ПРАВИЛА
ЗА САВЕЗ КОЛА СРПСКИХ СЕСТАРА МИТРОПОЛИЈЕ
АУСТРАЛИЈСКО-НОВОЗЕЛАНДСКЕ
СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ
ПРАВИЛО 1

ИМЕ

Име организације је

Савез Кола српских сестара

(У даљем тексту „Савез“)

ПРАВИЛО 2

ЦИЉЕВИ

1. Циљеви Савеза су :
а)

Да буде помоћна организација Митрополије аустралијско-новозеландске Српске
Православне Цркве (у даљем тексту „Митрополија“) чија је сврха да обједини
локална Кола српских сестара црквених општина и мисионарских парохија
Митрополије;

б)

Да омогући и води Дечје летње кампове (у даљем тексту „Летовалишта“) у свим
намесништвима Митрополије;

в)

Да промовише и унапређује образовне програме широм Митрополије;

г)

Да подиже и одржава зграде у којима се налазе просторије Савеза;

д)

Да подиже и одржава зграде у којима се одржавају летњи кампови Митрополије;

ђ)

Да се обраћа одговарајућим статуторним и државним телима и комисијама за
сагласности, овлашћења и изузећа потребна у постизању ових циљева;

е)

Да се обраћа лицима, корпорацијама и владиним телима за помоћ потребну у
унапређењу ових циљева;

ж)

Да склапа послове са владама и властима – федералним, државним, локалним,
које могу бити од помоћи у остваривању циљева Савеза; и да од ових организација
добија права, повластице и уступке које Савеза сматра пожељним, да извршава и
да поступа у складу са свим овим договорима, овлашћењима, повластицама и
уступцима.
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з)

Да именује, запошљава, отпушта и суспендује управнике, службенике, секретаре,
помоћно особље, раднике и друга лица, ако је неопходно или је у интересу Савеза;

и)

Да позајмљује или осигура исплату новца на начин који одговара Савезу и да
обезбеди исти, или отплату дугова или других преузетих обавеза, или обавеза које
Савез преузима ради куповине, откупа или отплате таквих обвезница;

ј)

Да изда, наплати, прихвати, одобри, дисконтује и издаје менице, и друге преносиве
вредности;

к)

Да инвестира и располаже новцем Савеза који није у том тренутку потребан и на
начин који ће се утврдити у датом тренутку;

л)

Да прихвата уписане суме и донације у виду непокретне или покретне имовине за
претходно назначене сврхе, да их прода, са њима располаже, или да их изда и да
прихвати уступање закупа све непокретне имовине – укључујући закупнине
добијене на тај начин, а које нису тренутно потребне – за коришћење или
настањивање за било коју од раније наведених сврха, и уопште да улаже и троши
новац и имовину Савеза и да са њима располаже;

љ) Да поједина лица предузимају кораке, писменим молбама, јавним скуповима или на
било који други целисходан начин у сврхе добијања прилога за Савез, путем
годишње чланарине или на неки други начин;
м)

Да даје прилоге за добротворне сврхе под условом да примаоц прилога има
овлашћење Пореске управе (Australian Taxation Office) као добротворна
институција или да су такви прилози према оцени Пореске управе прихваћени као
добротворни према Закону о таксама из 1997 (Division 30 of the Income Tax
Assessment Act 1997) и у свим случајевима давања прилога организацијама које су
део Митрополије и чија правила забрањују расподелу њене имовине и прихода
њеним члановима; и

н)

Да ради све што је у складу са и што је корисно за постизање циљева и испуњење
овлашћења Савеза.

ПРАВИЛО 3

УРЕЂЕЊЕ

1.
Уређење Савеза је црквено-јерархијско и црквено-административно, а Савез
своја овлашћења извршава у сагласности са Уставом Митрополије Аустралијсконовозеландске Српске Православне Цркве (у даљем тексту „Устав“).
2.
Црквено-јерархијске власти Митрополије су Митрополит (то јест епархијски
Архијереј), Црквени суд Митрополије, Архијерејски намесник, Духовник и директори
летовалишта.
3.
Црквено-административна управна тела у оквиру Митрополије су Сабор
Митрополије, Управни одбор Митрополије и Одбор Савеза.
ПРАВИЛО 4

