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СТАТУТ 

 

Савеза Удружеоа ликпвних уметника Впјвпдине 

 

ППШТЕ ПДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Према пдредбама Закпна п удружеоима, а на пснпву загарантпванпг права на слпбпднп и 

дпбрпвпљнп удруживаое, утврђенпг Уставпм Републике Србије, прпфесипнални ликпвни 

стварапци су удружени у невладинп и непрпфитнп стукпвнп Удружеое Савез удружеоа 

ликпвних уметника Впјвпдине, (у даљем тексту Удружеое) са циљем унапређеоа уметнишкпг 

стваралащтва, кап и пствариваоа других заједнишких циљева Савеза удружеоа ликпвних 

уметника Впјвпдине кпји су пд јавнпг интереса, а у складу са Статутпм Удружеоа. 

 

 

Члан 2. 

 

Удружеое је дпбрпвпљнп, струкпвнп, невладинп, непрпфитнп и нестранашкп удружеое 

ликпвних уметника пснпванп на непдређенп време ради пствариваоа заједнишких циљева у 

пбласти развпја и унапређеоа ликпвнпг стваралащтва и других заједнишких интереса 

ликпвних уметника у складу са пвим Статутпм. 

Ппследои упис Савеза удружеоа ликпвних уметника Впјвпдине у АПР-у је изврщен рещеоем: 

БУ 729/2009 пд 30.12.2009. 

 

 
 

 

Члан 3. 

 

Статутпм Удружеоа уређује се : 

 

 правни статус,назив, седищте, теритприја делпваоа, пблик и садржај пешата и лпгп 

Удружеоа 



2 
 

 циљеви и задаци Удружеоа 

 пргани и радна тела, оихпва пвлащћеоа, састав, нашин избпра и пппзива, трајаое 

мандата и нашин пдлушиваоа, 

 права и дужнпсти Удружеоа у ппщтинама 

 услпви и нашин ушлаоиваоа и престанка шланства; права, пбавезе и пдгпвпрнпст 

шланпва 

 удруживаое и сарадоа са другим удружеоима и слишним прганизацијама 

 средства, нашин стицаоа, кприщћеоа и распплагаоа 

 пбразпваое секција ( сампсталних уметника, пп дисциплинма и др.) 

 пствариваое јавнпсти рада, дпдела награда и признаоа 

 права и пбавезе заппслених, пднпснп струшне службе 

 ппступак усвајаоа финансијских и других извещтаја 

 ппступак и нашин дпнпщеоа измена и дппуна Статута 

 престанак рада удружеоа, распплагаое импвинпм у слушају престанка рада удружеоа 

 

 

Члан 4. 

 

Пун назив Удружеоа гласи:  

САВЕЗ УДРУЖЕОА ЛИКПВНИХ УМЕТНИКА ВПЈВПДИНЕ  

Седищте Удружеоа је у Нпвпм Саду, Булевар Михајла Пупина бр. 9. 

 

Ппдрушје делпваоа Удружеоа је теритприја АП Впјвпдине и Републике Србије, 

Удружеое представља и заступа председник/ца или шлан кпга пн/пна пдреди. 

 

 

Члан 5. 

 

Удружеое има пешат и щтамбиљ. 

Пешат Удружеоа је пкруглпг пблика и нпси натпис „Савез Удружеоа ликпвних уметника 

Впјвпдине" исписан на српскпм језику (ћирилишним и латинишним писмпм), на мађарскпм, 

румунскпм, русинскпм и слпвашкпм језику, а у средини стпји: НПВИ САД (ћирилишним и 

латинишним писмпм). 

Штамбиљ Удружеоа је правпугапнпг пблика и садржи текст: Савез удружеоа ликпвних 

уметника Впјвпдине, Брпј:______, Датум: ______ . 

Брпј пешата и щтамбиља, кап и пдредбе п оихпвпм шуваоу и рукпваоу, уређују се Закпнпм. 

 

 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ УДРУЖЕОА 

 

Члан 6. 



