У складу са одредбама чл.78. и 12. Закона о удру`еwима (Службени лист РС,
бр.51/09) и члана 40 у вези са чланом 80 Статута Друштво гуслара “ЖИЧА“
Краљево, на скупштини удружења Друштво гуслара “ЖИЧА“ Краљево одржаној
дана 01.09.2010. у Краљеву усвојен је нови

СТАТУТ
Друштва гуслара „ЖИЧА“ Краљево
Област остваривања циљева
Члан 1.
Удружење Друштво гуслара “ЖИЧА“ Краљево (у даљем тексту: Удружење) је
невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради
остваривања циљева у области неговања и афирмације епске поезије, гусала и
епског певања.
Циљеви удружења
Члан 2.
Циљеви Удружења су: неговање и афирмација епске поезије,гусала и епског
певаwа и иyраде овог инструмента,едукација грађана, а посебно деце и младих о
значају чуваwња и заштите епске поезије и гусала као битног сегмента српске
историје и културе, организовање активности на афирмацији гуслара,епских
стваралаца,мајстора за израду гусала као и јавно залагаwе за заштиту гусала и
епске поезије као културних традиционалних вредности српског народа те wихово
изучаваwе као инструмента и врсте музичког изражавања у музичким школама у
оквиру етно одсека.
Члан 3.
Ради оствариваwа својих циqева Удружење нарочито:
01) прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области гусала и епске
поезије;
02) организује, само или у заједници са другим удружењима и организацијама,
стручне скупове, саветовања, семинаре,гусларске вечери и академије и друге
облике едукације у области гусала и епске поезије;
03) објављује књиге савремених епских ствараоца те и друге публикације о
питањима која се односе на епско стваралаштво,гусле и епско певање, у складу
са законом;

04) организује преко својих чланова и народних гуслара и других стручних лица за
рад на едукацији деце и омладине у области чувања од заборава и афирмације
епске поезије,гусала и епског певања.
05) организује гусларске вечери, академије, такмичења аматера гуслара као и
часове гусала и епске поезије у основним и средњим школама;
06) афирмише гусларе,сакупљаче и љубитеље гусала и епске поезије,мајстора за
израду гусала у циљу популаризације њиховог стваралаштва и усавршавања
гусларских вештина;
07) организује обуку младих гуслара и тако код њих развија љубав према овом
традиционалном инструменту;
08) учествује на смотрама,такмичењима,фестивалима и другим манифестацијама
које се организују у овој и другим областима народног стваралаштва;
09) да стално ради на подизању квалитета епског изражавања,епског певања и
технике израде овог традиционалног инструмента;
10)организује едукативне радионице за обучавање, посебно младих, за
савладавање технике гуслања и израду гусала
11) сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим
организацијама у земљи и иностранству из области културе и сличних области.
Назив и седиште
Члан 4.
Назив Удружења је: Друштво гуслара“ЖИЧА“ Краљево
Скраћени назив је: Друштво гуслара“ЖИЧА“ Краљево
Удружењае има седиште у Краљеву,улица Мокрањчева 12.
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.
Услови и начин учлањивања и престанка чланства
Члан 5.
Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и
поднесе
пријаву
за
учлањење
Скупштини
Удружења
Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у удружење уз
прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.
За лице млађе од 14 година из става 1. овог члана пријаву подноси његов
законски заступник.
Члан 6.
Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина и о томе без одлагаwа
обавештава подносиоца пријаве.
Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање
малолетног Члана није потребна сагласност законског заступника.

Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања
одредаба овог статута или нарушавања угледа Удружења.
Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог
председника Управног одбора.
Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог
за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Права обавезе и одговорности чланства
Члан 7.
Члан Удружења има право да:
1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа
Удружења;
3) бира и буде биран у органе Удружења;
4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.
Члан је дужан да:
1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;
2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;
3) плаћа чланарину;
4) обавља друге послове које му повери Скупштина.
Члан 8.
Према члану Удружења који врши повреду одредаба овог Статута и који својим
понашањем наноси штету угледу Удружења у одговарајуђем поступку могу бити
изречене следеће мере:
1. писмена опомена
2. забрана јавног наступања у оквиру Удружења и такмичења која се у овој
области организују за период од 3 до 12 месеци
3. искључење из Удружења
Члан 9.
Одлуку о утвђивању одговорности доноси Скупштина Удружења.

Члан 10.

