
На основу члана 29., а у вези са чланом 26.  став 1.  тачка 6. Статута Савеза 

књижевника у отаџбини и расејању и на основу Одлуке Председништва 

Савеза књижевника у отаџбини и расејању, донете на седници одржаној 

дана, 17.02.2022. године 

РАСПИСУЈЕ СЕ 
ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР 

 
1. Председника Савеза књижевника у отаџбини и расејању на 

мандатни период од 5 година; 

2.  Замени председника Савеза књижевника у отаџбини и 

расејању на мандатни период од 5 година. 

 

На конкурс за избор председника и заменика председника Савеза 

књижевника може конкурисати члан Савеза који испуњава  следеће услове:  

1. Да је активни члан Савеза; 

2. Да има организационе способности; 

3. Да није дисциплински кажњаван и да се против њега не води поступак 

пред Судом части; 

4. Да је у предходном периоду у оквиру чланства допринео циљевима 

Савеза у виду организовања књижевних представљања и промоција 

књижевних дела, проширивање чланства, медијски наступи, сарадња 

са локалном самоуправом, и др. актерима друштвене заједнице (у 

оквиру Савеза или огранка); 

5. Да је активан у књижевном стваралаштву (објављена књижевна дела, 

књижевне критике, заступљеност у зборницима Савеза, и др. 

издавача...). 

За чланове који подноси пријаву за избор председника и заменика 

председника Савеза, увидом у евиденције биће утврђено:  

1. Да је активни члан Савеза - задња уплатница или потврда о уплати 

чланарине за 2021, односно 2022. годину, осим ако је према Статуту 

био ослобођен чланарине; 

2. Да је организовао књижевне манифестације и организовао одређене 

активности у оквиру Савеза или огранка; 

3. Да није дисциплински кажњаван; 

4. Да је у предходном периоду у оквиру чланства допринео циљевима 

Савеза; 

5. Доказ о књижевном стваралаштву утврдиће се увидом у COBISS 

Матице српске. 

Пријаву са свим захтеваним доказима за избор за председника Савеза 

доставити најдаље до 10.03.2021. године. 

 



НАПОМЕНА: Органе Савеза бира и разрешава Скупштина Савеза књижевника 

у отаџбини и расејању која ће бити одржана у марту месецу, а о чему ће 

ссви чланови бити благовремено обавештени. 

 

Нови Сад 

18.2.2022.год.       За СКОР 

       Потпредседница, Дана Радуловић 

 

 

 

 

 


