
У складу са одредбама чл. 10, 11. и 12. Закона о удружењима (»Службени 

лист РС«, бр.51/09), на Скупштини одржаној 11. марта 2010. године усвојен је  

 

СТАТУТ УДРУЖЕЊА  

БЕОГРАДСКОГ АФОРИСТИЧАРСКОГ КРУГА 

 

Циљеви 

Члан 1. 

Удружење Београдски афористичарски круг (у даљем тексту: Удружење) је 

добровољно, невладино и непрофитно удружење грађана основано на неодређено 

време, чији је основни циљ област остваривања  афирмације домаћег сатиричног 

стваралаштва. 

 

Делатност 

Члан 2. 

Ради остваривања својих циљева Београдски афористичарски круг  нарочито ће 

бити активан у следећим областима: 

 

- објављивање књига из области хумора и сатире о раду Удружења 

- објављивање сатиричних часописа Удружења 

- подстицање превода српске сатире на стране језике 

- организовање фестивала хумора и сатире чланова Удружења 

- организовање књижевних манифестација чланова Удружења 

- информисање јавности везано за програмске циљеве и рад Удружења 

- израда интернет презентације Удружења 

- стварање базе података чланова Удружења 

- додела награда из области сатиричне књижевности 

- подршка младим и неафирмисаним сатиричарима 

- организовање конференција, округлих столова и трибина на тему сатиричне 

књижевности 

- сарадња са другим сродним организацијама у земљи и иностранству. 

 

 

Назив и седиште 

Члан 3. 

 

Назив удружења је  Београдски афористичарски круг. 

Скраћени назив удружења jе БАК. 

Удружење има своје седиште у Београду. Војводе Степе бр. 283 

Удружење своју делатност остварује на територији Србије. 

 

 

 

 

 

 



Чланство 

Члан 4. 

 

Одлуку о чланству у Удружењу доноси Управни одбор већином гласова укупног 

броја чланова на основу писмене молбе за пријем и утврђених критеријума које 

дефинише Управни одбор својим општим актом. 

Чланство се стиче потписивањем приступнице. 

 

Члан 5. 

Права и обавезе чланова 

 

Члан има право да: 

1. равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева 

2. непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа 

3. бира и буде биран у органе и 

4. буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима. 

 

Члан је дужан да: 

1. активно доприноси остваривању циљева 

2. учествује, у складу са интересовањем, у активностима 

3. плаћа чланарину и 

4. обавља друге послове које му повери Управни одбор. 

 

 

Члан 6. 

Члан може иступити из Удружења давањем писане изјаве о иступању.  

Чланство у Удружењу може престати и због дуже неактивности члана, 

непоштовања одредаба овог Статута или нарушавања угледа Удружења. 

Одлуку о престанку чланства доноси Управни одбор већином гласова. 

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је донета 

одлука о престанку његовог чланства у Удружењу. 

 

Органи 

Члан 7. 

 

Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор.  

 

Члан 8. 

Скупштину Удружења чине сви његови  чланови. 

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница 

Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног 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. 

Председник Скупштине заказује и председава Скупштином. Скупштина: 

1) доноси план и програм рада 



2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута 

3) усваја друге опште акте Удружења 

4) бира и разрешава чланове Управног и Надзорног  одбора  

5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора 

6) разматра и усваја финансијски план и извештај 

7) одлучује о висини чланарине за следећу годину 

8) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења 

9) бира и разрешава председника Скупштине. 

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна већина чланова Удружења. 

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова. 

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и 

престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних 

чланова. 

 

Управни одбор 

Члан 9. 

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу 

циљева удружења који су утврђени овим Статутом и одлукама Скупштине.  

Управни одбор има пет чланова, које бира и разрешава Скупштина 

Удружења.  

Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу се поново 

бирати на исту функцију. 

Управни одбор из реда својих чланова бира председника, заменика 

председника и генералног секретара.. 

 

Члан 10. 

Председник Управног одбора и генерални секретар заступају Удружење у 

правном промету и имају права и дужности финансијског налогодавца. 

Заменик председника је овлашћен да, у отсуству председника Управног 

одбора, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име 

Удружења. 

 

Члан 11. 

Управни одбор: 

 

1. руководи радом Београдског афористичарског круга између две седнице 

Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева 

2. организује редовно обављање делатности 

3. поверава посебне послове појединим члановима 

4. доноси финансијске одлуке 

5. разматра и усваја финансијски план и извештаје о раду 

6. одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом 

иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема 

предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање 

7.  доноси одлуку о пријему нових чланова Удружења 



8. доноси одлуке о организацији  књижевних манифестација, организује их и 

доноси одлуке о додели награда и именује Уметнички савет за одабир учесника 

манифестација као што су Сатира фест и др. 

 

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутна већина чланова, а одлуке 

доноси већином гласова укупног броја чланова. 

 

Надзорни одбор 

 

Члан 12. 

 

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Београдског афористичарског 

круга и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор. 

Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина..  

Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године и могу се поново бирати. 

Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине. 

 

Јавност рада 

 

Члан 13. 

 

Рад Београдског афористичарског круга је јаван. Управни одбор се стара о 

редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења 

непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност. 

 

 

Члан 14. 

 

Сарадња са другим организацијама 

 

Ради остваривања својих циљева Београдски афористичарски круг успоставља 

контакте и сарађује са другим сличним удружењима и организацијама у земљи и 

иностранству. Београдски афористичарски круг може приступити међународним 

удружењима, о чему одлуку доноси Управни одбор.  

Приступање међународним организацијама региструје се код надлежног државног 

органа у року од тридесет дана, у складу са законом. 

 

 

 

Средства 

 

Члан 15. 

 

 

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, 

донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин. 



 

Престанак рад београдског афористичарског круга 

Члан 16. 

 

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за 

остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом. 

За доношење одлуке о престанку рада београдског афористичарског круга 

потребно је да Скупштини присуствуке најмање две трећине од укупног броја 

чланова Скупштине и да се најмање две трећине присутних чланова изјасни за 

престанак Угружења. 

 

Члан 17. 

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на Удружење 

књижевника Србије. 

 

Печат 

Члан 18. 

Удружење „Београдски афористички круг“ има печат округлог облика , пречника 

32 мм, на коме ћириличним писмом на српском језику пише: Београдски 

афористичарски  круг - Београд, а у средини се налази скраћени назив Удружења 

БАК. 

  

 

Члан 19. 

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се 

примењивати одредбе Закона о удружењима. 

 

Ступање на снагу Статута 

Члан 20. 

 

Овај Статут ступа на снагу даном усвајања на  Скупштини Београдског 

афористичарског круга, а примењиваће се од дана уписа у регистар код надлежног 

органа. 

 

У Београду,  

11.марта 2010.године 

          Председник Скупштине 

 

       Витомир Теофиловић 

 

 

 


