У складу са одредбама чл. 12. и 178. Закона о удружењима ("Службени лист РС",
бр.51/09) и члана 22. постојећег Статута, на скупштини одржаној
23.10.2010.године, усвојен је допуњени и измењени:

СТАТУТ
СРПСКО - ЦИНЦАРСКОГ ДРУШТВА "ЛУЊИНА"
Члан 1.
Друштво "Луњина" (у даљем тексту: Друштво) је добровољно, невладино и
непрофитно удружење, основано 26. јануара 1991. године у Београду, ради
остваривања циљева у области проучавања, неговања, афирмације и промоције
традиције и културе арманског (цинцарског) народа.
Члан 2.
Друштво наставља дугу традицију цинцарских организација и удружења, међу
којима су најпознатија била завичајна Друштва ''Горња Белица'' и ''Доња Белица ''
(Sutsata Beala di Nsus i Beala di Nghios), основанa 1971. године, а темељи се и на
цинцарским друштавима из ранијих времeна.
Друштво има своје симболе: грб и заставу.
Члан 3.
Циљеви Друштва су:
- Проучавање и неговање традиције и културе арманског (цинцарског) народа и
њиховог утицаја на остале балканске народе;
- Очување и неговање арманског (цинцарског) језика и у том смислу организовање
сталних курсева учења арманског (цинцарског) језика;
- Упознавање, посебно младих нараштаја, са богатом књижевном баштином и
савременим стваралаштвом на арманском језику, као и са осталим облицима
културног и уметничког стваралаштва Армана (Цинцара) код нас и у иностранству.
- Упознавање и едукација грађана, посебно цинцарског порекла, са улогом Армана
(Цинцара) у стварању националних држава и грађанског друштва на Балкану, и
посебно у Србији;
- Организовање активности у смислу промоције културе Армана (Цинцара), и
упознавање шире културне јавности у земљи са њеним вредностима.
- Јавно залагање за поштовање мултикултуралности, међунационалне и
међуетничке толеранције и борбу против свих видова дискриминације.
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Члан 4.
Ради остваривања својих циљева Друштво ће нарочито:
1) Подстицати и помагати научно-истраживачки рад о култури, историји,
традицији, језику, писму, књижевности, уметности и фолклору Армана (Цинцара) и
о арманско (цинцарско) - српским историјским, културним и другим везама;
2) Старати се о очувању етничких, историјских, културних и религијских
сведочанстава о присуству и животу Армана (Цинцара) на тлу Србије;
3) Организовати научна, стручна и популарна предавања, скупове, дискусије,
расправе и трибине са тематиком из области интересовања Друштва;
4) Покретати и потпомагати све врсте културних и уметничких манифестација
везаних за арманску (цинцарску) културну баштину и арманско (цинцарско)-српске
културне везе;
5) Подстицати сарадњу са сличним и сродним организацијама у земљи и
иностранству и организовати екскурзије, посете и размену чланова и уметника;
6) Подстицати, организовати и бавити се издавачком делатношћу из домена свог
интересовања, на арманском (цинцарском) и српском језику и двојезично;
7) Користити савремене начине презентације свега поменутог преко сопственог
интернет сајта www.scd-lunjina.org.
Члан 5.
Назив Друштва је: Српско - цинцарско друштво "Луњина".
Скраћени назив Друштва је: "Луњина".
Назив Удружења на арманском (цинцарском) језику је: Sutsatea sàrbeascà–
armàneascà "Lunjina".
Друштво има седиште у Београду.
Друштво своју делатност остварује на територији Републике Србије, а по потреби
и изван ње.
Члан 6.
Члан Друштва може бити свако лице које прихвата циљеве Друштва и Статут и
потпише приступницу за учлањење. Поред редовних чланова, могу постојати и
почасни чланови Друштва.
Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у Друштво уз
прилагање оверене изјаве родитеља или законског заступника о давању
сагласности. За лице млађе од 14 година из става 1. овог члана приступницу
потписује родитељ или законски заступник.
Члан 7.
Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор. Члан може иступити из
чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није
потребна сагласност законског заступника.

[2]

Одлуку о почасним члановима Друштва доноси Скупштина на образложени
предлог Управног одбора.
Чланство у Друштву може престати због неиспуњавања обавезе члана,
непоштовања одредаба овог Статута или нарушавања угледа Друштва.
Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог
Управног одбора.
Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог
за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Друштву.
Члан 8.
Пунолетни члан Друштва има право да:
1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Друштва;
2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Друштва;
3) бира и буде биран у органе Друштва;
4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Друштва.
Малолетни члан Друштва има права из тач. 1. и 4. става 1. овог члана. Малолетни
члан може присуствовати седници Скупштине и учествовати у расправи, али нема
право гласа.
Почасни чланови Друштва немају право гласа на седници Скупштине.
Члан је дужан да:
1) активно доприноси остваривању циљева Друштва;
2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Друштва;
3) плаћа чланарину;
4) обавља друге послове које му повери Управни одбор.
Члан 9.
Органи Друштва су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор.
У оквиру Друштва делује и Омладински савет Армана (Цинцара).
Члан 10.
Скупштину Друштва чине сви његови чланови. Скупштина се редовно састаје
једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени
предлог Управног или Надзорног одбора, као и на иницијативу најмање једне
трећине чланова Скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном
облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.
Седницу Скупштине сазива председник Друштва, или други члан Управног
одбора, по одлуци Управног одбора као извршног органа Друштва, писаним
обавештењем о месту и времену одржавања Скупштине и предлогу дневног реда
најмање 15 дана пре одржавања Скупштине.
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Ванредна седница Скупштине мора се одржати најкасније у року од 30 дана од
дана подношења захтева за њено сазивање.
Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку
седнице.
Скупштина:
1) доноси план и програм рада;
2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
3) усваја друге опште акте Удружења;
4) бира и разрешава чланове Управног одбора;
5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;
6) разматра и усваја финансијски план и извештај;
7) одлучује о висини чланарине за следећу годину;
8) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења.
9) одлучује о формирању делова удружења (секција, група, клуб, огранак,
подружница и др) који немају статус правног лица, као и о одржавању сајта "Lunjina".
10) одлучује о удруживању у савезе
Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова
са правом гласа. Ако у заказано време за почетак рада Скупштине нема кворума,
присутни су дужни да сачекају наредних 30 минута и онда почну са радом, ако је
присутна најмање једна петина чланова Друштва. Скупштина одлучује већином
гласова присутних чланова. За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним
променама и престанку рада Друштва неопходна је двотрећинска већина гласова
присутних чланова. Гласање је јавно, а на захтев већине може бити и тајно.
Члан 11.
Управни одбор је извршни орган Друштва, који се стара о спровођењу циљева
удружења који су утврђени овим Статутом.
Управни одбор има седам чланова које бира и опозива Скупштина.
Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу се поново бирати на
исту функцију.
Управни одбор из реда својих чланова бира председника, заменика председника и
секретара.
Члан 12.
Председник Управног одбора заступа Друштво у правном промету и има права и
дужности финансијског налогодавца.
Заменик председника је овлашћен да, у одсуство председника Управног одбора,
заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име
Друштва.
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Члан 13.
Управни одбор:
1) руководи радом Друштва између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради
остваривања циљева Друштва;
2) организује редовно обављање делатности Друштва;
3) поверава посебне послове појединим члановима;
4) доноси финансијске одлуке;
5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом
иницијативом или на предлог најмање пет чланова Друштва и припрема предлог
измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
6) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25.
став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног посланика
удружења за тај поступак;
7) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом,
овлашћени други органи Друштва.
8) поверава одржавање сајта лицу оспособљеном за то.
