима у земљи и иностранству који се баве производњом,
дистрибуцијом и винском културом, издаваштвом и слично.
Назив и седиште
Члан 4.
Пун назив удружења је: Удружење ВИНСКИ ВИТЕШКИ РЕД ШУМАДИЈЕ
Назив на латинском језику: ORDO EQUESTER VINI ŠUMADIJE
Скраћени назив је: В В Р Ш
Удружење има седиште у Крагујевцу, ул. Браће Пољаковића број 27.
Своју активност удружење остварује на подручју Шумадије, на територији
Републике Србије и широм винског света.
Чланство у Удружењу
Члан 5.
Чланство у Удружењу је добровољно.
Чланом Удружења може постати свака пунолетна, пословно способна особа, грађанин
Србије, који жели да ради на афирмацији циљева и задатака ради којих је удружење
основано и која прихвата одредбе овог Статута и других општих аката Удружења.
Чланом удружења може постати и свако правно лице које ће у удружењу бити
заступљено преко свог заступника.
Члан удружења може постати и страни држављанин који својим радом и ангажовањем
остварује циљеве и задатке који проистичу из Статута Удружења.
Чланом Удружења може постати и особа која је члан неког другог сродног Удружења уз
сагласност Сената и поштовање процедуре пријема, а ако има винске витешке титуле не мора
да полаже испит.
Чланови својим радом, залагањем и међусобном сарадњом доприносе успешном деловању
Удружења.
У удружењу cе успоставља витешка хијерархија која се огледа кроз титуле и звања:
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ТИТУЛЕ :
- Вински Витез – Оснивач Реда
‐ Вински Витез (Equest de vino)
‐ Винска Дама (Wine Lady)
- Вински Витез Гласник (Hospes ili Hospita)
- Почасни вински витез ‐ Конзул
- Почасни вински витез
- Почасна винска дама
ЗВАЊА:
‐ Велики мајстор
‐ Канцелар
- Коморник
- Подрумар
- Сенатор
- Барјактар
- Судија (Ludex de vino)
- Церемонијал мајстор и PR
- Конзул
- Почасни члан В.В.Р.Ш. (За правна лица)
- Пријатељ Винског витешког реда Шумадије
Одлуку о додели титуле и звања унутар витешког реда Сенат доноси једногласно, на
препоруку Кума Винског витеза или Куме Винске даме, а након спроведене процедуре.
За сваку титулу или звање издаје се Повеља одређене боје којом се потврђује
добијена титула или звање.
Титуле су доживотне и не могу се преносити и одузимати.
Звања су реизборна и трају колико и мандат, односно чланство у удружењу.
Сваки Вински Витез и Винска дама, пре увођења у ред, треба да положи испит за
Винског витеза Гласника или Винску даму, а после годину дана, само мушкарци, и
испит за Винског Витеза пред трочланом комисијом састављеном од чланова Сената
или комисије коју он одреди. Титулу уручује Велики мајстор на пригодној свечаности
или седници Сабора.
Сваки члан треба да положи заклетву винског реда која на српском језику гласи:

Обавезујем се да ћу поштовати и унапређивати виноградарску и винарску културу
Шумадије и Србије.
Обавезујем се да ћу свуда и на сваком месту неговати и ширити винске витешке врлине,
истицати високу вредност вина
и кад год могу, уживати у њему са својим пријатељима.

На латинском језику гласи:
Affirmo me cultum vineti et vini Šumadije et Srbije culturum et prolaturum esse.
Affirmo me ubique culturum et extensurum esse equestres virtutes vini,
praelaturum ejus pretium et delectaturum esse in vino cum meis amicis,
quandocumque possum.
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Члан 6.
Члан Удружења може бити у статусу :
1. Пријатељ реда
2. Редовни члан,
3. Почасни члан,

Пријатељ Винског витешког реда
Члан 7.