3 
 

 

Пснпвни циљеви Удружеоа су: 

 унапређеое и развпј ликпвне уметнпсти на принципима слпбпднпг уметнишкпг 

стваралащтва 

 ушествује у раду ликпвних галерија у АП Впјвпдини и Републици Србији 

 пбезбеђиваое рада секција удружеоа, нарпшитп сампсталних уметника, и ппмпћ у 

пствариваоу материјалнпг и егзистенцијалнпг пплпжаја ликпвних уметника 

 ангажпваое на афирмацији шланпва, представљаое оихпвпг рада у јавнпсти, и 

защтита пснпвних права какп шланпва, такп и уметника у целини 

 ппкретаое и унапређиваое сарадое удружеоа и шланпва са српдним прганизацијама 

у земљи и инпстранству и другп 

 ствараое услпва за ппдстицаое сампсталнпг уметнишкпг стваралащтва 

 ппдстицаое тржищта уметнишких дела, сппнзприсаоа, меценарства и дпнатпрства у 

култури 

 ствараое услпва за демпкратизацију и децентрализација у пдлушиваоу, прганизпваоу 

и финансираоу културних и уметнишких прпграма и прпјеката 

 пбезбеђиваое услпва за дпступнпст савремене уметнишке прпдукције у јавнпсти 

 

 

Члан 7. 

 

Задаци Удружеоа су: 

 унапређеое и защтита права и интереса шланпва Удружеоа - впди евиденцију свих 

шланпва Удружеоа 

 ппслпви регулисаоа пензипнп-инвалидскпг и здравственпг псигураоа сампсталних 

уметника у складу са ппзитивним прпписима 

 впди евиденцију шланпва кпји сампсталнп пбављају уметнишку делатнпст у пбласти 

ликпвних уметнпсти 

 пбављаое ппслпва ппверених пд стране Владе Републике Србије, пднпснп надлежнпг 

министарства, а нa пснпву Закпна п култури: удружеое даје пбразлпжену пцену п 

испуоаваоу мерила и критеријума прпписаних за упис у евидецију лица кпја 

сампсталнп пбављају уметнишку делатнпст у пбласти ликпвних уметнпсти 

 пружа ппмпћ шланству у рещаваоу питаоа радних прпстпра-атељеа 

 прганизује репрезентативне и друге излпжбе, акције и друге манифестације у земљи и 

инпстранству 

 издаје струшне и друге публикације из из пбласти ликпвне уметнпсти, каталпге, 

мпнпграфије и другп 

 ушествује у раду ликпвних и српдних прганизација у земљи и инпстранству 

 ушествује у регипналнпм ппвезиваоу Впјвпдине и Србије 

 прганизује струшне екскурзије у земљи и инпстранству 
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 ппдстише диверзитет разнпликпсти културнпг израза пслпоен на традицију 

демпкратских вреднпсти и интеракцију између разлишитих културних заједница 

 ппдстише културнп и уметнишкп стваралащтвп и пшуваое културнпг и истпријскпг 

наслеђа свих нарпда на теритприји Впјвпдине. 

 ппдстише децентрализацију у пдлушиваоу, прганизпваоу и финансираоу културних 

делатнпсти и рада Удружеоа. 

 

 

ЧЛАНСТВП, УСЛПВИ И НАЧИН УЧЛАОИВАОА, ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА, ПРАВА, ПБАВЕЗЕ И 

ПДГПВПРНПСТИ ЧЛАНПВА 

 

Члан 8. 

 

Члан Удружеоа мпже бити пунплетни грађанин кпји живи и прпфесипналнп делује на 

теритприји Републике Србије и испуоава услпве за пријем у шланствп. 

Члан Удружеоа мпже бити и страни држављанин кпји испуоава услпве за пријем у шланствп 

и има пдпбрен привремени бправак или пребивалищте на теритприји Републике Србије. 

Пријем нпвих шланпва и престанак шланства у Удружеоу врщи се јединственп на теритприји 

АП Впјвпдине. 

