
ПРАВИЛА
СРПСКЕ КЊИЖЕВНЕ ЗАДРУГЕ

Усвојена на Скуп шти ни Срп ске књи жев не за дру ге
09. ма ја 2019. го ди не

БЕОГРАД
09. ма ј 2019. го ди не





3

ПРАВИЛА СРПСКЕ КЊИЖЕВНЕ ЗАДРУГЕ
Гласник Српске књижевне задруге Број 44Страна 12

V

ПРЕДЛОГ ПРАВИЛА СРПСКЕ КЊИЖЕВНЕ ЗАДРУГЕ

На Осно ву чла на 6. За ко на о Срп ској књи
жев ној за дру зи (Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке 
Ср би је, бр. 20/1997, бр. 10/2019), Скуп шти на 
Срп ске књи жев не за дру ге, на свом 102. ре дов
ном за се да њу од 09. ма ја 2019. го ди не, до не ла је

ПРА ВИ ЛА 
СРП СКЕ КЊИ ЖЕВ НЕ ЗА ДРУ ГЕ

ОП ШТЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.
Овим Пра ви ли ма, у скла ду са За ко ном о Срп

ској књи жев ној за дру зи, уре ђу ју се: прав ни ста тус 
Срп ске књи жев не за дру ге (у да љем тек сту: СКЗ), 
свр ха ње ног по сто ја ња, де лат ност и под руч је 
ње не де лат но сти, јав ност у ра ду, имо ви на и ње
ни из во ри, на чин сту па ња у члан ство СКЗ, пра
ва и ду жно сти чла но ва, пре ста нак и исту па ње из 
члан ства, пра ва и ду жно сти ор га на, за сту па ње 
СКЗ, пра ва, оба ве зе и од го вор но сти за по сле них у 
Струч ној слу жби Срп ске књи жев не за дру ге.

Члан 2.
СКЗ је осно ва на 16. апри ла 1892. го ди не као 

дру штво ко је сво јим ра дом, а на ро чи то из да вач
ком де лат но шћу, до при но си раз во ју оп ште про
све ће но сти и кул ту ре на ро да.

СКЗ је је дин стве на, са мо стал на, не вла ди на 
и не до бит на ор га ни за ци ја ко јом упра вља ју ње ни 
чла но ви.

Члан 3.
СКЗ је прав но ли це.
Се ди ште СКЗ је у Бе о гра ду, у Ули ци Кра ља 

Ми ла на 19.

Члан 4.
СКЗ ко ри сти име и знак ко ји су уста но вље

ни при ли ком ње ног осни ва ња и ко ји се не мо гу 
ме ња ти.

Знак, ко ји је на цр тао Јо ван Јо ва но вић Змај, 
сло жен је од по чет них ћи ри лич них сло ва ње но га 
име на: „СКЗ“, са ути сну том го ди ном осни ва ња 
„1892“, и ста вља се на сва из да ња СКЗ.

Пе чат СКЗ је у об ли ку кру га са ћи ри лич ним 
нат пи сом по иви ци: „Срп ска књи жев на за дру га 
– Бе о град“ и са ње ним зна ком у сре ди ни, преч
ни ка 30 мм.

Ни ко не мо же ко ри сти ти име и знак СКЗ без 
са гла сно сти ње ног Управ ног од бо ра.

Члан 5.
СКЗ не мо же вр ши ти ста ту сне про ме не ни ти 

ме ња ти об лик ор га ни зо ва ња, као ни про ме ни
ти сво је ци ље ве утвр ђе не осни вач ким ак том из 
1892. го ди не.

ДЕ ЛАТ НОСТ СКЗ

Члан 6.
СКЗ оба вља по сло ве и оства ру је ци ље ве од 

трај ног зна ча ја за срп ску кул ту ру:
1. кри тич ки при ре ђу је из да ња на ших ста ри

јих и са вре ме них књи жев ни ка и на уч ни ка;
2. из да је ода бра на де ла из књи жев но сти, на

у ке, умет но сти и дру гих обла сти кул тур ног ства
ра ла штва;

3. об ја вљу је пре во де књи жев них де ла да до
при не се упо зна ва њу и ши ре њу књи жев но сти 
сло вен ских и дру гих на ро да;

4. по ма же раз ви так и ши ре ње на род не књи
жев но сти и при ре ђу је по пу лар на из да ња књи га 
из ове обла сти;

5. из да је сва ке го ди не „Ко ло“ Срп ске књи жев
не за дру ге, нај ста ри ју срп ску књи жев ну еди ци ју; 

6. ор га ни зу је на уч ноис тра жи вач ке по сло ве у 
скла ду са ци ље ви ма утвр ђе ним овим Пра ви ли ма;

7. ор га ни за тор је и но си лац на ци о нал них 
из да вач ких по ду хва та из обла сти књи жев но сти, 
исто ри је и умет но сти;

8. оства ру је и дру ге ци ље ве утвр ђе не ак ти ма 
СКЗ.

