На основу члана 48., 49. и 50. Статута Савеза књижевника у отаџбини и расејању,
Скупштина Савеза на седници одржаној дана 07. децембра 2016. године у Новом Саду, доноси:

ПРАВИЛНИК
О ПРИЈЕМУ У ЧЛАНСТВО
САВЕЗА КЊИЖЕВНИКА У ОТАЏБИНИ И РАСЕЈАЊУ

Члан 1.
Овим Правилником се утврђују услови, критеријуми и поступак за пријем књижевних
стваралаца у чланство Савеза књижевника у отаџбини и расејању (у даљем тексту Савез).
Члан 2.
Одлуку о пријему у чланство Савеза доноси Комисија од 5 (пет) члана, од чега 3 (три)
стална члана које предлаже Председништво, и 2 (два) члана која ће се бирати из редова чланова
присутних на седници Председништва. Мандат сталних чланова траје годину дана, са правом
реизбора сваке године.
Члан Комисије може бити сваки члан Савеза, осим малолетног лица, с тиме што примат
имају најугледнији чланови Савеза. Председник Комисије за пријем у чланство је председник,
заменик или подпредседник Савеза, што ће се навести у Записнику са седнице Председништва.
Члан 3.
Предлог за пријем једног или више кандидата у чланство Савеза, Комисија утврђује на
основу потписане молбе (приступнице) и приложених радова кандидата.
Да би кандидат био примљен у чланство Савеза треба да има најмање једну објављену
књигу из области књижевног стваралаштва (поезија, проза, драма, афоризми…).
У приступници за пријем, кандидат је дужан да наведе: кратку биографију и преглед
објављених књига.
За објављене књиге кандидат треба да наведе њихов наслов, назив издавача, место и годину
објављивања.
Препоруку за пријем новог члана Савеза може дати један члан Савеза, усмено или писмено.
Члан 4.
Право на пријем у Савез имају и кандидати који су некада били чланови Савеза, а чланство
им је престало због својевољног иступања из Савеза из објективних или субјективних разлога.
Кандидати који су некада били чланови Савеза, па су искључени због неоправданог
неучествовања у раду и активностима Савеза или неизвршавања прихваћених обавеза у оквиру
органа Савеза или извршења и поступака супротних Статуту Савеза или нарушавања угледа
Савеза, немају право на поновни пријем у чланство.
Члан 5.
Комисија одлучује по молбама на седници Председништва.
Комисија за пријем у чланство Савеза може пуноправно да одлучује ако седници
присуствује минимум два стална члана плус два члана изабрана на седници Председништва, а
одлуку доноси већином од укупног броја чланова.
Комисија за пријем у чланство Савеза, расправља и одлучује искључиво о кандидатима
који су поднели молбу за пријем и приложили све остале податке који су наведени у члану 3. овог
Правилника.
Комисија је дужна да размотри молбу за пријем најкасније до следеће седнице
Председништва од дана запримања приступнице.
Члан 6.
Комисија доноси решење о пријему у чланство у облику усмене одлуке а иста ће у
писменом облику бити део записника са седнице Председништва 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.
Члан 7.
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 8.
Правилник ступа на снагу његовим доношењем од стране Скупштине, а поступак за измене
и допуне овог, као и за доношење новог, истоветан је поступку за његово доношење.

У Новом Саду
Дана: 07.12.2016.г.

М.П.

САВЕЗ КЊИЖЕВНИКА
У ОТАЏБИНИ И РАСЕЈАЊУ
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ПРЕДСЕДНИК

