На основу чл.11.ст.1.Закона о невладиним организацијама (Сл.лист РЦГ бр.27/90)
оснивачка скупштина Савеза гуслара «Душаново царство» на својој сједници
одржаној 21.07.2005 год. усвојила је

СТАТУТ
САВЕЗА ГУСЛАРА «ДУШАНОВО ЦАРСТВО»
1. Опште одредбе
Члан 1.
Савез гуслара « Душаново царство» је невладино удружење.
Члан 2.
Назив удружења је: Савез гуслара «Душаново царство»
Члан 3.
Сједиште удружења (у даљем тексту: Савез) је у Пљевљима, ул.Саве Ковачевића бб
Члан 4.
Рад Савеза је јаван.
Члан 5.
Савез се оснива на неодређено вријеме.
Члан 6.
Савез има својство правног лица.
Савез представља и заступа предсједник Савеза.
Члан 7.
Савез има свој печат.
Печат Савеза је округлог облика и на његовој кружној страни је ћириличним
писмом исписан текст: «Савез гуслара Душаново царство», а у средини круга су
стилизоване гусле.

2.Циљеви и дјелатност
Члан 8.
Циљ Савеза је његовање традиције, гусала, фолклора, епске поезије, народног
изворног мелоса, народних здравица и уопште културног наслеђа српског народа у
Црној Гори.
Члан 9.
Дјелатност Савеза обухвата активности које се односе на:
-

-

организовање гусларских фестивала и такмичења, фестивала епске поезије,
народног мелоса и народног стваралаштва;
прикупљање народних епских пјесама, здравица, пошалица и умотворина и
њихова презентација и јавно објављивање;
афирмација неафирмисаних гуслара, диплара и других извођача;
издавање публикација и помоћ при издавању носача звука;
сарадња са другим савезима, невладиним удружењима и другим правним
лицима и појединцима који се баве гуслањем и оупште народним
стваралаштвом;
анимирање стручне и шире јавности и подизање општег утицаја гусала и
народног стваралаштва на друштво и појединца;

3. Чланство
Члан 10.
Чланови Савеза су невладине организације-гусларска друштва, културно
умјетничка друштва, правна лица и појединци који се баве народним
стваралаштвом, традицијом и обичајима.
У Савез се могу учланити гусларска друштва из осталих савеза.
Члан 11.
Чланом Савеза се постаје доношењем одлуке друштва о приступању Савезу и
потписивањем приступнице.

Члан 12.
Чланство у Савезу престаје иступањем члана из Савеза и искључењем члана у
случају његовог дјеловања противно циљевима и интересима Савеза.
Одлуку о искључењу доноси Извршни одбор Савеза на предлог предсједника
Савеза.
Члан 13.
Чланови Савеза имају право:
-

да бирају и буду бирани у органе и тијела Савеза и врше надзор над
њиховим радом;
да активно учествују у остваривању циљева и програма рада Савеза;
да учествују на фестивалима, такмичењима, сусретима, смотрама и другим
манифестацијама у организацији Савеза;
да буду редовно обавјештавани о питањима која су од значаја за рад Савеза
и активностима органа и тијела Савеза;
Члан 14.

Чланови Савеза су дужни да својим радом доприносе остваривању циљева и
подизању угледа Савеза и благовремено извршавају преузете послове.
4. Унутрашња организација
Члан 15.
Органи Савеза су : Скупштина, предсједник, извршни одбор, надзорни одбор и
дисциплинска комисија.
Мандат органа Савеза траје двије године, са могућношћу поновног избора.

Члан 16.
Скупштина је највиши орган одлучивања Савеза.
Скупштина о свим питањима одлучује вићином гласова присутних чланова.
Скупштина Савеза:
-

усваја Статут и одлучује о измјенама и допунама Статута;
бира предсједника Скупштине из својих редова;
бира предсједника Савеза;
бира Извршни одбор, надзорни одбор и дисциплинску комисију Савеза;
доноси планове рада Савеза;
одлучује о престанку рада Савеза;
одлучује о располагању имовином у случају престанка рада Савеза;
одлучује о удруживању Савеза са другим савезима и организацијама у
земљи и иностранству;
разматра и усваја извјештај о раду предсједника Савеза и Извршног одбора
Савеза.
Члан 17.

Скупштина Савеза се одржава по потреби, а најмање једанпут годишње.
Скупштина се одржава у дане фестивала Савеза.
Скупштину сазива предсједник Савеза.
Предсједник Савеза је обавезан да сазове Скупштину на захтјев најмање три члана
Савеза.
Члан 18.
Скупштину Савеза чине по два представника сваког члана Савеза.

Члан 19.
Надлежност предсједника Савеза је да:
-

представља и заступа Савез;
руководи радом Савеза;
предсједава Извршним одбором Савеза;
извршава одлуке Скупштине и Извршног одбора;
подноси Скупштини и Извршном одбору извјештај о свом раду;
налогодавац је за исплату средстава;
овјерава званична документа Савеза;
чува печат Савеза;
одлучује о свим питањима која нијесу регулисана овим Статутом.
Члан 20.

Извршни одбор Савеза надлежан је да:
-

усваја завршни рачун Савеза;
сачињава програм активности и пропозиције за одржавање фестивала;
доноси финансијски план Савеза;
контролише извршавање одлука Скупштине и предсједника Савеза;
контролише финансијско иматеријално пословање;
доноси одлуку о престанку својства члана Савеза;
подноси Скупштини извјештај о свом раду;
извршава и друге послове које по одредбама овог Статута нијесу стављени у
надлежност других органа Савеза.
Члан 21.

Извршни одбор Савеза чини по један представник сваког друштва члана Савеза.
Члан Извршног одбора не може бити истовремено предсједник Савеза нити
предсједник Савеза и предсједник Скупштине могу бити из истог друштва.

Члан 22.
Надзорни одбор је самостални орган Савеза који бира Скупштина.
Надзорни одбор има предсједника и два члана.
Члан 23.
Надзорни одбор обавља послове:
- прати и контролише спровођење овог статута и других аката Савеза;
- прати и контролише исправност и законитост финансијског пословања
Савеза;
- обавља и друге послове по захтјеву Скупштине Савеза.
Члан 24.
Дисциплинска комисија има предсједника и два члана.
Дисциплинска комисија предлаже Извршном одбору да се из Савеза искључи члан
који и поред опомене Извршног одбора не извршава преузете обавезе или дјелује
противно интересима Савеза и противно овом статуту.
5. Повезивање
Члан 25.
Савез се може повезивати са другим Савезима или одговарајућим асоцијацијама у
земљи и иностранству.
6. Финансирање
Члан 26.
Савез стиче имовину чланарином, добравољним прилозима, поклонима,
финансијским субвенцијама, спонзорствима, издавачком дјелатношћу и на други
законом дозвољен начин.
Средства Савеза воде се на жиро-рачуну Савеза код овлашћене банке.

7. Прелазне и завршне одредбе
Члан 27.
О престанку рада савеза одлучује Скупштина.
У случају престанка рада Савеза сва имовина прелази у власништво једног или
више друштава чланова Савеза, у складу са одлуком Скупштине.
Члан 28.
О измјенама и допунама овог Статута одлучује Скупштина Савеза већином
гласова.
Члан 29.
Овај Статут ступа на снагу даном регистрације Савеза код Министарства правде
РЦГ.

У Пљевљима, 21.07. 2005.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
ОСНИВАЧКЕ СКУПШТИНЕ
Милош Чепић