Члан 7.
По ред ре дов них го ди шњих Ко ла, СКЗ об ја

вљу је и по себ не би бли о те ке и по себ на из да ња.

Члан 8.
СКЗ нај ма ње јед ном го ди шње, об ја вљу је Гла

сник Срп ске књи жев не за дру ге да би сво је чла но ве 
и све за ин те ре со ва не оба ве сти ла о свом ра ду.

ПРАВИЛА
СРПСКЕ КЊИЖЕВНЕ ЗАДРУГЕ
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Члан 9.
Јав ност ра да СКЗ оства ру је се об ја вљи ва њем 

на сло ва пла ни ра них из да ња у Гла сни ку СКЗ и из
ве шта ја о њи хо вој ре а ли за ци ји, као и дру гим по
год ним об ли ци ма не по сред ног ути ца ја јав но сти 
на рад и из да вач ку де лат ност СКЗ.

Члан 10.
Сво ја и ту ђа, до ма ћа и стра на из да ња, СКЗ 

про да је у својим и другим књижарама, путем сво
је Ко мер ци ја ле, електронским путем, и на дру ге 
од го ва ра ју ће на чи не у зе мљи и ино стран ству.

СКЗ се ба ви и ор га ни зо ва њем књи жев них, 
ли ков них, му зич ких и дру гих умет нич ких са др
жа ја са пру жа њем пра те ћих услу га, као и про
да јом ча со пи са, но ви на и оста лом срод ном тр
го ви ном на ма ло, ра ди успе шни јег оства ри ва ња 
ци ље ва СКЗ утвр ђе них чла ном 6. ових Пра ви ла.

ИМО ВИ НА СКЗ 
И ИЗ ВО РИ ФИ НАН СИ РА ЊА

Члан 11.
Не по крет но сти и дру га до бра ко ји ма рас по ла

же СКЗ сво ји на су СКЗ и мо гу се ко ри сти ти са мо за 
оства ри ва ње ње них ци ље ва и за да та ка. СКЗ је ду
жна да одр жа ва и са чу ва вред ност сво је имо ви не.

Члан 12.
Имо ви ну СКЗ чи не:
1. не по крет но сти,
2. ау тор ска и дру га пра ва,
3. опре ма и тран спорт на сред ства,
4. ар хи ва, библиоте кa, умет нич ке сли ке и 

дру га до бра слич не при ро де,
5. ду го роч на и крат ко роч на по тра жи ва ња од 

про да је,
6. за ли ха соп стве них и ту ђих из да ња,
7. го то ви на на ра чу ну у бан ци и бла гај ни,
8. дру га обрт на имо ви на.

Члан 13.
Соп стве ни из во ри фи нан си ра ња СКЗ су:
1. уло зи чла но ва до бро тво ра и ула га ча;
2. за то од ре ђе ни по кло ни, за ве шта ња, за ду

жби не, од но сно за ду жбин ски фон до ви;
3. ре зер ве;
4. не рас по ре ђе ни до би так.

При вре ме ни ду го роч ни и крат ко роч ни из во
ри фи нан си ра ња су:

1. ко ри шће ни зај мо ви и кре ди ти;
2. не до спе ле и не из ми ре не оба ве зе.

Члан 14.
СКЗ обез бе ђу је при хо де за оба вља ње сво јих 

по сло ва:
1. про да јом сво јих и ту ђих, до ма ћих и стра

них из да ња, у зе мљи и ино стран ству;
2. од до та ци ја, до на ци ја, спон зо ра, по кло на 

и за ве шта ња ко ји ни су од ре ђе ни за соп стве не из
во ре фи нан си ра ња;

3. из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је, по кра ји не и 
је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, у скла ду са за ко
ном ко јим се ре гу ли ше прав ни по ло жај удру же ња

4. из дру гих из во ра у скла ду са за ко ном
Пла ни ра ни тро шко ви и рас хо ди СКЗ у го

ди шњем из да вач ком пла ну, уса гла ше ном са фи
нан сиј ским пла ном, не мо гу пре ћи ре ал но пла
ни ра не при хо де.

ЗА ДУ ЖБИ НЕ И 
ЗА ДУ ЖБИН СКИ ФОН ДО ВИ

Члан 15.
СКЗ – мо же има ти за ду жби не и за ду жбин

ске фон до ве обра зо ва не из имо ви не ко ју јој за
ве шта о ци оста ве у ту свр ху.

Од лу ку о при хва та њу за ве шта ња и обра зо
ва њу за ду жби не, од но сно за ду жбин ског фон да, 
до но си Управ ни од бор.

Пре ма на ме ни за ве шта о ца Управ ни од бор 
до но си пра ви ла за сва ку за ду жби ну или фонд. У 
тим пра ви ли ма се на зна чу ју за ве шта лац, вр ста, 
вред ност и обим имо ви не и на ме на за ду жби не 
или фон да.