ЈУРИСДИКЦИЈА

1.
Савез је саставни део Митрополије и као такав мора да прихвати њену власт и
јурисдикцију.
2.
Управљање Савезом мора бити у сагласности са одредбама Устава, са овим
правилником и у сагласности са одлукама одговарајућих канонских црквених власти.
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3.
Сва управна документа Савеза морају бити у сагласности са Уставом. Све
одредбе које нису у сагласности са Уставом немају никакву снагу и неважеће су.
ПРАВИЛО 5

САВЕЗ

1.
Савез је помоћна организација Митрополије коју чине организације-чланице
које су се добровољно обавезале да ће помагати у унапређењу циљева Савеза.
2.
Овај Правилник треба да усвоји Скупштина Савеза, да га поднесе Митрополиту
и Управном одбору Митрополије на одобрење Сабора Митрополије и он мора бити у
сагласности са Уставом.
3.
Да би организација постала члан Савеза и да би стекла и задржала права и
привилегије назначене у овом Правилнику она мора да испуњава следеће услове:
а)

Да је помоћна организација једне од црквених општина или мисионарских парохија
Митрополије;

б)

Да има статус Кола српских сестара у оквиру те црквене општине или мисионарске
парохије;

в)

Да поштује све одредбе Устава и овог Правилника;

г)

Да на сваки начин сарађује и ради за добробит и благостање црквене општине или
мисионарске парохије и Митрополије;

д)

Да је испунила формулар за пријем у чланство и да је прихваћена као члан; и

ђ)

Да Савезу редовно плаћа прописану чланарину.

4.
Савез ће усвојити процедуре и одржавати документацију у сагласности са
правилима прописаним Уставом како би Одобор Савеза и Духовник могли да процене
да ли организација испуњава услове за пријем у чланство. Духовник, заједно са
Одбором Савеза, надгледа одржавање регистра организација-чланица Савеза.
5.
Ако Духовник и Одбор Савеза утврде да организација не испуњава услове или
да није подобна да буде члан и да својим деловањем нарушава благостање своје
црквене општине, мисионарске парохије или Митрополије, они могу предложити
Скупштини Савеза да се та организација искључи из чланства.
6.
Организација која је решила да више не жели да буде члан Савеза, или
организација која је искључена из чланства има право да Скупштини Савеза упути
жалбу најкасније 14 дана по пријему одлуке Одбора Савеза. И организација и Одбор
Савеза могу уложити жалбу на одлуку Скупштине Управном одбору Митрополије.
Одлука Управног одбора Митрополије о свим жалбама је коначна и обавезујућа за све
стране.
7.
Духовник и Управни одбор Митрополије ће надгледати рад Савеза и пружити
сва неопходна упутства и усмерења како би се обезбедило да су све активности
Савеза у складу са Уставом и учењем цркве.
ПРАВИЛО 6

1.

ДУХОВНИК

Духовник је канонски рукоположено свештено лице које поставља Митрополит

3|Одобрена Правила

2.
Духовник заједно са Одбором Савеза представља Савез у свему и директно
одговара Митрополиту
3.
Духовник обавља своје дужности самостално и у заједништву са Одбором
Савеза, а под директном је контролом и управом Митрополита и Црквеног суда.
4.
Одбор Савеза није надлежан да смењује духовника нити да именује другог на
његово место. Духовник може бити премештен или смењен из Одбора Савеза само на
захтев Митрополита.
5.
Све жалбе Одбора Савеза или појединаца против духовника, као и жалбе
духовника против Одбора Савеза или појединаца морају бити поднете у сагласности
са Уставом.
ПРАВИЛО 7

ДИРЕКТОРИ ДЕЧЈИХ ЛЕТОВАЛИШТА

1.
Директори Летњег дечјег кампа (даље у тексту „Директор летовалишта“) су
канонски рукоположени свештеници које именује Митрополит.
2.
Директори летовалишта заједно са Одбором Савеза представљају Савез у
свим питањима која се тичу летовалишта и директно су одговорни Митрополиту.
3.
Директори летовалишта обављају своје образовне и литругијске дужности
независно од Одбора Савеза, а административне дужности у заједници са Одбором
Савеза и под директном су контролом и управом Митрополита и Црквеног суда.
4.
Одбор Савеза није овлашћен да отпусти директора летовалишта и да на
његово место доводи друга лица. Директори летовалишта могу бити премештени или
повучени из Одбора Савеза само по наредби Митрополита.
5.
Све жалбе Одбора Савеза или појединаца против директора кампа или жалбе
директора кампа против Одбора Савеза и појединаца морају бити поднете у
сагласности са Уставом.
ПРАВИЛО 8