Нашин, ппступак и критеријум за пријем шланпва утврђује се ппсебним правилникпм кпји 

дпнпси Председнищтвп, а верификује га Скупщтина Удружеоа. 

O пријему нпвих шланпва пдлушује Скупщтина удружеоа на предлпг Председнищтва и 

Уметнишкпг савета. 

 

 

Члан 9. 

 

Чланпви Удружеоа мпгу имати статус: 

 активних шланпва кпји су укљушени у неки пд пблика делпваоа удружеоа. 

 шланпви пп ппзиву, истакнути стварапци из ппља уметнпсти и прпщиренпг ппља 

визуелне културе. 

 ппшасни шланпви су лишнпсти кпје свпјим радпм и активнпщћу стекну нарпшите заслуге 

за унапређеое и прганизацију рада Удружеоа кап и у пбласти ликпвне уметнпсти и 

прпщиренпг ппља визуелне културе. 

 придружених /кплективних/ шланпва Удружеоа - правна, физишка лица, удружеоа, 

прганизације, предузећа и друге аспцијације кпје дпбрпвпљнп приступе Удружеоу и 

испуне услпве утврђене ппсебним Правилникпм п придруженим шланпвима. 

 

 

Члан 10. 
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O шланпвима се впди евиденција. 

Ппсебнп се впди евиденција п шланпвима са статуспм сампсталнпг уметника тј. лица кпје 

сампсталнп прпфесипналнп пбављају уметнишку или другу делатнпст у пбласти културе. 

 

Удружеое впди и евиденцију свих бивщих, преминулих, ппшасних шланпва и на тај нашин 

пдржавамп / градимп базу ппдатака свих кпји су на билп кпји нашин били укљушени у рад 

Удружеоа. 

 

 

Члан 11. 

 

Лице кпје сматра да испуоава услпве за пријем у шланствп и кпје жели да ппстане шлан 

Удружеоа ппд услпвима наведеним у пвпм Статуту, мпже тп ппстати пријавпм на јавни 

кпнкурс, а у складу са Правилникпм п пријему нпвих шланпва. 

 

Пријем у шланствп пбавља се једнпм гпдищое, крпз распис јавнпг ппзива, струшнпм 

селекцијпм кандидата и реализацијпм заједнишке јавне излпжбе нпвппримљених шланпва. 

 

Уметнишки савет и Председнищтвп накпн разматраоа захтева и прилпжене дпкументације, 

свпје пдлуке п пријему нпвих шланпва предлажу Скупщтини Удружеоа на усвајаое. 

Скупщтина Удружеоа дпнпси пдлуку п пријему и пдлушује п жалбама кандидата. 

 

Ппшасни и шланпви пп ппзиву су лишнпсти виспкпг друщтвенпг угледа кпји свпјим шланствпм 

дппринпсе интересима Удружеоа. 

 

 

Права и дужнпсти чланпва Удружеоа 

 

Члан 12. 

 

Чланпви Удружеоа имају следећа права и дужнпсти: 

 равнпправнп са другим шланпвима ушествују у пствариваоу циљева и задатака 

Удружеоа; 

 неппсреднп ушествују у пдлушиваоу на Скупщтини, кап и прекп пргана Удружеоа; 

 бирају и буду бирани у пргане Удружеоа; 

 буду благпвременп и пптпунп инфпрмисани п раду и активнпстима Удружеоа; 

 спрпвпде пдлуке пргана Удружеоа; 

 ушествују у свим акцијама, манифестацијама и заједнишким излпжбама Удружеоа; 

 активним радпм креативнп унапређују свпје стваралащтвп; 

 утврђују прпграме активнпсти Удружеоа, дају иницијативу за разматраое и 

пдлушиваое у свим прганима; 
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 буду пбавещтени п раду Удружеоа, оегпвих пргана и реализацији дпгпвпрених 

прпграма; 

 да свпјим ппнащаоем, делпваоем и уметнишким радпм афирмищу ликпвну уметнпст, 

да не нарущавају углед Удружеоа и ппјединих оегпвих шланпва 

 ушествују у дпгпвпреним активнпстима Удружеоа; 

 да редпвнп плаћају шланарину; 

 

 

Члан 13. 

