
У складу са одредбама чл. 78. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС« 

бр.51/09) и чл. 26. Статута Савеза гуслара Србије, на скупштини Савеза одржаној 

26.09.2009. године у Београду, усвојен је нови 

 

С Т А Т У Т 

САВЕЗА  ГУСЛАРА  СРБИЈЕ 

 

ОБЛАСТ ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА  

Члан 1. 

Савез гуслара Србије (у даљем тексту: Савез) је културно-уметничко, 

добровољно, невладино и непрофитно удружење које повезује друштва гуслара са 

територије Србије и дијаспоре, основано на неодређено време ради остваривања 

циљева унапређења аматеризма у области гуслања, гусларског певања и епског 

стваралаштва.  

  

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САВЕЗА  

Члан 2. 

Циљеви Савеза су: 

- подстицање развоја и усавршавање гусларско певачке културе и уметности; 

- неговање успомена и оживљавање сећања на херојске борбе предака за 

слободу. 

Ради остваривања својих циљева Савез извршава следеће задатке: 

1) организује фестивале, ревије, сусрете, гостовања и друге културно уметничке 

гусларске манифестације;  

2) припрема стручне скупове о актуелним питањима развоја гусларства у 

Србији; 

3) приређује збирке епске поезије, периодичне публикације, аудио и видео 

материјал са казивањем епских песама; 



4) доприноси зближавању, испомагању и сарадњи гусларских друштава; 

5) сарађује са осталим савезима гуслара, културно уметничким друштвима и 

другим институцијама за културу у Србији и дијаспори; 

6) брине о организовању школа за учење гуслања и епског певања. 

  

НАЗИВ И СЕДИШТЕ САВЕЗА  

Члан 3. 

Пун назив удружења гласи: Савез гуслара Србије. 

Седиште Савеза је у Београду, адреса: 11500 Обреновац, Цара Du{ana бр. 1 

пословни простор бр. 37. 

  

ЧЛАНСТВО У САВЕЗУ  

Услови приступања Савезу  

Члан 4. 

У Савез се учлањују друштва и секције гуслара или њихова удружења 

колективно. 

Ступањем у Савез прихватају се сва права, обавезе и одговорност према овом 

статуту и другим актима Савеза.  

Члан 5. 

Савезу могу накнадно приступити друштва гуслара под условом да прихватају 

овај статут и друге обавезе Савеза.  

Члан 6. 

Друштво гуслара приступа Савезу путем писменог захтева који доставља 

извршном одбору. 

Одлуку о приступању доноси извршни одбор Савеза. 

  

Права, обавезе и одговорност  



Члан 7. 

Удружења учлањена у Савез имају право да: 

- буду информисана о раду Савеза и његових органа, 

- буду адекватно заступљена у органима и телима Савеза и учествују у њиховом 

раду, 

- дају предлоге и покрећу питања ради побољшања рада Савеза, 

- покрећу поступак, у складу са овим статутом, за избор и опозив чланова у 

органима Савеза, радним телима и у гусларским друштвима.    

Члан 8. 

Удружења учлањена у Савез дужна су да: 

- сарађују и учествују у активностима Савеза и доприносе остваривању циљева 

Савеза, 

- поштују и спроводе овај статут, одлуке, закључке и смернице које доносе 

органи и радна тела Савеза, 

 - редовно плаћају чланарину и друге финансијске обавезе према Савезу, 

- чувају и подижу свој углед и углед Савеза у целини.   

  

Начин престанка чланства  

Члан 9. 

Статус чланства у Савезу престаје: 

1) када друштво гуслара откаже своје чланство у Савезу, 

2) када Савез укине чланство друштву гуслара ако не испуњава обавезе 

предвиђене овим статутом,  

3) престанком рада тог друштва гуслара и 

4) престанком рада Савеза.  

Члан 10. 



Друштво гуслара може отказати своје чланство у Савезу. 

Отказ се подноси извршном одбору писаним путем. 