СКУПШТИНА САВЕЗА

1.
Скупштина Савеза (у даљем тексту „Скупштина“) је законодавно тело Савеза у
свим спољним пословима локалне администрације. Скупштину сачињавају
организације чланице.
2.
Одбор Савеза одлучује о дневном реду, датуму и месту одржавања скупштине
под условом да се двогодишња скупштина одржава најкасније 4 месеца по завршетку
финансијске године. Писмено обавештење са дневним редом се шаље свим
организацијама чланицама најмање 14 дана пре одржавања скупштине. Питања и
предлози који излазе из оквира назначеног у дневном реду, организације чланице
морају доставити Одбору скупштине и то најмање седам дана пре одржавања
скупштине.
3.
Духовник се обраћа Митрополиту за писмену дозволу да сазове двогодишњу
Скупштину и одобри дневни ред.
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4.
Духовник отвара скупштину молитвом и позива на именовање кандидата за
избор преосталог дела Председништва: потпредседника и секретара.
5.

Скупштина која се одржава сваке две године обавља следеће:
а)

Бира Председништво скупштине према правилу 4 овог Правилника;

б)

Бира једно лице које ће заједно са Председницом бити делегат Сабора
Митрополије;

в)

Бира Одбор Скупштине и остале прописане одборе;

г)

Бира, поставља или смењује поверенике у складу са условима повереништва;

д)

Разматра организацију летњих кампова, образовних програма и других питања и
предлога везаних за рад Савеза;

ђ)

Предлаже правила рада скупштине које одобрава Управни одбор Митрополије;

е)

Управном одбору Митрополије
разматрање и одобрење; и

ж)

Усваја буџет(е) и двогодишњи финансијски извештај Федерације и подноси их
Управном одбору Митрополије на одобрење.

подноси

предлоге

измене

правилника

на

6.
Свака организација - чланица може да пошаље два (2) делегата на Скупштину
и сваки делегат има право једног гласа који се сматра гласом организације-чланице.
Организације-чланице дужне су да Одбору Савеза писмено доставе имена и адресе
њихових делегата најкасније 7 дана пре датума одржавања Скупштине, а овај допис
сматраће се довољним као потврда права делегата да представљају дату
организацију-чланицу.
7.
У случају да се током године јаве нека важна питања о којима Одбор Савеза
није овлашћен да одлучује, а очигледно је да одлука о тим питањима не може да се
одлаже до следеће двогодишње скупштине, Одбор Савеза може, уз писмено
одобрење Митрополита да сазове Ванредну скупштину на којој ће се одлучивати само
о оним питањима због којих је скупштина сазвана
8.
Одбор Савеза је обавезан да сазове Ванредну Скупштину на писмени захтев
половине чланства, или на захтев Управног одбора Митрополије.
9.
За сазивање Ванредне Скупштине ради одлуке о продаји, куповини, узимању
зајма или издавању у закуп на дуже од десет (10) година, или за преузимање
задужења на основу црквене имовине, подизање нових зграда или проширивање
постојећих, мора се писменим путем затражити благослов Митрополита и добити
дозвола у име Управног одбора Митрополије.
10.
Митрополит може да именује своје представнике који ће председавати
скупштином или било којим заседањем Савеза и надгледати њен ток.
11.
Кворум за скупштину – двогодишњу или ванредну – је једноставна већина (то
јест педесет процената (50%) плус једна чланица-организација. Ако нема кворума,
сазваће се друга скупштина најкасније кроз четрнаест (14) дана. Тада ће присутни
чланови моћи да донесу важеће одлуке.
12.
По питањима продаје или задуживања (узимања дуга на основу црквене
имовине или дугорочног издавања) кворум скупштине треба да чине две трећине (2/3)
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чланица-организација. Ако нема кворума, Митрополит је овлашћен да на следећој
скупштини смањи двотрећински (2/3) кворум.
13.
Све одлуке донете на двогодишњој или ванредној скупштини постижу се
једноставном већином гласова присутних организација чланица, изузев када је према
Уставу или према овом Правилнику потребна већа већина. У случају нерешеног
исхода гласања, Председавајући Скупштине даје одлучујући глас.
14.
Председавајући Скупштине може да одстрани сваку организацију чланицу ако
њени делегати злоупотребљавају своје привилегије, стварају пометњу и спречавају
рад скупштине.
15.
Ако Скупштина прекорачи своја овлашћења и онемогући извршење упутстава
Митрополита, Црквеног суда Митрополије или Управног одбора Митрополије, Управни
одбор Митрополије има моћ да поништи сваку одлуку донету у таквим околностима.
Извршни одбор Митрополије може да повери управљање Савезом претходном
Одбору Савеза, или може да оформи привремени Одбор до сазивања нове
скупштине. Управни одбор Митрополије даће одобрење за сазивање нове скупштине
само ако се покаже да ће се рад скупштине одвијати у складу са Уставом и овим
Правилима.
ПРАВИЛО 9

