С Т А Т У Т
САВЕЗА КЊИЖЕВНИКА У ОТАЏБИНИ И РАСЕЈАЊУ
Пречишћени текст

Нови Сад,
2016.

У складу са одредбама чл. 12., 22. и 77. Закона о Удружењима (Службени гласник
Републике Србије број 51/2009), на седници Скупштине Савеза књижевника у отаџбини и
расејању, одржаној дана 07. децембра 2016.године у Новом Саду, ради усаглашавања Статута
Савеза са законом, доноси измењени и допуњени:

СТАТУТ
САВЕЗА КЊИЖЕВНИКА У ОТАЏБИНИ И
РАСЕЈАЊУ
I – ОСНОВНЕ (ОПШТЕ) ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Статутом се утврђује правни положај Савеза књижевника у отаџбини и расејању,
упис и брисање из регистра, циљеви и задаци, чланство и органи, статусне промене и престанак
удружења, као и друга питања значајна за рад удружења.
Члан 2.
Савез књижевника у отаџбини и расејању (у даљем тексту: Савез), је добровољна,
невладина и недобитна организација, заснована на слободи удруживања више физичких лица
која се баве књижевним радом и сродним делатностима, организована слободно ради
самосталног остваривања заједничких циљева и задатака утврђених овим Статутом, а који нису
забрањени Уставом и законом.
Савез је основан на неодређено време.
Члан 3.
Савез сачињавају књижевници у отаџбини – Србији и расејању, који су се учланили у
Савез, без обзира на верску и националну припадност.
Члан 4.
Савез стиче статус правног лица даном уписом у Регистар удружења.
Члан 5.
Савез се може удруживати у асоцијације сродних организација и Удружења у земљи и
иностранству, у складу са овим Статутом.
Делови удружења (огранак, секција, група и друго) немају статус правног лица.
Члан 6.
Савез остварује своје активности у складу са законом, Статутом и другим општим
актима, као и правилима асоцијација са којима се може удружити.
II – НАЗИВ И СЕДИШТЕ САВЕЗА
Члан 7.
Савез је основан под називом: Савез југословенских књижевника у отаџбини и расејању,
и уписан код надлежног органа на регистарском листу број 574 под редним бројем 1147, дана
05.априла 2000.године. Савез је изменом Статута дана 26.06.2006.године променио назив у
Савез књижевника у отаџбини и расејању, што је уписано код надлежног органа на
регистарском листу број 3834 под редним бројем 10922.

Члан 8.
Назив удружења је: Савез књижевника у отаџбини и расејању.
Скраћени назив Савеза књижевника у отаџбини и расејању је: СКОР.
Члан 9.
Седиште Савеза је у ул.Гаврила Принципа бр. 53, Футог 21410, СО Нови Сад.
III – ПЕЧАТ, ЗНАК И ШТАМБИЉ САВЕЗА
Члан 10.
Савез има свој печат елипсастог облика, пречника 39 мм x 27 мм, са ћириличним
текстом: Савез књижевника у отаџбини и расејању – Нови Сад, натписом СКОР на левој и
глобусом на десној страни књиге, што сачињава и симбол Савеза.
Савез има и свој штамбиљ са текстом на ћирилици следеће садржине:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
САВЕЗ КЊИЖЕВНИКА У ОТАЏБИНИ И РАСЕЈАЊУ
Број:_______________________________
Дана:_______________________________
НОВИ САД
Пречник штамбиља је 85 мм x 25 мм.
Знак (амблем) Савеза је: отворена књига преко које стоји ћирилични натпис СКОР, с
тиме што је уместо слова О стављен глобус, а преко куке слова К која иде од центра ка горе
десно стоји гушчје перо, са врхом усмереним ка горе десно. Пречник знака је 43 мм x 29 мм.
Све организације и радна тела Савеза формиране на основу овог Статута могу имати
своје печате који, поред својих територијалних обележја, треба да садрже припадност Савезу и
његов амблем, односно симбол.
Право употребе печата има председник Савеза, заменик председника Савеза или члан
Савеза кога овласти Председништво Савеза.
Печат и штамбиљ се чувају на адекватан начин према одлуци Председништва Савеза.
IV - ОБЛАСТ ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА
Члан 11.
Савез делује на територији (подручју) Општине Нови Сад преко седишта, а на
територији Републике Србије и у иностранству преко својих огранака.
Члан 12.
Циљеви Савеза се заснивају на окупљању књижевних стваралаца ради подстицања на
неговање, развијање и усавршавање у стварању и неговању језика, културе и живе речи српског
народа, ма где били, живели и радили, и ради помагања у издавању својих дела и популарисања
књижевног стваралаштва уопште.
Члан 13.
Савез ће ради остваривања својих циљева и задатака користити следеће облике рада:
- подстицање и неговање књижевног стваралаштва како у отаџбини – Србији, тако и
међу писцима у расејању, а у складу са одредбама овог Статута и закона;
- подстицање и развој креативности младих и ширење интересовања за књижевност кроз
организовање и образовање младих у области културе и уметности, стварањем разних секција,
програма и других одговарајућих акција;