Особа старија од 18 година, која жели да постне Пријатељ Винског витешког реда Шумадије,
подноси попуњену приступницу преко КУМА/КУМЕ редовног члана реда који прослеђује
Сенату, а Сенат одлуку о пријему у чланство доноси једногласно. Уколико се било који
редован члан са звањем Витеза или Даме успротиви пријему предложене особе, и о томе
обавести Сенат писменим путем, пријем се одбија.
Пријатељ Винског витешког реда при пријему треба да испуни следеће услове:
– да је пунолетан, да има пословну способност, личне склоности и опредељења за изучавање
витешке духовности, филозофије, науке о вину и винске културе,
– да изјаву да у целини прихвата Статут и друга акта Удружења и да потпише приступницу са
текстом Заклетве,
– да уплати годишњу чланарину у висини коју одреди Сенат.
–да има способности и потребе да својим активностима остварују циљеве Удружења,
‐ да гаји добре међусобне односе са другим члановима и пријатељима реда.
Пријатељ Винског витешког реда Шумадије учествује у раду и свим активностима реда
и има сва права и обавезе као и остали редовни чланови само без права гласа.
Пријем врши Сенат једногласно, а Скупштина потврђује простом већином након
положеног теста из општег познавања винске културе и статута реда.
Пријатељ Винског витешког реда Шумадије у том статусу не може да буде краће од 1
године, а при истеку тог периода може да положе испит за Винског витеза Гласника
или Винску даму после чега се прикључује у пуноправно редовно чланство одлуком
Сената. Уколико не жели да полаже испит за титулу може да остане у звању Пријатеља
реда уз поштовање општих услова за чланство.
Уколико Пријатељ Винског витешког реда Шумадије не испуњава своје обавезе,
нарушава углед реда или не плати годишњу чланаририну, Сенат ће донети одлуку о
брисању из чланства.
ОБЕЛЕЖЈА пријатеља винског витешког реда су: Чланска карта, Беџ и Повеља
зелене боје.
Редовни чланови
Члан 8.
Редовни чланови удружења су:
Вински витезови оснивачи, Вински витезови, Винске даме и Вински витезови гласници.
Редовни чланови се у удружењу баве организовањем рада и учествују у активностима које
организује удружење.
Удружење може да именује и спољне сараднике на одређеним пословима и пројектима
док за тим има потребе, као и административне и друге стручњаке по потреби.
Редовни члан удружења при пријему треба да испуне следеће услове:
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‐ Да је провео нај мање 1 године у звању Пријатеља реда
‐ Да је положио испит за звање Вински витез гласник односно Винска Дама
‐ Да га је предложио за пријем КУМ/КУМА редован члан удружења који има нај мање звање
Вински витез или Винска дама.
– Да је пунолетан, да има пословну способност, личне склоности и опредељења за
изучавање витешке духовности, филозофије и науке о вину и винске културе,
– Да је потписао приступницу са текстом Заклетве и да је дао изјаву да у целини прихвата
Статут и друга акта Удружења,
– Да је уплатио годишњу чланарину у висини утврђеној одлуком Сената,
– Да има способности и вољу да активно учествује у раду Удружења.
Сенат доноси одлуку о пријему у чланство jедногласно. Ако је сенатор спречен да приствује
седници на којој се одлучује о пријему у чланство дужан је да достави писмени став о пријему
пре седнице сената. Уколико се било који Вински витез или Винска дама оснивач успротиве
пријему предложене особе, и о томе писменим путем обавести Сенат пре гласања пријем
новог члана ће се одбити. Након спроведене процедуре биће уведен у Вински витешки ред
као редован члан и доделиће му се титула Вински витез Гласник или Винска дама.
Скупштина потврђује пријем у чланство са простом већином гласова.
Након годину дана Вински витез гласник може затражити да полаже испит за титулу Вински
витез или да остане са титулом гласника уз поштовање општих услова за чланство.
Вински витешки ред Шумадије може да има највише 33 редовна члана.
