У складу са одредбама чл.78. и 12. Закона о удружењима („Службени гласник“,
бр. 51/2009), на скупштини удружења одржаној дана 6.12.2013. у Београду
усвојен је

СТАТУТ УДРУЖЕЊА
„Клуб студената опште књижевности и
теорије књижевности – Клуб 128“
Област остваривања циљева
Члан 1.
Удружење „Клуб студената опште књижевности и теорије књижевности –
Клуб 128 “ (у даљем тексту: Удружење) је невладино и непрофитно удружење,
основано на неодређено време ради остваривања циљева у области
књижевности и културе.
Циљеви удружења
Члан 2.
Циљеви Удружења су:
– Остваривање образовних, друштвених, културних и других интереса студената
опште књижевности и теорије књижевности Филолошког факултета Универзитета
у Београду и осталих лица;
– Промовисање књижевности и културе читања;
– Допринос остваривању слободног, демократског, модерног, толерантног,
ненасилног и културно освешћеног друштва;
– Повезивање и сарадња са другим организацијама у Србији и иностранству.
Члан 3.
У сврху остваривања својих циљева Удружење обавља следеће активности:
– Организовање културних, уметничких и сродних програма;
– Организовање предавања, трибина, радионица, стручних скупова, семинара,
конференција и слично;
– Издавање публикација попут периодичких часописа или билтена за потребе
студената и шире јавности, ради популаризовања струке, а у складу са посебним
законским прописима;
– Организовање излета и путовања везаних са струком;
– Сарадња са универзитетима, школама, удружењима, медијским и јавним
сектором, како у Србији, тако и шире;
– Остале делатности потребне за остваривање циљева удружења.

Назив и седиште
Члан 4.
Назив удружења је: „Клуб студената опште књижевности и теорије
књижевности – Клуб 128 “.
Назив удружења на енглеском језику је: „Student Club of Department of
General Literature and Theory of Literature – Club 128”.
Скраћени назив је: „Клуб 128“.
Удружење има седиште у Београду, у улици Предрага Васића број 22.
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.
Чланство
Члан 5.
Чланство у Удружењу је добровољно.
Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и
Статут и поднесе пријаву Управном одбору.
Члан Удружења постаје се одлуком Управног одбора о упису на листу
чланова.
Чланство у Удружењу има четири (4) облика: редовно, придружено,
почасно и алумни.
Члан 6.
Редовни члан Удружења може постати сваки редовни студент и апсолвент
катедре за општу књижевност и теорију књижевности Филолошког факултета
Универзитета у Београду, а који се бави активностима Удружења.
Члан 7.
Придружени члан Удружења може постати свака физичка и правна особа
активна у раду Удружења или повезана с његовим активностима, која није
редовни, почасни нити алумни члан Удружења.
Члан 8.
Почасни члан Удружења може постати свака особа која је, по одлуци
Скупштине Удружења, заслужна за изузетан допринос Удружењу и циљевима
Удружења.

Члан 9.