Чланство престаје по истеку три месеца од дана када отказ стигне извршном 

одбору.  

Члан 11. 

Друштво гуслара може бити искључено из Савеза ако, и после писмене опомене 

од стране извршног одбора, не извршава прихваћене обавезе или их не испуњава 

на начин и под условима утврђеним овим статутом. 

Одлуку о искључењу доноси извршни одбор Савеза. 

На одлуку о искључењу друштво гуслара може поднети жалбу скупштини Савеза 

у року 30 дана од дана доношења одлуке. 

Одлука скупштине по жалби из претходног става је коначна.  

Члан 12. 

Друштво гуслара коме престаје својство члана Савеза одговара за своје обавезе у 

Савезу до дана престанка чланства. 

  

Прелазак гуслара из једног у друго друштво  

Члан 13. 

Прелазак гуслара из једног у друго друштво не може се вршити у току трајања 

такмичарског циклуса који се одређује пропозицијама.  

Члан 14. 

Сваки прелазак чланова врши се искључиво уз издавање исписнице односно 

уписнице. 

Исписница и уписница издају се у по три примерка од којих један остаје у 

евиденцији друштва, а по један се доставља исписаном / уписаном члану и 

Савезу.  

Члан 15. 

Члану друштва се издаје исписница само под условом да раздужи све материјалне 

(народна ношња, гусле и сл.) и остале обавезе према друштву гуслара из ког 

одлази. 



Уколико нису испуњени услови из претходног става, матично друштво не сме 

издати исписницу свом члану нити га може без ње друго друштво примити у своје 

чланство. 

  

ОРГАНИ САВЕЗА   

 Заједничке одредбе  

Члан 16. 

Органи Савеза су: 

- Скупштина Савеза, 

- Извршни одбор скупштине, 

- Надзорни одбор скупштине и 

- Председник Савеза. 

Члан 17. 

Скупштина и Извршни одбор, ради разматрања и проучавања одређених питања и 

давања стручних мишљења, могу образовати своја стална или повремена радна 

тела (одборе, комисије и сл.). 

Скупштина Савеза, одбори Скупштине и радна тела раде на седницама.  

  

Члан 18. 

Мандат чланова у органима и телима Савеза траје четири године. 

Исто лице не може бити бирано два пута узастопно за председника скупштине. 

 Исто лице не може бити бирано два пута узастопно за председника Савеза. 

Мандат чланова у органима и телима Савеза и пре истека рока из става један овог 

члана може престати: 

1) подношењем неопозиве оставке, 

2) ако изборно тело опозове члана којега је изабрало и 

3) из других разлога. 



  

Скупштина Савеза  

Члан 19. 

Скупштина је највиши орган Савеза. 

Скупштину чине сви чланови удружења 

Свако гусларско друштво,као члан Савеза, даје за скупштину једног свог 

представника. 

Скупштина Савеза из свог састава бира председника и потпредседника 

скупштине, који не могу бити из истог друштва. 

Председник представља скупштину, организује њен рад, сазива и води седнице и 

врши друге послове утврђене овим статутом. 

Члан 20. 

Скупштина се у редовном заседању састаје једном годишње, а по потреби може и 

више пута. 

Седнице скупштине се заказују писаним путем, а у хитним случајевима могу и на 

други начин. 

Право предлагања нормативних и других општих аката које усваја скупштина има 

извршни одбор и сваки члан скупштине.  

Члан 21. 

Скупштина пуноважно одлучује ако седници присуствује више од половине 

њених чланова. 

Одлуке се усвајају већином гласова присутних чланова скупштине, изузев о 

питањима за која је другачије регулисано овим статутом. 

Гласање на седницама скупштине је јавно, а ако скупштина одлучи може бити и 

тајно.  

Члан 22. 

Скупштина доноси одлуке, закључке, смернице и препоруке из своје 

надлежности. 

О раду скупштине води се записник у који се уносе све одлуке, закључци, 

смернице и препоруке из претходног става.  