Редовни члан може из личних разлога да поднесе захтев Сенату да га преведе у
категорију почасног најраније након једне целе године проведене у реду као редован
члан са звањем Витеза или Даме. У том случају губи све изабране функције, а задржава
титуле. Превођење редовног члана у статус почасног може да се обави и на
иницијативу Сената у случају да је редован члан спречен или у немогућности да сам
поднесе захтев због дужег одсуства или болести.
Уколико редовни члан витешког реда Шумадије не испуњава своје обавезе, нарушава
углед реда или не плати годишњу чланарину, Сенат може донети одлуку о брисању из
чланства.
ОБЕЛЕЖЈА редовног члана, Винског Витеза Гласника су: Чланска карта, Повеља
сребрене боје и сребрена значка и инсигнија на сребреном ланцу.
ОБЕЛЕЖЈА редовног члана, Винског Витеза и Винске Даме су: Чланска карта,
Повеља златне боје(старо злато), инсигнија на сребреном ланцу, сребрена значка,
сребрени прстен и тога са капом.

Почасни чланови
Члан 9.
Сенат може примити у чланство, на образложен предлог КУМА/КУМЕ Винског витеза или
Винске Даме, почасне чланове Удружења. Почасним чланом постаје особа или правно лице
од високог јавног угледа или има посебне заслуге за развој, ширење и обогаћивање винске
културе. Почасним чланом може постати и она особа која је личним залагањем,
афирмативним, стручним и научним радом допринела остваривању циљева Удружења.
Такође, Вински витез или Винска Дама редовни члан, на лични захтев или на предлог
Сената, може бити преведен почасно чланство.
Почасни чланови Удружења могу бити: Физичка и правна лица која својим радом и угледом
значајно доприносе остваривању циљева Удружења. У име правног лица у почасно
чланство се прима одговорно лице или лице које оно овласти.
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Одлуку о звању почасног члана и титули Почасног Витеза или Почасне винске Даме доноси
Сенат једногласно а звање односно титулу, уручује Велики мајстор на пригодној свечаности.
Почасни члан(само за правна лица) може да има звање:
- Почасни члан‐ица Винског витешког реда Шумадије
Почасни члан може да има титулу:
- Почасни вински витез
- Почасна винска дама
- Почасни вински витез ‐ Конзул Винског витешког реда Шумадије
ОБЕЛЕЖЈА Почасног члана винског витешког реда, Почасног винског Витеза и
Почасне винске Даме су: Чланска карта, Повеља љубичасте боје, инсигнија на дрвеном
раму, сребрена значка. Почасни вински Витез, Конзул и Почасна винска Дама могу по
личној жељи да носе сребрени прстен и свечану тогу и капу са ознаком и бојом за
почасне чланове.
Члан 10.
Конзула Винског витешког реда Шумадије именује Сенат из редова почасног чланства, избор
конзула потврђује Витешки сабор а промовише Велики мајстор на пригодној свечаности.
Задатак Конзула је да шири винску мисију, промовише винску идеју у другим земљама и
регионима. Конзул успоставља контакте са другим редовима, инстутуцијама и
манифестацијама.
Титулу конзула носи и вински витез примљен из неког другог винског витешког реда.
Члан 11.
Чланови реда имају следећа обележја реда у зависности од звања и титуле: чланску карту,
беџ, повељу одређене боје са звањем или титулом, инсигнију, значку, прстен, тогу и капу у
бојама које означавају статус члана реда. Сви чланови реда плаћају своја обележја поред
редовне чланарине, осим ако Сенат другачије не одлучи за поједине почасне чланове. Цене и
начин плаћања обележја одређује Сенат.
Права, обавезе и одговорност чланова
Члан 12.
Сви чланови Удружења имају право да:
1) Равноправно са другим члановима суделује у остварењу циљева Удружења,
2) Непосредно учествује у одлучивању на Скупштини и преко органа Удружења,
3) Да бирају и буду бирани у органе Удружења, осим пријатеља и почасних чланова,
4) Да буду благовремено и потпуно информисани о раду и активностима Удружења,
Сви чланови Удружења имају обавезу да:
1) Активно доприносе остваривању циљева Удружења,
2) Активно учествују у активностима Удружења,
3) Плаћа чланарину,
4) Обављају и друге послове које им повери Сенат,
5) Да негује добре међусобне односе са другим члановима и пријатељима реда,
Пријатељи реда као и Почасни чланови Удружења учествују равноправно у раду
Удружења, без права гласа код доношења одлука.
