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СКУПШТИНA САВЕЗА АМАТЕРСКИХ КУЛУРНП - УМЈЕНИЧКИХ ДРУШТАВА РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ, на сједници одржаној дана 02.11.2013. гoдине, доноси: 

 
 

П  Р А В И Л Н И К 
 

П РАДУ  СЕКЦИЈЕ 
УМЈЕТНИЧКИХ РУКПВПДИЛАЦА, УЧИТЕЉА НАРПДНИХ ИГАРА И КПРЕПГРАФА  

 
 
ППШТЕ ПДРЕДБЕ 
 

ЧЛАН 1. 
             Oвим правилникпм уређује се начин рада и пдлучиваоа кап и друга питаоа пд 
значаја за рад секције умјетничких рукпвпдилаца, учитеља нарпдних игара и 
кпрепграфа (у даљем тексту – Секција) и пствареое оених задатака и пдгпвпрнпсти у 
складу са Закпнпм и Статутпм Савеза Културнп Умјетничких Друштава Републике Српске 
(у даљем тексту – Савез). 

 
ЧЛАН 2. 

Секција ради на сједницама, и пдлучује п питаоима из свпје надлежнпсти  у 
складу са Закпнпм и Статутпм Савеза пп ппступку утврђеним пвим правилникпм. 
             Сједницама мпгу присуствпвати чланпви, придружени чланпви и друга ппзвана 
лица, али и лица кпја свпје присиствп најаве у складу са чланпм 38. пвпг правилника. 
 

ЧЛАН 3. 
           Секцију у пквиру Савеза представља Предсједник Секције. 
 
                                    
ПРГАНИЗАЦИЈА СЕКЦИЈЕ 
 

ЧЛАН 4. 
             Секција све свпје интересе и правне ппслпве пстварује прекп Извршнпг Пдбпра 
Савеза. 

У случају пптребе, за пдређене радое и пдлуке прибавља се, у складу са 
Статутпм Савеза, сагласнпст Скупштине Савеза.                  

ЧЛАН 5. 
             Избпр Предсједника и Пптпредсједника Секције, врши се јавним или тајним 
гласаоем у складу са  пвим правилникпм. 
             Предсједник и Пптпредсједник бирају се већинпм гласпва пд укупнпг брпја 
чланпва Секције. 
             Акп је предлпженп више кандидата, а ниједан пд предлпжених не дпбије 
пптребан брпј гласпва, гласаое се ппнавља за два кандидата кпја су дпбила највећи 
брпј гласпва. 
             Укпликп и у ппнпвљенпм гласаоу ниједан пд кандидата не дпбије пптребну 
већину, ппнавља се цијели избпрни ппступак. 
 Предсједник и Пппдпредсједник секције бирају се на 4 гпдине уз мпгућнпст 
реизбпра. 
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ЧЛАН 6. 
             Предсједник  Секције има права и дужнпсти да: 
 

 Представља Секцију у пквиру Савеза кап и ван Савеза уз пвлашћеое 
надлежних пргана, 

 Учествије у припремама, сазива и впди сједнице Секције, 

 Псигурава ппштпваое начела и пдредби пвпг правилника, 

 Впди сједнице у складу са принципима најбпљих пракси и пдредбама пвпг 
правилника, 

 Сарађује са  Извршним Пдбпрпм и Предсједникпм Савеза, 

 Пбавља и друге дужнпсти пп пптреби. 
 

ЧЛАН 7. 
             Пптпредсједник  секције  има правп и дужнпст да ппмаже у раду Предсједнику и 
пп оегпвпм пвлашћеоу пбавља пдређене ппслпве из оегпвпг дјелпкруга. 
            Пптпресједник замјеоује Предсједника у случају оегпве пдсутнпсти или 
спријеченпсти. 
             
 
ЧЛАНСТВП У СЕКЦИЈИ 

 
ЧЛАН 8. 

             Чланпм секције пп аутпматизму се ппстаје на приједлпг КУД-а – члана Савеза, а 
на начин да се пптпише приступница. 
 Члан Секције мпже ппстати и свакп лице кпје ппднесе захтјев на претхпднп 
утврђенпм пбрасцу и дпказе да се бавип стручним/умјетничким радпм у фплклпру, а 
пдлука п пријему у чланствп дпнпси се на сједници Секције.  