ОДБОР САВЕЗА

1.
Одбор Савеза је управно тело Скупштине Савеза које управља пословима
црквене заједнице у складу са својим овлашћењима.
2.

Одбор Савеза чине:
а)

Духовник;

б)

Председница;

в)

Потпредседница;

г)

Секретар;

д)

Благајник; и

ђ)

Четири (4) представника Архијерејских намесништава.

3.
Чланови Одбора Савеза бирају се на Скупштини Савеза која се одржава сваке
две године. Да би имала право да буде бирана на изборима и право да задржи
положај на који је изабрана, чланица мора бити члан црквене општине или
мисионарске парохије без прекида.
4.
Чланови одбора се бирају на две године – период између одржавања
двогодишњих скупштина. Председница Савеза не може бити изабрана на овај положај
више од 3 пута узастопно, изузев ако се Уставом не одреди другачије.
5.
Чланство у Одбору Савеза је служба верних па се од свих чланова одбора
Савеза захтева да достојно представљају Христа и православну веру пред свима са
којима опште у свим доменима свога живота.
6.
Служба чланова Одбора Савеза је почасна и регулисана је Правилом 11.2 овог
Правилника.
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7.

Кандидати за Одбор Савеза именују се на двогодишњој скупштини.

8.
Духовник свим изабраним члановима Одбора Савеза објашњава Устав и
Правила и предочава им значај преузимања дужности члана.
9.
Чланове Одбора Савеза мора да одобри Управни одбор Митрополије и они
преузимају дужност тек пошто буду обавештени о овом одобрењу и пошто положе
заклетву као чланови одбора. Чланови претходног одбора не добијају разрешење од
дужности све док нови Одбор Савеза не буде одобрен и не положи заклетву.
10.
Новопостављени чланови Одбора Савеза полажу заклтеву у цркви пред
духовником и од тог тренутка сматрају се члановима тела у које су изабрани и
одобрени. Особа која одбије да положи заклетву не може преузети дужности члана
Одбора Савеза.
11.
Ако се у Одбору Савеза упразни место члана одбора, ово место се попуњава
директним именовањем од стране Митрополита, а на препоруку духовника.
12.
У случају да процени да Одбор Савеза не извршава своје дужности у складу са
учењем и одредбама цркве, Управни одбор Мирополије може да распусти Одбор
Савеза и именује привремени Одбор који ће обављати редовне дужности Одбора
савеза све док Управни одбор Митрополије не оцени да се стање нормализовало и да
може да се изабере нови Одбор Савеза.
13.
Председница сазива састанак Одбора Савеза најмање два пута годишње. Ако
већина Управног одбора Митрополије или већина Одбора Савеза затраже,
Председница је обавезна да сазове састанак Одбора Савеза.
14.
Одбор Савеза може да доноси пуноважне одлуке ако седници присуствује
већина чланова Одбора и под условом да су присутни и Председница и духовник, или
да су претходно прегледали дневни ред и дали писмену дозволу за одржавање
састанка без њиховог присуства. Одлуке су пуноважне ако састанку присуствује
већина чланова одбора. Ако је исход гласања нерешен, глас духовника биће
одлучујући.
15.
Управни одбор Митрополије може, на захтев Одбора Савеза, или по службеној
дужности да суспендује било ког члана одбора Савеза који је неоправдано запоставио
своје дужности, који није присуствовао на три узастопне седнице, или ако не поштује
одлуке и упутства виших црквених власти и спречава извршење одлука и упутстава.
16.