Седнице Управног одбора су јавне. Њима руководи председник, а у његовом
одсуству заменик председника Друштва.
Седнице Управног одбора заказује председник, а у његовом одсуству заменик
председника и благовремено обавештава све чланове Одбора.
Седницу Управног одбора може заказати и једна трећина чланова Одбора ако
сматра потребним.
Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина
чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.
Управни одбор има право у случају потребе да кооптира одређени број чланова
Одбора, а тај број не сме бити већи од једне трећине чланова изабраних на
скупштини Друштва.
Неизвршавање задатака у раду Одбора или неоправдано изостајање са седница
Одбора у дужем периоду, повлачи за собом суспензију и отвара поступак за
прекид мандата чланства у Одбору, односно кооптирање новог члана Управног
одбора.
Члан 14.
Надзорни одбор контролише финансијско пословање Друштва и о уоченим
неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.
Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Мандат чланова надзорног
одбора траје четири године и могу бити поново бирани.
Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.
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Члан 15.
Рад Друштва је јаван. Управни одбор се стара о редовном обавештавању
чланства и јавности о раду и активностима Друштва, непосредно или путем
интерних публикација, односно путем саопштења за јавност и преко сајта
www.scd-lunjina.org.. Годишњи обрачуни и извештаји о активности Друштва
подносе се члановима на седници скупштине Друштва.
Члан 16.
Ради остварења својих циљева Друштво успоставља контакте и сарађује са
другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству. Друштво може
приступити међународним удружењима, о чему одлуку доноси Скупштина.
Члан 17.
Друштво прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и
поклона, финансијских субвенција и на други, законом дозвољен начин.
Донације сакупљене за куповину некретнине су наменске и не могу се употребити
у друге сврхе.
Члан 18.
Друштво прибавља средства продајом својих публикација, односно обавља
привредну делатност: издавање књига, брошура, музичких записа и других
публикација.
Друштво може обављати ове делатности након извршеног уписа у Регистар
привредних субјеката.
Члан 19.
Друштво може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге облике
образовања из области очувања културне баштине Цинцара, као и продајом
промотивниг материјала или производа насталих у оквиру едукативних
радионица, као и других облика сродних привредних делатности које Друштво
обавља.
Добит остварена обављањем привредне и друге делатности може се користити
искључиво за остваривање циљева Друштва, укључујући и трошкове редовног
рада Друштва и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.
Члан 20.
Друштво престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за
остваривање циљева Друштва, као и у другим случајевима предвиђеним законом.
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Члан 21.
Одлуком о престанку постојања Друштва истовремено се решава питање
располагања имовином Друштва. Прималац његове имовине може бити само
домаће недобитно правно лице које је основано ради остварења истих или
сличних циљева. Ако Друштво престаје да постоји, а није донета одлука по
Закону, или ако је та одлука донета, али њоме није решено о располагању
имовином Друштва, целокупна имовина и документација Друштва припашће
Етнографском музеју у Београду.
Члан 22.
Друштво има печат округлог облика на којем је у спољашњем кругу исписано:
Српско–цинцарско друштво · Београд, у унутрашњем кругу: Sutsatea sàrbeascà–
armàneascà "Lunjina" · Biligrad · , а у средини двојезично „ЛУЊИНА“ „LUNJINA”.
Грб Друштва jе првоугаоног облика са полукружним доњим делом. На врху је
исписан назив LUNJINA, а испод UNÂ GINSÂ HIM. У доњем овалном делу исписан
је текст АRMÂNLU NU CHEARI. У средишном делу је нацртан посечени пањ из
кога излази нови изданак.
Застава Друштва је правоугаоног облика, беле боје са исцртаним симболом сунца
са осам зрака (кракова) жуте боје.
Члан 23.
На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се
примењивати одредбе Закона о удружењима.

Председавајући скупштине Друштва
________________________
Лилјана Николова Петровић
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