За ду жби на ма или фон до ви ма упра вља 
Управ ни од бор во де ћи ра чу на о во љи за ве шта о
ца. Управ ни од бор мо же иза бра ти по себ не од бо
ре ко ји ће бри ну ти о за ду жби на ма и фон до ви ма.

Фи нан сиј ске и дру ге по сло ве за ду жби не или 
фон да оба вља Струч на слу жба СКЗ, а њи хо во по
сло ва ње над зи ре Над зор ни од бор.

ЧЛА НО ВИ СКЗ

Члан 16.
СКЗ има ре дов не и по ча сне чла но ве.

Члан 17.
Ре дов ни члан по ста је ли це или ор га ни за ци ја 

ко ји из ја ве во љу да се учла не и упла те члан ски 
улог.

Ре дов ни чла но ви су:
– до бро тво ри, ве ли ки до бро тво ри и до бро

тво ри за ду жби на ри (фи зич ка и прав на ли ца), ко
ји упла ћу ју од ре ђе ни улог јед ном за сваг да;
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– ула га чи и ула га чи са уве ћа ним уло гом (ра
ни је прет плат ни ци на Ко ло СКЗ) ко ји пла ћа ју улог 
за ка лен дар ску го ди ну; уз соп стве ну са гла сност.

– за по сле ни, ко ји су (са да и убу ду ће) у стал
ном рад ном од но су са СКЗ, а ни су оште ти ли 
СКЗ или угро зи ли њен углед, и то та ко што им 
се по сле пет на ест го ди на не пре кид ног рад ног 
ста жа при зна је свој ство чла на ула га ча, а по сле 
два де сет пет го ди на та квог рад ног од но са свој
ство до бро тво ра. Они, док су у рад ном од но су са 
СКЗ, не мо гу би ти кан ди до ва ни у свр ху би ра ња 
од стра не Скуп шти не СКЗ за чла на Управ ног или 
Над зор ног од бо ра. У слу ча ју при зна тог свој ства 
ре дов ног чла на по осно ву рад ног ста жа у СКЗ, 
до жи вот но се не пла ћа го ди шњи улог чла на ула
га ча, ни ти по сто ји оба ве за до бро твор ног уло га.

Управ ни од бор мо же по је ди не по ве ре ни ке, 
ко ји се бу ду за ду же вре ме жи вље за у зи ма ли за 
За дру гу, пред ло жи ти го ди шњој Скуп шти ни за 
од ли ко ва ње осо би тим при зна њем или из бо ром 
за чла но ве до бро тво ре.

Ви си на члан ских уло га утвр ђу је се од лу ком 
Скуп шти не СКЗ, а на пред лог Управ ног од бо ра.

Управ ни од бор мо же у то ку го ди не пре и спи
та ти или про ме ни ти ви си ну члан ских уло га ако 
на сту пе окол но сти ко је на ла жу та кву из ме ну, уз 
оба ве зу да ову сво ју од лу ку до ста ви Скуп шти ни 
на по твр ду, на пр вој на ред ној сед ни ци.

Члан 18.
Управ ни од бор на пред лог Ко ми си је за 

члан ство би ра у на ро ду по ве ре ни ке СКЗ пре ко 
ко јих ши ри члан ство СКЗ, уна пре ђу је ве зу са по
сто је ћим чла но ви ма, ша ље књи ге, при ма уло ге 
итд. По ве ре ник, док има то свој ство, сма тра се 
чла ном ула га чем. Од лу ком о члан ским уло зи ма, 
детаљније се ре гу ли шу оба ве зе и пра ва  по ве ре
ни ка у вези са плаћањем уве ћа ног члан ског уло
га, пра ва на евен ту ал ни про це нат од при ку пље
них члан ских уло га и/или на на док на ду евен ту
ал них тро шко ва.

Члан 19.
По ча сне чла но ве би ра Скуп шти на СКЗ на 

пред лог Управ ног од бо ра.
За по ча сног чла на Управ ни од бор мо же пред

ло жи ти књи жев ни ка, на уч ни ка, јав ног или кул
тур ног рад ни ка, углед ног при вред ни ка за слу жног 
за на пре дак СКЗ и срп ске књи ге.

По ча сни чла но ви има ју сва пра ва ре дов них 
чла но ва ула га ча, али не пла ћа ју члан ски улог.

По ча сни чла но ви до би ја ју по ве љу СКЗ, чи ји 
об лик од ре ђу је Управ ни од бор.

Члан 20.
Члан ство у СКЗ пре ста је:
1. смр ћу ре дов ног чла на,
2. пре стан ком ра да учла ње не ор га ни за ци је 

(прав ног ли ца),
3. ис пи сом,
4. не ре дов ним пла ћа њем члан ског уло га,
5. ис кљу че њем.
Управ ни од бор мо же ис кљу чи ти чла на ако је 

ње гов рад ште тан по ин те ре се и углед СКЗ.
На од лу ку о ис кљу че њу из члан ства члан се мо

же жа ли ти Скуп шти ни СКЗ, чи ја је од лу ка ко нач на.
По пре стан ку члан ства упла ће ни члан ски 

улог оста је СКЗ.

