У складу са одредбама чл. 10, 11, 12 и 78. Закона о удружењима (Службени лист РС бр.
51/09), на скупштини одржаној 09.04.2011. године усвојен је следећи

СТАТУТ
Удружења композитора Србије

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Ч л а н 1.
Удружење: Удружење композитора Србије (у даљем тексту: Удружење) основано је као
добровољно, невладино, непрофитно друштво ради деловања у области музичког
стваралаштва и музичке уметности, а циљеви Удружења су:
Стварање и унапређивање услова за свестрани развој музичког стваралаштва у
Србији.
Афирмација вредних уметничких дела свих жанрова и праваца заступљених у српској
музици
Афирмација вредних научних, стручних и публицистичких радова, текстова и
емисија о музици
Остваривање већег присуства музичке уметности на свим образовно-васпитним
нивоима
Побољшање социјалног и материјалног положаја музичких стваралаца и писаца, и
помоћ у остваривању и заштити њихових права
Праћење и подстицање стваралачке делатности својих чланова
Пропаганда и пласман дела чланова Удружења, посебно путем издавачке делатности
и организовања јавних извођења, научних и стручних скупова
Подстицање и праћење музичких збивања у земљи и иностранству и обавештавање
својих чланова о актуелним збивањима из света музике
Унапређивање сарадње са удружењима сличног профила у земљи и иностранству
Сарадња са уметничким, научним и културним институцијама у земљи и
иностранству
Ч л а н 2.
Назив удружења је: Удружење композитора Србије.
Скраћени назив Удружења је УКС.
Назив Удружења на енглеском је: Composers Association of Serbia
Удружење остварује своју делатност на територији Србије.
Седиште Удружења је у Београду, Мишарска 12-14.
Удружење има печат округлог облика са називом и седиштем Удружења.
Удружење има свој логотип.

Ч л а н 3.
Ради остваривања својих циљева Удружење обавља следеће активности:
1. Развија и промовише музичко стваралаштво у Србији и афирмише га у земљи и ван
ње;
2. Афирмише систем вредности у музичком стваралаштву који полази првенствено од
стручног квалитета
3. Организује фестивале, концерте и научне скупове националног или међународног
карактера;
4. Издаје партитуре, носаче звука, монографије, зборнике и слично који су од интереса
за српску музичку културу
5. Додељује награде појединцима и организацијама заслужним за развој музичког
стваралаштва и награде за изузетно уметничко – научно остварење.
6. Прати и помаже делатност својих чланова;
7. Преко својих представника учествује у раду међународних организација и
асоцијација композитора и музичких писаца;
Начин остваривања наведених активности ближе се регулише посебним
правилницима.
Ч л а н 4.
Рад Удружења је јаван на начин утврђен Статутом.

II ЧЛАНСТВО У УДРУЖЕЊУ
Ч л а н 5.
Чланови Удружења могу бити редовни и почасни.
Редовни чланови Удружења могу бити композитори, музиколози, музички теоретичари и
етномузиколози (у даљем тексту музички писци) који су држављани Републике Србије,
односно, који привремено или трајно бораве на територији Републике Србије, односно који
су својом делатношћу трајно везани за српску музичку културу, а који су својим самосталним
стваралачким радом, изведеним или објављеним делима доказали своје стручне квалитете.
За почасног члана Удружења може бити проглашено лице које је нарочито заслужно за развој
музичке уметности у Србији, односно за делатност самог Удружења.
Одлука о пријему у чланство доноси се по поступку и критеријумима који су утврђени
Правилником.
Ч л а н 6.
Удружење може донети одлуку да чланови Удружења плаћају годишњу чланарину.
Ч л а н 7.
Члан Удружења има права да:
1. Учествује у остваривању циљева Удружења;