- формирање Уређивачко-издавачког одбора који ће се бавити издавачком делатношћу:
књиге, часописи, листови, зборници, монографије и слично;
- афирмисање и представљање књижевних остварења својих чланова путем јавних
средстава информисања, писаних и електронских медија, издавачке делатности, као и пружање
помоћи у заштити њихових ауторских права;
- издавање књижевних публикација и пласирање стваралаштва својих чланова у
издањима сродних удружења, установа културе и издавачких кућа;
- изражавање књижевних активности преко књижевних сусрета, књижевних трибина,
симпозијума, предавања, промоција, ауторских вечери и других погодних књижевних
манифестација и ангажовања организованих од стране Савеза;
- организовањем наградних конкурса из области књижевности;
- организовањем уметничке колоније на којој ће се промовисати циљеви Савеза и
развијати како књижевно тако и друго уметничко стваралаштво;
- сарадња у области културе и уметности са другим сродним или сличним књижевним,
културним и просветним удружењима, установама и појединцима из земље и иностранства;
- промовисање српске културе и уметности у иностранству, посредством међународних
и кооперативних пројеката;
- развијање књижевног стваралаштва, уопште, организовањем, спровођењем и
учествовањем у јавном животу путем других културно-уметничких манифестација и залагањем
за развој и унапређивање свих облика уметности. Чланови Савеза ће са својим чланским
картама моћи да наступају као књижевници овог Савеза на књижевним манифестацијама и у
приликама када испред Савеза буду делегирани;
- други облици рада у складу са одредбама Статута и закона.
Члан 14.
Ради остваривања својих циљева Савез може да сарађује са друштвима, културним,
научним и образовним институцијама, органима власти, са организацијама које обезбеђују
материјалну помоћ итд., а нарочито са сродним организацијама и Удружењима.
V – ЗАКОНИТОСТ У РАДУ
Члан 15.
Савез има својство правног лица, у свом раду се руководи принципима законитости и у
свему примењује законске прописе, те остварује обавезе и одговорности које произилазе из
Устава, закона и овог Статута.
VI - ЗАСТУПАЊЕ УДРУЖЕЊА
Члан 16.
Савез представља и заступа председник Савеза, а замењује га заменик председника
Савеза, а у њиховом одсуству лице које одреди Председништво Савеза.
Председник Савеза је лице које је овлашћено да заступа и представља Савез.
Члан 17.
Заступник Савеза (у даљем тексту председник Савеза) је извршни орган Председништва
Савеза који руководи радом Савеза и одлучује о свим питањима из своје надлежности, у складу
са Статутом и законом.

VII - УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 18.
Савезом управљају чланови преко својих изабраних представника у органима Савеза.
Члан 19.
Органи Савеза су Скупштина, Председништво, председник, заменик председника, 2 (два)
потпредседника, секретар, Секретаријат, Суд Части, Надзорни одбор и Уређивачко-издавачки
одбор.
Мандат изборних органа и извршних тела Савеза траје 5 (пет) година са правом на један
реизбор од 5 (пет) година.
Члан 20.
Примопредаја дужности председника, заменика председника, секретара и благајника се
врши записнички пред комисијом коју предлаже Председништво а формира је Скупштина.
1. СКУПШТИНА САВЕЗА
Члан 21.
Највиши орган Савеза је Скупштина.
Скупштину Савеза чине сви чланови Савеза.
Скупштина врши следеће послове и задатке:
1. доноси план и програм рада Савеза;
2. доноси, мења и допуњује Статут Савеза;
3. бира и разрешава органе Савеза;
4. разматра и усваја, најмање једном годишње, извештаје органа Савеза;
5. разматра и усваја финансијски план, завршни рачун и извештај Савеза;
6. одлучује о статусним променама и престанку рада Савеза;
7. одлучује о молбама, приговорима и жалбама чланова Савеза;
8. одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству;
9. доноси одлуку о чланарини;
10. доноси правилник о раду Савеза, као и нормативна акта потребна за рад;
11. врши и друге послове који превазилазе надлежност Председништва Савеза а који су
предвиђени овим Статутом и законом.
Члан 22.
Скупштина Савеза пуноправно одлучује када је на седници Скупштине присутно више
од ½ (половине) чланова Председништва (минимум један члан више од половине) и до ½
(половине) од укупног броја чланова Савеза. На седници је неопходно присуство барем 20
(двадесет) чланова Савеза, с обзиром да Савез чине чланови који станују у различитим
деловима територије Србије и иностранства, те постоји објективни проблем техничке природе
који се односи на долазак и присуство чланова на седници Скупштине.
Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова на седници Скупштине. Гласање
је јавно, уколико се другачије не одлучи.
Уколико седници Скупштине не присуствује довољна већина чланова, седница се
одлаже за 1 (један) сат, а ако ни тада не буде довољан број чланова, одлаже се и заказује нова у
року од 30 (тридесет) дана. Уколико се понови исти случај, седница пуноправно ради уколико
буде присутно до 20 (двадесет) чланова и одлучује по истим одредбама као у ставу 2. овог
члана узимајући у обзир број присутних чланова на седници Скупштине.
Седницом Скупштине председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку
седнице. Гласањем се одређује и записничар који води белешке са седнице и саставља

