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У складу са одредбама члана 33 и 12 Закона о удружењима (''Сл. гласник РС'' бр. 

51/09), на скупштини удружења одржаној дана 1.03.2016. године, усвојен  је измењени 

 

С Т А Т У Т 

Удружења ''Заједница професионалних позоришта Србије'' 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1 

 Овим Статутом Удружење ''Заједница професионалних позоришта Србије'' (у 

даљем тексту: Удружење) уређује: назив и седиште Удружења; област остваривања 

циљева; циљеве због којих се Удружење оснива; унутрашњу организацију Удружења; 

органе, њихова овлашћења, састав, начин избора и опозива; трајање мандата и начин  

одлучивања; поступак за измене и допуне Статута; поступак доношења и измена 

других општих аката Удружења, уколико их буде доносило; заступање; остваривање 

јавности рада; услове и начин учлањивања и престанка чланства; права, обавезе и 

одговорности чланова; начин стицања и располагања средствима; начин одлучивања о 

статусним променама и престанку рада; изглед и садржина печата и друга питања. 

 

Члан 2 

 Одредбе овог Статута су обавезне за све чланове Удружења. 

 Поједина питања која су начелно утврђена овим Статутом, могу се конкретније 

и ближе уређивати одговарајућим општим актима. 

 

Члан 3 

 Општа акта морају бити у сагласности са Законом и овим Статутом. 

 Појединачна акта (одлуке, упутства, наредбе и др.) које доноси орган управљања 

и председник Удружења, морају бити у сагласности са Законом и Статутом. 

 

Област остваривања циљева 

 

Члан 4 

 Удружење ће своје активности усмерити и остваривати у обављању и слободном 

истраживању у културном, уметничком и сценском стваралаштву и интерпретацији. 

 

Циљеви Удруживања 

Члан 5 

 Потписници Акта о оснивању Удружења ''Заједница професионалних позоришта 

Србије'', основали су Удружење ради: 

- унапређења сопствене делатности 

- усклађивања критеријума за пружање услуга 

- усклађивања критеријума и ценовника за коришћење услуга других учесника у 

позоришној делатности 

- унапређења јавности рада и афирмације путем публикација, часописа, ТВ 

презентација 

- остваривања чланства у међународним струковним организацијама 

- заступања интереса чланова Удружења у међународним асоцијацијама 

- заступања струковних интереса пред надлежним државним и другим органима  

- јачања укупне позиције драмског стваралаштва чланова Удружења у земљи и 

иностранству 
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- организовања Фестивала'''Јоаким Вујић'' 

- организовања стручног обучавања и усавршавања 

- реализовања програма од јавног интереса 

- обављања других послова у циљу несметаног пословања и заједничког интереса 

 

 

Време оснивања 

 

Члан 6 

 Удружење се оснива на неодређено време. 

 

Назив и седиште 

 

Члан 7 

 Назив под којим Удружење послује је 

 УДРУЖЕЊЕ ''ЗАЈЕДНИЦА ПРОФЕСИОНАЛНИХ ПОЗОРИШТА СРБИЈЕ'' 

 У пословним односима са иностранством удружење наступа под називом: 

           ’’ASSOCIATION OF PROFESSIONAL THEATRES FROM SERBIA’’. 

 

Члан 8 

 Седиште Удружења је у Лазаревцу, ул. Хиландарска 2. 

 Седиште Удружења ће се мењати сваке 2 (две) године када се буде мењао и 

председник Удружења. 

 

Члан 9 

 Одлуку о промени назива и седишта Удружења доноси Председништво 

Удружења. 

 

Члан 10 

 Удружење је основано усвајањем Акта о оснивању на Оснивачкој скупштини 

дана 04.12.2009. године. 

 Удружење је уписано у Регистар удружења који се води код Агенције за 

привредне регистре у Београду. 

 

Печат и штамбиљ 

 

Члан 11 

Удружење има свој  печат и штамбиљ. 