Секција има правп пдбити захтјев за чланствп, акп за тп ппстпји пправдан разлпг. 
 

ЧЛАН 9. 
Секција има прпписану чланарину, кпју пдређује Извршни Пдбпр Савеза. 
Секција има и чланску карту, кпја је власништвп Секције. Члан је дужан вратити чланску 
карту Секцији приликпм престанка чланства. 
 

ЧЛАН 10. 
Извршни Пдбпр Савеза чланпвима Секције издаје и пбнавља стручне лиценце, те 
пдређује висину таксе за издаваое и пбнпву лиценци. 
На пснпву приједлпга Стручне кпмисије утврђује чланпвима Секције свпјства и степене 
псппспбљенпсти за бављеое стручним радпм. 
Извршни Пдбпр Савеза чланпвима Секције издаје пптврде п Аутпрскпм дјелу 
(кпрепграфији / аранжману) и ппмаже у заштити истих. 

 
ЧЛАН 11. 

Средства пстварена прикупљаоем чланарине, издаваоем лиценци и пптврда у 
Секцији,  припадају Савезу а трпше се за трпшкпве лиценцираоа, едукације и друге 
пптребе секције. 
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ЧЛАН 12. 
Права и дужности члана секције су: 

- Да буде пбавјештен п раду Секције,  
- Да учествује у раду Секције,  
- Да учествује и ради на пствариваоу прпграмских циљева и активнпсти Секције, 
- Да спрпвпди Статут Савеза, правилник и пдлуке Секције, 
- Да се придржава пдлука и прпписа Секције, 
- Да чува и ппдиже углед Секције какп у земљи, такп и у инпстранству, 
- Да се стручнп усавршава и да му се пружи стручна и друга ппмпћ за испуоеое 

пдлука и прпписа секције, 
- Да захтијева пд Пргана Савеза писменим путем заштиту свпјих права, акп 

пцијени да су му ускраћена права пд билп кпга у Савезу-Секцији, а кпја су му  
гарантпвана Статутпм и пвим правилникпм, 

- Да кпристи права, кпја прпизилазе из пвпг правилника, Статута  и других аката 
пргана Савеза. 

- Да редпвнп плаћа чланарину,  
- Размјеоује искустава и материјале, 
- Учествује у прганизпваоу стручних семинара и пплагаоу стручних испита,  
- Да редпвнп и уреднп дплази на активнпсти Секције, псим кад за тп има 

пправдаое, 
- Пбавља и друге ппслпве регулисане ппслпвникпм или пдлукпм Пргана Савеза. 

 
ЧЛАН 13. 

Чланство у Удружењу  престаје: 
- Сампвпљним иступаоем из Секције, 
- Изрицаоем дисциплинске мјере искључеоа из Секције, 
- Неппштпваоем пдлука и аката Секције, 
- Престанкпм рада Секције, 
- Смрћу члана. 

 
ЧЛАН 14. 

       Секција је нпсилац активнпсти пкп припреме и прганизпваоа стручних семинара, 
предаваоа и пкруглих стплпва за чланпве Секције у складу са оихпвим пптребама. 
Секција мпже припремати разне мултимедијалне материјале за пптребе семинара, 
предаваоа и пкруглих стплпва и сл. и публикпвати их уз сагласнпст Савеза. 
У пквиру Секције мпгу се именпвати радна тијела у складу са пптребама активнпсти 
Секције, кпја трају дп завршетка активнпсти збпг кпје су и фпрмирани. 
 

 
ЧЛАН 15. 

          Секција даје приједлпге за прганизпваое планских семинара за свпје чланствп и 
пстале заинтереспване. 
          Чланпви Секције, у складу са нивппм свпје стручне псппспбљенпсти, и 
испуоаваоу услпва предвиђених нпрмативним актима, приступају пплагаоу стручнпг 
испита пред стручнпм кпмисијпм кпју именује Извршни Пдбпр Савеза, чије чланпве 
предлажу Секција, Извршни пдбпр и Предсједник Савеза. 
  

На пснпву резултата стручнпг испита а на приједлпг Стручне кпмисије, Савез 
издаје лиценцу кпју пптписују Предсједник Савеза или Предсједник Извршнпг  Пдбпра, 
Предсједник Секције и Секретар Савеза, у чијпј надлежнпсти је евиденција п раду 
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Стручне кпмисије и стеченим зваоима чланпва Секције кпји су пплагали стручне 
испите. 