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Престанак чланства
Члан 13.
Чланство у удружењу престаје :
• смрћу члана,
• подношењем изјаве о иступању,
• искључењем на основу одлуке органа удружења.
Члан може иступити из чланства достављањем Сенату писане изјаве о иступању.
Чланство у Удружењу може престати због следећих разлога: због дуже неактивности члана,
непоштивања одредаба овог статута, неплаћања чланарине, нарушавања угледа Удружења,
нарушавања међуљудских односа, ширења расне, верске и националне мржње.
Предлог Сенату за искључење из чланства може поднети само редовни члан реда.
Одлуку о престанку чланства доноси Сенат сходно одредбама статута. Члану о чијем се
искључењу одлучује мора се омогућити да се изјаснио разлозима због којих је поднет
предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу, у колико то
жели.
Чланови Удружења који су искључени одлуком Сената имају право жалбе Витешком Суду у
року од 15 дана од дана пријема првостепене одлуке.
Одлука о искључењу постаје правноснажна када Витешки Суд на својој седници потврди
одлуку Сената или одлучи по жалби о престанаку у чланству удружења.
Члановима чије је чланство престало окончава се мандат у органима и радним телима
Удружења, престају да важе сва звања, немају право на повраћај чланарине и немају право
да користе обележја овог Витешког реда у јавном животу.
Члан Удружења одговара за своје обавезе према Удружењу које су настале препрестанка
својства члана Удружења.

Унутрашња организација
Члан 14.
Органи Удружења су:
– Скупштина удружења у даљем тексту: Витешки сабор
– Управни одбор у даљем тексту: Сенат
– Надзорни одбор у даљем тексту: Витешки суд

Члан 15.
Функцију Заступника Удружења врши Канцелар председник Управног одбора – Сената
односно Коморник потпредседник Управног одбора – Сената када је Канцелар спречен.
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Члан 16.
Скупштину Удружења ‐ Витешки сабор чине сви његови чланови. Витешки сабор се редовно
састаје једном годишње. Ванредна седница Витешког сабора мора се сазвати на
образложени предлог Сената и на иницијативу најмање једне трећине чланова Сабора.
Иницијатива се подноси Сенату у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се
разматрање предлаже.
Витешки сабор сазива председник Сената ‐ Канцелар или Коморник кад је Канцелар спречен,
и то писаним обавештењем о месту и времену одржавања Витешког сабора и предлогу
дневног реда, најкасније у року од 30 дана од подношења писменог захтева.
Витешким Сабором руководи радно тело сачињено од Великог мајстора, Канцелара,
Коморника, Подрумара и најстаријег Витеза‐оснивача реда који присуствује сабору и уједно
председава сабором, записничар је најмлађи судија.
Витешки сабор као нај виши орган реда, на предлог Сената или најмање 1/3 редовних
чланова бави се следећим питањима:
1) Усваја план и програм рада;
2) Усваја Статут, измене и допуне Статута, а потписује канцелар,
3) Усваја друге опште акте Удружења;
4) Именује и разрешава чланове Сената и Витешког суда;
5) Разматра и усваја извештај о раду Реда који подноси Канцелар или Коморник;
6) Усваја финансијски извештај и план расподеле, односно утрошка прикупљених средстава;
7) Потврђује одлуку о удруживању у домаће и међународне савезе и асоцијације;
8) Одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења;
9) Констатује стање чланства кроз извештаје о пријему нових чланова и престанаку чланстава,
Кворум за рад и одлучивање Витешког Сабора је присуство минимум 51% редовних
чланова удружења. Одлуке Витешког сабора су усвојене и пуноважне ако за њих гласа
више од половине присутних чланова са правом гласа.