 

 

Члан 12 

 Печат Удружења  је округлог облика, пречника 32 мм са следећим натписом: у 

средини великим словима – УДРУЖЕЊЕ, а на рубу – ''Заједница професионалних 

позоришта Србије''. 

 Штамбиљ је правоугаоног облика, дужине                   , ширине                   , са 

пуним називом Удружења, и са називом деловодног броја и датумом. 

 

 

Члан 13 
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 О изменама печата и штамбиља Удружења одлучује Скупштина на предлог 

Председништва Удружења. 

 

Представљање и заступање Удружења 

 

Члан 14 

 Удружење представља и заступа председник Удружења уз сагласност 

Председништва. 

Члан 15 

 Председник Удружења је овлашћен да у име Удружења закључује Уговоре и 

обавља друге правне послове, да заступа Удружење пред судовима, државним 

организацијама и другим организацијама. 

 

Делатност Удружења 

 

Члан 16 

Удружење ради остваривања циљева свог оснивања обавља нарочито следеће 

послове и остварује следеће задатке: 

1. предузима мере за унапређење позоришног стваралаштва; 

2. организује Фестивал професионалних позоришта ''Јоаким Вујић''; 

3. утврђује услове заједничког наступа чланова у сарадњи са иностраним 

позоришним асоцијацијама и утврђује јединствене услове за ту сарадњу 

4. израђује и спроводи заједничке програме пропаганде и информација за 

домаће и иностране медије (штампање заједничких едиција, адресара, 

билтена, информација, ценовника и сл.); 

5. обезбеђује заједничко иступање чланова на манифестацијама у земљи и 

иностранству; 

6. организује манифестације у земљи и иностранству 

7. учествује у раду међународних позоришних оранизација, као и сарадњи са 

националним струковним удружењима и другим организацијама и 

асоцијацијама; 

8. представља и заступа опште групацијске и појединачне интересе одређеног 

члана у међународним организацијама и асоцијацијама; 

9. развија и унапређује сарадњу са другим учесницима везаним за позоришну 

делатност (професионална позоришта Србије, Позоришни музеји и друге 

организације и асоцијације); 

10. организује научноистраживачки рад и стручно обучавање и усавршавање 

радника запослених код чланова (семинари, курсеви, предавања, израде 

студија, елабората и пројеката и сл.) у оквирима основне и комплеметарне 

делатности члана Удружења; 

11. покреће иницијативу, координира рад на изради и стара се о примени 

правила пословања с циљем сузбијања нелојалне утакмице, спречавању 

стварања монополског положаја и искоришћавања тог положаја, сузбијања 

појава непрофесионалног обављања послова испод границе утврђеног 

квалитета и других негативних појава у пословању чланова Удружења, и 

12. обавља и друге послове којима се доприноси успешнијем остваривању 

циљева оснивања Удружења и остваривања услова за несметани рад и 

пословања чланова Удружења. 
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У оквиру напред наведених активности којима се остварују циљеви Удружења 

утврђени овим Статутом, Удружење непосредно обавља и привредну делатност у 

складу са Законом о класификацији делатности и о регистрацији јединица разврставања 

и то: 

 

шифра: 22130 - издавање часописа и сличних периодичних издања 

 

Делатност из претходног става овог члана су мањег обима и обављају се у обиму 

потребном за остваривање циљева Удружења а највише до износа утврђених потребних 

финансијских средстава годишњим финансијским планом Удружења који доноси 

Скупштина Удружења. 

 

 

Члан 17 

 Одлуку о промени, измени и допуни делатности Удружења доноси Скупштина 

на предлог Председништва. 

 

Правни статус – одговорност у правном промету 

 

Члан 18 

 Удружење има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима 

које му припадају на основу Закона и Статута. 

 Удружење ради у име и за рачун својих чланова и одговара свим средствима са 

којима располаже и која користи. 

