
САВЕЗ КЊИЖЕВНИКА У ОТАЏБИНИ И РАСЕЈАЊУ 

НОВИ САД 

 

ПРИСТУПНИЦА 
за пријем у чланство ПРИЈАТЕЉА САВЕЗА 

 
Презиме, очево име и име: 

 

___________________________________________________________________________ 

Дан, месец и година рођења: 

___________________________________________________________________________ 

Место, општина и држава рођења: 

 

___________________________________________________________________________ 

Број личне карте и од кога је издата: 

___________________________________________________________________________ 

Лични (матични) број: 

___________________________________________________________________________ 

Место боравка (земља, град), адреса, телефон (фиксни и мобилни) и електронска адреса (e-mail): 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

Школска спрема: 

___________________________________________________________________________ 

Занимање: 

___________________________________________________________________________ 

Напомена: Област интересовања (нпр. књижевност, сликарство, фотографија, учешће у 

заједничким зборницима, објављени ауторски чланци или љубитељ писане речи)  

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Огранак Савеза:____________________________ 

 

Датум пријема у чланство ПријатељаСавеза: _________20____године. 

 

Подносећи приступницу за пријем у чланство Пријатеља Савеза књижевника у отаџбини 

и расејању,изјављујем да су ми познати програмски циљеви као и Статут Савеза, те 

стога желим да приступим овом Савезу потписујући ову приступницу. 

 

У _______________                                                                            Потпис подносиоца 

Дана ________20____ године                                                   __________________________ 

 

 

 

 

 



 

СКОР САВЕЗ КЊИЖЕВНИКА У ОТАЏБИНИ И РАСЕЈАЊУ НОВИ САД 

* СКОР је добровољно удружење грађана који се баве књижевношћу и сродним 

делатностима.  

* Савез сачињавају књижевници у отаџбини – Србији и расејању.  

* Савез има карактер правног лица са удруживањем струковног карактера и књижевних 

садржаја, вез обзира на верску и националну припадност.  

* Седиште Савеза је у Футогу 21410, ул.Гаврила Принципа 53.  

* Циљеви Савеза су: окупљање стваралаца, подстицање на стварање и развијање у 

стваралаштву, подстицање на стваралаштво на свом језику и живој речи српског народа, 

без обзира где се живи и ствара, помагање у објављивању књига, као и уопште помагање у 

стваралаштву.  

* За пријем у чланство Савеза подноси се потписана приступница а уз њу се доставља 

барем једно објављено књижевно дело ради оцене литерарне вредности.  

* За пријем у категорију Пријатеља Савеза подноси се потписана приступница 

председнику Огранка или Председништву Савеза. 

* Савез у свом саставу има могућност територијалног организовања. За удаљена средишна 

места у земљи и иностранству могу се организовати огранци Савеза. Огранци Савеза 

бирају свог председника, а може да га предложи и председник Савеза и Секретаријат 

Савеза. За организовање огранка и именовање председника огранка тражи се сагласност 

Председништва Савеза.  

* Савез има Скупштину, Председништво, Секретаријат, Суд части, Надзорни одбор, 

Издавачки савет и Уређивачки одбор.  

* Савезом руководи Председник Савеза, његов заменик, два потпредседника, секретар 

савеза, а у рад је укључен и благајник Савеза.  

* Органи Савеза се бирају из редова чланства, на седницама Скупштине, а мандат органа је 

пет година са правом реизбора. Време мандата чланова Суда части је везано за решавање и 

заузимање става према одређеном проблему.  

* Финансијска средства Савеза су: чланарина, добровољни прилози, спонзорство, легати, 

задужбине, наградни фондови, издавачки приходи, приходи из буџета и друго.  

 

ПРЕДСЕДНИК СКОР-а  

                                                                                                               Милош Б. Иветић  

 