записник, два оверача записника, који ће исти оверити својим потписом, након састављања, као
и чланови верификационе комисије (2 (два) члана) који ће установити број присутних чланова
на седници и бројати гласове приликом гласања.
Члан 23.
Седнице Скупштине сазива председник Савеза на личну иницијативу или на предлог
Председништва Савеза или од стране 1/3 (једне трећине) чланова Савеза, писаним обавештењем
о месту и времену одржавања седнице и предлогу дневног реда.
Редовне седнице Скупштине се сазивају најмање једанпут годишње и то у почетку
године.
Уколико се редовна седница Скупштине благовремено не сазове, могу је сазвати 1/10
(једна десетина) од укупног броја чланова Савеза.
Ванредна седница Скупштине се мора сазвати ако је захтев за њено сазивање у писаном
облику поднела 1/3 (једна трећина) чланова Савеза, а мора се одржати најкасније у року од
месец дана од дана подношења захтева за њено сазивање. Иницијатива се подноси председнику
Савеза у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.
Седница Скупштине се сазива 7 (седам) дана унапред.
2. ПРЕДСЕДНИШТВО САВЕЗА
Члан 24.
Извршни орган Скупштине је Председништво.
Председништво је колективни орган који руководи радом Савеза између двеју
Скупштина и притом одлучује о свим питањима из своје надлежности у складу са овим
Статутом и законом.
Члан 25.
Председништво има 9 (девет) чланова који се бирају из редова чланства на седници
Скупштине, а мандат чланова Председништва Савеза траје 5 (пет) година са правом реизбора на
још 5 (пет) година.
Председништво чине председник Савеза, заменик председника Савеза, потпредседници
Савеза, секретар Савеза и још 4 (четири) члана Савеза. Председник Савеза је уједно и
председник Председништва Савеза.
Један потпредседник Савеза би, по могућству, требао бити члан Огранка Београд. Други
потпредседник Савеза може бити и члан Савеза из било ког града у Србији или иностранству.
Члан 26.
Председништво врши следеће послове и задатке:
1.
руководи радом Савеза између два заседања Скупштине;
2.
спроводи планове, програме и закључке Савеза;
3.
припрема нацрт Статута и упућује га на усвајање Скупштини Савеза;
4.
организује књижевне скупове, расправе, прославе, издавачку делатност као и
сарадњу са другим асоцијацијама у земљи и иностранству;
5.
припрема заседање Скупштине;
6.
утврђује опште критеријуме за избор у органе Савеза;
7.
стара се о обавештавању чланова и јавности о раду Савеза;
8.
одлучује о пријему нових чланова у Савез;
9.
саставља годишњи предрачун и завршни рачун Савеза и управља материјалним
пословима;
10.
саставља годишњи извештај о раду Савеза;

11.
доноси одлуке о конституисању огранака Савеза и именовању председника
огранака;
12.
доноси одлуку о заступању Савеза ван отаџбине, осим када то врше огранци
Савеза у духу одредби Статута и закона;
13.
доноси одлуку о делегирању у представничка тела ван Савеза;
14.
усваја друге опште акте Савеза;
15.
одлучује по предлогу Суда части о изрицању мере опомена пред искључење или
искључење из Савеза, као и по Жалбама на одлуке Суда части у првом степену;
16.
предлаже Скупштини висину годишње чланарине;
17.
доноси пословник о свом раду и извршава друге задатке који нису у надлежности
Скупштине, а произилазе из закона и овог Статута.
Члан 27.
Седнице Председништва сазива и води председник Савеза, који потписује акта и одлуке
које Председништво донесе. У случају спречености председника, седнице сазива и води
заменик председника или лице које одреди Председништво. Записник са седнице води и
сачињава секретар Савеза а у његовом одсуству лице које одреди Председништво, а оверавају
га својим потписом председавајући седнице и записничар.
Седнице Председништва се сазивају према програму рада и потреби, а најмање једном у
3 (три) месеца. На њима могу присуствовати и остали чланови Савеза, уколико се то другачије
не одлучи.
Председништво Савеза пуноправно одлучује када седници присуствује више од ½
(половине) чланова Председништва.
Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова на седници Председништва
Савеза, јавним гласањем, уколико се другачије не одлучи. Чланови Савеза који присуствују
седници Председништва, немају право гласања.
Уколико седници Председништва Савеза не присуствује довољна већина чланова,
седница се одлаже за 1 (један) сат, а ако ни тада не буде довољан број чланова, одлаже се и
заказује нова у року од 30 (тридесет) дана. Уколико се понови исти случај, седница пуноправно
ради и одлучује по истим одредбама као у ставу 4. овог члана узимајући у обзир број присутних
чланова на седници Председништва Савеза.
3. ПРЕДСЕДНИК САВЕЗА
Члан 28.
Председник Савеза је орган Савеза који представља и заступа Савез, руководи
седницама Председништва и стара се о извршавању његових одлука, као и одлука Скупштине.
Председник представља, потписује и заступа Савез у правном промету и има права и
дужности финансијског налогодавца, пред властима и другим органима у земљи и
иностранству.
Председник је одговоран како за рад Савеза, тако и за рад Председништва, пред законом,
по одредбама овог Статута.
Председник извршава и друге одлуке, односно задатке и послове који су му стављени у
надлежност Статутом, нормативним актима Савеза и законом.
Члан 29.
Председник Савеза се бира на Скупштини за мандат од 5 (пет) година са правом на један
реизбор од 5 (пет) година. Одлука о избору председника Савеза се доставља органу који врши
регистрацију уписа Савеза.