 
САЗИВАОЕ СЈЕДНИЦЕ СЕКЦИЈЕ 
 

ЧЛАН 16. 
             Сједницу Секције сазива Предсједник Секције, а у случају оегпве спријеченпсти 
Пптпредсједник Секције писменим или електрпнским путем најмаое 8 (псам) дана 
прије пдржаваоа сједнице Секције. 
              

ЧЛАН 17. 
             Сједнице  Секције  пдржавају се пп пптреби, а најмаое два пута гпдишое. 
             Члан Секције  кпји је ппзван, а није у мпгућнпсти да присуствује сједници 
Секције, дужан је да свпј изпстанак пправда. 
 
 
ДНЕВНИ РЕД 
 

ЧЛАН 18. 
             Приједлпг дневнпг реда редпвне сједнице Секције припрема и предлаже 
Предсједник Секције у сaрадои са генералним Секретарпм  Савеза и  Извршним 
Пдбпрпм Савеза. 
             Захтјев за уврштаваое у дневни ред сједнице пдређенпг питаоа, има правп 
ппднијети сваки члан Секције, Предсједник Савеза  и Предсједник Извршнпг Пдбпра. 
 

ЧЛАН 19. 
             Захтјев за измјенама приједлпга дневнпг реда редпвне сједнице Секције 
дпставља се Предсједнику Секције у писменпј фпрми или електрпнским путем са 
пбразлпжеоем, најкасније три дана прије пдржаваоа сједнице. 
 
 Захтјев за измјену дневнпг реда мпже бити ппднесен и на сједници укпликп 
изискује хитнп рјешаваое или не захтијева претхпдну припрему. 
 
 
КВПРУМ И ПДЛУЧИВАОЕ 

 
ЧЛАН 20. 

             Секција има квпрум за рад и пдлучиваое акп је на сједници присутнп више пд 
пплпвине чланпва Секције. Пдлуке се дпнпсе већинпм гласпва пд укупнпг брпја 
присутних чланпва Секције.          
          Пдлуке Секције су пбавезујуће за све чланпве Секције. 
 
 
РАД НА СЈЕДНИЦИ 
 

ЧЛАН 21. 
             Предсједник  Секције птвара сједницу, рукпвпди радпм и стара се п пдржаваоу 
реда и у ту сврху чини сљедеће: 

1. утврђује и пбјављује да ли на сједници има квпрум пптребан за рад и 
пунпважнп пдлучиваое, 
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2. стара се да рад тече према утврђенпм дневнпм реду и пп пдредбама пвпг 
ппслпвника, 

3. даје ријеч чланпвима секције и псталим учесницима у дискусији, 
4. пдпбрава у пправданим случајевима, напуштаое сједнице, 
5. изриче мјере збпг нарушаваоа реда на сједници, 
6. пптписује акте секције 

 
ЧЛАН 22. 

            Акп нема примједби на записник са претхпдне сједнице, предсједник  кпнстатује 
да је записник прпчитан и усвпјен без примједби. У случају да има примједби п свакпј 
се изјашоава ппјединачнп и ппслије пдлучиваоа исте се уврштавају у записник. 
 
           У наставку рада Предсједник чита приједлпг дневнпг реда и ппзива чланпве да се 
п оему изјасне. 
 
 
ПДРЖАВАОЕ РЕДА НА СЈЕДНИЦАМА 

 
ЧЛАН 22. 

 За нарушаваое реда на сједници сматра се: непридржаваое пдредби 
правилника, некпректнп и недпличнп ппнашаое према присутним на сједници и 
пметаое рада на сједници. 
             За ппвреду реда на сједници Предсједник секције мпже члана пппменути, 
пдузети му ријеч и удаљити га са сједнице . 
 

ЧЛАН 23. 
             Акп члан Секције два пута узастппнп пмета рад сједнице Секције, Предсједник 
Секције предлаже оегпвп искључеое из Секције. 
 
 
ЗАПИСНИК 

 
ЧЛАН 24. 

             П раду на сједници Секције впди се записник. 
             Записник садржи пснпвне ппдатке п раду на сједници, а нарпчитп п изнесеним 
приједлпзима, дпнесеним закључцима, кап и садржај питаоа и иницијатива. 
              У записник се унпси и резултат гласаоа п свим питаоима и тачкама дневнпг 
реда. 
 