Одбор Савеза обавља следеће дужности:
а)

Представља интересе Савеза кад год је то потребно;

б)

Извршава одлуке и упутства Митрополита, Црквеног суда и или Управног одбора
Митрополије или Скупштине;

в)

Тражи дозволу Митрополита да шаље званичне позиве лицима изван јурисдикције
Митрополије;

г)

Обезбеђује одржавање летњих кампова и образовних програма;

д)

Сарађује са Српским православним омладинским удружењем Митрополије (SOYA)
и другим помоћним организацијама Митрополије;

ђ)

Чува у архиви попис некретнина и покретне својине Савеза;
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е)

Предлаже начине за добијање средстава за изградњу и за поправке постојећих
зграда које користи Савез, подноси планове и процену трошкова градње
Скупштини на разматрање, а исто тако Управном одбору Митрополије на коначно
одобрење;

ж)

Управља имовином коју Савез поседује или користи и обезбеђује све што је
потребно за рад Савеза;

з)

Припрема и подноси буџет и двогодишњи финансијски извештај скупштини на увид
и прослеђује их Управном одбору Митрополије на коначно одобрење;

и)

Подноси Скупштини извештај о свом раду;

ј)

Надгледа извршење буџета Савеза;

к)

Води рачуна о имовини и материјалима, укључујући дигиталне и електронске
податке и материјална средства;

л)

Редовно надгледа стање, одржавање, сређеност и чистоћу просторија Савеза и
просторија које Савез користи;

љ) Припрема и допуњава ако је потребно, молбе за пријем у чланство Савеза; и
м)

Прихвата или одбија молбе за пријем у чланство Савеза

17.
Одбор Савеза обавезан је да се у свим својим активностима и доношењу
одлука придржава одредби Устава, овог Правилника и упутстава виших црквених
власти.
18.
Поред духовника, Председница Одбора Савеза је легитимни представник и
пред грађанским и пред црквеним властима.
19.
Председница и други чланови Одбора Савеза дужни су да штите част и
достојанство духовника, и директора летовалишта и не смеју од њих тражити ништа
што би умањило њихово достојанство.
20.
Председница сазива, отвара и затвара седнице одбора Савеза, предлаже
питања за разматрање, ставља их на гласање и објављује резултате гласања и
одлуке. Председница одржава ред и мир на састанцима и обезбеђује да се сви
присутни придржавају утврђеног дневног реда.
21.
Ако председница одбора Савеза није у стању да обавља своје дужности
замениће је пот-председница.
22.
Секретар води записник на седницама одбора Савеза; заједно са
председницом води и потписује преписку Савеза; одржава регистар чланства и
регистар званичних докумената Савеза; одржава архиву Савеза и то у канцеларији
савеза или Митрополије и врши дужност публицисте Савеза.
23.
Благајник води евиденцију о приходима и расходима Савеза током године;
прима и депонује новац у банку и плаћа све рачуне. Благајник подноси финансијски
извештај Одбору Савеза и Скупштини. Одбор Савеза може именовати књиговођу који
помаже благајнику.
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24.
Представници намесништава, по један (1) за свако од намесништава
Митрополије: сиднејко, бризбејнско-велингтонско, мелбурнско и пертско-аделаидско,
служе као веза између одбора Савеза и архијерејских намесника ових намесништава.

ПРАВИЛО

10

НАДЗОРНИ ОДБОР САВЕЗА

1.
Надзорни одбор Савеза (у даљем тексту „Надзорни одбор“) је исти као и
надзорни одбор Управног одбора Митрополије. Савез може уместо надзорног одбора
ангажовати професионалну рачуноводствену фирму са искуством и неопходном
акредитацијом да обави надзор финансијских књига Савеза.
2.
Надзорни одбор се састаје најмање једанпут у току финансијске године и
прегледа вођење финансијских фондова Савеза и о томе подноси годишњи извештај
Управном одбору Митрополије, а сваке две године скупштини Савеза.
3.
Надзорни одбор може извршити преглед финансијског пословања Савеза и
чешће у току године, ако се за то укаже потреба, или ако то захтева Управни одбор
Митрополије.
ПРАВИЛО 11