Члан 21.
Ре дов ни чла но ви, укљу чу ју ћи и до са да шње 

до бро тво ре, мо гу ку пи ти из да ња СКЗ са по пу
стом ко ји утвр ђу је Управ ни од бор.

По пуст се оства ру је ис кљу чи во по јед ном 
осно ву на је дан ку пље ни при ме рак истог из да ња 
јед ног на сло ва.

Гла сник СКЗ до би ја ју сви ре дов ни чла но ви 
бес плат но.

Члан 22.
Сви ре дов ни чла но ви има ју пра во да уче

ству ју у ра ду Скуп шти не СКЗ, а прав на ли ца то 
пра во оства ру ју пре ко сво јих пред став ни ка, под 
усло вом да има ју свој ство ре дов ног чла на пре ма 
од ред би ста ва 2. чла на 17. ових Пра ви ла, на дан 
одр жа ва ња Скуп шти не.

ОР ГА НИ СКЗ

Члан 23.
Ор га ни СКЗ је су:
1. Скуп шти на,
2. Управ ни од бор,
3. Над зор ни од бор,
4. Управ ник,
5. Глав ни уред ник.

СКУП ШТИ НА

Члан 24.
Скуп шти на је нај ви ши ор ган СКЗ. Чи не је 

ре дов ни и по ча сни чла но ви.
Ре дов на скуп шти на са ста је се јед ном го ди

шње, сем у из у зет ним слу ча је ви ма, а њен са зив 
за ка зу је Управ ни од бор.

Управ ни од бор за ка зу је ван ред ну Скуп шти
ну ка да на ђе за по треб но, за тим ка да њен са зив 
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за тра жи јед но гла сно Над зо р ни од бор и/или нај
ма ње 1/3 укуп ног бро ја ре дов них чла но ва СКЗ, 
ко ји на Скуп шти ни има ју пра во од лу чи ва ња.

Ван ред на Скуп шти на рас пра вља и од лу чу је 
ис кљу чи во о пи та њи ма ра ди ко јих је са зва на.

Члан 25.
Скуп шти ну за ка зу је Управ ни од бор у ро ку за 

одр жа ва ње, ко ји омо гу ћа ва по ча сним и ре дов
ним чла но ви ма да се мо гу у про сто ри ја ма СКЗ 
упо зна ти са до ку мен ти ма о ко ји ма ће се рас пра
вља ти и од лу чи ва ти у окви ру по је ди них та ча ка 
пред ло же ног днев ног ре да Скуп шти не.

Рок из прет ход ног ста ва не мо же би ти кра ћи 
од 30 ка лен дар ских да на.

За ка зи ва ње Скуп шти не у ро ку из ста ва 2. овог 
чла на, Управ ни од бор огла ша ва са пред ло же ним 
днев ним ре дом, оба ве ште њем о пра ву на увид 
у од го ва ра ју ће до ку мен те и ро ку за под но ше ње 
пред ло га Скуп шти ни, нај ма ње у јед ном бе о град
ском ли сту ве ћег ти ра жа.

Гла сник СКЗ, са по зи вом за Скуп шти ну, пред
ло же ним днев ним ре дом и свим из ве шта ји ма и 
пред ло зи ма о ко ји ма ће се на осно ву ње га рас пра
вља ти и од лу чи ва ти, до ста вља се свим по ча сним 
и ре дов ним чла но ви ма СКЗ нај ма ње пет на ест да
на пре од ре ђе ног да ту ма са зи ва Скуп шти не.

Члан 26.
Пра во уче шћа на Скуп шти ни СКЗ има ју сви 

ре дов ни и по ча сни чла но ви. Уко ли ко не ко од 
чла но ва на Скуп шти ну не до ђе, сма тра ће се да 
се он тог пра ва од ре као, и Скуп шти на ће, по сле 
15 ми ну та че ка ња, пу но ва жно ре ша ва ти са оно
ли ко чла но ва ко ли ко их је на Скуп шти ну до шло.

Скуп шти на од лу чу је ве ћи ном гла со ва по ча
сних чла но ва, до бро тво ра и оних чла но ва ула га ча 
ко ји су то би ли у нај ма ње три уза стоп не го ди не 
пре го ди не ње ног одр жа ва ња.

Члан 27.
У скла ду са чла ном 3839 ових Пра ви ла, 

Скуп шти ном ру ко во ди пред сед ник, од но сно 
пот пред сед ник Управ ног од бо ра СКЗ, а у слу а ју 
њи хо вог од су ства, нај ста ри ји по го ди на ма члан 
Управ ног од бо ра.

О ра ду Скуп шти не во ди се за пи сник ко ји ове
ра ва ју три од Скуп шти не иза бра на ове ра ча за пи
сни ка, ко ји су у исто вре ме и бро ја чи гла со ва.