Члан 30.
Задаци председника Савеза:
1.
руководи радом Савеза и његовим извршним органима и председава на
седницама Председништва Савеза;
2.
доноси одлуке ради конкретизовања и остваривања циљева Савеза;
3.
поверава посебне послове и овлашћења појединим члановима;
4.
доноси једном годишње предлог плана рада и финансијски план Савеза.
5.
организује комисије и координира њихов рад;
6.
усваја пројекте и спроводи њихову реализацију;
7.
одлучује о покретању поступака за измене и допуне Статута, сопственом
иницијативом или на предлог 1/3 (једне трећине) чланова Савеза и припрема предлог измена и
допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
8.
доноси сва остала општа акта Савеза која нису у надлежности других органа.
4. ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА САВЕЗА
Члан 31.
Заменик председника Савеза обавља све послове које обавља председник Савеза у
случају да је председник одсутан или спречен да обавља исте.
Председник - писменим путем или Скупштина Савеза одлуком преноси надлежност на
заменика председника Савеза, да обавља послове председника.
Члан 32.
Заменика председника Савеза бира Скупштина на мандат од 5 (пет) година, са
могућношћу реизбора на још 5 (пет) година.
Члан 33.
Заменик председника Савеза је поред осталих права и обавеза, директно одговоран за
контролу рада Уређивачко-издавачког одбора приликом организовања наградних конкурса из
области књижевности.
5. ПОТПРЕДСЕДНИЦИ САВЕЗА
Члан 34.
Потпредседници Савеза су чланови Председништва који учествују у раду
Председништва Савеза, а одговорни су председнику Савеза, коме посредно и непосредно
помажу у раду и замењују га у случају одсутности заменика председника Савеза.
Потпредседници врше следеће послове и задатке:
координирају и субординирају између органа Савеза и радних тела Савеза,
координирају и субординирају између органа Савеза и чланова Савеза којима су
поверени одређени задаци;
контролишу рад Уређивачко-издавачког одбора приликом организовања
представљања књижевних остварења Савеза;
контролишу рад Уређивачко-издавачког одбора приликом организовања
књижевних активности Савеза;
контролишу рад Уређивачко-издавачког одбора приликом организовања
уметничке колоније Савеза;
помажу председнику Савеза у припреми седница Председништва.

Члан 35.
Потпредседнике Савеза бира Скупштина. Бирају се на 5 (пет) година, са могућношћу
реизбора на још 5 (пет) година.
6. СЕКРЕТАР САВЕЗА
Члан 36.
Секретар Савеза је оперативно-технички орган Савеза. Секретар је члан Председништва
који обједињује и организује рад Председништва Савеза, а одговоран је председнику Савеза.
Секретар врши следеће послове и задатке:
управља имовином Савеза;
присуствује закључењу свих уговора у име и за рачун Савеза;
координира између органа Савеза и радних тела Савеза,
координира између органа Савеза и чланова Савеза којима су поверени одређени
задаци;
координира између председника Савеза и службе или запосленог лица које се
повремено ангажује за стручне административне послове Савеза;
стара се о информисању чланства и брине се о наступу у средствима јавног
информисања и информисању јавности о раду и активностима Савеза;
води регистар чланова Савеза;
води регистар објављених књижевних дела чланова Савеза;
води регистар активности Савеза;
помаже председнику Савеза у припреми седница Председништва;
оперативно спроводи одлуке Председништва;
обавља и све друге административне, рачуноводствене и организационе послове.
Члан 37.
Секретар обавља и благајничке послове тако што се стара о финансијским пословима
Савеза и води потребне пословне књиге о финансијама, чувајући материјална документа
Члан 38.
Секретара Савеза бира Скупштина. Секретар се бира на 5 (пет) година, са могућношћу
реизбора на још 5 (пет) година.
7. СЕКРЕТАРИЈАТ САВЕЗА
Члан 39.
Секретаријат Савеза је оперативни орган Савеза а чине га председник Савеза и сви
председници огранака Савеза.
Секретаријат Савеза се састаје по потреби.
Секретаријат Савеза пуноправно одлучује када састанку присуствује више од половине
(за једног члана) председника огранака.
Састанку обавезно присуствује председник Савеза који види састанак, а у његовом
одсуству заменик председника Савеза или лице које овласти Председништво.
О одлукама са састанка сачињава се записник, који потписује председник Савеза а у
његовом одсуству заменик председника или лице које овласти Председништво.
Секретаријат Савеза има следеће задатке:
 креира кадровску политику Савеза;
 креира политику ширења Савеза у смислу пропагирања идеја Савеза, формирања
нових огранака;
 други задаци које им одреди Председништво Савеза.

8. СУД ЧАСТИ
Члан 40.
Суд части је дисциплински орган Скупштине Савеза и бира се из редова чланства, а чине
га председник Суда и још четири члана. Чланови Суда части се бирају према потреби и време
мандата им је везано за решавање и заузимање става према одређеном проблему. Сами чланови
Суда части бирају председника из својих редова.
Суд части решава спорове који настају између чланова Савеза, а бави се и тежим
случајевима нарушавања одредби овог Статута: разни видови нетолеранције и опречних
уверења, плагирање туђег ауторског дела и тежег нарушавања угледа Савеза и његових
чланова. Поступање Суда части у решавању спорова прецизира се Правилником о покретању и
вођењу дисциплинског поступка против чланова савеза.
Члан 41.
Суд части може да води поступак, заседа и доноси одлуке ако је присутан председник
Суда и најмање још 2 (два) члана.
Члан 42.
Ако Суд части утврди да радња која је предмет спора није у супротности са циљевима и
задацима Савеза и/или да није доказана, доноси одлуку којом се поступак обуставља.
Повреде радних обавеза и дужности могу бити лаке и тешке.
Након оцене предмета, ако Суд утврди да је члан Савеза одговоран за лаку повреду
изриче меру опомена.
Ако Суд утврди да је члан Савеза одговоран за тешку повреду предлаже Председништву
изрицање једне од ових мера:
- опомена пред искључење,
- искључење из Савеза.
Против одлуке Суда части, може се поднети жалба Председништву Савеза које доноси
одлуку у другом степену.
Против одлуке Председништва Савеза по предлогу Суда части, као и против одлука
Председништва Савеза у другом степену, може се поднети жалба Скупштини која доноси
коначну одлуку.
9. НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 43.
За вршење контроле над радом органа Савеза образује се Надзорни одбор од 3 (три)
члана које бира Скупштина.
Надзорни одбор се бира на период од 5 (пет) година, са могућношћу реизбора на још 5
(пет) година.
Надзорни одбор из својих редова бира председника Надзорног одбора.
Члан 44.
Надзорни одбор има следеће задатке:
састаје се по потреби, али најмање једанпут годишње.
разматра и контролише права и обавезе свих органа Савеза.
прати и контролише примену Статута у раду Савеза и органа Савеза, као и
поштовање законских одредби.
прати и контролише примену општих аката Савеза.
прати и контролише материјално-финансијско пословање Савеза и о уоченим
неправилностима обавештава Председника и друге извршне органе Савеза.
подноси извештај о свом раду Председништву Савеза на свакој седници
Скупштине.