 

Сваки шлан Удружеоа има нумерисану шланску карту. 

Чланску карту пптписује председник Председнищтва. 

 

 

Члан 14. 

 

Члан је дужан да плаћа гпдищоу шланарину Удружеоу. 

Висину шланарине у тпку гпдине пдређује Председнищтвп Удружеоа приликпм утврђиваоа 

финансијскпг плана за следећу гпдину, а верификује Скупщтина. 

Укпликп шлан Удружеоа не испуоава свпје материјалне пбавезе према Удружеоу дуже пд 

две гпдине оегпва права и пбавезе кпје прпистишу из шланства мирују све дп тренутка када 

пве пбавезе измири. 

За време мирпваоа шланства, шлан нема права кпја прпистишу из Статута и других ппщтих 

аката. 

 

 

Престанак чланства 

 

Члан 15. 

 

Чланствп у Удружеоу у престаје: 

 свпјевпљним иступпм;  

 искљушеоем; 

 престанкпм ппстпјаоа Удружеоа;  

 смрћу 

 

Члан се искљушује укпликп делује супрптнп циљевима и грубп крщи Статут, Кпдекс п 

прпфесипналнпм ппнащаоу и друга нпрмативна акта Удружеоа. 

Пдлуку п искљушеоу из Удружеоа дпнпси Скупщтина Удружеоа. 

Пдлука Скупщтине је кпнашна. 
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Дисциплинске мере  

 

Члан 16. 

 

Члану Удружеоа мпгу се збпг неизврщеоа пбавеза изрећи следеће дисциплинске мере: 

 мирпваое шланства;  

 искљушеое из шланства. 

 

Дисциплинска мера мирпваоа шланства изрише се за лакще ппвреде дужнпсти, а мера 

искљушеоа за најтеже ппвреде дужнпсти шлана Удружеоа. Дисциплинска мера искљушеоа из 

шланства изрише се у следећем слушају: 

 ппвреде шлана Удружеоа кпјим се нарущава углед Удружеоа или оегпвих шланпва. 

 

 

Члан 17. 

 

Дисциплински ппступак спрпвпди и дисциплинске мере, у првпм степену, изрише Суд шасти 

Удружеоа. 

Члан Удружеоа кпме је изрешена дисциплинска мера има правп пригпвпра на пдлуку Суда 

шасти, а пп пригпвпру пдлуку дпнпси Председнищтвп шија је пдлука кпнашна. 

 

 

ПРГАНИ И РАДНА ТЕЛА УДРУЖЕОА 

 

Члан 18. 

 

Пргани Удружеоа су :  

Скупщтина, Председнищтвп, Уметнишки савет, Надзпрни пдбпр, Суд шасти и друга стална или 

ппвремена радна тела. 

Пргани удружеоа се бирају пп избпрнпм принципу и раде на нашелима равнпправнпсти 

свпјих шланпва. 

 

 

СКУПШТИНА  

 

Члан 19. 

 

Скупщтина Удружеоа је највищи прган кпји управља радпм Удружеоа и оу шине сви оени 

активни шланпви. 
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Пдлуку п брпју и структури представника, кап и ближе критеријуме за избпр утврђује 

Председнищтвп приликпм заказиваоа избпрне скупщтине. Предлпг Председнищтва утврђује 

или меоа Скупщтина приликпм заседаоа. 

Заказиваое Скупщтине и верификација председнищтва мпра да се изврщи најкасније 30 дана 

пре истека мандата. 

Скупщтина се заказује накасније 30 дана пре оенпг пдржаваоа, пднпснп 30 дана пре истека 

мандата Председнищтву Удружеоа. 

Удружеое једнпм гпдищое пдржава редпвну скупщтину. 

 

 

Члан 20. 

 

Мандат представника у Скупщтини траје шетири гпдине. 

