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На основу чланова 2, 8 и 12. у вези члана 78. Закона о удружењима („Службени 
гласник РС“ бр. 51-09), на седници Скупштине Удружења књижевника Србије 
Књижевне заједнице Крагујевац, одржаној дана 17. 11. 2017. године у Крагујевцу, 
по указаној потреби за упис усклађивања у регистар, донет је: 
 
 

СТАТУТ 
УДРУЖЕЊА КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ 

КЊИЖЕВНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КРАГУЈЕВАЦ 
 

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Удружење књижевника Србије Књижева заједница Крагујевац у оквиру 
асоцијације Удружења књижевника Србије са седиштем у Крагујевцу, Ул. Браће 
Петковић 13/16 је самостална сталешка, добровољна и невладина недобитна 
организација књижевника основана ради остваривања и унапређења заједничких 
циљева и интереса у области заступања књижевног еснафа, издаваштва и 
неговања традиције. 

Удружење књижевника Србије Књижевна заједница Крагујевац (у даљем 
тексту скраћеног назива Књижевна заједница Крагујевац и симбола КЗК) у оквиру 
асоцијације Удружења књижевника Србије као сталешка организација писаца 
окупља књижевнике независно од њихових политичких и верских опредељења и 
националне припадности. 

У остваривању и унапређивању заједничких циљева и интереса, Удружење 
књижевника Србије Књижевној заједници Крагујевац је страно свако кршење 
зајамчених људских и мањинских права, или изазивање и подстицање 
неравноправности, мржње и нетрпељивости засноване на расној, националној, 
верској или другој припадности или опредељењу, као и полу, роду, физичком, 
психичким или другим карактеристикама и особеностима.  
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Kњижевна заједница Крагујевац у оквиру асоцијације Удржења 
књижевника Србије је нестраначка и неполитичка организација и делује на целој 
територији Републике Србије. 

Књижевна заједница Крагујевац је правни следбеник Подружнице 
Удружења књижевника Србије за Шумадијски округ, без терета, уписана под 
редним бројем 78 у Регистар друштвених организација и удружења грађана који 
се води код МУП-а РС, ПУ Крагујевац ПС Крагујевац. 
 

Члан 2. 
 

Назив Удружења је: Удружење књижевника Србије Књижевна заједница 
Крагујевац, скраћеног назива Књижевна заједница Крагујевац. 

Подручје делатности је територија Републике Србије, а кроз књижевне 
заједнице и секције Удружење књижевника Србије Књижевна заједница 
Крагујевац, остварује деловање у дијаспори. Седиште Књижевне заједнице 
Крагујевац налази се на адреси Браће Петковић 13, Крагујевац, која је и седиште 
канцеларије Удружења. 

Амблем Удружења књижевника Србије је штит са четири књиге у сваком 
углу, које чине стилизовани крст, са скраћеницом УКС. Текст на печату 
Удружења гласи: Удружење књижевника Србије Књижевна заједница Крагујевац, 
Крагујевац, а у средини печата налази се цртеж амблема Удружења. 
 

Члан 3. 
 

Књижевна заједница Крагујевац има својство правног лица. 
Књижевну заједницу Крагујевац представља и заступа председник 

Скупштине Удружења (потписује опште акте, уговоре, налоге, склапа договоре и 
споразуме...) или лице које он за то овласти (прокура) за одређени обим послова 
или радних задатака у оквиру делатности Удружења. 
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II – ЦИЉЕВИ КЊИЖЕВНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КРАГУЈЕВАЦ 
 

Члан 4. 
 

У Књижевној заједници Крагујевац књижевници: 
- Унапређују и афирмишу оригинално књижевно стваралаштво и културу 

српског народа; 
- Доприносе афирмацији књиге и књижевности; 
- Приређују књижевне скупове, расправе и трибине, домаће и међународне 

књижевне манифестације, баве се неговањем књижевно-културне традиције, 
обележавају јубилеје и значајне догађаје у култури и књижевности; 

- Баве се недобитном издавачком делатношћу; 
- Сарађују са одговарајућим друштвима и удружењима у земљи и иностранству, 

развијају међународну културну и књижевну сарадњу; 
- Воде бригу о заштити књижевних, моралних и ауторских права; 
- Сарађују са одговарајућим друштвима и удружењима у земљи и иностранству, 

развијају међународну културну и књижевну сарадњу; 
 
 

Члан 5. 
 