Члан 17.
Управни одбор – Сенат је извршни орган Удружења, који управља радом удружења и
стара о спровођењу циљева Удружења који су утврђени овим Статутом.
Сенат има 7 чланова, које бира и опозива Сабор. Члан Сената има звање Сенатор.
Мандат Сената траје 5 година, број мандата није ограничен.
Сенат из реда својих чланова предлаже витезове у звање Великог мајстора, Канцелара‐
председника, Коморника‐ потпредседника, Подрумара, Барјактара и Церемонијал мајстора
који је уједно и ПР реда, мандат им траје 5 година, а Витешки сабор их потврђује.
Судија, који је и председник комисије за полагање испита, је по службеној дужности члан
Сената.
Сенат прима у чланство Пријатеље винског реда, редовне и почасне чланове.
Сенат додељује звања и витешке титуле, а промовише их Велики мајстор на Витешком
сабору или пригодној свечаности.
Сенат предлаже а Витешки сабор именује конзуле, судије и председника Витешког суда.
Делокруг рада и надлежност седам изборних звања је:
1. Велики мајстор је Сенатор “први међу једнакима”, врши церемонијалну функцију у
Витешком реду, представља Удружење у контактима са другим винским редовима.
Уводи у Витешки ред конзуле, витезове и даме по посебној процедури.
Уручује титуле и промовише у нова звања чланове реда.
Кумује новим витешким редовима и обавља друге послове и радње које му додели Сенат
или Витешки Сабор. Као обележје реда обавезно носи Инсигнију на сребреној огрлици, а у
свечаним тренутцима тогу и капу.
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2. Канцелар је Сенатор и председник Сената, заступник Удружења који се брине о о раду и
функционисању реда о администрацији и чланству. Потписује сва административна и
финансијска документа у име Удружења. Канцелар је у обавези да организује вођење
пословних књига, израду Извештаја о раду који се подноси Витешком сабору, као и
Завршни финансијски рачун за сваку годину и да га преда надлежним државним
институцијама. Организује рад Сената и координира активности свих чланова реда.
У одсуству или дужој спречености замењује Великог мајстора.
Као обележје обавезно носи Инсигнију на сребреној огрлици, а у свечаним тренутцима
тогу и капу.
3. Коморник је Сенатор, чувар свих блага Витешког реда и архиве, нарочито финансијских
средстава и инсигнија Удружења као што су Свечана застава, грб, печат, лента, значка,
славска икона и слично. По функцији је заменик Канцелара и овлаштен је да, у
одсутности или дужој спречености Канцелара врши функцију заступника Удружења и
потписује сва административна и финансијска документа у име Удружења. Као обележје
обавезно носи Инсигнију на сребреној огрлици, а у свечаним тренутцима тогу и капу.
4. Подрумар је Сенатор који брине о бројном стању, чувању и залихама вина које Витешки
ред поседује и добија као поклоне и узорке од донатора и пријатеља Витешког реда.
Такође подрумар се брине и о опреми и посуђу за вино нарочито приликом
организовања винских сусрета, сајмова вина, дегустација и оцењивања вина. Као
обележје обавезно носи Инсигнију на сребреној огрлици, а у свечаним тренутцима тогу и
капу. У одсуству или дужој спречености мења га Барјактар.
5. Барјактар је задужен за чување и ношење барјака у свечаним приликама и на јавним
манифестацијама. Као обележје обавезно носи Инсигнију на сребреној огрлици, а у
свечаним тренутцима тогу и капу. У одсуству или дужој спречености мења га Подрумар.
6. Церемонијал мајстор је задужен је за организацију и учешће на јавним догађајима реда,
иступање у јавности и пред медијима. Као обележје обавезно носи Инсигнију на
сребреној огрлици, а у свечаним тренутцима тогу и капу. У одсуству или дужој
спречености мења га Коморник.
7. Судија који је председник комисије за полагање испита је по фунцији и Сенатор и учествује
равноправно у раду Сената. Као обележје обавезно носи Инсигнију на сребреној огрлици,
а у свечаним тренутцима тогу и капу.