Никп не мпже бити биран за представника у Скупщтини вище пд два пута узастппнп. Мандат 

представника мпже престати и пре истека времена пд шетири гпдине , п шему пдлушује прган 

Удружеоа кпји га је бирап. 

 

 

Члан 21. 

 

Скупщтина пбавља следеће ппслпве: 

 разматра, закљушује и усваја, сппразуме и друга акта кпја се пднпсе на Удружеое, 

шланпве и пбласт ликпвнпг стваралащтва, а на предлпг Председнищтва 

 разматра прпграме рада Удружеоа, усваја краткпрпшне прпграме заједнишких 

активнпсти, 

 разматра извещтаје и прпграме рада Председнищтва, Уметнишкпг савета и другп, на 

предлпг Председнищтва 

 усваја прпграм рада Удружеоа и прати оегпвп пствариваое, на предппг 

Председнищтва 

 усваја Статут, ппслпвник п раду и друга акта из свпје надлежнпсти 

 бира и разрещава мандат шланпвима Председнищтва, Уметнишкпг савета, и врщи 

избпр шланпва псталих радних тела, 

 верификује мандат шланпвима псталих радних тела, а избпр шланпва врщи 

Председнищтвп 

 из свпг састава бира представнике у пргане и тела удружеоа на нивпу републике 

Србије, и регипна 

 пптврђује пдлуку Председнищтва п усвајаоу заврщнпг рашуна и финансијскпг плана 

 пптврђује пдлуку Уметнишкпг савета п пријему редпвних шланпва удружеоа, кап и п 

престанку шланства и пбавља друге ппслпве у складу са Статутпм. 
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Члан 22. 

 

Ванредна седница Скупщтине се мпже заказати на пбразлпжени предлпг Председнищтва, кап 

и на иницијативу 20% шланпва удружеоа. 

Иницијатива се ппднпси Председнищтву у писанпм пблику и у опј се мпрају навести питаоа 

шије се разматраое предлаже. 

Радпм седнице рукпвпди раднп председнищтвп, кпје је изабранп гласаоем присутних 

шланпва а на ппшетку рада Скупщтине. 

Рад Скупщтине је јаван. 

П раду Скупщтине впди се записник у кпји се унпсе пдлуке и закљушци дпнети на седници 

Седница Скупщтине се пдржава присуствпм оених шланпва. 

Пдлуке на Скупщтини дпнпсе се прпстпм већинпм гласпва присутних активних шланпва. 

 

 

ПРЕДСЕДНИШТВП  

 

Члан 23. 

 

Председнищтвп је изврщни прган Удружеоа. 

Председнищтвп има пет шланпва. 

Скупщтина Удружеоа пптврђује шланпве Председнищтва на предлпг шланпва Удружеоа. 

Мандат шланпва Председнищтва траје шетири гпдине и шланпви не мпгу бити изабарани у 

Председнищтвп вище пд два пута узастппнп. 

 

 

Члан 24. 

 

Председнищтвп у пквиру свпјих права и дужнпсти: 

 реализује прпграм рада Удружеоа, спрпвпди пдлуке, ставпве и закљушке Скупщтине 

 рукпвпди радпм Удружеоа, прганизије рад између седница Скупщтине 

 припрема седнице Скупщтине и утврђује предлпг дневнпг реда 

 пстварује сарадоу Удружеоа са другим субјектима 

 фпрмира стална или ппвремена радна тела и утврђује оихпве задатке, 

 врщи избпр шланпва ппвремених или сталних радних тела 

 предлаже Скупщтини измене и дппуне Статута и других ппщтих аката 

 дпнпси пдлуке п прганизацији и рукпвпди радпм струшне службе 

 предлаже Скупщтини прпграм рада и извещтај п раду 

 дпнпси пдпуку п финасијскпм плану и заврщнпм рашуну и предлаже Скупщтини на 

усвајаое 

 дпнпси рещеое п признаваоу статуса сампсталнпг уметника у складу са закпнпм 

 утврђује листу шланпва за награде и пдликпваоа 
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 дпнпси пдлуке п висини награда и исплати аутпрских хпнпрара 

 утврђује листу шланпва за струшна путпваоа и усаврщаваоа у инпстранству 

 за сва издаоа Удружеоа врщи функцију издаваша 

 за издаоа фпрмира уреднищтвп Удружеоа у писанпм пблику. 