С циљем остваривања својих задатака Књижевна заједница Крагујевац: 
- Издаје часопис за књижевност, језик, културу и изузетност „Крило“; 
- Покреће и издаје часописе, листове и друге врсте књижевних публикација, као 

и друга своја издања у складу са законом; 
- Оснива књижевне трибине, књижевне награде и предузима одређене акције са 

циљем трајних обележавања успомена на поједине значајне књижевне 
личности и догађаје; 

- Оснива фондове и задужбине, прихвата и извршава легате о чему одлуку 
доноси Управни одбор КЗК и Управа Удружења књижевника Србије. 
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III – ЧЛАНОВИ КЊИЖЕВНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КРАГУЈЕВАЦ 
 

Члан 6. 
 

Чланство у Књижевној заједници Крагујевац је добровољно. 
Члан Књижевне заједнице Крагујевац може бити књижевни стваралац чијим 
делима је призната уметничка и културна вредност и који прихвата одредбе овог 
Статута, а који објављивањем својих радова доприноси књижевном стваралаштву 
и култури, који је члан Удружења књижевника Србије, Београд, Француска 7. 
Члан Књижевне заједнице Крагујевац може се учланити и у друга књижевна 
удружења. 

Поред редовних чланова, КЗК има и почасне чланове. За почасне чланове 
могу се бирати књижевници, јавни и културни радници из земље и иностранства 
који својом делатношћу значајно унапређују положај књиге и доприносе 
афирмацији књижевног стваралаштва у земљи и иностранству. 
Почасни чланови, по правилу, не учествују у редовном раду КЗК, али имају право 
да дају предлоге и сугестије од значаја за рад удружења. 
Почасне чланове бира УО КЗК. 
 
 

IV – ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА 
 

Члан 7. 
 

Чланови Књижевне заједнице Крагујевац имају следећа права и дужности: 
- Да својом стваралачком и културном делатношћу непосредно доприносе 

остваривању циљева и задатака Књижевне заједнице Крагујевац; 
- Да доприносе афирмацији и друштвеном угледу КЗК; 
- Да учествују у активностима Удружења књижевника Србије и Књижевне 

заједнице Крагујевац; 
- Да покрећу разматрање и учествују у решавању питања од интереса за чланове 

Књижевне заједнице Крагујевац и положај књижевног стваралаштва и културе 
уопште; 

- Да остварују контролу рада КЗК и носилаца појединих овлашћења у 
Књижевној заједници Крагујевац; 
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- Да редовно плаћају годишњу чланарину. 
 
 

Члан 8. 
 

Чланови Књижевне заједнице Крагујевац су дужни да се придржавају 
одредаба Статута и других општих аката Књижевне заједнице Крагујевац. 
 

Члан 9. 
 

Члан Књижевне заједнице Крагујевац плаћањем годишње чланарине, 
прихватањем одредаба Статута и стваралаштвом стиче својство активног члана са 
свим правима која произилазе из Статута. 

Чланови који не плаћају чланарину не могу учествовати у раду Скупштине, 
кандидовању и бирању, нити могу бити чланови и учествовати у раду осталих 
органа Удружења књижевника Србије као ни у другим облицима његовог рада, 
уколико од наведене обавезе нису изузети. 

Чланство члану Књижевне заједнице престаје у случају не вршења 
дужности из члана 7. Овог Статута или на основу своје воље. 

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина већином гласова својих 
чланова. 

Чланови КЗК могу се организовати у секције према врсти стваралаштва 
(писци за децу, сатиричари и сл.), као и у књижевне заједнице, у складу с 
регионалним и другим потребама и интересима. 

Књижевну секцију може основати најмање десет чланова Удружења а 
књижевну заједницу најмање три члана. 

Оснивање књижевне секције или књижевне заједнице и почетак њиховог 
рада потврђује Управи одбор Удружења књижевника Србије. 
 
 

Члан 10. 
 

Чланови Књижевне заједнице Крагујевац могу развијати и друге облике 
организовања кроз краткорочне и дугорочне пројекте, при чему су дужни да 
поштују важеће законске норме, Статут КЗК и јавност рада. 
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V – ОРГАНИ КЊИЖЕВНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КРАГУЈЕВАЦ 
 

Члан 11. 
 

Органи Књижевне заједнице Крагујевац, који се бирају на годишњој 
скупштини у мандату од четири године, са могућношћу поновног избора, су 
(побројани од 2. до 3): 
 

1. Скупштина КЗК 
2. Управни одбор. 
3. Надзорни одбор. 

 
Члан 12. 

 
Скупштина Књижевне заједнице Крагујевац је највиши орган КЗК коју чине 

сви чланови Књижевне заједнице Крагујевац који испуњавају одредбе из чланова: 
7, 8 и 9. овог Статута. 