2. Бира и буде биран у органе Удружења;
3. Буде потпуно и благовремено обавештаван о раду и одлукама Удружења и његових
органа;
4. Непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
5. Има и друга права одређена Законом и овим Статутом.
Ч л а н 8.
Члан Удружења има обавезу да:
1. Активно доприноси остваривању циљева Удружења;
2. Савесно и одговорно врши посебне послове које му повере органи Удружења и
подноси извештај о обављеним пословима Управном одбору.
Ч л а н 9.
Чланство у Удружењу престаје:
1. Добровољним иступањем у писменој форми;
2. У случају понашања противног циљевима Удружења и Статуту;
3. У случају неплаћања утврђене чланарине, по истеку године у којој укупна чланарина
није уплаћена;
4. Ако је правоснажном пресудом осуђен на казну затвора у трајању од преко 6 месеци;
5. Смрћу члана.
Одлуку о престанку чланства у тачкама 2. и 3. претходног става доноси Скупштина већином
гласова, на предлог Управног одбора или 1/3 чланова Удружења.
Ч л а н 10.
Удружење прибавља средства за обављање својих активности од донација, поклона и
завештања физичких и правних лица, чланарине, путем конкурса код државних органа или
фондација и на други законом дозвољен начин. Тако остварена средства користе се за
остваривање циљева Удружења.
Ч л а н 11.
Средства Удружења се утврђују и распоређују финансијским планом који се саставља сваке
године за наредну годину и усваја најкасније до 31.12. текуће године.
Ч л а н 12.
Удружење у оквиру свог делокруга формира три секције и то:
1. Секција композитора oзбиљне музике
2. Секција композитора забавне и џез музике
3. Секција музичких писаца
Унутар сваке секције могуће је организовање подгрупа, односно, посебних интересних

групација.
Удружење у оквиру свог деловања формира комисије и то:
1. Комисију за издавачку делатност
2. Комисију за самосталне уметнике
По потреби могу се формирати и друге комисије.
Мандат чланова комисије траје 4 године с тим да могу бити узастопно бирани у највише два
мандата.
Правилник о раду комисија доноси Управни одбор.
Удружење има једног стално запосленог радника – извршног секретара Удружења а по
потреби може запослити на одређено или неодређено време још радника.
Председник Удружења је истовремено и председник Управног одбора. Он руководи радом
Удружења, заказује седнице Управног одбора, спроводи одлуке Управног одбора и
Скупштине Удружења, заступа Удружење пред трећим лицима и реализује пројекте
Удружења.
III ОРГАНИ УДРУЖЕЊА
Ч л а н 13.
Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор.
Ч л а н 14.
Скупштина је највиши орган Удружења и чине је сви чланови Удружења.
Скупштина има редовна и ванредна заседања.
Скупштина се редовно састаје најмање једанпут годишње.
Ванредно заседање Скупштине одржава се на предлог Управног одбора, Надзорног одбора
или писану иницијативу најмање 15 редовних чланова Удружења.
Ч л а н 15.
Надлежност Скупштине:
1. Доноси Статут и врши његове измене и допуне;
2. Потврђује пријем чланова, доноси одлуку о престанку чланства у тачкама 2. и 3.
Члана 9, бира и опозива председника и чланове Управног одбора и председника и
чланове Надзорног одбора;
3. На основу предлога Управног одбора утврђује програмску оријентацију рада
Удружења;
4. Доноси одлуку о приступању у чланство сродних међународних организација и
удружења;
5. Одлучују о удруживању у савезе;
6. Разматра, усваја или одбија финансијски план, извештај о активностима, годишњи
финансијски извештај и извештај Надзорног одбора;
7. Образује радна тела, комисије, одборе, савете и слично;
8. Одлучује о статусним променама Удружења, престанку рада Удружења и поступку са