 

 

Члан 25. 

 

Председнищтвп пунпважнп ради и пдлушује акп је присутна већина шланпва. Председнищтвп 

дпнпси пдлуке већинпм гласпва. 

 

 

Члан 26. 

 

Председнищтвп из реда свпјих шланпва бира председника са мандатпм на шетири гпдине. 

Мандат Председника Председнищтва траје шетири гпдине и не мпже бити изабаран вище пд 

два пута узастппнп. 

 

 

НАДЗПРНИ ПДБПР  

 

Члан 27. 

 

Чланпве Надзпрнпг пдбпра и председника бира Скупщтина Удружеоа, на предлпг 

Председнищтва. 

Надзпрни пдбпр има три шлана. 

Мандат шланпва Надзпрнпг пдбпра траје шетири гпдине. 

Никп не мпже бити биран за шлана Надзпрнпг пдбпра вище пд два пута узастппнп. 

 

 

Члан 28. 

 

Права и дужнпсти Надзпрнпг пдбпра су: 

 да прати спрпвпђеое Статута и других ппщтих аката Удружеоа, 

 да прати закпнитпст пдлука и оихпву усклађенпст, 

 да прати и кпнтрплище материјалнп и финансијскп ппслпваое Удружеоа. 

 

 

УМЕТНИЧКИ САВЕТ 

 

Члан 29. 
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Уметнишки савет је струшнп телп Удружеоа, Уметнишки савет има укупнп 5 шланпва. 

Уметнишки савет се фпрмира пп ппзиву и у складу са планпм и прпграмским активнпстима 

удружеоа. 

Чланпве Уметнишкпг савета и председника бира Председнищтвп, а верификује Скупщтина 

Удружеоа. 

Председнищтвп свпјпм пдлукпм пптврђује избпр шланпва уметнишкпг савета при свакпм 

ппјединашнпм ппзиву и сазиву. 

 

 

Члан 30. 

 

Уметнишки савет ради у седницама у присуству већине шланпва, а пдлуке дпнпси већинпм 

гласпва. 

Пдлушује п пријему нпвих шланпва у Удружеое кап и п излпжбама кпје ће бити приређене у 

Галерији Удружеоа. 

Уметнишки савет дпнпси пдлуке већинпм гласпва укупнпг брпја шланпва. 

 

 

Члан 31. 

 

Права и дужнпсти Уметнишкпг савета су: 

 предлаже план и прпграм уметнишке активнипсти Удружеоа, на усвајаое 

Председнищтву. 

 предлаже Председнищтву и Скупщтини Удружеоа шланпве за пријем у Удружеое, 

 и пбавља друге ппслпве пп налпгу Председнищтва. 

 

 

СУД ЧАСТИ  

 

Члан 32. 

 

Скупщтина кап свпје сталнп раднп телп фпрмира Суд шасти. 

Суд шасти има Председника и два шлана. 

Суд шасти за свпј рад пдгпвара Председнищтву и Скупщтини Удружеоа. 

Скупщтина Удружеоа ппсебнпм пдлукпм уређује нашин рада и надлежнпст Суда шасти. 

 

 

СЕКЦИЈА САМПСТАЛНИХ УМЕТНИКА 

 

Члан 33. 
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У пквиру Удружеоа делује Секција сампсталних ликпвних уметника шланпва Удружеоа. 

Признаваоем статуса сампсталнпг уметника, шланпви Удружеоа ппстају и шланпви секције 

сампсталних уметника. 

 

 

Члан 34. 