Члан 28.
Скуп шти на СКЗ:
1. при хва та По слов ник о свом ра ду;

2. би ра Кан ди да ци о ну ко ми си ју и ове ра че 
за пи сни ка;

3. до но си Пра ви ла СКЗ и њи хо ве из ме не и 
до пу не;

4. ре ша ва о из ве шта ји ма Управ ног и Над зор
ног од бо ра о по сло ва њу и ста њу СКЗ и да је им 
раз ре шни цу;

5. по твр ђу је го ди шњи ра чун СКЗ за прет ход
ну го ди ну;

6. одо бра ва фи нан сиј ски и из да вач ки план 
за те ку ћу го ди ну;

7. би ра сва ке тре ће го ди не, у скла ду са ста
вом 1. чла на 37 ових Пра ви ла, а по по тре би и 
сва ке го ди не у скла ду са ста вом 3. истог чла на, 
чла но ве Управ ног и Над зор ног од бо ра, осим 
управ ни ка и глав ног и уред ни ка;

8. би ра по ча сне чла но ве по пред ло гу Управ
ног од бо ра;

9. од лу чу је о дру гим пи та њи ма за ко ја је по 
овим Пра ви ли ма по треб на ње на од лу ка.

Члан 29.
Чла но ви СКЗ мо гу, пи са ним пу тем, под но си

ти Скуп шти ни пред ло ге и аманд ма не на Пра ви ла 
СКЗ. Пред ло ге и аманд ма не тре ба под не ти Управ
ном од бо ру нај доц ни је 15 да на пред Скуп шти ну.

Пред ло ге и аманд ма не на Пра ви ла СКЗ ко ји 
су под не ти по сле овог ро ка или на са мој Скуп
шти ни, она ће узе ти у пре трес са мо ако та ко од
лу чи дво тре ћин ска ве ћи на при сут них чла но ва 
ко ји има ју пра во од лу чи ва ња.

УПРАВ НИ ОД БОР

Члан 30.
Управ ни од бор је ор ган упра вља ња СКЗ.
Управ ни од бор се са сто ји од 21 чла на, од ко

јих 19 би ра Скуп шти на. Управ ник и глав ни уред
ник су чла но ви Управ ног од бо ра по функ ци ји.

У слу ча ју из јед на че ног бро ја гла со ва, од лу
чу је глас пред сед ни ка.

Члан 31.
На пр вој сед ни ци по из бо ру, Управ ни од бор 

се кон сти ту и ше би ра ју ћи из ре да чла но ва би ра
них од стра не Скуп шти не:

Пред сед ни ка СКЗ, пот пред сед ни ка и се кре
та ра;

Књи жев ни од сек од 14 чла но ва и Еко ном ски 
од сек од 7 чла но ва;

Ко ми си ју за Ко ло од 7 чла но ва, Ко ми си ју 
за члан ство од 5 чла но ва и Ко ми си ју за Пра ви ла 
СКЗ од 3 чла на.
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Члан 32.
Ду жно сти Управ ног од бо ра су:
1. упра вља це ло куп ним ра дом СКЗ из ме ђу 

две Скуп шти не;
2. пред ла же Скуп шти ни из ме ну и до пу ну 

Пра ви ла СКЗ;
3. са зи ва Скуп шти ну и под но си јој из ве

штај о свом ра ду и укуп ном ра ду СКЗ; пред ла же 
Скуп шти ни го ди шњи ра чун на по твр ђи ва ње; из
вр ша ва од лу ке Скуп шти не;

4. ста ра се о имо ви ни СКЗ;
5. на сто ји да оку пи што ве ћи број чла но ва 

да та ко и на дру ге при клад не на чи не обез бе ди 
сред ства за рад СКЗ;

6.  утвр ђу је го ди шњи из да вач ки и фи нан сиј
ски план;

7. утвр ђу је и пред ла же Скуп шти ни ду го роч
ни из да вач ки и фи нан сиј ски про грам СКЗ;

8. до но си оп шта ак та за ко ја је овла шћен за
ко ном и овим Пра ви ли ма;

9. за кљу чу је (као по сло да вац) Уго вор о ра ду 
са управ ни ком и глав ним уред ни ком СКЗ;

10. по ста вља и раз ре ша ва ду жно сти управ
ни ка и глав ног уред ни ка;

11. осни ва и уки да уре ђи вач ке од бо ре, ко
ми си је и дру га сво је те ла;

12. уре ђу је на чин ко ри шће ња ар хив ске гра
ђе и би бли о те ке СКЗ;

13. до де љу је На гра ду Срп ске књи жев не за
дру ге за жи вот но де ло ис так ну тим књи жев ни ци
ма и на уч ни ци ма;

14. оба вља и дру ге по сло ве и до но си од лу ке 
у скла ду са овим Пра ви ли ма и за ко ном;

15. до но си По слов ник о свом ра ду.