Члан 45.
Надзорни одбор има право да ради извршавања својих задатака затражи на увид
документацију и друге податке за утврђивање чињеничног стања.
10. УРЕЂИВАЧКО-ИЗДАВАЧКИ ОДБОР
Члан 46.
Уређивачко-издавачки одбор Савеза се бира на седници Скупштине Савеза и у свом
саставу има 5 (пет чланова) и чине га: главни и одговорни уредник, технички уредник, лектор и
још 2 (два) члана Савеза.
Лектор Уређивачко-издавачког одбора Савеза може бити и стручно лице ван чланства
Савеза које се повремено ангажује за послове лекторисања, корекција и рецензије.
Уређивачко-издавачки одбор се бира са мандатом на 5 (пет) година са правом реизбора
на још 5 (пет) година. Уколико лектор буде лице ван чланства Савеза, мандат му је везан за
ангажовање око повереног посла.
Члан 47.
Уређивачко-издавачки одбор Савеза има следеће послове и задатке:
o креира издавачку политику Савеза, сачињава и предлаже Скупштини, преко
Председништва, План издавачке делатности Савеза и брине се о његовом
спровођењу;
o координира између председника Савеза и службе или запосленог лица које се
повремено ангажује за послове издавачких пројеката и програма Савеза;
o уређује и издаје нова, као и већ позната књижевна остварења, како чланова Савеза,
тако и других писаца;
o организује промотивне књижевне скупове, како чланова Савеза, тако и других
писаца;
o организује књижевне трибине и сличне манифестације;
o организује и реализује књижевне конкурсе;
o изналази и спроводи могућности и начине за популарисање рада Савеза;
o брине се и организује рад библиотеке и читалаштва Савеза;
o организује и врши преводилачку делатност;
o врши друге послове који му се повере од стране органа Савеза.
VIII – ЧЛАНСТВО У САВЕЗУ
Члан 48.
Свако лице које се бави писањем, односно књижевним радом или сродном делатношћу у
отаџбини – Србији, и расејању, може бити члан Савеза и то под једнаким условима који су
прописани овим Статутом.
Физичко лице може бити члан Савеза независно од година, а у складу са овим Статутом
и законом.
Малолетно лице може се учланити у Савез уз прилагање изјаве његовог законског
заступника о давању сагласности за приступање у Савез.
Малолетно лице може се учланити у Савез давањем изјаве о приступању у Савез
слободном вољом и избором, уз прилагање изјаве његовог законског заступника о давању
сагласности за приступање у Савез.
Изјаве из става 3. и 4. овог члана морају да садрже потврду о овери потписа у складу са
законом.

Члан 49.
Ради пријема у чланство Савеза, подноси се потписана приступница уз коју се прилаже
најмање једно објављено књижевно дело, а ради увида и оцене књижевне вредности тога дела.
Приступница се подноси овом Савезу преко Комисије за пријем у чланство Савеза.
Комисија за пријем у чланство Савеза, која има председника и још 4 (четири) своја
члана, решење о пријему у чланство доноси у облику усмене одлуке а иста ће у писменом
облику бити део записника са седнице Председништва Савеза, придржавајући се Правилника о
пријему у чланство Савеза, који је у складу са овим Статутом.
Председник Комисије за пријем у чланство је увек председник, заменик или
потпредседник Савеза. Остали чланови се бирају из редова присутних чланова на седници
Председништва Савеза. Право избора у Комисију имају сви чланови Савеза присутни на
седници Председништва, с тиме што примат имају угледни чланови Савеза.
Подносилац приступнице за пријем у чланство Савеза се о пријему обавештава усмено,
путем телефона или других техничких средстава (видео-телефон…) или писмено (поруком)
преко мобилног телефона или других техничких средстава (електронска пошта, интернет
мреже…), а о одбијању се обавештава писменим путем доставом образложене одлуке
потписане од стране комисије.
Сваком члану се по пријему у чланство Савеза издаје чланска карта, као доказ чланства,
коју потписује председник Савеза. Изглед чланских карата одређује Скупштина.
Пре пријема чланске карте, нови члан је дужан да одмах уплати годишњу чланарину,
осим ако се то деси у месецу децембру текуће године, када члан плаћа чланарину тек у месецу
јануару наредне године.
Чланарина се не може плаћати у ратама нити за више година унапред.
Члан 49а.
Чланство у Савезу је организовано у две категорије чланства, активно и пасивно.
Активан члан остварује сва права предвиђена Статутом и Правилницима Савеза.
Пасивни члан не може бити биран у радна тела Савеза, нити учествовати у годишњим
зборницима радова чланова Савеза (Сазвежђа) и зборницима у издању Савеза.
Пасивни члан може да објављује ауторска дела преко Савеза у својству издавача.
Активно чланство се активира уплатом чланарине.
Члан 50.
Чланство у Савезу може престати:
- смрћу члана;
- својевољним иступањем из Савеза из објективних или субјективних разлога, а на
писмени захтев;
- искључењем из Савеза због неоправданог неучествовања у раду и активностима Савеза
или неизвршавања прихваћених обавеза у оквиру органа Савеза или извршења и поступака
супротних овом Статуту или нарушавања угледа Савеза.
Одлуку о искључењу члана Савеза доноси Председништво Савеза, на предлог Суда
части.
Искључени члан Савеза има право жалбе против одлуке о искључењу, а иста се подноси
Скупштини Савеза у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема одлуке о искључењу.
Скупштина мора донети одлуку по жалби у року од 30 (тридесет) дана од запримања жалбе.
Одлука Скупштине је коначна. Искључени члан Савеза нема право на поновни пријем у
чланство.
Право на пријем у Савез имају и кандидати који су некада били чланови Савеза, а
чланство им је престало због одредби из става 1. тачка 2. овог члана.