Алумни члан Удружења може постати сваки дипломирани студент Катедре
за општу књижевност и теорију књижевности Филолошког факултета
Универзитета у Београду, а који се бави активностима Удружења.
Члан 10.
Права и обавезе чланова удружења су:
– Активан допринос остваривању циљева удружења;
– Бирати и бити биран, као редовни члан Удружења, у сва тела Удружења и
учествовати у одлучивању на Скупштини Удружења;
– Бити информисан о раду и активностима Удружења;
– Оцењивати рад Удружења и давати предлоге за унапређење рада Удружења;
– Давати примедбе на рад Удружења, тела Удружења или појединих чланова;
– Својим деловањем штити интересе, углед, част и имовину Удружења;
– Плаћати чланарину према одлуци Управног одбора Удружења (почасни чланови
ослобођени су плаћања чланарине);
Члан 11.
Чланство у Удружењу престаје:
(а) Редовним члановима:
– Добровољним иступањем из Удружења;
– Престанком статуса дефинисаног у члану 6. овог Статута (ако испуњава услове
из члана 9. овог Статута, члан прелази у алумни чланство);
– Нередовним плаћањем чланарине утврђене одлуком Управног одбора
Удружења;
– Искључењем из Удружења одлуком Скупштине Удружења, ако је члан намерно
или из крајње непажње радио против начела и циљева утврђених овим Статутом;
(б) Придруженим члановима:
– Добровољним иступањем из Удружења;
– Нередовним плаћањем чланарине утврђене одлуком Управног одбора
Удружења;
– Искључењем из Удружења одлуком Скупштине Удружења, ако је члан намерно
или из крајње непажње радио против начела и циљева утврђених овим Статутом;
(ц) Почасним члановима:
– Добровољним иступањем из Удружења;
– Искључењем из Удружења одлуком Скупштине Удружења, ако је члан намерно
или из крајње непажње радио против начела и циљева утврђених овим Статутом;
(д) Алумни члановима:
– Добровољним иступањем из Удружења;
– Недоприношењем остваривању циљева Удружења;
– Нередовним плаћањем чланарине утврђене одлуком Управног одбора
Удружења;
– Искључењем из Удружења одлуком Скупштине Удружења, ако је члан намерно
или из крајње непажње радио против начела и циљева утврђених овим Статутом;

Унутрашња организација
Члан 12.
Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор. Функцију
заступника врши Председник Управног одбора, а у његовом одсуству заменик
Председника Управног одбора.
Члан 13.
Скупштина је највише тело Удружења.
Заседањима Скупштине Удружења могу да присуствују сви чланови Удружења.
Право гласа имају само редовни чланови Удружења.
Скупштина се редовно састаје два пута годишње, једном у зимском и једном у
летњем семестру академске године.
Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог
Управног и Надзорног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине
чланова скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и
у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.
Седницу скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о
месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом
председава лице које се бира јавним гласањем, на почетку седнице.
Скупштина:
– Доноси план и програм рада;
– Усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
– Усваја друге опште акте Удружења;
– Искључује чланове из Удружења, ако су намерно или из крајње непажње
радили против начела и циљева утврђених овим Статутом;
– Бира и разрешава чланове Управног одбора;
– Разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;
– Разматра и усваја финансијски план и извештај;
– Одлучује о статусним променама и престанку рада удружења;
– Одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.
Скупштина пуноправно одлучује ако је присутно више од једне половине редовних
чланова (50% + један члан).
Скупштина одлучује већином гласова присутних редовних чланова (50% + један
члан).
За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада
Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.
Члан 14.
Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева
удружења који су утврђени овим Статутом.
Управни одбор има три (3) члана, које бира и опозива Скупштина. Чланови
Управног одбора су: председник, заменик председника и секретар.

Мандат чланова Управног одбора траје једну годину и могу се поново бирати на
исту функцију.
Скупштина из реда редовних чланова Удружења бира Управни одбор, тј.
председника, заменика председника и секретара.
Чланови Управног одбора одговарају за свој рад Скупштини колективно и
појединачно.
Скупштина може поједине чланове Управног одбора или Управни одбор у целини
разрешити функције и пре истека мандата.
Члан 15.
Управни одбор:
– Руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке које
доприносе остваривању циљева Удружења;
– Организује редовно обављање делатности Удружења;
– Поверава посебне послове појединим члановима;
– Доноси финансијске одлуке;
– Одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом
иницијативом или на предлог чланова Удружења и припрема предлог измена и
допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
– Одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став
2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења
за тај поступак;
– Оснива помоћна тела и органе Удружења;
– Одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом,
овлашћени други органи Удружења.
Управни одбор пуноважно одлучује ако су присутни сви његови чланови, а одлуке
доноси већином гласова својих чланова.
Члан 16.
Председник Управног одбора је уједно и председник Удружења.
Председник Управног одбора:
– Заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског
налогодавца;
– Активно учествује у свим активностима Управног одбора;
– Сазива седнице Управног одбора и председава им;
– Сазива Скупштину Удружења и председава јој;
– Потписује одлуке и акте;
– У сагласности са Управом Удружења, може овластити поједине чланове
Удружења да заступају Удружење у јавности.
Члан 17.