ЧЛАН 25. 
              Члан Секције, пднпснп други учесник у расправи на сједници, мпже да тражи да 
се битни дијелпви оегпвпг излагаоа унесу у записник, кап и да изврши аутпризацију 
излагаоа на пснпву забиљешки. 
              П изради записника стара се Предсејдник Секције. 
 
 

ЧЛАН 26. 
             Записник се саставља пп завршетку сједнице и упућује свим чланпвима Секције 
најкасније са ппзивпм за наредну сједницу . 
             Усвајаоем записника са прехпдне сједнице, ппчиое свака сједница Секције. 
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ЧЛАН 27. 

             Сваки члан Секције има правп да на записник стави примједбе, а п пснпванпсти 
примједби пдлучује се на сједници без расправе. 
             Акп се примједбе усвпје у записнику ће се извршити пдгпварајуће измјене. 
             Записик на кпји  нису стављене примједбе, кап и записник у кпме су усвпјене 
дате примједбе, сматра се усвпјеним. 
 

ЧЛАН 28. 
             Записник пптписују Предсједник секције и записничар. 
             П чуваоу извпрнпг записника са сједнице стара се Генерални Секретар Савеза. 
             Усвпјени записник је јавни дпкумент п раду Секције и стпји на распплагаоу за 
јавни увид у сједишту Савеза у Баоалуци. 
 
 
АКТИ  СЕКЦИЈЕ  И ППСТУПАК ОИХПВПГ ДПНПШЕОА 
 

ЧЛАН 29. 
             У вршеоу свпјих права и дужнпсти Секција дпнпси пдлуке, закључке,  
правилнике, планпве, прпграме и друга акта из свпје надлежнпсти. 

 
ЧЛАН 30. 

             Пдлука мпра садржавати правни пснпв на кпјем се заснива.      
 

ЧЛАН 31. 
             Акти кпјима се регулише унутрашоа прганизација, рад и пднпси у Секцији 
мпрају бити пптврђени на сједници Извршнпг Пдбпра Савеза. 
 

ЧЛАН 32. 
             Секција предлаже Савезу свпј гпдишои план и прпграм активнпсти те 
финансијски план, ради пствариваоа циљева и интереса Секције и Савеза. 
 

ЧЛАН 33. 
             Изабрани представник кпјег бира Секција, мпже бити смијеоен са дужнпсти акп 
не извршава свпје пбавезе у складу са Закпнпм, Статутпм и Правилникпм, савјеснп, 
пдгпвпрнп или дпвпљнп успјешнп у пквиру датих пвлашћеоа, на приједлпг чланпва 
Секције или Извршнпг Пдбпра. 
 

ЧЛАН 34. 
            Секција разматра пставку изабранпг прдставника и мпже пдлучити да је уважи, 
прихватајући разлпге наведене у оенпм пбразлпжеоу или да је не уважи акп пцијени 
да ппстпје разлпзи за утврђиваое пдгпвпрнпсти. 
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ЈАВНПСТ У РАДУ СЕКЦИЈЕ 
 

ЧЛАН 35. 
             Рад секције је јаван. 
Сједницама Секције мпгу присуствпвати и гпсти кпји се два дана прије пдржаваоа 
сједнице пријаве Секретару Савеза или Предсједнику Секције. 
             Секција псигурава пбавјештаваое јавнпсти, п свпјим ставпвима и пдлукама у 
вези са питаоима п кпјима расправља,  кап и п свпм раду уппште и путем веб сајта 
Савеза. 

 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 
 

ЧЛАН 36. 
Тумачеое пдредби пвпг правилника даје Предсједник Секције, Предсједник 

Савеза, Предсједник Извршнпг Пбпра Савеза и Секретар Савеза. 
Пвај правилник дпнпси Извршни Пдбпр Савеза а усваја Скупштина Савеза.  
Акп некп питаое прганизације и рада  Секције није уређенп пвим правилникпм, 

уредиће се пдлукпм на сједници Скупштине Савеза. 
 

ЧЛАН 37. 
             Пвај правилник ступа на снагу данпм дпнпшеоа. 
 

 
 

Бр. прптпкпла: СЕК-01-0211/13 
БАОА ЛУКА, 2013. ГПДИНЕ                                                                                                      

 
_________________ 

Младен Крсман 
Предсједник Савеза       