Члан 23. 



Скупштином руководи и председава председник скупштине, а у његовој 

одсутности потпредседник. 

На изборним седницама скупштине руководи радно председништво од три 

члана.  

Члан 24. 

Начин рада скупштине ближе се уређује пословником о њеном раду.  

Члан 25. 

Скупштина: 

1) врши верификацију мандата нових чланова скупштине; 

2) усваја статут Савеза, његове измене и допуне; 

3) доноси смернице о раду и односима у Савезу; 

4) бира и разрешава председника и потпредседника скупштине; 

5) бира и разрешава председника Савеза, чланове извршног одбора и чланове 

надзорног одбора; 

6) бир и разрешава заступника Савеза 

7) бира и разрешава своје представнике за скупштину Савеза српских гуслара, 

од којих половина не мора бити из састава скупштине; 

8) именује стална и повремена радна тела скупштине; 

9) утврђује листу стручног жирија; 

10) доноси одлуку о висини годишње чланарине друштава у Савезу; 

11) разматра и усваја извештаје својих органа и радних тела; 

12) расправља и одлучује о предлозима, захтевима и жалбама достављеним 

скупштини; 

13) доноси пословник о раду скупштине; 

14) доноси годишњи план рада скупштине; 

15) доноси одлуку о спровођењу избора у Савезу; 



16) одлуцује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и 

иностранству; 

17) одлучује о статусним променама и престанку рада Савеза.  

Члан 26. 

Редовну седницу сазива председник скупштине, најкасније десет дана пре 

одржавања. 

Позив за седницу скупштине садржи време и место одржавања и предлог 

дневног реда са прилозима (радним материјалом). 

Члану који је спречен да присуствује седници скупштине друштво чији је он 

представник одређује замену.  

Члан 27. 

Ванредну седницу скупштине сазива председник скупштине, на захтев 

извршног одбора, надзорног одбора или пет чланова скупштине. 

Захтев за одржавање ванредне седнице мора бити у писаном облику са 

дефинисаним дневним редом. 

Ако у року десет дана по добијању захтева председник скупштине не закаже 

седницу, то је дужан да учини потпредседник скупштине или председник Савеза. 

Када је скупштина сазвана по ставу три овог члана или када се покреће 

одговорност председника скупштине, за вођење седнице бира се радно 

председништво. 

На ванредној седници скупштине одлучује се само о питањима за која је 

сазвана. 

  

Извршни одбор скупштине  

Члан 28. 

Извршни одбор је колективни орган скупштине који се стара о извршењу одлука 

скупштине и обавља друге послове утврђене овим статутом.  

Члан 29. 

Извршни одбор има седам чланова. 

Чланови извршног одбора не могу бити чланови скупштине. 



Председник Савеза је по положају члан извршног одбора и његов председник. 

Осталих шест чланова извршног одбора бира скупштина на предлог председника 

Савеза. 

Избор чланова извршног одбора врши се појединачно.  

Члан 30. 

Савез представља извршни одбор а заступа га председник. 

Извршни одбор може дати овлашћење да Савез и извршни одбор у одређеним 

пословима заступају поједини чланови извршног одбора.  

Члан 31. 

Извршни одбор: 

1) спроводи одлуке, закључке и препоруке скупштине; 

2) предлаже измене и допуне статута Савеза; 

3) предлаже скупштини друга општа акта и план и програм рада; 

4) одлучује о употреби и располагању материјално финансијским средствима 

Савеза; 

5)  доноси финансијски план и завршни рачун Савеза; 

6) доноси свој годишњи план рада и пословник о раду; 

7) именује стална и повремена радна тела (одборе, стручне комисије, групе); 

8) именује лица која ће обављати књиговодствене, рачуноводствене и 

благајничке послове Савеза; 

9) именује секретара Савеза; 

10) доноси правилник о путним и другим трошковима у Савезу; 

11) пружа стручну помоћ друштвима у Савезу при изради нормативних аката, 

планова рада, годишњих извештаја и др. 