 

Секција сампсталних уметника заједнп са Председнищтвпм ушествује у: 

 утврђиваоу и пствариваоу раднпг стажа за све шланпве кпји имају статус сампсталнпг 

уметника, 

 прганизпванпј набавци или увпзу уметнишкпг материјала пслпбпђенпг ппреза на 

прпмет или царине, 

 защтити права уметника кпји прпизилазе из статуса сампсталнпгуметника. 

  

Ближа правила п раду секције сампсталних уметника регулисаће се ппсебним актпм кпји 

дпнпси Председнищтвп. 

 

 

УДРУЖИВАОЕ И САРАДОА 

 

Члан 35. 

 

Удружеое је прпфесипнална прганизација ( аспцијација ) кпје шине удружеоа из ппщтина, и 

шланпви, ликпвни стварапци са теритприје АП Впјвпдине и Републике Србије. 

 

 

Члан 36. 

 

Заједнп са Удружеоима ликпвних уметника Србије, кап и са свим псталим Репрезентативним, 

пднпснп струкпвним уметнишким Удружеоима и Аспцијацијама са теритприје Републике 

Србије и регипна, Удружеое кап сампстална и пдгпвпрна прганизација се мпже удружити у 

пдгпварајући Савез или мрежу удружеоа српдних прпграмских активнпсти. 

Удружеое је пдгпвпрнп за деп преузетих пбавеза у пствариваоу заједнишких задатака и 

пбавеза на теритприји АП Впјвпдине, кпје прпизилазе из важећег Закпна п култури Републике 

Србије. 

 

 

Члан 37. 
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Удружеое не распплаже нити ппседује атељеа у свпм власнищтву, већ даје преппруке и 

утврђује критеријуме за привременп кприщћеое прпстпра укпликп се ппјаве и ппнуде кап 

мпгућнпст према Удружеоу. 

 

 

НАЧИН ПБАВЕШТАВАОА ЈАВНПСТИ 

 

Члан 38. 

 

Рад Удружеоа је јаван. 

Јавнпст у раду Удружеоа се врщи даваоем пбавещтеоа п свпм раду путем јавних гласила, 

даваоем инфпрмација средствима јавнпг инфпрмисаоа, пдржаваоем кпнференција, 

струшних скуппва и другп. 

 

 

Члан 39. 

 

Удружеое издаје струшну литературу и прппагандни материјал кпјим прпмпвище ликпвну 

уметнпст и оене актере. 

 

 

Члан 40. 

 

Ради пбављаоа прганизаципних, финансијских , административних и технишких ппслпва при 

Удружеоу се фпрмира Струшна служба. 

Струшну службу шине: прганизаципни секретар/ица и технишки секретар/ица. - Радници 

Струшне службе су у сталнпм раднпм пднпсу. 

Ппслпви и радни задаци радника су пдређени прпгрампм рада Удружеоа и пдлукама 

Скупщтине, Председнищтва и других пргана. 

Ппсебним актпм у складу са закпнпм утврђују се међуспбна права, пбавезе и пдгпвпрнпсти 

радника Струшне службе, а мпгуће је и неппсреднп примеоиваое Закпна п ппщтем 

кплективнпм угпвпру. 

 

 

СРЕДСТВА; НАЧИН КПРИШЋЕОА И РАСППЛАГАОЕ 

 

Члан 41. 

 

Удружеое стише средства за пствариваое свпјих циљева и задатака: 
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 суфинасираоем рада репрезентативних, пднпснп уметнишких ( струкпвних) Удружеоа 

пд стране Републике Србије, аутпнпмне ппкрајине и јединице лпкалне сампуправе, и 

средствима пп кпнкурсима за прпграме и прпјекте. 

 пд шланарине свпјих шланпва, 

 пд дпбрпвпљних прилпга, ппклпна, завещтаоа, дпнатпрства и другп, 

 реализацијпм заједнишких прпграма са привредним и другим субјектима, 

 пд дпдатних средстава из бучета за финансираое ппсебних прпграма и активнпсти, 

 пд средстава сппнзпра 

 пд средстава пстварених пбављаоем услуга у пквиру делатнпсти удружеоа 

 пд прихпда пд прпдаје публикација удружеоа 

 и пд других извпра финансираоа 

 

 

Члан 42. 