Члан 33.
Управ ни од бор се са ста је пре ма по тре би, а 

нај ма ње че ти ри пу та у то ку го ди не.
Управ ни и Над зор ни од бор мо гу одр жа ва ти 

и за јед нич ке сед ни це, при че му, при ли ком од лу
чи ва ња, сва ки од од бо ра гла са по себ но.

У из у зет ним при ли ка ма Управ ни од бор мо же 
одр жа ти сед ни цу и елек трон ским пу тем.

Члан 34.
Књи жев ни од сек Управ ног од бо ра раз ма тра 

го ди шњи из да вач ки план, уса гла шен са фи нан
сиј ским пла ном, и ду го роч ни из да вач ки про грам 
и пре по ру чу је их за усва ја ње Управ ном од бо ру.

Еко ном ски од сек Управ ног од бо ра раз ма тра 
го ди шњи из да вач ки и фи нан сиј ски план, по лу
го ди шњи и го ди шњи ра чун и ста ра се да уна пре
ди ко мер ци јал но и фи нан сиј ско по сло ва ње СКЗ. 

Сво је пред ло ге и пре по ру ке до ста вља Управ ном 
и Над зор ном од бо ру.

НАД ЗОР НИ ОД БОР

Члан 35.
Над зор ни од бор има пет чла но ва. На пр

вој сед ни ци по сле из бо ра из сво јих ре до ва би ра 
пред сед ни ка и пот пред сед ни ка Над зор ног од бо
ра.

У слу ча ју из јед на че ног бро ја гла со ва од лу
чу је глас пред сед ни ка.

Члан 36.
Ду жно сти Над зор ног од бо ра су:
1. вр ши кон тро лу над фи нан сиј ским по сло

ва њем СКЗ у скла ду са овим Пра ви ли ма и за ко
ном, сто га има пра во уви да у све од лу ке и по
дат ке ко ји се ти чу ма те ри јал ног по сло ва ња СКЗ, 
ка ко ор га на упра вља ња та ко и Струч не слу жбе;

2. утвр ђу је да ли се по слов не књи ге и дру га 
до ку мен та СКЗ во де уред но и у скла ду са про
пи си ма;

3. вр ши пре гле де ма те ри јал ног ста ња СКЗ 
го ди шње и пре ма ука за ној по тре би; о то ме се 
во ди за пи сник, ко ји пот пи су ју пред сед ник и сви 
чла но ви од бо ра; сво је из ве шта је до ста вља, зна ња 
ра ди, Управ ном од бо ру;

4. под но си Скуп шти ни го ди шњи из ве штај о 
ма те ри јал ном ста њу, по сло ва њу и го ди шњем ра
чу ну СКЗ; да је ми шље ње о пред ло зи ма за рас по
де лу до бит ка или по кри ва ње гу бит ка СКЗ;

5. оба вља и дру ге по сло ве у скла ду с овим 
Пра ви ли ма и за ко ном, а ко ји по сво јој при ро ди 
спа да ју у де ло круг ње го вог ра да;

6. до но си По слов ник о свом ра ду.

ИЗ БО РИ И ПО ПУ ЊА ВА ЊЕ 
УПРАВ НОГ И НАД ЗОР НОГ ОД БО РА

Члан 37.
Сва ке тре ће го ди не из Управ ног од бо ра и 

Над зор ног од бо ра исту па јед на тре ћи на чла но
ва по ре до сле ду свог из бо ра и њи хо ва се ме ста 
по пу ња ва ју скуп штин ским из бо ром. Скуп шти
на мо же за на ред ни ман дат иза бра ти иста ли ца. 
Уко ли ко је из у зет но ви ше од јед не тре ћи не би ло 
иза бра но исто вре ме но, до јед не тре ћи не под ло
жне би ра њу до ла зи се из ја шња ва њем исто вре
ме но иза бра них да ли мо гу и же ле да на ста ве са 
ра дом у Управ ном или Над зор ном од бо ру, као и 
во ђе њем ра чу на у ко јој су ме ри у прет ход не три 
го ди не би ли у мо гућ но сти да уче ству ју у ра ду 
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Управ ног од бо ра, укљу чу ју ћи и ње го ва те ла, од
но сно у ра ду Над зор ног од бо ра.

Ако се у то ку го ди не ко је ме сто чла на Управ
ног од бо ра, од но сно Над зор ног од бо ра, упра зни, 
са ми од бо ри ко оп ти ра ће на упра жње на ме ста 
дру га ли ца до сле де ће Скуп шти не ко ја ће их по
пу ни ти из бо ром.

У слу ча ју спре че но сти не ког чла на Управ ног 
или Над зор ног од бо ра да уче ству је у ра ду те ла 
чи ји је члан, оно пред ла же пр вој го ди шњој Скуп
шти ни СКЗ да та квог чла на и пре ис те ка ње го вог 
ман да та за ме ни дру гим.