Члан 51.
Права чланова Савеза су:
- да према својим могућностима учествује у свим облицима рада и активности Савеза;
- да предлаже, бира и буде биран у све органе Савеза, радне групе, тела...;
- да учествује у доношењу и остваривању Статута, програма рада и других одлука
Савеза;
- да одлучује непосредно у Скупштини Савеза, као и у органима, телима, одборима и
осталим видовима управљања и одлучивања (комисије, секције...)
- да контролише рад својих изабраних представника у органима Савеза;
- да даје примедбе, предлоге, подршку и оцене по свим видовима делатности Савеза;
- да подноси жалбу по одлукама Суда части и Председништва Савеза;
- да буде благовремено и потпуно обавештен о свим делатностима Савеза;
- да буде обавештен о материјално-финансијском пословању Савеза.
Малолетни члан не може бити члан органа управљања савеза, осим Издавачког савета.
Може присуствовати седницама Скупштине и учествовати у расправи, али нема право гласа до
пунолетства. Може бити члан других радних тела која се привремено формирају у оквиру рада
Савеза и у њима има право гласа.
Члан 52.
Обавезе чланова Савеза су:
- да према својим могућностима учествује у свим облицима рада и активности Савеза;
- да се придржава овог Статута и да активно доприноси остварењу циљева и задатака
Савеза;
- да поштује одредбе овог Статута и све одлуке које из њега проистичу, као и све
договоре и усмено изнесене ставове о којима одлуче чланови Савеза у складу са законом и овим
Статутом;
- да обавља послове везане за делатност Савеза које му повери Скупштина, председник
Савеза или друга радна тела Савеза;
- да својим стваралаштвом афирмише и подстиче рад на књижевном пољу, а исто тако и
да подстиче вредности и достојанство српског народа, а у складу са Уставом;
- да уредно и редовно плаћа своју чланарину.
Члан 53.
Сваки члан Савеза може покренути поступак пред надлежним судом за утврђивање
ништавости општег акта Савеза који је донет супротно Статуту или другом општем акту
Савеза, односно за утврђивање ништавости појединачног акта Савеза који је донет супротно
закону, Статуту или другом општем акту удружења, у року од 15 (петнаест) дана од дана
сазнања за акт, а најкасније у року од 6 (шест) месеци од дана доношења акта.
Утврђивањем ништавости акта из става 1. овог члана не дира се у права стечена од
стране трећих савесних лица.
Поступак за утврђивање ништавости акта из става 1. овог члана води се према одредбама
закона којим се уређује парнични поступак.
Члан 54.
У активности и рад Савеза, могу су укључити и друга лица, књижевни ствараоци и
љубитељи писане речи кроз чланство у „пријатељима Савеза“, а према Правилнику о пријему у
чланство пријатеља Савеза.

IX - ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ РАДА
Члан 55.
Рад Савеза је јаван, волонтерски, колективан и базира се на принципима равноправности
полова и свих других видова равноправности (национална, расна, верска...).
У циљу информисања чланова и јавности о раду, активностима и проблемима Савеза,
Савез може да користи властита гласила и извештаје (билтен, часопис, зборник, сајт и слично),
као и средства јавног информисања, у складу са Законом о јавном информисању, путем
саопштења за јавност, или на други примерени начин.
За информисање чланова и јавности о раду, активностима и проблемима Савеза,
овлашћен је председник Савеза, а у његовом одсуству заменик председника Савеза или лице
које овласти Председништво Савеза.
Члан 56.
Годишњи обрачуни и извештаји о активностима и финансијском пословању Савеза
подносе се члановима на седници Скупштине Савеза.
Члан 57.
У Савезу се организују и спроводе јавне дискусије о нацртима и предлозима општих
аката.
Органи Савеза су дужни да размотре иницијативу, предлоге и примедбе које покрећу
чланови и обавести предлагаче о заузетом ставу.
X – МАТЕРИЈАЛНО И ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ САВЕЗА
Члан 58.
У складу са законом, Савез може стицати покретну и непокретну имовину.
Савез води своје пословне књиге, о имовини Савеза евиденционе књиге, а о
финансијским пословима посебну књигу, сачињава финансијске извештаје и подлеже вршењу
ревизије финансијских извештаја, у складу са прописима о рачуноводству и ревизији.
За потребе сачињавања годишњег финансијског извештаја, може се повремено
ангажовати стручно лице из и ван редова чланства Савеза.
Савез за своје пословање користи жиро рачун у банци.
Члан 59.
Средства Савеза се утврђују и распоређују финансијским планом који се саставља сваке
године за наредну годину и усваја најкасније до 31.децембра текуће године.
Годишњи обрачуни и извештаји о активности Савеза подносе се на увид члановима
Савеза на седници Скупштине.
Члан 60.
У погледу финансијског пословања наредбодавац је председник Савеза, а рачунополагач
је лице које рукује благајном и финансијским пословима - секретар.
Члан 61.
Материјално-финансијско пословање врши се у границама прихода и расхода у текућој
години.
Налог за исплату потписује председник или заменик председника Савеза, или лице које
они овласте.