Члан 18.
Делокруг рада Сената је :
1) Руководи радом Удружења и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;
2) Доноси годишњи План рада ‐ Календар активности и организује редовно обављање
делатности Удружења у складу са планом.
3) Формира стручно тело за дегустацију и оцену вина Вински витешки конзилијум ‐
Concilium pro Vinum Degustation.
3) Формира Ad hoc тела и комисију за полагање испита, поверава посебне послове
појединим члановима;
4) Планира и доноси финансијске планове и одлучује о финасијским питањима;
5) Одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, властитом
иницијативом или на предлог трећине чланова Удружења и припрема предлог
измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
6) Одлучује о покретању постука за накнаду штете у случајевима из члана 25.
став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника
Удружења за тај поступак;
7) Доноси друга акта којима се ближе уређује рад удружења као што су:
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Правилник о раду Суда и одговорности чланова витешког реда, Правилник о раду Витешког
сабора, Правилник о додељивању звања и титула, Правилник о пријему нових чланова,
Кодекс понашања, Образац приступнице, и слична документа.
8) Одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом,
овлаштени други органи Удружења.
9) Одлучује о питањима чланстава тј. пријему нових чланова, додељује титуле и
звања, одлучује о превођењу изредовног у почасно чланство, одлучује о именовању
конзула. Одлучује о престанку чланства и звања.
Сенатом председава Канцелар односно у његовом одсуству Коморник, Сенат
пуноважно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова плус један члан,
одлуке доноси већином гласова присутних чланова. За пуноважне одлуке обавезно је
присуство Канцелара или Коморника.
Одлуком Сената може бити опозван са функција пре истека мандата Сенатор који својим
недоличним деловањем и неизвршавањем обвеза наруши углед и интересе Удружења,.
Сенатор који је опозван са функције има право жалбе Витешком сабору, у року од 15 дана
од дана пријема првостепене одлуке Сената.

Члан 19.
Надзорни одбор ‐ Витешки Суд контролише рад Удружења, бави се дисциплинском
одговорношћу чланова, контролише финансијско пословање Удружења.
Витешки Суд такође решава и међусобне сукобе и спорове чланова витешког реда.
Витешки Суд је другостепени орган по жалбама на одлуку Сената о престанку чланства или
одузимања звања.
О уоченим неправилностима, без одлагања, Суд обавештава Сенат и Витешки Сабор. Витешки
суд подноси извештај о раду на редовном заседању Витешког сабора.
Витешки Суд има три члана које на предлог Сената бира Витешки Сабор, а председава му
председник суда Вински витез судија (Iudex de vino). У Витешки суд могу бити биране и
Винске даме. Мандат чланова Витешког суда траје пет година, број мандата није
ограничен. Витешки Суд одлучује простом већином.
Судија који је председник комисије за полагање испита за звања и титуле по функицији је
и члан Сената.
Судија може бити опозван са функције пре истека мандата одлуком Сената коју мора да
потврди Витешки Сабор у следећим случајевима: Ако поднесе оставку, ако иступи из
чланства, због неактивности, због нарушавања личног и угледа реда.
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Остваривање јавности рада
Члан 20.
Рад Удружења је јаван.
О редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења стара се
Сенат, непосредно електронским или путем интерних публикација, односно путем
саопштења за јавност, или на неки други примерени начин.
Годишњи финансијски извештај и извештаје о активностима Удружења Сенат подноси
члановима удружења на седници Витешког Сабора.
Члан 21.
Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује с другим
Удружењима и организацијама у земљи и иностранству.
Удружење може приступити сродним националним, регионалним и међународним
удружењима и асоцијацијама о чему одлуку доноси Сенат.
Начин стицања средстава за остварење циљева и располагање средствима
Члан 22.
Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и
поклона, оставина, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.
Удружење може прибављати средства од котизације за семинаре и других облика
образовања, издавачке делатности као и од израде студија и пројеката.