12) доноси одлуке о организовању гусларских манифестација предвиђених овим 

статутом; 

13) доноси одлуку о одржавању републичког фестивала сходно пропозицијама и 

регулише друга питања за његово организовање; 



14) припрема и доставља радне материјале за седницу скупштине и даје своје 

мишљење када их подносе други предлагачи; 

15) подноси скупштини извештај о свом раду и припрема извештај о раду 

скупштине; 

16) доноси одлуке о пријему у Савез нових друштава, као и о евентуалном 

искључењу сходно одредбама овог статута; 

17) обавља друге послове од интереса за рад Савеза у складу са статутом, 

планом рада и законским прописима. 

Изузетно, извршни одбор може донети општи акт из надлежности скупштине, 

који ће на првој наредној седници скупштине поднети на одобрење.  

Члан 32. 

Извршни одбор се састаје по утвђеном плану и по потреби, али најмање два 

пута годишње. 

Седнице сазива и њима руководи председник, а у његовој одсутности члан 

одбора којега је он одредио. 

Изузетно, одређена питања из надлежности извршног одбора ради ефикаснијег 

решавања, уместо на седници, могу се усагласити телефонским путем, о чему се 

води посебна евиденција. 

Ванредну седницу извршног одбора председник је дужан да сазове на захтев 

надзорног одбора, четири члана извршног одбора или једног гусларског друштва 

члана Савеза. Захтевом за одржавање ванредне седнице мора се дефинисати 

дневни ред. 

Ако председник Савеза не закаже ванредну седницу у року десет дана од 

добијања захтева по претходном ставу, то је дужан да учини председник 

скупштине.  

Члан 33. 

Седнице извршног одбора заказују се најкасније десет дана пре одржавања. 

Позив садржи време и место одржавања седнице, предлог дневног реда са 

приложеним материјалима за седницу. 

О раду седнице извршног одбора води се записник.  

Члан 34. 

Извршни одбор доноси одлуке, закључке и препоруке из своје надлежности. 



Извршни одбор пуноважно одлучује ако седници присуствује више од 

половине чланова. 

Предлог је усвојен ако за гласа више од половине чланова одбора. 

  

Члан 35. 

Начин рада извршног одбора ближе се уређује пословником. 

Члан 36. 

Извршни одбор, на предлог председника Савеза, именује секретара Савеза који 

мора бити из места где је седиште Савеза. 

Секретар није члан извршног одбора нити члан скупштине. 

Секретар припрема материјале за седнице извршног одбора и скупштине, у 

сарадњи и по налогу председника Савеза. 

Секретар организује и води целокупно текуће пословање Савеза и стара се да 

се обавља у складу са законом, овим статутом и другим нормативним актима. 

Секретар има и врши и наредбодавна права из своје надлежности. 

Секретар за свој рад одговара извршном одбору. 

Извршни одбор може одредити новчану накнаду секретару за његов рад. 

  

Надзорни одбор скупштине  

Члан 37. 

Надзорни одбор је самостални орган Савеза који је изабран од скупштине. 

Надзорни одбор има пет чланова. 

Надзорни одбор из свог састава бира свог председника и заменика. 

Члан 38. 

Надзорни одбор: 

1) прати и контролише спровођење овог статута и других аката Савеза; 

2) прати и контролише исправност и законитост финансијског пословања 

Савеза; 

3) обавља друге послове по захтеву скупштине везане за рад Савеза; 



4) подноси извештај на свакој седници скупштине.  

Члан 39. 

Надзорни одбор се састаје по свом плану и по потреби, а најмање једном 

годишње. 

Седнице сазива председник надзорног одбора по својој иницијативи или на 

захтев скупштине, извршног одбора, три члана надзорног одбора или на захтев 

једног гусларског друштва члана Савеза.     

Члан 40. 