Члан 62.
Савез за своје обавезе одговара свим средствима којима располаже.
Чланови Савеза и органа Савеза могу лично одговарати за обавезе Савеза, ако поступају
са имовином Савеза као да је у питању њихова имовина или злоупотребе Савез као форму за
незаконите или преварне сврхе.
Члан 63.
Финансијска средства Савеза чине:
 чланарина;
 добровољни прилози;
 поклони;
 спонзорства;
 легати;
 задужбине;
 наградни фондови;
 приходи од издавачке делатности;
 приходи од културне, привредне, образовне, научне и друге делатности;
 дотације из буџета Заједнице;
 други извори финансирања, а у складу са законским прописима.
Члан 64.
Савез прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона,
конкурисањем пројеката код државних и других органа или фондација и из других извора у
складу са законом.
Скупштина утврђује висину чланарине и начин њеног плаћања.
Члан 65.
Физичка и правна лица која дају прилоге и поклоне Савезу могу бити ослобођена
одговарајућих пореских обавеза у складу са законом којим се уводи одговарајући јавни приход.
Члан 66.
За остваривање циљева и задатака Савез остварује финансијска средства која се могу
употребљавати само на законом прописан начин, како је одређено овим Статутом и другим
посебним актима на основу овог Статута.
Члан 67.
Средства која Савез прикупи или оствари обављањем привредне или друге делатности
троше се искључиво за потребе остваривања програмских циљева као и за оправдане трошкове
рада Савеза као што су трошкови канцеларијског материјала, трошкови превоза, маркетинга,
финансирања одређених пројеката, итд.
Имовина Савеза се не може делити његовим члановима, оснивачима, члановима органа
Савеза нити другим лицима.
Одредбе из става 1. и 2. овог члана не односе се на давање пригодних примерених
награда и накнада оправданих трошкова насталих остваривањем статутарних циљева Савеза
(путни трошкови, дневнице, трошкови преноћишта и слично), уговорене теретне обавезе и
исплату зарада привремено запослених лица.

Члан 68.
Чланови Савеза одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују Савезу,
ако је та одлука донета грубом непажњом или с намером да се штета проузрокује, осим ако су у
поступку доношења одлуке издвојили своје мишљење у записник.
Поступак за накнаду штете покреће се на основу одлуке органа одређеног Статутом
Савеза. Одлуком се може одредити посебни заступник Савеза за накнаду штете.
Одредбе овог члана сходно се примењују и на радње заступника Савеза.
XI - НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА О СТАТУСНИМ ПРОМЕНАМА И ПРЕСТАНКУ РАДА
САВЕЗА
Члан 69.
Статусне промене Савеза врше се на начин утврђен Законом о удружењима.
Све усвојене измене и допуне Статута Савеза уносе се у Статут, а председник Савеза о
томе извештава надлежни државни орган у законском року.
Члан 70.
Предлози за измену и допуну Статута подносе се Председништву Савеза у писаној
форми, а могу га поднети:
 органи Савеза;
 1/3 (једна трећина) чланова Савеза;
Поднесени предлог ће Председништво Савеза, ако га прихвати, формулисати, а одлука о
усвајању доноси се на Скупштини. Иницијатору се у року од 30 (тридесет) дана доставља
обавештење о исходу иницијативе.
Члан 71.
За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада
Савеза неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова Скупштине.
Члан 72.
Савез престаје са радом на основу одлуке Скупштине, када престану услови за
остваривање циљева Савеза, као и у случајевима предвиђеним законом.
У случајевима из члана 49. (став 2. тачка 1., 2. и 3.) Закона о удружењима, Скупштина
Савеза је дужна да у року од 15 (петнаест) дана од дана настајања разлога за престанак рада
Савеза донесе одлуку о престанку рада Савеза, ликвидацијом и именовањем ликвидационог
управника.
Одлуку из претходног става председник Савеза је дужан да у року од 3 (три) дана од
доношења одлуке исту поднесе на објављивање у „Службени гласник РС“ и исту достави
Регистратору у Агенцији за регистар удружења.
Члан 73.
Ако Савез престане са радом, лице које га заступа је дужно да у року од 15 (петнаест)
дана о томе извести надлежни орган Агенције ради брисања из регистра.
Члан 74.
Престанак рада Савеза може бити:
 ако се број чланова смањи испод 3 (три);
 ако Председништво Савеза донесе одлуку о престанку рада Савеза;
 ако се Савезу забрани рад од стране надлежног органа, односно, надлежног суда;
 ако Савез престане са радом дуже од 1 (једне) године.