Надлежности Скупштине КЗК: 
- Расправља и одлучује о свим питањима у оквиру циљева и задатака Књижевне 

заједнице Крагујевац; 
- Разматра и усваја програме и планове рада Књижевне заједнице Крагујевац; 
- Доноси Статут и друге одлуке о раду органа Књижевне заједнице Крагујевац; 
- Доноси Пословник о свом раду; 
- Доноси правилнике и друге опште акте КЗК; 
- Разматра и усваја извештаје о раду органа КЗК и радних тела; 
- Бира и разрешава чланове органа и радних тела Књижевне заједнице 

Крагујевац; 
- Усваја финансијски план и завршни рачун; 
- Одлучује о статусним променама КЗК; 
- Разматра и друга питања предвиђена Законом, овим Статутом и другим актима 

Књижевне заједнице Крагујевац; 
- Доноси одлуку о престанку рада Књижевне заједнице Крагујевац и одлучује о 

њеној имовини. 
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Члан 13. 
 

Скупштина заседа и одлучује пуноважно ако је присутна најмање половина 
чланова Књижевне заједнице Крагујевац који су испунили своје обавезе из 
чланова 7, 8, 9 и 10. овог Статута, па имају права активних чланова. Одлучује се 
присутним бројем активних чланова и доноси одлуке простом већином. 

Седнице Скупштине одржавају се према потреби, а најмање једанпут 
годишње. 

Седницама Скупштине председава председник, или други члан радног 
Председништва кога бира Скупштина, као и још два члана радног 
Председништва. 

Гласање за све изборне функције по одлуци Скупштине може да буде јавно 
или тајно, о чему одлучује Скупштина јавним изјашњавањем. 
 
 

Члан 14. 
 

УПРАВНИ ОДБОР 
 

Управни одбор је извршни орган Скупштине који броји 3 (три) члана. 
Проста већина присутних чланова Управног одбора чини кворум довољан за 
пуноправно одлушивање. Члан Управног одбора КЗК не може бити члан 
руководства неке друге књижевне асоцијације. 

Управни одбор доноси одлуке на основу изјашњења – гласања просте 
већине присутних чланова, а у случају парног броја гласова одлучује глас 
председника Књижевне заједнице Крагујевац. Управни одбор по правилу доноси 
одлуке јавним гласањем, осим ако се за поједина питања не одлучи да се 
изјашњава тајним гласањем. Управни одбор, из редова изабраних чланова 
Управног одбора, бира председника. 

Радом Управног одбора руководи председник КЗК. 
Седнице Управног одбора одржавају се по потреби, а најмање једном у три 

месеца. 
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Члан 15. 

 
Управни одбор води текуће послове КЗК. 
Управни одбор додељује годишње награде а установљује и одлучује о 

додели и других награда и признања на основу правилника, самостално или на 
предлог чланова КЗК. 
 
 

Члан 16. 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Председник Удружења књижевника Србије Књижевне заједнице Крагујевац 
је инокосни орган и бира се са мандатом од четири године. Председник руководи 
седницама Управног одбора. 

Председник представља и заступа Књижевну заједницу Крагујевац, стара се 
о извршавању одлука Скупштине и Управног одбора и извршава друге послове 
који су му стављени у надлежност Статутом и нормативним актима и одлукама 
Књижевне заједнице Крагујевац. 

За свој рад председник Књижевне заједнице Крагујевац одговара 
Скупштини. Председник Књижевне заједнице Крагујевац може бити опозван у 
случају кршења закона Републике Србије, Статута Удружења књижевника Србије, 
кршења овог Статута или кршења одлуке Скупштине Заједнице. О опозиву 
председника одлучује већина укупног броја чланова Заједнице. 
 

Члан 17. 
 

НАДЗОРНИ ОДБОР 
 

Надзорни одбор је орган Књижевне заједнице Крагујевац и броји 3 (три) 
члана. Чланови Надзорног одбора из свог реда бирају председника Одбора. 

Надзорни одбор врши надзор над законитошћу рада свих органа Књижевне 
заједнице Крагујевац, у складу са Статутом и важећим прописима. 
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Надзорни одбор одлучује пуноважно уколико је присутна већина његових 
чланова, а одлуке доноси простом већином гласова укупног броја чланова. О 
уоченим неправилностима, Надзорни одбор обавештава УО КЗК Крагујевац и 
предлаже предузимање потребних мера. 
 
 
 

Члан 18. 
 

