
  

На основу члана 54 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 

„ПРИЈАТЕЉИ САВЕЗА 

КЊИЖЕВНИКА У ОТАЏБИНИ И РАСЕЈАЊУ“ 
 

 

Члан 1. 

Овим Правилником се утврђују услови, критеријуми и поступак за пријем књижевних 

стваралаца и љубитеља писане речи у чланство „Пријатељи Савеза књижевника у отаџбини и 

расејању“ (у даљем тексту Пријатељи Савеза). 

 

Члан 2. 

Одлуку о пријему у чланство „Пријатељи Савеза“ доносе председници огранака Савеза за 

огранке, а за централу Савеза и остале одлуку доносе председник  и заменик председника Савеза. 

 

Члан 3. 

Предлог за пријем кандидата у чланство „Пријатељи Савеза“, лица из члана 2, утврђују на 

основу потписане молбе (приступнице). 

У приступници за пријем, кандидат је дужан да наведе: кратку биографију са личним 

подацима. 

Сходно одредбама члана 48 Статута, сваки грађанин Републике Србијe и страни 

држављанин који се бави писањем, односно књижевним радом или сродном делатношћу или је 

љубитељ писане речи, може бити члан „Пријатељи Савеза“. 

Физичко лице може бити члан „Пријатељи Савеза“ независно од година, а у складу са 

Статутом и овим Правилником.  

Малолетно лице може се учланити у „Пријатељи Савеза“ давањем изјаве о приступању у 

чланство слободном вољом и избором, уз прилагање изјаве његовог законског заступника о 

давању сагласности за приступање у чланство „Пријатељи Савеза“. 

Изјаве из става 5 овог члана морају да садрже потврду о овери потписа у складу са законом. 

Препоруку за пријем новог члана „Пријатељи Савеза“ може дати сваки члан Савеза, усмено 

или писмено. 

 

Члан 4. 

Право на пријем у „Пријатељи Савеза“ имају и кандидати који су некада били чланови а 

чланство им је престало због својевољног иступања из Савеза или из „Пријатељи Савеза“ из 

објективних или субјективних разлога. 

Кандидати који су некада били чланови „Пријатељи Савеза“ па су искључени због 

поступака супротних Статуту Савеза или нарушавања угледа Савеза, немају право на поновни 

пријем у чланство. 

 

Члан 5. 

 Овлашћена лица из члана 2, одлучују по молбама за поновни пријем у чланство „Пријатељи 

Савеза“. 

Овлашћена лица из члана 2, одлучују искључиво о кандидатима који су поднели молбу за 

пријем  која је наведена у члану 3 овог Правилника. 

Овлашћена лица из члана 2, о пријему одлучује најкасније у року од 15 дана од дана 

запримања приступнице-молбе. 

 

Члан 6. 

Лица овлашћена за пријем у чланство „Пријатељи Савеза“ доносе решење о пријему у 

чланство у облику усмене одлуке а иста ће у писменом облику бити део записника са седнице 

огранка или Председништва Савеза. 

Подносилац приступнице за пријем у чланство „Пријатељи 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 лица овлашћених за пријем у чланство „Пријатељи Савеза“ из члана 2, 

овога Правилника. 

 

Члан 7. 

Сваком члану се по пријему у чланство „Пријатељи Савеза“ издаје чланска карта, као доказ 

чланства, коју потписују  овлашћена лица из члана 2, овога Правилника. 

Огранци Савеза, као и Централа, дужни су да воде евиденцију о чланству у „Пријатељи 

Савеза“ и обавесте Председништво о свакој промени чланству „Пријатељи Савеза“. 

Централни регистар чланова „Пријатељи Савеза“ води Секретар 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. 

Висину чланарине одређује Скупштина Савеза. 

 

Члан 8. 

 Члан „Пријатељи Савеза“ не мора да има пребивалиште у огранку у коме се учланио у 

чланство. 

 

Члан 9. 

Члан „Пријатељи Савеза“ има право да учествује у свим културним дешавањима и 

манифестацијама у орагнизацији Савеза у складу са Статутом. 

 

Члан 10. 

Члан „Пријатељи Савеза“ не може бити биран у радна тела Савеза, осим за обављање 

стручних активности (нпр. лекторисање, писање рецензија, уредништво и сл.) 

 

Члан 11. 

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                                                                                               САВЕЗ КЊИЖЕВНИКА 

                                                                                                                  У ОТАЏБИНИ И РАСЕЈАЊУ 

Дана: 07. децембра  2016.године                    М.П.                                ______Милош Иветић_______                                         

                                                                                                                            П Р Е Д С Е Д Н И К 