ПРИХОДИ, ИМОВИНА И ОСТАЛА СВОЈИНА

1.
Сви приходи и имовина, укључујући и својину Савеза морају се користити
искључиво за остваривање циљева Савеза који су назначени у овом Правилнику.
2.
Ниједан део прихода или имовине, укључујући и својину Савеза не може се
исплаћивати или преносити, директно или индиректно као дивиденда, добит и слично,
члановима Одбора Савеза нити било ком представнику организација-чланица. Ако
Одбор Савеза одобри исплату неком од службеника или помоћног особља Савеза или
члану Одбора Савеза за услуге пружене Савезу или за робу достављену Савезу у
пословном смислу, ниједно од правила из овог Правилника не може бити препрека
таквој исплати, нити исплати камате за позајмицу од било ког члана Одбора Савеза
по стопи која није већа од камате за прекорачење суме на рачуну које банке наплаћују
малим предузећима нити ће бити препрека за плаћање одговарајуће закупнине
просторија од било ког члана Одбора савеза. Исто тако Савез не сме да плаћа
хонорар члановима Одбора Савеза или делегатима организација–чланица
3.
Сви приходи и имовина, укључујући и својину Савеза могу се користити само у
оквиру Аустралијске Федерације и Новог Зеланда.
ПРАВИЛО

12

ИМОВИНА

1.
Све некретнине и покретно власништво Савеза држе се у јемству ради
употребе и за добро свих верника Митрополије.
2.

Власништво савеза:
а)

Сва покретна имовина коју је Савез стекао је под контролом Одбора Савеза који
као повереништво њоме управља и располаже у сагласности са овлашћењима и
упутствима датим од стране Скупштине; и

б)

Све некретнине Савеза ће се држати под повереништвом у складу са уговором о
повереништву које је одобрио Управни одбор Митрополије, а њима управља и
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располаже Одбор Савеза у складу са упутствима Скупштине, са Уставом и овим
Правилником.
ПРАВИЛО 13

ЗАВЕШТАЊА

Приватна лица могу да завештају некретнине и покретну имовину, укључујући, али не
ограничавајући се на земљу, грађевине и фондове за употребу и намену у поверење
Савезу. Пре завештања, Управни одбор Митрополије мора да одобри управни
документ на основу кога ће се управљати завештаном имовином и/или фондом.
ПРАВИЛО 14

РАСПУШТАЊЕ

1.
Ако Управни одбор Митрополије установи да Савез није у могућности да се
издржава или да Одбор жели да Савез буде угашен, Одбор ће сазвати скупштину. Ако
проста већина присутних чланова подржава распуштање Савеза, Митрополит ће
распустити Савез.
2.
У случају да је Савез распуштен сам од себе и да не може да се сазове
Скупштина, Митрополит има моћ да прогласи Савез распуштеним или угашеним..
3.
Ако после гашења или распуштања Савеза, и после намиривања свих
дуговања и обавеза преостане било каква имовина, она неће бити подељена
члановима Савеза нити члановима црквених општина нити старатељима
мисионарских парохија, већ ће бити пренета на неко друго тело или организацију
Митрополије која има сличне циљеве као Савез и која ће забранити да се њен приход
и имовина деле међу њеним или њиховим члановима, и да бар у оној мери назначеној
у правилу 11.2 Правилника Савеза то тело или организацицију, одреде чланови
Скупштине и одобри Митрополит, или у одсуству одлуке Митрополита да се то одреди
у време или пре распуштања Савеза, како је раније назначено.
ПРАВИЛО 15

ЈЕРЕС, РАСКОЛ, ОТПАДНИШТВО

У случају јереси, раскола или отпадништва од Митрополије, власништво, одржавање,
контролу и управљање имовином црквене јединице која је погођена јересју, расколом
или отпадништвом, Митрополија поверава онима који остану верни Митрополији.
ПРАВИЛО 16