ПРЕД СЕД НИК

Члан 38.
Пред сед ник пред ста вља СКЗ и об је ди њу је 

укуп ну ње ну де лат ност.
Са зи ва сед ни це Управ ног од бо ра ко ји ма 

пред се да ва.
Пред сед ник пред се да ва и Скуп шти ни СКЗ.
Има и дру га пра ва и оба ве зе у скла ду са за

ко ном, овим Пра ви ли ма и По слов ни ком Управ
ног од бо ра.

ПОТ ПРЕД СЕД НИК

Члан 39.
Пот пред сед ник СКЗ по ма же пред сед ни ку у 

оба вља њу ње го вих ду жно сти. У слу ча ју ње го ве 
од сут но сти или спре че но сти, за ме њу је пред сед
ни ка.

Ор га ни зу је рад Еко ном ског од се ка, ко ме и 
пред се да ва.

СЕ КРЕ ТАР

Члан 40.
Ор га ни зу је рад Књи жев ног од се ка, ко ме и 

пред се да ва.
При пре ма са пред сед ни ком сед ни це Управ

ног од бо ра и од го ва ра за за пи сни ке са ње го вих 
сед ни ца. Са ста вља са пред сед ни ком го ди шњи 
из ве штај Управ ног од бо ра, ко ји по одо бре њу од
бо ра под но си Скуп шти ни.

Пра ти опе ра тив не ак тив но сти управ ни ка и 
уред ни ка, ко ји га ин фор ми шу о ак тив но сти ма у 
окви ру Струч не слу жбе, и у за јед ни ци са пред сед
ни ком ста ра се о ре дов ном од ви ја њу ак тив но сти 
од секâ и ко ми си ја Управ ног од бо ра. Од го вор ни је 
уред ник Гла сни ка СКЗ.

У слу ча ју од сут но сти или спре че но сти пред
сед ни ка и пот пред сед ни ка, за ме њу је их у ра ду.

У слу ча ју од сут но сти се кре та ра, за ме њу је га 
члан ко га од ре ди Управ ни од бор.

УРЕ ЂИ ВАЧ КИ ОД БО РИ

Члан 41.
За уре ђи ва ње по себ них би бли о тека, пред

ви ђе них у чла ну 7. ових Пра ви ла, Управ ни од бор 
мо же иза бра ти, као струч на и са ве то дав на те ла, 
уре ђи вач ке од бо ре.

СТРУЧ НА СЛУ ЖБА

Члан 42.
За оба вља ње сво јих по сло ва СКЗ има Струч

ну слу жбу.
Струч ну слу жбу чи не за по сле ни од ре ђе не 

струч но сти ко ји су у стал ном рад ном од но су са 
СКЗ. Они оства ру ју сво ја пра ва, оба ве зе и од
го вор но сти у скла ду са за ко ном, под за кон ским 
про пи си ма, овим Пра ви ли ма и Пра вил ни ком о 
ра ду Срп ске књи жев не за дру ге.

За по сле ни у Струч ној слу жби од го ва ра ју, у 
скла ду са сво јим оба ве за ма и овла шће њи ма, за 
за ко ни то, пра вил но и бла го вре ме но оба вља ње 
по сло ва.

Ор га ни за ци ја и рад Струч не слу жбе од ре ђе
ни су оп штим ак ти ма о ор га ни за ци ји и си сте ма
ти за ци ји по сло ва.

УПРАВ НИК

Члан 43.
Управ ни ка по ста вља и раз ре ша ва Управ ни 

од бор.
Би ра се на осно ву јав ног кон кур са на че ти ри 

го ди не и мо же би ти по но во би ран.
Управ ни од бор мо же управ ни ка раз ре ши ти 

и пре ис те ка ман да та.
По функ ци ји је члан Управ ног од бо ра.

Члан 44.
Управ ник је из вр ши лац од лу ка Управ ног 

од бо ра, ко ме од го ва ра за свој рад. Ду жно сти 
управ ни ка су:

1. ру ко во ди Струч ном слу жбом СКЗ;
2. ре а ли зу је од лу ке Скуп шти не и Управ ног 

од бо ра;
3. ор га ни зу је и во ди по сло ва ње СКЗ;
4. за сту па СКЗ;
5. ста ра се о за ко ни то сти и од го ва ра за за ко

ни тост ра да СКЗ;
6. до но си оп шти акт ко јим се утвр ђу ју рад

на ме ста, вр ста и сте пен струч не спре ме и дру ги 
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усло ви за рад на од ре ђе ном рад ном ме сту, као и 
оста ла за ко ном пред ви ђе на акта, из у зев Пра вил
ни ка о ра ду СКЗ;

7. вр ши из бор из ме ђу при ја вље них кан ди да та;
8. за кљу чу је уго вор о ра ду и из ме не уго во ра 