 Удружење има свој текући рачун који се води код Рајфајзен банке. 

 

Члан 19 

 Удружење у правном промету са трећим лицима наступа у своје име за рачун 

својих чланова и у име и за рачун својих  чланова.. 

 

Члан 20 

 За обавезе преузете у правном промету са трећим лицима Удружење одговара 

својом имовином и имовином својих чланова на начин утврђен овим Статутом. 

 

Члан 21 

 Уколико Удружење у правном промету са трећим лицима иступа у своје име, а 

за рачун одређеног члана, односно чланова, за обавезе засноване по том основу, 

одговара само члан, односно чланови за чији рачун је закључен правни посао. 

 

Члан 22 

 Када Удружење у правном промету са трећим лицима иступа у име и за рачун 

свог члана, односно својих чланова, за обавезе засноване по том основу Удружење 

одговара до висине свог учешћа у том послу, а члан, односно чланови одговарају 

солидарно неограничено целокупном својом имовином. 

 Уколико Удружење у правном промету са трећим лицима иступа у складу са 

ставом 1 овог члана, право на такво иступање утврђује се на основу посебног 

овлашћења које је саставни део Уговора закљученог између Удружења  и одређеног 

члана, односно чланова. 

 

Члан 23 
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 Удружење не одговара за обавезе које у правном промету са трећим лицима или 

међусобно заснују његови чланови. 

 

Јавност у раду 

 

Члан 24 

 Рад Удружења је јаван. 

 

 

II  ИМОВИНА И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

 

Члан 25 

 Удружење имовину може стицати путем: чланарине, добровољних прилога, 

донација, и поклона (у новцу или натури), као и на други законом дозвољен начин. 

 О финансирању Удружења путем чланарине, као и о висини исте одлучиће 

Скупштина Удружења. 

 

Члан 26 

 Средства за подстицање програма или недостајућег дела средстава за 

финансирање програма које реализује Удружење, а који су од јавног интереса 

обезбедиће се из буџета Републике Србије. 

 Удружење ће за средства из става 1 овог Уговора конкурисати код Министарства 

културе. 

 

Члан 27 

 Чланови Удружења су дужни да редовно и континуирано обезбеђују средства за 

рад и пословање Удружења у висини средстава неопходних за остваривање делатности 

Удружења. 

 Износ средстава из става 1 овог члана утврђује Скупштина Удружења, а на 

основу плана пословања за текућу годину. Иста се уплаћује месечно. 

 

Члан 28 

Професионално позориште које накнадно приступи Удружењу дужно је да 

партиципира у имовину Удружења одговарајући износ средстава, који утврђује 

Председништво приликом доношења одлуке о прихватању захтева за чланство у 

Удружење. 

 

Члан 29 

 Удружење послује као непрофитна институција. 

 Удружење води пословне књиге, сачињава финансијски извештај и подлеже 

ревизији финансијских извештаја, а у складу са прописима о рачуноводству и ревизији. 

 Годишњи обрачун и извештај о активности Удружења Председништво подноси 

Скупштини Удружења, која исте усваја. 

 

 

 

Члан 30 

 Уколико Удружење послује са губитком, Скупштина Удружења обавезно 

утврђује разлоге који су довели до губитка, доноси план отклањања узрока који су 
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довели до губитка и на предлог Председништва доноси одлуку о покривању губитка 

Удружења. 

 

Члан 31 

 Одлуку о повећању, односно смањивању имовине Удружења доноси Скупштина 

Удружења приликом утврђивања годишњег плана пословања, односно ванредно 

одлучујући само о том питању. 

 Председништво доноси одлуке којима се спроводи одлука о повећању, односно 

смањењу имовине Удружења, као и располагању имовином Удружења. 

