Предлог за
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
СТАТУТА
УДРУЖЕЊА ДРАМСКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ
Члан 1.
У члану 1. иза речи „УДРУЖЕЊУ ДРАМСКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ“ додају
се речи „репрезентативном удружењу у култури“, тако да члан 1. гласи:
„Овим Статутом уређују се односи у УДРУЖЕЊУ ДРАМСКИХ УМЕТНИКА
СРБИЈЕ, репрезентативном удружењу у култури (у даљем тексту Удружење), и
то: назив и седиште, циљеви и задаци, унутрашња организација, чланство,
управљање, фондови, Суд части, јавност рада, стручна служба, средства, општи
акти, имовина, пословна тајна, прелазне и завршне одредбе.“
Члан 2.
Мења се члан 2. и гласи:
„Удружење је добровољно, невладино и непрофитно професионално удружење
које окупља драмске уметнике, и то: глумце, редитеље, драмске писце,
драматурге, стручњаке у области културе - театрологе и позоришне критичаре,
као и сараднике у области културе - организаторе сценских и културноуметничких делатности, односно позоришне и радио продуценте, менаџере у
култури и уметности, суфлере, инспицијенте, ради остваривања заједничких
циљева у области развоја и унапређења драмске уметности и стваралаштва и
других заједничких интереса драмских уметника у складу са овим Статутом“
Члан 3.
У члану 3. став 1. иза речи „УДРУЖЕЊЕ ДРАМСКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ“
додају се речи „репрезентативно удружење у култури“ тако да члан 3. став 1.
гласи:
„Удружење носи назив УДРУЖЕЊЕ ДРАМСКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ
репрезентативно удружење у култури.“
Члан 4.
Мења се члан 5. и гласи:
„Печат Удружења је округлог облика на чијем спољном ободу је уписан натпис
„УДРУЖЕЊЕ ДРАМСКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ репрезентативно удружење у
култури, Београд“.
Штамбиљ Удружења је правоугаоног облика, са натписом „УДРУЖЕЊЕ
ДРАМСКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ репрезентативно удружење у култури“,
простором за деловодни број и датум, адресом „Београд, Студентски трг 13/VI“
и бројевима телефона Удружења.
У свом пословању Удружење користи и штамбиљ правоугаоног облика са
натписом „УДРУЖЕЊЕ ДРАМСКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ репрезентативно
удружење у култури, Београд“.

Печат и штамбиљи Удружења су израђени у ћириличном писму.“
Члан 5.
Мења се члан 6. алинеја 1. и гласи:
„боје амблема су бело-црно-црвено“
Члан 6.
Мења се члан 18 и гласи:
„Члан Удружења може бити држављанин Републике Србије који професионално
делује на територији Републике Србије у области драмске уметности, ако
испуњава следећи услов:
да је завршио факултет драмских уметности или другу високошколску
установу акредитовану или признату од стране надлежног органа Републике
Србије, и стекао високо образовање у оквиру образовно уметничког поља
драмске и аудиовизуелне уметности, или
да има неку другу високу, вишу или средњу стручну спрему, а да се
најмање четири године континуирано професионално бави драмском
уметношћу са релевантним уметничким резултатима“
Члан 7.
Мења се члан 22. став 1. и гласи:
„Одлуку о пријему у чланство Удружења доноси Комисија за статусна права
чланова, изузев за подносиоце приступнице који доставе диплому факултета
или акредитоване високошколске установе Републике Србије, или
високошколску исправу признату од стране надлежног органа Републике
Србије, који се у чланство примају увођењем у евиденцију даном подношења
приступнице.
Комисија за статусна права чланова је дужна да размотри сваку поднету
приступницу и да одлуку о пријему донесе у року од 2 месеца од дана
подношења приступнице.“
Члан 8.
Мења се члан 34. став 8. и гласи:
„Уколико и након 36 (тридесетшест) месеци од одржане последње изборне
Скупштине Удружења није заказана, нити одржана изборна Скупштина,
Надзорни одбор Удружења или група од најмање 50 (педесет) чланова
Удружења може као Нарочити Организациони Одбор сазвати Скупштину
Удружења у складу са Статутом. У овом случају, Председавајући и Радно
председништво Скупштине бирају се непосредно на седници Скупштине
Удружења.“
Члан 9.
Мења се члан 54. став 1. и гласи
„Сталне комисије су:
 Комисија за статусна права чланова
 Комисија за награде - Уметничко веће
 Комисија за сценско-музичку делатност”
2

Члан 10.
Ове Измене и допуне Статута УДРУЖЕЊА ДРАМСКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ
ступају на снагу у року од 8 (осам) дана од дана објављивања на интернет
страни УДРУЖЕЊА ДРАМСКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ, а примењује се
следећег дана од дана објављивања на интернет страни Агенције за привредне
регистре.
У Београду,
_______________

За СКУПШТИНУ
УДРУЖЕЊА ДРАМСКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ
________________________
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