Одлука Скупштине удружења је коначна.
Унутрашња организација
Члан 11.
Органи Удружења су Скупштина,Управни одбор,Надзорни одбор и Секретар
Друштва.
Функцију заступника врши Председник Управног одбора, а у његовом одсуству
председник Скупштине
Члан 12.
Скупштину Удружења чине сви његови чланови.
Скупштина се редовно састаје једном годишње.
Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог
председника, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова Скупштине.
Иницијатива се подноси Скупштини у писаном облику и у њој се морају навести
питања чије се разматрање предлаже.
Седницу скупштине сазива и њом председава председник Скупштине, писаним
обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда.
Скупштина:
01) доноси план и програм рада;
02) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
03) усваја друге опште акте Удружења;
04) бира и разрешава чланове Управног одбора и Надзорног одбора;
05) разматра и усваја, најмаwе једном годишње, извештај о раду Удружења
06) разматра и усваја финансијски план и извештај;
07) одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења;
08) бира и разрешава Секретара Удружења
09) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.
10) одлучује о пријему и искључењу чланова Удружења
11) одлучује о учлањењу у више облике организовања или у друга Удружења и
организације
Скуп{тина пуноправно одлу~ује ако је присутна најмаwе једна половина ~ланова.
Скуп{тина одлу~ује ве}ином гласова присутних ~ланова.
За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку
рада Удру`еwа неопходна је двотре}инска ве}ина гласова присутних ~ланова.
Члан 13.
Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева
удружења који су утврђени овим Статутом.

Управни одбор има пет чланова које бира и опозива Скупштина.
Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу се поново бирати на
исту функцију.
Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника.
Члан 14.
Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и
дужности финансијског налогодавца.
Заменик председника је овлашћен да, у отсуству председника управног одбора,
заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име
Удружења.

Члан 15.
Управни одбор:
1) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке
ради остваривања циљева Удружења;
2) организује редовно обављање делатности Удружења;
3) поверава посебне послове појединим члановима;
4) доноси финансијске одлуке;
5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом
иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог
измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
6) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25.
став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника
удружења за тај поступак;
7) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом,
овлашћени други органи Удружења.
Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина
чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.
Члан 16.
Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим
неправилностима, без одлагања, обавештава управни одбор и Скупштину.
Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Мандат чланова надзорног
одбора
траје
четири
године
и
могу
бити
поново
бирани.
Надзорни одбор подноси извештај на седници Скупштине.

Члан 17.
Чланови надзорног одбора имају право да присуствују седници Управног одбора
Удружења
Члан 18.
Секретар Удружења врши послове и то:
1. припрема нацрте одлука и општих аката Удружења,
2. врши благајничке послове и одговоран је за материјално финансијско
пословање Удружења
3. учествује у раду органа Удружења
4. обавља стручно административне послове Удружења
5. врши и друге послове према захтеву Скупштине Удружења и Управног одбора
Удружења
Члан 19.
Секретар Удружења је за свој рад одговора Скупштини Удружења.
Остваривање јавности рада

Члан 20.
Рад Удружења је јаван.
Скупштина се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и
активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно
путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.
Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на
седници Скупштине удружења.
Члан 21.
Ради оствареwа својих циqева Удружење успоставља контакте и сарађује са
другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.
Удружење може приступити међународним удружењима за неговање културе,
традиције и обичаја народа, о чему одлуку доноси Скупштина.
Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима

Члан 22.
Удружење прибавља средства од чланарине, добровоqних прилога, донација и
поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.
Удружење може прибављати средстава и од котизације за семинаре и продаје
улазница на гусларским вечерима и академијама , као и продајом производа
насталих у оквиру едукативних радионица.
Престанак рада удружења
Члан 23.
Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за
остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним
законом.
Поступање са имовином удружења у случају престанка удружења
Члан 24.
У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно
правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева,
односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у
складу са Законом.
Изглед и садржина печата
Члан 25.
Удружење има печат округлог облика,пречника 30 мм на којем је исписано
ћириличним писмом, у горњој половини : Друштво гуслара „ЖИЧА“ а у доњој
половини: Краљево.
У средини печата су стилизоване гусле.
Амблем удружења
Члан 26.
Удружење има свој амблем.
Амблем удружења чини стилизација Манастира Жича преко које је стилизован
облик гусала са гудалом.
Признања

Члан 27.
За пожртвован рад, изузетно залагање и постигнуте успехе Удружење награђује,
похваљује и додељује признања својим члановима или трећим лицима, правним
лицима, предузетницима, органима и оранизацијама и др.одредбе о врсти награде
и признања утврђују се Правилником који усваја Скупштина Удружења на предлог
Управног одбора.
Члан 28.
Проглашење почасног члана Удружења је израз посебног признања.
Почасног члана проглашава Скупштина Удружења на предлог председника.
Односи са другим Удружењима и организацијама
Члан 29.
Удружење остварује сарадњу са другим удружењима и организацијама у циљу {то
успешнијег остваривања постављених задатака и циљева.
Члан 30.
Удружење је члан Удружења Савеза гуслара Републике Србије и Савеза српских
гуслара.
Завршне одредбе
Члан 31.
Измене и допуне овог Статута врше се на начин и по поступку предвиђеном за
његово доношење.
Члан 32.
На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се
примењивати одредбе Закона о удружењима.
Члан 33.
Овај Статут ступа на снагу даном његовог усвајања на Скупштини Удружења.

Члан 34.
Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Друштва гуслара
„ЖИЧА“ Краљево од 04.03.2002.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Број 7/2010 МП Весовић Драган
У Краљеву, 01.09.2010 године