 

IV ОРГАНИ УДРУЖЕЊА 

 

Члан 32 

 Органи Удружења су: 

1. Скупштина 

2. Председништво 

3. Председник 

4. Заменик председника 

5. Надзорни одбор 

6. Стручне службе 

Скупштина и Председништво Удружења могу да образују Одборе и Комисије 

као своја радна и помоћна тела ради остваривања циљева и задатака Удружења. 

 

Скупштина Удружења 

 

Члан 33 

 Скупштина је највиши орган Удружења. 

 Скупштину чине сви чланови Удружења. 

 Чланове Удружења у Скупштини представљају по 2 делегата из сваког члана 

Удружења и директори – управници чланица Удружења. 

 

Члан 34 

 Скупштина Удружења: 

- усваја Статут Удружења, његове измене и допуне 

- одлучује о статусним променама Удружења 

- бира и разрeшава чланове Надзорног одбора 

- утврђује пословну политику и смернице рада Удружења 

- доноси годишњи план пословања Удружења 

- усваја финансијски план и заврши рачун Удружења 

- одлучује о повећању, смањењу и располагању имовином Удружења 

- формира радна и помоћна тела (одборе, комисије) и оцењује њихов рад 

- преиспитује одлуке Председништва када то затражи један или више чланова 

Удружења, са правом да задржи одлуку од извршења 

- одлучује о покретању поступка за утврђивање одговорности чланова 

Председништва и Надзорног одбора 

- доноси Пословник о свом раду 

- обавља и друге послове у складу са Законом и овим Статутом 

 

Члан 35 
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 Пословником о раду Скупштине ближе ће се уредити питање рада Скупштине, 

начин сазивања и одлучивања. 

 

Члан 36 

 Радом Скупштине руководи председник Скупштине. 

 Скупштина има и заменика председника. 

 

Члан 37 

 Председник и заменик председника се бирају из реда делегата Скупштине, на 

период од 4 године. 

 

Члан 38 

 Скупштина Удружења може бити: редовна и ванредна. 

 Редовна седница Скупштине се одржава једном годишње и на њој се усваја 

годишњи обрачун пословања и утврђује план пословања за наредну годину. 

 Ванредна седница Скупштине се сазива по потреби, на писмени захтев најмање 

1/3 чланова Удружења. Она се мора одржати најкасније 30 дана од дана подношења 

захтева за њено сазивање. 

 

Председништво, председник и заменик председника 

 

Члан 39 

 Председништво је орган управљања Удружења. 

 Председништво сачињавају директори – управници чланица Удружења. У 

случају престанка обављања посла директора – управника, место аутоматски преузима 

нови директор – управник. 

 Чланови Председништва су истовремено и чланови Скупштине Удружења. 

 

Члан 40 

 Председништво сазива председник,  а у његовој одсутности заменик 

председника, на сопствену иницијативу или на предлог 1/3 чланова Председништва, по 

потреби, а најмање једном у 3 месеца. 

 

Члан 41 

 Председништво Удружења у оквиру својих послова обавља: 

- спровођење утврђене пословне политике 

- утврђивање предлога аката и одлука које доноси  Скупштина 

- доношење општих аката од значаја за рад и пословање Удружења и Стручне 

службе који нису у надлежности Скупштине 

- доношење одлука о захтевима за приступање и иступање из чланства Удружења 

- избор чланова делегација за учешће у раду конференција, конгреса и 

симпозијума у земљи и иностранству, утврђивања платформе за рад тих 

делегација и усвајање извештаја о њиховом раду 

- прати доношење, измене и допуне постојећих прописа и предлаже доношење 

нових прописа из области од итереса за остваривање делатности чланица 

- решавање, у првом степену, о споровима између чланица Удружења 

- одлучивање о закључивању уговора о пословној и другој сарадњи Удружења и 

трећих лица, којима се ангажују средства Удружења 

- обављање и других послова у складу са законом и овим Статутом 
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Члан 42 

 Председник Удружења се бира из реда чланова Председништва на период од 2 

године тајним гласањем на седници Председништва. За председника је изабран онај 

кандидат који добије више од половине гласова чланова Председништва. Избором 

председника Удружења мења се и седиште Удружења. 