Заменик Председника је овлашћен да, у одсуству Председника Управног
одбора, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у
име Удружења.
Члан 18.
Секретар Управног одбора је уједно и секретар Удружења.
Секретар Удружења:
– Води и саставља записнике седница Управног одбора и Скупштине Удружења;
– Организује и одговоран је за административне послове Удружења;
– Обавља финансијске послове у вези са радом Удружења;
– Води евиденцију чланства и наплаћује чланарину.
У случају спречености или одсутности Секретара, Председник је дужан да
благовремено одреди привременог секретара до повратка Секретара Удружења
на дужност.
Члан 19.
Надзорни одбор је контролно тело које надзире и прати рад свих тела удружења,
финансијско и материјално пословање Удружења и брине се о поштовању
Статута и осталих важећих прописа. О уоченим неправилностима Надзорни одбор
дужан је известити Управни одбор, а уколико оно не уклони неправилности у свом
делокругу, Надзорни одбор известиће надлежно тело државне управе.
Надзорни одбор има три (3) члана из реда алумни чланова, које бира Скупштина
Удружења. Мандат чланова наџорног одбора траје једну годину и могу бити
поново бирани.
Надзорни одбор има право да прогласи неважећим одлуке Управног одбора,
уколико сматра да оне не одговарају циљевима Удружења означеним у Статуту
или на други начин крше Статут Удружења. Одлука на која је проглашена
неважећом прослеђује се Скупштини Удружења на одлучивање.
Надзорни одбор одлуке доноси већином на својим седницама које се одржавају
по потреби.
Остваривање јавности рада
Члан 20.
Рад Удружења је јаван.
Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланова и јавности о раду и
активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно
путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.
Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на
седници Скупштине Удружења.
Сарадња са другим организацијама

Члан 21.
Ради остваривања својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са
другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.
Удружење може приступити међународним удружењима, о чему одлуку доноси
Скупштина Удружења.
Материјално-финансијско пословање
Члан 22.
Удружење прибавља средства од чланарине, фондова, добровољних прилога,
донација, поклона, финансијских субвенција, наменским средствима добијеним од
државних тела и других организација у сврху остваривања постављених циљева,
из прихода остварених издавањем публикација дефинисаних у члану 3. овог
Статута и на други законом дозвољен начин.
Прибављена средства користе се искључиво за остваривање циљева Удружења
наведених у Статуту.
Управни одбор може донети посебан правилник о материјално-финансијском
пословању.
Члан 23.
Имовину Удружења чине новчана средства, опрема, инвентар и архивскобиблиотечки фонд.
Имовина Удружења служи искључиво за остваривање његових
програмских циљева и за уредно пословање Удружења.
Престанак рада удружења
Члан 24.
Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, уз сагласност већине
Надзорног одбора, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као
и у другим случајевима предвиђеним законом.
Председник Удружења дужан је да поднесе пријаву о престанку рада Удружења
надлежном органу ради брисања Удружења из Регистра удружења.
Поступање са имовином удружења у случају престанка удружења
Члан 25.
У случају престанка постојања Удружења, о преосталој имовини одлучује
Скупштина Удружења на својој последњој седници.

Изглед и садржина печата
Члан 26.
Удружење има печат кружног облика, на којем је по горњем обрубу
исписано „Клуб студената опште књижевности и теорије књижевности“, по доњем
обрубу „Београд“, а у средини је знак удружења, који се састоји од речи „клуб“
исписане великим, ћириличним словима и броја „128“ који се налази испод њих.

Члан 27.
На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се
примењивати одредбе Закона о удружењима.
Члан 28.
Овај статут ступа на снагу од дана његовог усвајања на оснивачкој
скупштини Удружења.

	
  