ЦРКВЕНЕ ЗАКЛЕТВЕ

Сви ново-именовани чланови Одбора Савеза при преузимању дужности полажу пред
својим духовником заклетву прописану Уставом:
„Ја (име и презиме), заветујем се својом чашћу пред свемогућим Богом да ћу бити верна
Светој Православној Цркви, да ћу се Светих канона, Устава Митрополије аустралијсконовозеландске Српске Православне Цркве и осталих црквених уредаба савесно
придржавати, да ћу као чланица Савеза Кола српских сестара, своје дужности тачно
вршити, службене тајне чувати и увек интересе Митрополије аустралијсконовозеландске Српске Православне Цркве бранити и заступати. Како ја ово чинила, тако
мени Бог помогао, и овога и онога света.“

ПРАВИЛО 17

ПЕЧАТИ
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Савез има свој печат са званичним грбом Српске Православне Цркве у средини и
одговарајућим натписом около.
ПРАВИЛО 18

ЗВАНИЧНИ ЈЕЗИЦИ

Званични језик Савеза је српски писан ћириличним писмом и енглески.
ПРАВИЛО 19

ТЕКСТ

За све потребе, текст Правила на енглеском језику је званични текст.
ПРАВИЛО 20

ДОПУНЕ / АМАНДМАНИ

Ова Правила могу бити измењена простом већином гласова присутних чланова Сабора, уз
писмену сагласност Митрополита, или по одлуци Сабора Митрополије
ПРАВИЛО 21

КОМЕМОРАЦИЈЕ И СЛАВЕ

1.
Савез ће имати за своју славу празник Успенија Пресвете Богородице (Велику
Госпојину) која се празнује 15/28 августа сваке године. У складу са правилима Српске
Православне Цркве слава ће се славити у парохијској цркви домаћина славе из
редова Савеза.
2.
Чланови Савеза у Сиднејском намесништву ће имати за своју славу Св.
Новомученике Јасеновачке који се према правилима Српске Православне Цркве славе
31. августа/13. септембра у манастиру унутар намесништва.
3. Чланови савеза у Мелнбурншком намесништву имаће за своју славу Преподобну
Мати Ангелину Српску која се према правилима Српске Православне Цркве слави 30.
јула/12. августа и то у манастиру унутар намесништва.
ПРАВИЛО 22

ТУМАЧЕЊЕ

У овим Правилима, уколико контекст или тема не указују или захтевају другачије:
а)

„Устав“ значи Устав Митрополије и укључује Опште уредбе Митрополије;

б)

„Митрополит“ значи духовни вођа Митрополије у свим пословима учења,
литургијско-светотајинског служења и управљања и који је изабран и постављен од
Светог Архијерејског Сабора Српске Православне Цркве;

в)

„Митрополија“ значи Митрополија аустралијско-новозеландска која је тело
православних хришћана, канонски и хијерархијски саставни део Аутокефалне
Српске Православне Цркве;

г)

„Сабор Митрополије“ значи законодавно тело Митрополије у спољним пословима
црквене администрације како је одређено Уставом;

д)

„Црквени суд Митрополије“ значи помоћни орган Митрополита за црквено судство
и унутрашње црквене послове, као што је прописано Уставом;
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ђ)

„Архијерејско намесништво“ значи црквено-територијалну јединицу која је
састављена од одређеног броја парохија и њихових Црквених општина и
Мисионарских парохија а којом руководи Архијерејски намесник;

е)

„Управни одбор Митрополије“ значи Управни одбор Митрополије који је извршна
власт у пословима спољашње црквене управе у Митрополији и извршни орган
Сабора Митрополије; и

ж)

„Српска Православна Црква“ значи Аутокефална Српска Православна Црква са
седиштем у Београду, Србија.

УРЕДБА 10

ПРИМЕНА

Ова Правила су правоснажне одмах по одобрењу Сабора Митрополије
аустралијско-новозеландске Српске Православне Цркве.
ОВИМ СЕ ОБЗНАЊУЈЕ

Ова Правила Савеза Кола српских сестара Митрополије аустралијсконовозеландске Српске Православне Цркве одобрена су за примену у Митрополији
аустралијско-новозеландској одлуком Сабора Митрополије од 05. септембра 2015.
године у Мелбурну.
+ИРИНЕЈ
Епископ Митрополије аустралијско-новозеландске
Српске Православне Цркве
Дато у седишту Митрополије у Сиднеју
Ебр. 283/15
09. октобар 2015. године

{Крај превода/ Преведено са енглеског на српски – акредитован преводилац Мирјана Ђукић
End of translation //Translated from English into Serbian by Mirjana Djukic NATI accredited translator}
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