Скупштина Српског књижевног друштва, на основу члана 10, 11 и 12 Закона о
удружењима (Службени гласник Републике Србије 51/09) на седници одржаној
__06.10.____ 2018. године донела је

Статут
Српског књижевног друштва

I Опште одредбе

Члан 1

Српско књижевно друштво (у даљем тексту: Друштво) је добровољно, невладино и
недобитно удружење грађана, књижевника, оформљено ради остваривања заједничких
циљева и интереса.
Српско књижевно друштво наставља најбољу традицију еснафског удруживања
књижевника Србије, очувања највишег угледа професије и деловања наших
најистакнутијих књижевних стваралаца.

Члан 2

Назив удружења је Српско књижевно друштво.
Седиште Друштва је у Београду.

Друштво делује на територији Републике Србије, али обухвата и књижевнике који живе и
раде у иностранству.
Друштво има својство правног лица.
Делатност друштва је Делатност струковних удружења.
Пословна делатност друштва је Издавање часописа или периодичних издања и Издавање
књига.
Члан 3

Друштво има печат округлог облика.
Текст на печату гласи: Српско књижевно друштво Београд (ћириличним и латиничним
писмом).

Члан 4

Рад Друштва је јаван.
Друштво редовно обавештава чланство о активностима удружења непосредно или путем
електронске поште, вебсајта, странице на друштвеним мрежма, интерних публикација,
односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.

II Циљеви и задаци Друштва

Члан 5

Друштво штити слободе и интересе књижевника, као и углед књижевничке професије, и
афирмише српску књижевност.

Члан 6

Циљеви и задаци Друштва су:
-да заступа и штити сталешке интересе својих чланова:
-да штити ауторска права својих чланова, са уверењем да су ауторска права људска права;
-да штити ауторске хонораре и социјални и пензиони статус својих чланова;
- да ради на побољшању законског, друштвеног и медијског окружења како би
унапредило положај књижевности и књижевника;
-да помаже пројекте у институцијама културе, просвете и образовања;
-да подстиче истраживања у књижевности и уметности;
-да брине о угледу књижевничке професије у јавности;
-да истражује и реафирмише историју националне књижевности и да афирмише истинске
вредности њених савремених токова;

Члан 7

За делотворније остваривање својих циљева и задатака, Друштво може, у складу са
законом, да:
-покреће и издаје књиге, часописе, зборнике, алманахе и друге врсте
књижевних публикација;
-припрема електронска издања наведених публикација;
-одржава трибине, симпозијуме и књижевне сусрете;
-организује истраживачка и студијска путовања својих чланова;
-подстиче и помаже посебне пројекте својих чланова;
-награђује своје истакнуте и заслужне чланове захвалницама, дипломама, наградама за
животно дело;
- организује и реализује друге активности које могу допринети делатности Друштва;

- води сопствену интернет страницу, као и странице на друштвеним мрежама, те користи
друге облике електронске презентације и комуникације;
- користи све могућности постојећих и новонасталих технологија и медија;
-оснива награде и додељује књижевне награде;
-оснива агенције;
-прихвата и извршава легате;
-покреће иницијативе за побољшање законских аката и осталих прописа који се односе на
књижевну делатност и рад Друштва;
-сарађује са надлежним институцијама у изради планова и програма у настави
књижевности у основним и средњим школама и на факултетима;
-сарађује у изради и других планова и програма који се односе на књижевност и
књижевничку професију;
- сарађује са сродним друштвима, удружењима и организацијама, у земљи и иностранству.

III Чланови друштва

Члан 8.

Чланови Друштва могу бити:
-писци који пишу на српском језику, без обзира на националност и држављанство;
-писци који пишу на другим језицима, а делују у заједничком културном простору или у
свету доприносе представљању и тумачењу књижевности писане на српском језику.
За чланове Друштва могу се бирати афирмисани књижевници, из земље и иностранства,
који прихватају циљеве и задатке Друштва садржане у овом статуту.
Друштво прима и почасне чланове из земље или иностранства, који су својим делом или
деловањем битно допринели српској књижевности и њеној афирмацији.
Почасни чланови немају право гласа на скупштинама Друштва.

Члан 9.

Нови чланови Друштва примају се на скупштинама Друштва, простом већином гласова
присутних чланова.
Предлог за пријем нових активних чланова Друштва утврђује и подноси Управни одбор,
на предлог Комисије за пријем нових чланова. Скупштина гласа о предложеној листи у
целини, а ако листа не добије довољан број гласова, гласа се о сваком члану појединачно.
Број предложених кандидата за пријем у Друштво не може да пређе три процента од
укупног броја чланова Друштва.

Члан 10
Обавезе члана Друштва јесу:
- да својом делатношћу у Друштву непосредно и одговорно доприноси остваривању
циљева и задатака Друштва;
- да поштује и штити независност Друштва;
- да редовно плаћа чланарину;
Управни одбор може, изузетно, да ослободи плаћања чланарине социјално угрожене
чланове и чланове који на други начин битно доприносе раду Друштва. Управни одбор
може да ослободи плаћања чланарине највише десет члaнова Друштва.