Члан 75.
У случају престанка рада Савеза, стечена имовина ће се употребити за покриће насталих
обавеза, а остатак да се пренесе у власништво Матице српске, у сврху подстицања научног рада
младих кадрова.
Ова одлука је правни основ за расподелу остатка имовине Савеза.
XII – ДЕЛАТНОСТ И ДРУГА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАД САВЕЗА
Члан 76.
Савез може да се бави непрофитабилном издавачком делатношћу и промотивном
делатности у циљу афирмације сопствене делатности, књижевности, уметности и културе
уопште, у складу са овим Статутом и законом.
У оквиру издавачке делатности могу се издавати јавна гласила, часописи, брошуре,
зборници и друге публикације, као и књиге чланова Савеза и других писаца.
Огранци Савеза могу издавати билтене и зборнике радова чланова огранка.
У Савезу се непосредно обављају следеће делатности:
a) издавање књига
b) издавање зборника
c) издавање гласника
d) остала издавачка делатност
e) снимање и издавање звучних и видео записа
f) уметничко стваралаштво
Члан 77.
Савез прибавља средства обављајући привредну делатности издавање књига (5811 према
уредби о класификацији делатности)
Савез може почети са непосредним обављањем ове делатности тек након извршеног
уписа у Регистар привредних субјеката.
Добит остварена на начин из става 1. овог члана може се користити искључиво за
остваривање циљева Савеза, укључујући и трошкове редовног рада Савеза, и сопствено учешће
у финансирању одређених пројеката.
Члан 78.
Савез ће у складу са својом делатношћу помоћи својим члановима у евентуалној потреби
заштите ауторских права из области књижевности и других области стваралаштва.
Члан 79.
Савез може имати своју стручну и административну службу.
Члан 80.
У Савезу се могу оснивати комисије ради бољег рада Савеза и успешнијег остварења
програма. Одлуку о оснивању комисија доноси председник Савеза.
Члан 81.
Савез може расписати књижевни конкурс из области поезије и прозе. У ту сврху
Председништво формира комисију за преглед конкурсног материјала за доделу награда.
Чланови комисије, због обима посла могу бити ослобођени плаћања котизације заа
учешће у зборницима Савеза.

Члан 82.
Чланови Савеза се могу и територијално организовати у складу са одредбама овог
Статута. Територијално организовање може бити у облику огранака Савеза и то:
 територијално организовање у облику огранака Савеза се може организовати у
удаљеним центрима у земљи и иностранству, када се могу удружити пет или
више чланова Савеза;
 огранци на састанку огранка бирају свог председника, за мандатни период од 4
(четири) године, са правом реизбора на још 4 (четири) године;
 председника огранка може да предложи и председник Савеза и Секретаријат
Савеза;
 за организовање огранка и именовање председника огранка тражи се сагласност
Председништва Савеза, који доноси одлуку у духу одредби Статута и закона;
 права и обавезе чланова Савеза у огранцима регулишу се овим Статутом и иста су
за све чланове Савеза.
Члан 83.
ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА ОГРАНКА
Предсник Огранка Савеза је дужан:
- да учествује у доношењу и остваривању Статута, програма рада и других одлука
Савеза;
- да обавља послове везане за делатност Савеза које му повери Председништво,
председник Савеза или друга радна тела Савеза;
- да предузима мере да се Статут поштује и спроводи у раду Огранка;
- предлаже покретање дисциплинског поступка пред Судом части;
- стара се о информисању чланства Огранка и брине се о наступу у средствима јавног
информисања и информисању јавности о раду и активностима Огранка Савеза;
- води регистар чланова Огранка Савеза;
- води регистар чланова „Пријатеља Савеза“ у Огранку;
- води регистар објављених књижевних дела чланова Огранка Савеза;
- води регистар активности Огранка Савеза;
- води поступак за пријем у чланство „Пријатеља Савеза“
- да својим деловањем афирмише и подстиче рад на књижевном пољу у Огранку;
- води евиденцију и предузима мере да сви чланови Огранка Савеза и „Пријатеља
Савеза“ уплате чланарину;
- прикупља добровољне прилоге спонзорства у циљу обезбеђења материјалних средстава
за функционисање Савеза;
- обавља и све друге административне и организационе послове.
Ослобођен је плаћања чланарине, на име симболичних трошкова преписке, поште и
телефона.
Члан 84.
Савез има свој дан. Дан Савеза је 5.април, када је Савез правно регистрован и уписан у
регистар. Прослава Дана Савеза организује се сваке године. У ту сврху Председништво именује
Организациони одбор.

XIII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 85.
Изборни органи Савеза ће се конституисати за рад и донети потребна акта у року од 30
(тридесет) дана од дана уписа у регистар организација, који води Савезни орган за послове
правосуђа и управе.
Члан 86.
На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати
одредбе Закона о Удружењима.
Члан 87.
Тумачење Статута Савеза даје Председништво Савеза.
Члан 88.
Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Савеза књижевника у
отаџбини и расејању, Нови Сад, донет дана 21.02.2016.године.
Члан 89.
Статут ступа на снагу даном усвајања на Скупштини, а примењиваће се од дана уписа у
Агенцију за привредне регистре.

У Новом Саду
Дана: 07.12.2016.г.

М.П.

САВЕЗ КЊИЖЕВНИКА
У ОТАЏБИНИ И РАСЕЈАЊУ
_______Милош Иветић_____
ПРЕДСЕДНИК