Удружење располаже прикупљеним средствима у складу са Статутом и законима.
Привредна делатност којом се стиче добит
Члан 23.
Удружење може да прибавља средства обављајући привредну делатност:
Издавачка делатност и сродне активности ‐ 58.11 Издавање књига
Удружење може почети с непосредним обављањем ове делатности тек након
извршеног уписа у Регистар привредних субјеката.
Добит остварена на начин из ставке 1. овог члана може се користити искључиво за
остваривање циљева Удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења и
властито суделовање у финансирању одређених пројеката.
Престанак рада Удружења
Члан 24.
Удружење престаје са радом одлуком Скупштине а на предлог Сената или најмање трећине
редовних чланова реда, када престану услови за остваривање циљева Удружења као и у
другим случајевима предвиђеним Законом.

12

Поступање са имовином Удружења у случају престанка Удружења
Члан 25.
У случају престанка рада, Витешки сабор ће донети одлуку коме ће се имовина Удружења
доделити, а у складу са Законом.
Изглед и садржај печата
Члан 26.
Печат Удружења је округлог облика, пречника 30 мм и садржи:
Знак Удружења описан у члану 27. Статута, пун назив Удружења и место седишта, исписан у
унутрашњем кругу по ободу печата на српском језику, ћириличним писмом: Удружење
ВИНСКИ ВИТЕШКИ РЕД ШУМАДИЈЕ Крагујевац, у спољном кругу печата су стилизовани
гроздови и листови винове лозе, а лево и десно од знака су бројеви 20 и 13 који означавају
годину оснивања. О чувању печата брине се Коморник.
Симболи и обележја визуалног идентитета реда
Члан 27.
Удружење има свој Знак у облику грба и Логотип на ћириличном писму који симболизује
основну активност Удружења као и припадност винском витешком реду, као и натпис на
латинском језику.
Знак у облику грба је креиран у хералдичкој форми са штитом у средини на којем су
приказани на левој страни у љубичастом пољу три зелена грозда и на десној страни у
светло‐зеленом пољу три љубичаста грозда један изнад другог, на средини штита је пехар
за вино. У дну штита је поље зелене боје, које симболизује брежуљке Шумадије и на
средини тог поља лист винове лозе. Изнад штита у средишњем делу је круна као знак да на
територији Шумадије постоје краљевски виногради. Испод штита је у уоквиреној траци
ћириличним писмом исписан назив ВИНСКИ ВИТЕШКИ РЕД ШУМАДИЈЕ.
Грб је ауторско дело Драгољевић Зорана – Витеза оснивача, које је без накнадне уступио
свом Винском витешком реду на част и трајно коришћење.
Удружење има следеће обележја и симболе:
‐Повељу у четири боје позадине – зелену, сребрену, златну и љубичасту
‐Велику свечану заставу са грбом у средини,
‐Малу стону заставицу са грбом,
‐ Беџ реда,
‐ Чланске карте,
‐ Свечане тоге и капе, различитих ознака за редовне и почасне чланове
‐ Сребрену значку са грбом,
‐ ИНСИГНИЈУ на сребреној огрлици за редовне чланове са титулом
‐ ИНСИГНИЈУ на дрвеном раму у облику штита за почасне чланове
‐ ПРСТЕН са сребреним пехаром и иницијалима реда
‐ Оснивачку свечану ленту са натписом и грбом,
‐ Инаугурациони штап од винове лозе
‐ Захвалницу
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Прелазне и завршне одредбе
Члан 28.
На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примјењивати одредбе
Закона о удружењима.
Члан 29.
Измене и допуне Статута врше се по поступку као и за његово доношење, а на образложен
писмени предлог нај мање 1/3 редовних чланова или на предлог Сената.
Члан 30.
Овај статут ступа на снагу даном његовог усвајања на Витешком Сабору Удружења.

По овлаштењу Скупштине удружења ‐ Витешког Сабора

Зоран Драгољевић, Канцелар

М. П.
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