 Заменик председника Удружења се бира из реда чланова Председништва на 

период од 2 године. 

 

 Стручна служба 

 

 

Члан 43 

 Стручна служба,  обавља стручне, административне, техничке и друге послове 

који су везани за рад и пословање Удружења. 

 Послове из става 1 овог члана обављају стручне службе чланова Удружења из 

чијег реда је постављен председник Удружења (стручне службе Позоришта). 

 

Надзорни одбор 

 

Члан 44 

 Надзорни одбор Удружења се образује као орган контроле и надзора пословања 

Удружења. 

 Надзорни одбор се састоји од 3 члана и бирају се из реда запослених у 

чланицама Удружења, који су стручњаци у области финансијског пословања. 

 

Члан 45 

 Чланови Надзорног одбора се бирају на период од 4 године. 

 Надзорни одбор сазива председник Надзорног одбора најмање једном у 6 

месеци. 

 

Члан 46 

 Надзорни одбор обавља нарочито: 

- надзор над законитошћу рада Председништва Удружења 

- преглед периодичних и годишњих обрачуна и утврђује да ли су сачињени у 

складу са Законом 

- утврђује да ли се пословне књиге и друга документа воде у складу са важећим 

прописима 

- обавља и друге послове 

 

IV ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА У УДРУЖЕЊУ 

 

Члан 47 

 Право да буде члан Удружења има професионално позориште на територији 

Републике Србије, која су регистрована за обављање позоришне делатности, а чије се 

седиште налази ван територије Војводине. 

 

 

 

Члан 48 

 Својство члана Удружења престаје: 
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1. иступањем из Удружења 

2. искључењем из Удружења 

3. престанком рада члана Удружења 

4. престанком рада Удружења 

 

Иступање из Удружења 

 

Члан 49 

 Члан може иступити из Удружења подношењем захтева за иступање, без обавезе 

навођења разлога који су га определили да иступи из Удружења. 

 Иступни рок износи шест месеци и почиње да тече од дана пријема захтева за 

иступање из Удружења. 

 Захтеве за иступање из Удружења евидентира Стручна служба Удружења, а о 

њима одлучује председништво. 

 У случају иступања из Удружења члан је дужан да претходно изврши све своје 

обавезе према Удружењу до краја године у којој истиче рок за иступање, као и друге 

обавезе које је преузео овим Статутом, односно другим уговорима и општим актима 

Удружења. 

 У слуачају испуњавања обавезе из става 4 овог члана, Председништво је дужно 

да донесе одлуку о иступању члана које је у том смислу поднело захтев и то најкасније 

у року од 30 дана од дана подношења захтева. 

 

Искључење из Удружења 

 

Члан 50 

 Члану може престати својство члана Удружења искључењем из Удружења, ако 

овај трајније не извршава своје обавезе према Удружењу, ако у обављању својих 

делатности иступа супротно важећим прописима којима се уређује обављање 

делатности Удружења, ако се не придржава правила савесног пословања и ако на други 

начин својим поступцима наноси штету угледу Удружења. 

 Трајнијим неизвршавањем обавеза према Удружењу сматра се кршење одредаба 

овог Статута и других општих аката Удружења, као и неизвршавање финансијских 

обавеза према Удружењу у трајању дужем од три месеца. 

 У случају искључења, својство члана Удружења престаје даном доношења такве 

одлуке. 

 Узајамна права, обавезе и одговорности члана и Удружења у случају искључења 

престају да производе дејства истеком  месеца у коме је дошло до искључења. 

 

 

Престанак рада члана Удружења 

 

Члан 51 

 Ако члан Удружења престане са радом, из било ког разлога, престаје и његово 

својство члана у Удружењу. 