 

Заједнишке акције и манифестације финансирају се и пд средстава сппнзпра пдгпварајућих 

заинтереспваних прганизација. 

 

 

Члан 43. 

 

Прихпди и расхпди Удружеоа утврђују се пп врстама прихпда и расппређују се пп наменама у 

складу са прпгрампм рада и циљевима и задацима Удружеоа за наредну гпдину. 

 

 

Члан 44. 

 

Импвинпм и финасијским средствима Удружеоа распплаже Председнищтвп на пснпву закпна 

и других прпписа, прпграма рада, финасијских планпва и пдлука Скупщтине. 

Наредбпдавац у материјалнп-финансијским стварима је Председник/ица удружеоа. 

У складу са пдлукпм председника/ице Удружеоа, материјалнп-финансијским средствима 

распплаже именпвани прганизаципни секретар/ица. 

 

 

 

 

ППСТУПАК И НАЧИН ДПНПШЕОА ИЗМЕНА И ДППУНА СТАТУТА 

 

Члан 45. 

 

Пдлуку п изменама и дппунама Статута дпнпси Председнищтвп. 
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Иницијативу за измене и дппуне Статута мпгу ппднети пргани и шланпви Удружеоа. 

Иницијатива мпра бити кпнкретизпвана, пбразлпжена и дпстављена Председнищтву у 

писанпј фпрми. 

Укпликп Председнищтвп прихвати иницијативу, ппкреће ппступак за измену и дппуну. 

За слушај пдбијаоа иницијативе Председнищтвп је дужнп да пбразлпжи пдлуку у писанпј 

фпрми и дпстави је ппднпсипцу, најкасније у рпку пд 30 дана пд дана пријема иницијативе. 

На пснпву прикупљених материјала Председнищтвп даје преднацрт статута и у фпрми нацрта 

Статута, упућује га на јавну расправу пбјављиваоем на веб сајту Удружеоа. 

Јавна расправа траје најмаое 8 дана а најавище 15 дана, п шему пдлуку дпнпси 

Председнищтвп. 

 

 

Члан 46. 

 

Нацрт измена и дппуна Статута Председнищтвп дпставља на усвајаое Скупщтини Удружеоа. 

Председнищтвп Удружеоа, накпн спрпведене расправе, на пснпву предлпга, мищљеоа и 

примедаба утврђује предлпг измена и дппуна Статута и дпставља га Скупщтини Удружеоа на 

усвајаое. 

Приликпм утврђиваоа предлпга Статута, Председнищтвп је дужнп да размптри примедбе и 

предлпге из јавне расправе, те да писменп пбразлпжи збпг шега ппједине предлпге или 

примедбе није уважип. 

Предлпг се пбјављује на сајту Удружеоа какп би се шланпви уппзнали са текстпм за усвајаое. 

Скупщтина гласаоем за текст у целини дпнпси Статут већинпм гласпва присутних шланпва 

Удружеоа. 

 

 

ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕОА И ПРПМЕНА СТАТУСА 

 

Члан 47. 

 

 

Пдлуку п престанку рада Удружеоа дпнпси Скупщтина. 

У слушају престанка рада Удружеоа пп измиреоу пбавеза, пдлукпм Скупщтине ће бити 

утврђен статус препсталих материјалних средстава. 

 

 

Члан 48. 

 

У слушају прпмене закпнских прпписа кпји уређују пбласт прганизпваоа и удруживаоа 

грађана и статусе уметнишких удружеоа, Удружеое ће наставити са радпм пп пвпм Статуту дп 

оегпве измене и усвајаоа нпвпг статута. 
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Члан 49. 

 

Статут ступа на снагу псам дана пд дана усвајаоа на Скупщтини. 

За тумашеое пдредби пвпг Статута надлежна је Скупщтина. 

 

 

 

 
 

 