о ра ду са за по сле ни ма;
9.  до но си ре ше ње о рас по ре ђи ва њу за по

сле ног;
10. за кљу чу је спо ра зум о пре у зи ма њу за по

сле ног;
11. по кре ће и во ди ди сци плин ски по сту пак 

и из ри че ди сци плин ске ме ре;
12. до но си ре ше ње о уда ље њу за по сле ног;
13. от ка зу је уго вор о ра ду, од но сно до но си 

ре ше ње о пре стан ку рад ног од но са;
14. под но си из ве штај о свом ра ду Управ ном 

од бо ру нај ма ње два пу та го ди шње.
Има и дру ге оба ве зе у скла ду са за ко ном, 

Пра вил ни ком о ра ду СКЗ и овим Пра ви ли ма.
Ду жно сти управ ни ка од ре ђе не су Пра вил

ни ком о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји по сло
ва Струч не слу жбе СКЗ.

Од го во ран је за уна пре ђе ње и успе шност 
укуп ног по сло ва ња СКЗ у скла ду са од лу ка ма и 
за кључ ци ма ор га на упра вља ња, ко ји ма за свој 
рад од го ва ра.

Члан 45.
Управ ник мо же да пре не се не ка сво ја овла

шће ња, у це ли ни или де ли мич но, ра ди сва ко днев
ног оба вља ња те ку ћих по сло ва, на за по сле ног са 
по себ ним овла шће њи ма и од го вор но сти ма.

ГЛАВ НИ УРЕД НИК

Члан 46.
Глав ног  уред ни ка би ра и раз ре ша ва Управ

ни од бор.
Глав ни уред ник се би ра на осно ву јав ног 

кон кур са на че ти ри го ди не и мо же би ти по но
во би ран. Управ ни од бор мо же глав ног уред ни ка 
раз ре ши ти и пре ис те ка ман да та.

Ру ко во ди Из да вач ком слу жбом и ста ра се о 
из да вач кој де лат но сти СКЗ у ду ху ње них ци ље ва 
и за да та ка.

Ор га ни зу је и об је ди њу је рад Ко ми си је за 
Ко ло, уре ђи вач ких од бо ра и ре дак ци је. Са њи ма 
при пре ма на црт го ди шњег из да вач ког пла на и 
ду го роч ног из да вач ког про гра ма, ко је пред ла же 
Књи жев ном од се ку на раз ма тра ње и Управ ном 
од бо ру на усва ја ње.

Са управ ни ком скла па уго во ре с ау то ри ма и 
бри не о ис пла ти ау тор ских хо но ра ра.

Ду жно сти глав ног уред ни ка од ре ђе не су 
Пра вил ни ком о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји 
по сло ва Струч не слу жбе СКЗ.

Од го во ран је за из вр ше ње од лу ка ор га на 
упра вља ња ко је се од но се на из да вач ку де лат ност 
СКЗ и за оства ре ње из да вач ког пла на.

По функ ци ји је члан Управ ног од бо ра, ко ме 
за свој рад од го ва ра.

ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 47.
СКЗ по ред Пра ви ла до но си и дру га оп шта 

ак та:
1. Пра вил ник о уну тра шњој ор га ни за ци ји и 

си сте ма ти за ци ји по сло ва и рад них ме ста;
2. Пра вил ник о ра ду;
3. Пра вил ник о ра чу но вод ству и ра чу но вод

стве ним по ли ти ка ма;
4. Пра вил ник о кан це ла риј ском и ар хив

ском по сло ва њу;
5. Пра вил ник о за шти ти на ра ду;
6. По слов ни ке о ра ду ор га на СКЗ: Скуп шти

не, Управ ног од бо ра и Над зор ног од бо ра.
7. и оста ла за ко ном оба ве зу ју ћа ак та.

Члан 48.
Ра чун ска и по слов на го ди на СКЗ по кла па се 

са ка лен дар ском го ди ном.

Члан 49.
Ако би Срп ска књи жев на за дру га до шла у 

си ту а ци ју да пре ста не са ра дом, ње на имо ви на 
по из вр ше ној ли кви да ци ји по ве ра ва се Срп ској 
ака де ми ји на у ка и умет но сти у Бе о гра ду, ко ја од 
ње обра зу је фонд под име ном Фонд Срп ске књи
жев не за дру ге. 

Члан 50.
Пре чи шћен текст са из ме на ма и до пу на ма 

до са да шњих Пра ви ла СКЗ сту па на сна гу ка да их 
усво ји Скуп шти на СКЗ. Ор га ни за ци ја ра да, по
сло ва ње и оп шти ак ти СКЗ мо ра ју би ти у скла ду 
са овим Пра ви ли ма, а у слу ча ју не ус кла ђе но сти 
при ме њи ва ће се не по сред но од ред бе ових Пра
ви ла.

Сту па њем на сна гу ових Пра ви ла пре ста ју 
да ва же и да се при ме њу ју Пра ви ла Срп ске књи
жев не за дру ге до не та на 101. ре дов ном за се да њу 
ње не Скуп шти не од 12. де цем бра 2017. го ди не.