 Узајамна права, обавезе и одговорности члана и Удружења у случају престанка 

са радом члана престају да производе дејства истеком месеца у коме је члан престао са 

радом. 

 

Члан 52 
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 Ако Удружење престане са радом из законом утврђених разлога, односно на 

основу одредаба овог Статута, престаје и својство члана свих субјеката удруживања у 

Удружење. 

 Узајамна права, обавезе и одговорности члана и Удружења у случају престанка 

са радом Удружења престају да производе дејства истеком месеца у коме је Удружење 

престало са радом. 

 

Престанак рада Удружења 

 

Члан 53 

 Удружење престаје са радом на основу Одлуке Скупштине. Одлука  је 

пуноважна када се за престанак изјасни већина чланица Удружења. 

 Представници чланица који сачињавају Скупштину морају имати посебно 

овлашћење да гласају за одлуку о престанку Удружења. 

 

Члан 54 

 За случај престанка Удружења као прималац његове имовине се одређује домаће 

непрофитабилно правно лице које је основано ради остваривања истих и сличних 

циљева а које се одређује одлуком Скупштине Удружења. 

  

 

 

V ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА УДРУЖЕЊА 

 

Члан 55 

 На основу овог Статута чланови Удружења имају права: 

1. да путем својих делегата у органима Удружења управљају Удружењем 

2. да преко својих делегата захтевају решавање појединих питања из 

делатности чланова а у оквиру функција Удружења 

3. да одлучују о питањима од заједничког интереса (услови пословања и рада, 

цене и тарифе, пословни односи са другим учесницима, гостовања у 

заједничким програмима, наступа, пропаганда и остала питања од значаја за 

њихово пословање) 

4. да преко Стручне службе Удружења буду обавештени о питањима из 

делатности Удружења 

5. да учествују у раду стручних и радних тела које образују органи Удружења. 

6. да доприносе остваривању циљева оснивања Удружења 

 

 

Члан 56 

 На основу овог Статута чланови Удружења имају дужности: 

1. да преко својих делегата учествују у раду органа Удружења 

2. да Удружењу уредно достављају податке о свом пословању према захтевима 

и потребама Удружења ради праћења и анализирања рада и пословања 

чланова Удружења 

3. да се придржавају одредаба овог Статута, као и уговора и споразума које су у  

оквиру Удружења прихватили, односно  закључили 

4. да уредно и на време извршавају све своје финансијске обавезе према 

Удружењу у складу са овим Статутом, као и уговорима које су у оквиру 

Удружења прихватили и закључили. 
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5. да доследно спроводе одлуке и да се придржавају стандарда и правила 

понашања које утврде органи Удружења 

6. да својим деловањем доприносе јачању улоге Удружења и његових чланова у 

земљи и иностранству 

 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 57 

 Овај Статут ступа на снагу даном његовог усвајања. 

 

Члан 58 

 Измене и допуне Статута врше се на начин и по поступку предвиђеном за 

његово доношење. 

 

Члан 59 

 Уколико у периоду важења овог Статута одређена питања која су истим 

регулисана, буду Законом или другим прописима другачије регулисана, примењиваће 

се одредбе Закона и прописи надлежних органа до усаглашавања одредаба овог Статута 

са њима. 

 

Члан 60 

 За сва питања која нису регулисана овим Статутом или су неке одредбе супротне 

одредбама закона, примењиваће се одредбе Закона о удружењима и других Закона који 

регулишу ову материју. 

 

Члан 61 

 Усвајањем Акта о оснивању Удружења и Статута, сви потписници, постају 

чланови Удружења ''Заједница професионалних позоришта Србије''. 

 Ступањем на снагу овог Статута сви органи постају органи Удружења до истека 

мандата на који су изабрани. 

 

 

Удружење ''Заједница професионалних  

                                                                             позоришта Србије'' 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Александар Михаиловић 