Надзорни одбор пуноважно одлучује ако је присутна већина, а такође одлуку 

доноси ако за гласа већина чланова одбора. 

О раду седнице одбора води се записник. 

  

Председник Савеза  

Члан 41. 

Скупштина бира председника Савеза, који не може бити из састава скупштине 

нити из друштва из ког је председник скупштине. 

У случају оставке или других разлога трајне спречености председника Савеза 

да обавља дужност, замењује га до следећих избора члан којег из свог састава 

одреди извршни одбор.  

Члан 42. 

Председник Савеза: 

1) предлаже чланове извршног одбора, 

2) руководи радом извршног одбора, 

3) стара се о доследној примени аката Савеза, 

4) представља и заступа Савез и спроводи политику Савеза, 

5) координира рад гусларских друштава чланова Савеза, 

6) остварује непосредну сарадњу са председницима друштава чланова Савеза, 



7) даје упутства и инструкције секретару Савеза за припрему радних материјала 

за седнице извршног одбора и скупштине, 

8) обавља друге послове од интереса за рад Савеза, сходно прописима.  

Члан 43. 

Поједине административно техничке послове Савеза председник или секретар 

може да повери организацијама или појединцима, о чему се закључује уговор уз 

претходну сагласност и одобрење извршног одбора. 

  

  

ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ РАДА   

Члан 44. 

Рад Савеза је јаван. 

Сваком гусларском друштву у Савезу дозвољен је увид у рад органа и радних тела 

Савеза. 

За јавност у раду и обавештавање друштава на погодан начин одговоран је 

извршни одбор. 

Годишњи обрачуни и извештаји о активности Савеза подносе се на седници 

скупштине.  

Члан 45. 

Савез је ванстраначки и своју делатност остварује на територији Републике 

Србије. 

Ради остварења својих циљева Савез успоставља контакте и сарадњу са сродним 

организацијама. 

Савез може приступити међурепубличком Савезу гуслара, о чему одлуку доноси 

скупштина у складу са овим статутом. 

  

СРЕДСТВА САВЕЗА   

Члан 46. 



За остваривање својих циљева Савез може стицати средства, односно одређена 

права над средствима и друга материјална права, у складу са законом и овим 

статутом. 

Извршни одбор је дужан да обезбеди рационално, наменско и економично 

располагање, у ком циљу прописује начин и услове употребе и коришћења 

срдстава.  

Члан 47. 

Финансијска средства Савеза чувају се код одговарајуће банке у Београду коју 

одреди извршни одбор. 

Савез прибавља средства од: 

- редовне чланарине коју уплаћују гусларска друштва чланови Савеза, 

- спонзора и завештања, 

- донација, поклона и прилога, 

- субвенција и других законитих извора. 

Савез може прибављати средства и од котизација за одређене облике обуке и за 

учешће на фестивалима као и од публикација, аудио и видео издања насталих у 

оквиру тога. 

Извршни одбор у договору са гусларским друштвима може и на други начин да 

реши финансирање Савеза, у складу са прописима. 

Приход остварен по свим наведеним основима уплаћује се у пуном износу на 

рачун Савеза.  

Члан 48. 

Савез може ступити у уговорни однос са физичким или правним лицем ради 

обављања одређених задатака везаних за остваривање својих  циљева. 

У уговору из претходног става одређује се предмет, финансијски однос, 

динамика обезбеђивања средстава, начин расподеле, рокови и друга питања везана 

за предмет уговора.  

Члан 49. 

Финансијско пословање и коришћење средстава обавља се у складу са 

законским прописима и актима Савеза.  

Члан 50. 



Средства Савеза утврђују се и расподељују финансијским планом. 

У финансијском плану средства се утврђују по врстама прихода, а расподељују 

по наменама у складу са задацима и програмом остварења циљева.  

Члан 51. 

Финансијски план и завршни рачун Савеза доноси и усваја извршни одбор, за 

сваку календарску годину у складу са законом.  

Члан 52. 