Права члана Друштва јесу:
-да може да учествује у свим делатностима и пројектима Друштва;
-да може да бира и да буде биран у све органе Друштва;
- да покреће разматрање и учествује у решавању питања од интереса за чланове Друштва и
положај књижевног стваралаштва и културе уопште,
- да контролише рад Друштва и носилаца појединих овлашћења у Друштву,
- да, у складу са законом, остварује права самосталног уметника и друга права која му по
закону и статусу припадају;

- право на потврде и препоруке Друштва, које му могу помоћи у обављању књижевничке
делатности или регулисању права која му припадају;
Начин остваривања ових права се ближе утврђује правилницима Друштва.

Члан 11

Члан може да иступи из Друштва без обавезе да наведе разлоге а његово чланство престаје
даном подошења писмене оставке Управном одбору.

IV Органи друштва

Члан 12

Органи Друштва су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор.
За функционалнији рад Друштва Управни одбор оснива, по потреби, сталне и повремене
комисије. Управни одбор такође оснива Секретаријат Друштва који обавља текуће
послове у складу са одговарајућим правилником.

Члан 13

Највиши орган Друштва је Скупштина коју чине сви чланови Друштва.
Скупштина Друштва се конституише избором председника Скупштине и његовог
заменика.
Мандат председника Скупштине Друштва и заменика траје четири године.
У случају спречености, дужност председника обавља заменик.

Члан 14

Редовна скупштина Друштва одржава се једном годишње, у размаку од најмање једанаест
а највише тринаест месеци од одржавања претходне Скупштине, била она редовна или
ванредна.
Редовну скупштину сазива председник Скупштине на предлог Управног одбора, најмање
седам, а највише тридесет дана пре одржавања Скупштине.
Редовну скупштину припрема Управни одбор а води председник Скупштине.

Члан 15
Ванредну скупштину сазива председник Скупштине на:
- иницијативу Управног одбора или
- образложени захтев који Управном одбору у писаном облику поднесе најмање трећина
укупног броја чланова Друштва.
Ванредна скупштина може се одржати најраније у року од седам а најкасније у року од
тридесет дана од дана подношења захтева.
Ванредну скупштину припрема Управни одбор самостално или у сарадњи са
представницима предлагача ванредне Скупштине, уколико се ванредна скупштина сазива
на њихову иницијативу. Води је преседник Скупштине.

Члан 16

Скупштина пуноважно одлучује уз учешће најмање петине од укупног броја чланова, не
рачунајући почасне чланове и чланове који бораве у иностранству.
Уколико овај услов није испуњен, ни пола сата од заказаног почетка, Скупштина почиње с
радом без обзира на број присутних чланова.

Скуштина доноси пуноважне одлуке простом већином гласова чланова који учествују у
њеном раду, осим у случају одлучивања о престанку рада Друштва.
За одлуку о евентуалном престанку рада Друштва, неопходно је учешће две трећине од
укупног броја чланова који, такође, одлучују двотрећинског већином.
Одлуке и друга акта Скупштине потписује њен председник.

Члан 17

Скупштина Друштва:
-доноси Статут и измене и допуне Статута Друштва, на предлог Управног одбора или
најмање четвртине од укупног броја чланова Друштва;
- разматра и усваја Извештај о раду Друштва;
- разматра и усваја Извештај о финансијском пословању Друштва;
- бира председника и заменика председника Скупштине;
- бира Управни одбор;
- бира Надзорни одбор;
- прима нове чланове Друштва, на предлог Управног одбора;
- одлучује о удруживању у савезе,
- одлучује о статусним променама удружења,
- разматра и друга питања предвиђена Законом, овим Статутом и другим актима Друштва,
- доноси одлуку о престанку рада Друштва.

Члан 18

Управни одбор броји седам чланова.
Мандат чланова Управног одбора траје четири године.

Чланови Управног одбора могу бити кандидовани и бирани највише два пута узастопно.
Скупштина, већином гласова пристуних чланова, може да разреши члана Управног одбора
и пре истека мандата. Иницијативу за разрешење мора поднети најмање петина од
укупног броја чланова Друштва.

Члан 19

На првом, конститутивном састанку Управног одбора бирају се председник и
потпредседник Управног одбора.
Радом Управног одбора руководи председник Управног одбора.
У одсуству или случају спречености председника радом Управног одбора руководи
потпредседник.
Управни одбор може, ако сматра неопходним, да разреши дужности председника или
потпредседника и на упражњено место изабере другог члана Управног одбора.
У случају оставке појединих чланова Управног одбора, у Управни одбор улазе кандидати
са изборне листе редоследом који одговара редоследу гласова освојених на изборној
скупштини. Уколико више кандидата има подједнак број гласова, одлучује се жребом.
Мандат накнадно уврштеног члана траје до истека мандата читавог Управног одбора.