СЕКРЕТАР 
 

Секретар Књижевне заједнице Крагујевац је њен оперативни орган. 
Секретара КЗК бира Управни одбор на мандат од четири годин, а на основу 
одредаба овог Статута, стим да исто лице може бити бирано у више мандата на ту 
функцију. 

Секретар извршава одлуке Управног одбора и председника, припрема 
седнице Управног одбора и заседања Скупштине, стара се о извршавању 
административних послова органа Књижевне заједнице Крагујевац, обезбеђује 
јавност о раду и обавештава чланове Књижевне заједнице Крагујевац. 

Организује и учествује у културним активностима Књижевне заједнице 
Крагујевац (књижевне вечери, скупови, конференције за штампу, разни облици 
сарадње са другим субјектима) и извршава друге послове утврђене Статутом и 
нормативним актима КЗК. 

Секретар Књижевне заједнице Крагујевац припрема и обезбеђује услове за 
рад Управног одбора и Скупштине КЗК и за свој рад одговара председнику и 
Управном одбору. 

Секретар спроводи одлуке и закључке органа Књижевне заједнице 
Крагујевац.  
 

VI – ЈАВНОСТ РАДА 
 

Члан 19. 
 

Јавност рада Књижевне заједнице Крагујевац остварује се: 
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- Отвореношћу за јавноцт свих делатности Књижевне заједнице Крагујевац, 
књижевних и радних скупова. 

 
VII – МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ И ОДГОВОРАН 

РАД 
 

Члан 20. 
 

Финансијска средства за рад Књижевне заједнице Крагујевац образују се из: 
 
- Чланарине; 
- Из средстава која Књижевна заједница Крагујевац остварује на основу 

пројеката и предлога поднетих Министарству културе и другим 
министарствима, односно из буџета локалних самоуправа, Града и општина, 
као и фондовима и другим институцијама и организацијама за одређене намене 
у остваривању свог програма и плана рада; 

- Сопствених прихода (од издавачке и друге делатности); 
- Спонзорстава и донација; 
- Поклона, легата и задужбина; 
- Других прихода предвиђених Законом. 
 

О материјалном пословању Књижевне заједнице Крагујевац одлучује Управни 
одбор у складу са циљевима, задацима и програмом Књижевне заједнице 
Крагујевац. 

Књижевна заједница Крагујевац води пословне књиге и сачињава финансијске 
извештаје у складу са Законом. 

Управни одбор и Надзорни одбор су дужни да Скупштини КЗК, Крагујевац 
поднесу извештај о финансијско – материјалном пословању. 
 
 

Члан 21. 
 

За своје обавезе Књижевна заједница Крагујевац одговара целокупном 
својом имовином. 
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Имовина КЗК може се користити једино за остваривање њених статутарних 
циљева и не може се делити његовим члановима, оснивачима, члановима органа, 
запосленима или са њима повезаним лицима, као ни добит остварена од 
привредне или друге делатности. 
 
 

VIII – ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА КЊИЖЕВНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
КРАГУЈЕВАЦ 

 
Члан 22. 

 
Иницијативу за измене и допуне Статута могу поднети: Управни одбор, 

Надзорни одбор, или најмање двадесет процената активних чланова Књижевне 
заједнице Крагујевац. 

Иницијатива за измене и допуне Статута се доставља Управном одбору који 
је усваја или одбија. Ако усвоји иницијативу Управни одбор утврђује и припрема 
предлоге измена и допуна и исте доставља Скупштини на усвајање. О изменама и 
допунама Статута одлучују активни чланови Књижевне заједнице Крагујевац 
личним изјашњавањем (простом већином гласова) на Скупштини. 
 
 
 
 

IX – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 23. 
 

Удружење књижевника Србије Књижевна заједница Крагујевац престаје да 
постоји одлуком Скупштине. 

У случају престанка рада Књижевне заједнице Крагујевац сва њена имовина 
се преноси на Удружење књижевника Србије – Фондацију Удружења књижевника 
Србије. 
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Члан 24. 
 

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се 
примењивати одредбе Закона о удружењима. 

 
Члан 25. 

 
Статут је донет у складу са Законом о удружењима и Законом о култури на 

Скупштини Књижевне заједнице Крагујевац     6.  јула 2020. године. 
 

Члан 26. 
 

Овај Статут ступа на снагу и примењује се даном добијања сагласности од 
Управног одбора Удружења књижевника Србије (УКС), од  6. јула   2020. Године. 
 
У Крагујевцу  
6. 7. 2020, године 
 