За закониту употребу средстава према финансијском плану одговоран је 

председник Савеза као финансијски наредбодавац, односно лице које посебном 

одлуком овласти извршни одбор. 

  

АРХИВА САВЕЗА   

Члан 53. 

Савез води евиденцију пословне документације на начин одређен прописима. 

Одговорност за ажурно вођење пословне документације сноси секретар Савеза.  

Члан 54. 

Пословна евиденција документације чува се трајно. 

Документација која се односи на рачуноводствено финансијско пословање и 

финансијски извештај чувају се у роковима који су одређени прописима о 

рачуноводству и ревизији и пореским прописима.  

Члан 55. 

Савез води књигу одлука у коју се уносе одлуке донете на скупштини и 

извршном одбору. 

У књигу одлука подаци се уносе без одлагања најкасније 15 дана од завршетка 

седнице.  

Члан 56. 

Пре уништавања било које документације Савез је у обавези да о истом 

обавести надлежни орган историјског архива, радси обраде грађе у складу са 

законом. 

 



ИЗГЛЕД И САДРЖИНА ПЕЧАТА   

Члан 57. 

Савез има печат и штамбиљ. 

Печат је округли на којем је ивично исписано »Савез гуслара Србије - Београд« 

а у средини печата гусле. 

Штамбиљ је правоугаоног облика, дужине 5 см и ширине 2 см са текстом из 

претходног става за печат. 

О чувању и коришћењу печата и штамбиља одлучује извршни одбор. 

Члан 58. 

Савез може имати свој амблем-знак. 

О изгледу амблема и његовом коришћењу одлучује извршни одбор. 

 

ПРЕСТАНАК РАДА САВЕЗА   

Члан 59. 

Савез престаје са радом одлуком гусларских друштава, када престану услови за 

остваривање циљева и у случајевима предвиђеним законом. 

Одлуку о престанку рада доноси скупштина у складу са законом и овим 

статутом. 

Председник Савеза је дужан да у року 15 дана од дана доношења одлуке 

обавести надлежни орган о престанку рада Савеза.  

Члан 60. 

 Одлуку о именовању ликвидационог управника доноси скупштина. 

Захтев за покретање поступка ликвидације код надлежног органа и укидање 

жиро рачуна подноси председник Савеза. 

Одлуку о именовању лица код којег ће се чувати пословна документација 

Савеза након поступка ликвидације доноси председник Савеза у законском року.  

Члан 61. 

У случају престанка рада скупштина одређује као примаоца имовине домаће 

недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних 

циљева односно имовина се преноси у складу са законом. 



  

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 62. 

Извршни одбор именује лице које ће обавити радње за упис усклађивања у 

Регистар удружења код Агенције за привредне регистре. 

Овај статут ступа на снагу даном уписа усклађивања у Регистар из претходног 

става.  

Члан 63. 

Ступањем на снагу овог статута чланство у Савезу настављају досадашња 

друштва гуслара с тим што су дужна да у року 30 дана од почетка његове примене 

писаним путем обавесте Савез да и даље желе да остану чланови. 

Друштва гуслара која не поступе у складу са претходним ставом бришу се из 

евиденције Савеза и губе сва права предвиђена овим статутом.  

Члан 64. 

Друштва гуслара су обавезна у року 90 дана од дана ступања на снагу овог 

статута да ускладе са њим своје статуте и друга општа акта.  

Члан 65. 

Поступак за измену и допуну овог статута може покренути свако друштво 

гуслара које је члан Савеза. Захтев са предлогом и образложењем се доставља 

извршном одбору. 

 Предлог за измену и допуну статута је прихваћен ако за гласају 2/3 чланова 

скупштине.  

Члан 66. 

На питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати 

одредбе Закона о удружењима. 

Члан 67. 

Ступањем на снагу овог статута престаје да важи Статут Савеза гуслара Србије 

од 04. септембра 1993. године. 

  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 



Савеза гуслара Србије 

Боривоје Ђурић 

  

 