Члан 20

Управни одбор:
- спроводи одлуке и закључке Скупштине Друштва;
- води текуће послове Друштва, у складу са законом и циљевима и задацима Друштва;
- припрема и предлаже сазивање Скупштине Друштва;
- припрема Извештај о раду Друштва и разматра Извештај о финансијском пословању
Друштва;
- предлаже Скупштини измене и допуне статута;

- припрема предлог, на основу стручног мишљења надлежне комисије, о пријему нових
чланова и подноси га Скуштини на усвајање;
- одобрава статус самосталног уметника, на основу препоруке надлежне комисије;
- доноси правилнике о раду Скупштине, Управног одбора, Надзорног одбора и
Секретаријата, као и све друге правилнике неопходне за рад Друштва;
- оснива, по потреби, сталне или повремене комисије, жирије и слична тела, и доноси
правилнике о њиховом раду;
- одлучује о издавачкој делатности Друштва, установљава издања, бира главног уредника
издања и публикација Друштва са мандатом у трајању од четири године (уз могућност два
узастопна мандата), те доноси одговарајуће правилнике о њиховом раду;
- бира уредника трибинског програма, са мандатом у трајању од четири године (уз
могућност два узастопна мандата), те доноси одговарајући правилник;
- одлучује о учешћу на конкурсима у земљи и иностранству;
- формира Секретаријат Друштва који, у складу са законом и сатусом репрезентативног
удружења у култури, обавља поверене послове, као и друге административно-техничке и
информацијске послове неопходне за свакодневно функционисање Друштва, те доноси
Правилник о раду Секретаријата;
- бира секретара Друштва који руководи радом Секретаријата, за секретара може бити
биран члан друштва са статусом самосталног уметника, секретар се бира на период од пет
година са могућношћу поновног избора;
- ангажује, по закону, повремено или стално запослена лица, за обављање стручних,
административних, књиговодствених, финансијских и других послова, и доноси
правилнике о њиховом раду;
- одлучује о материјалном и финансијском пословању Друштва.
Све одлуке Управног одбора доносе се простом већином гласова свих чланова Управног
одбора.
Управни одбор заседа у просторијама Друштва, а може одржавати и телефонске и
електронске седнице и консултације.
Између заседања Управног одбора председник доноси пуноважне одлуке уз обавезну
сагаласност потпредседника. Правилником о раду Управног одбора могу се дефинисати
питања за које је неопходна сагласност Управног одбора.

Члан 21

Надзорни одбор броји три члана које бира Скупштина Друштва.
Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године.
Надзорни обор контролише финансијско пословање Удржења и о свим уоченим
неправилностима без одлагања обавештава председника Скупштине и Управни одбор.
Надзорни одбор разматра годишњи финансијски извештај који усваја Управни одбор и
изјашњава се о том извештају у писаној форми на свакој седници Скупштине.

Члан 22

Председник и потпредседник Управног одбора су лица овлашћена за заступање удружења
и као таква се, у складу са важећим законима и прописима, региструју код надлежних
државних органа.

V Материјално и финансијско пословање

Члан 23

Финансијска средства за рад Друштва чине:
-сопствена средства (чланарина, приходи од издавачке и других делатности);
-добровољни прилози, поклони и завештања;
-средства од донатора и спонзора;
-средства која Друштво остварује из буџета Републике, Града и Општине и других
државних органа и органа локалне самоупораве, из фондова и других организација, за
одређене намене и остваривање програма и плана рада;

- из других извора, у складу са законом.

Члан 24

Удружење води пословне књиге и сачињава финансијске извештаје.
Годишњи извештаји и обрачуни о активностима Друштва подносе се Скупштини.
Скупштина усваја годишњи финансијски извештај.
О материјалном и финансијском пословању Друштва одлучује Управни одбор већином
гласова свих чланова Управног одбора Друштва и о томе извештава Скупштину.

VI Завршне и прелазне одредбе

Члан 25
За одлучивање о евентуалном престанку рада Друштва, сазива се засебна скупштина, на
инцијативу најмање трећине од укупног броја чланова. Ово скупштина пуноважно
одлучује двотрећинском већином учесника, уз учешће најмање две трећине чланова.
Одлуком о престанку рада Друштва сва имовина Друштва преноси се у хуманитарне
фондове или установе, о чему одлучује Скупштина на седници на којој се доноси одлука о
престанку рада.

Члан 26
У првом мандату по усвајању овог Статута, продужава се, на још две године, мандат
чланова Управног одбора, и других органа, који су већ бирани на две године, а престаје
онима који су у Управном одбору четири године.
Члан 27
Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Српског књижевног
друштва усвојен 22. фебруара 2014. године.

Члан 28

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати
одредбе Закона о удружењима (Службени гласник Републике Србије 51/09).

Члан 29

Овај статут усвојен је на Скуштини Српског књижевног друштва ____06.10. 2018_______,
а ступа на снагу одмах по усвајању.

У Београду _06.10. 2018_______ године

Председник скупштине СКД
Стеван Тонтић