његовом имовином;
9. Доноси пословник о свом раду;
10. Врши и друге послове утврђене Статутом.
Ч л а н 16.
Скупштина може пуноважно одлучивати у случају да седници присуствује најмање 10%
укупног броја редовних чланова.
Скупштина доноси одлуке простом већином гласова присутних чланова.
Сваки члан Скупштине – физичко лице - има право на један глас приликом одлучивања.
Гласање је тајно приликом избора органа управљања, а јавно када је реч о одлукама у вези са
видовима активности Удружења.
Ч л а н 17.
Управни одбор је извршни орган Удружења који се стара о остваривању циљева утврђених
овим Статутом.
Управни одбор има 11 чланова, укључујући и Председника Управног одбора.
Председник Управног одбора уједно обавља и функцију председника Удружења.
Међу члановима Управног одбора бира се потпредседник који мора бира различитог жанра
од оног коме припада председник.
Председника и чланове Управног одбора бира Скупштина Удружења простом већином
гласова присутних чланова.
Мандат председника и чланова Управног одбора траје 4 године, с тим што могу бити
узастопно бирани у највише два мандата.
Ч л а н 18.
Председник Управног одбора представља, заступа и потписује Удружење у правном промету
и има сва права и дужности финансијског налогодавца.
У случају његовог одсуства, замењује га потпредседник, са свим правима и овлашћењима
председника Управног одбора.
Ч л а н 19.
Надлежност Управног одбора:
1. Руководи радом Удружења између два заседања Скупштине и доноси одлуке ради
остваривања циљева Удружења;
2. Организује и води редовно обављање делатности Удружења;
3. Одлучује о свим облицима, динамици и токовима реализације утврђене програмске
оријентацији у земљи и у односу на сарадњу са иностранством.
4. Предлаже пријем у чланство и прекид чланства ;
5. Припрема и спроводи одлуке Скупштине;
6. Доноси финансијске одлуке и саставља финансијски извештај за Скупштину;
7. Одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута по сопственој
иницијативи или на предлог најмање 15 чланова Удружења, и припрема предлог тих
измена и допуна који подноси Скупштина;
8. Стара се о редовном обавештавању чланства и јавности о активностима и раду
Удружења, непосредно или путем интерних публикација, као и саопштењима за
јавност или на други примерени начин;
9. Ангажује стручна лица и организације за реализацију поједних акција, пројеката и

слично
10. Доноси пословник о свом раду као и правилнике о раду комсиија, жирија и сл.
11. Обавља и друге послове утврђене овим Статутом.
Ч л а н 20.
Редовне седнице Управног одбора одржавају се по потреби а најмање једанпут месечно.
Седнице сазива и њима председава Председник Управног одбора.
Седница Управног одбора може се одржати уколико јој присуствује већина од укупног броја
његових чланова, а одлуке доноси простом већином гласова укупног броја његових
чланова.
Ч л а н 21.
Надзорни одбор је орган који штити права чланова Удружења и врши контролу материјалног,
финансијског пословања и рада Удружења.
Ч л а н 22
Надзорни одбор контролише:
- спровођење Статута и других општих аката Удружења
- спровођење одлука скупштине Удружења
- правилност и целисходност финансијских средстава Удружења
О уоченим неправилностима Надзорни одбор обавештава Управни одбор и Скупштину.
Надзорни одбор подноси извештај о финансијском пословању на седници Скупштине
Удружења.
Ч л а н 23.
Надзорни одбор има 2 члана и председника које бира Скупштина из редова чланова
Удружења, на период од 4 година, с тим што могу бити поново бирани, у највише два
мандата.
Радом Надзорног одбора руководи председник.
Чланови и председник Надзорног одбора не могу бити чланови Управног одбора.
Седнице Надзорног одбора се одржавају по потреби а најмање једанпут годишње.
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Ч л а н 24.
Удружење престаје са радом:
1.
2.
3.
4.
5.

Одлуком Скупштине Удружења;
У случају забране рада Удружења;
Када престану услови за остваривање циљева овог Удружења;
Уколико престане са радом дуже од годину дана;
И у другим случајевима предвиђеним Законом.
Ч л а н 25.

Управни одбор 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.
Ч л а н 26.
У случају престанка рада Удружења, Скупштина ће донети одлуку о расподели имовине, у
складу са Законом.
Ч л а н 27.
На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе
Закона о удружењима.
Ч л а н 28.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од усвајања од стране скупштине Удружења а
примењиваће се од дана уписа Удружења у регистар надлежног органа.
Председавајући Скупштине
____________________________
Рајко Максимовић

