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Република Србија 

САВЕЗ КЊИЖЕВНИКА У ОТАЏБИНИ И РАСЕЈАЊУ 

21101 Нови Сад, Корнелија Станковића 14/5/27 

Број: 1/14 

Дана: 01.01.2014.године    

Н   О   В   И      С   А   Д 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 
ЗА 2013.ГОДИНУ 

 

НАПОМЕНА: Овај извештај скоро у потпуности обухвата податке који су били доступни Председништву 

Савеза. Председници Огранка Београд, Кикинда и Ниш доставили су Извештај према прописаном обрасцу, с 

тиме што је једино председник Огранка Кикинда доставила писмени извештај путем електронске поште, а 

председници друга два огранка су извештај „залепили“ на друштвеној мрежи Фејсбук. Огранак Врање је наново 

формиран тек крајем године, тако да нису ни имали материјала за извештај. Са подацима који су искоришћени 

у овој анализи, нису до краја обухваћене све активности Савеза, али у целини гледано овај извештај можемо 

сматрати потпуним. 

 

 

1. Анализа рада за 2013.годину: 

 Књижевне манифестације организоване од стране Савеза: 

 Дана 29.01.2013.године, чланови Огранка Кикинда презентовали су широј 

публици поезију Душка Трифуновића поводом годишњице његове смрти. 

 Дана 05.03.2013.године, у Кикинди, одржано је књижевно вече љубавне поезије 

посвећено дамама. Чланови Огранка Кикинда говорили песме својих колега уз 

пратњу деце ученика школе гитаре. 

 Дана 08.03.2013.године Огранак Ниш је одржао књижевно вече у Удружењу 

самохраних мајки у Нишу, поводом обележавања Дана жена - 8.март. 

 Дана 09.03.2013.године у времену од 19,00 до 20,00 часова у Новом Саду у сали 

Месне заједнице „Стари град“, улица Крања Александра 1, одржана је прослава 

Дана жена - 8.март, у виду књижевне вечери посвећено женама, на којем су 

стихове говорили како чланови Савеза, тако и песници намерници. 

 Дана 13.03.2013.године, чланови Огранка Кикинда одржали су књижевно вече на 

тему „Живот и дело Мирослава Мике Антића“. 

 Дана 21.03.2013.године, у Футогу је одржана промоција збирке родољубивих 

песама Милоша Иветића, под називом „Казна без злочина“. 

 Дана 22.03.2013.године, у сарадњи са Културним центром Кикинде, децом из 

средњих и основних школа, чланови Огранка Кикинда обележили су Светски дан 

поезије. 

 Дана 23.03.2013.године, у времену од 19,00 до 20,00 часова, у Новом Саду у сали 

Месне заједнице „Народни хероји“, улица Мајевичка бр.2а, поводом 24.марта, 

дана када је НАТО бомбардовао Србију, одржано је књижевно вече на којем су 

учесници говорили родољубиве песме. 

 Дана 24.03.2103.године, Огранак Ниш је у сали Студентског културног центра 

Ниш одржао књижевно вече на тему НАТО бомбардовања СР Југославије. 

 Дана 05.04.2013.године организовано је обележавање Дана Савеза. Према 

једногласно усвојеном предлогу председника СКОР-а, од стране Скупштине 

формиран је Организациони одбор у следећем саставу: Будимир Фрка, Драгица 

Ждралић, Игор Станковић и Милош Иветић, који је у Новом Саду, у малој сали 
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Месне заједнице „Народних хероја“, Мајевичка 2а, у времену од 18,00 до 19,30 

часова, организовао Свечану доделу награда и признања уз пригодан програм и 

коктел. Свечаности је присуствовало око 20 гостију - чланова Савеза и 

представника награђених и гостију. Након уручивања награда, песмама су се 

представили чланови Савеза, а потом је уприличен коктел за све присутне. 

Прослава је организована и у огранцима Савеза: 

У Београду су се у стану председника Огранка Београд, Наде Вукићевић Дринске 

окупили чланови Огранка и новинари ветерани, који су читали песме и приче, 

посвећено српским ратницима из Првог Светског рата. 

У Кикинди је одржано књижевно вече, у сали Културног центра Кикинда, Трг 

српских ослободиоца 23. Огранак Кикинда је и ове године задржао Пехар „за 

најбољи огранак СКОР-а“. 

У Белој Паланци је Огранак Ниш одржао књижевно вече, у сали Центра за 

културу. Скуп је био изузетно посећен, а за учеснике је била приређена и облина 

закуска. 

 Дана 18.04.2013.године, у времену од 18,00 до 20,00 часова, у сарадњи са КИЦ 

Младост из Футога, у Футогу, у Галерији КИЦ-а, организовано је књижевно вече 

на којем су се представили чланови Савеза. Музички део програма су извођењем 

изворних песама употпунили чланови певачког ансамбла при КУД "Младост" из 

Футога. Након промоције уприличен је коктел. СКОР је овом приликом донирао 

око 100 књига својих чланова библиотеци у Футогу. 

 Дана 27.04.2013.године чланови Савеза присуствовали су књижевној вечери 

хуманитарног карактера, у Маглићу, у сали Дома културе, а у организацији 

Милана Добровољског Ранчера из Маглића, члана Савеза. Повод је био 

прикупљање новчане помоћи за слање на операцију деветогодишњег Стојковић 

Николе из Маглића (који да би поново проходао, треба отићи у Русију, а укупни 

трошкови операције и пута износе 3.000 евра). На поменутој вечери прикупљено 

је 12.000 динара. 

 Дана 29.04.2013.године у Народној библиотеци „Стеван Сремац“ у Нишу, 

Огранак Ниш је одржао књижевно вече поводом Ускршњих празника и даривање 

библиотеке књигама чији су аутори чланови СКОР-а. 

 Дана 25.05.2013.године у времену од 12,00 до 15,00 часова, на простору 

Петроварадинске тврђаве, одржана је Седма по реду међународна уметничка 

колонија под називом „Панонски бисери“. Колонији је присуствовало око 50 

уметника, а поред песника и писаца учествовао је и један сликар. Учесници су се 

окупили на простору испред "Сата" где су су послужени коктелом, а том 

приликом им је подељен и други број Билтена "Трагови душе". Потом је отворен 

програм обраћањем руководства Савеза, након чега су се учесници на три платоа 

представљали својим радовима. По завршетку званичног дела, учесници су 

наставили дружење уз ручак у ресторану "Наша тврђава" у подножју тврђаве 

(преко пута ВМЦ). Програм није медијски пропраћен. Од радова са колоније 

приређен је зборник "Затвореник наде". 

 Дана 28.05.2013.године, чланови Огранка Кикинда су одржали вече посвећено 

члану огранка Николи Васићу - резиме његовог стваралаштва у циљу подршке 

због болести. 

 Дана 30.05.2013.године, у канцеларији Министарства дијаспоре, улица Васе 

Чарапића број 20, Београд, одржана је промоција књиге „Србијо моја страдална у 

Христу васкрсла“, Наде Вукићевић Дринске из Београда. 

 Дана 12.06.2013.године, Огранак Ниш је одржао књижевно вече у Дому културе у 

Бабушници. 
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 Дана 25.06.2013.године, у библиотеци "Милутин Бојић", улица Илије Гарашанина 

број 5, одржана је промоција збирке песама „Црне сузе“, Ненада Плавшића из 

Београда. 

 Дана 29.06.2013.године, Огранак Ниш је одржао књижевно вече на Педагошкој 

академији у Пироту. 

 Дана 16.07.2013.године, чланови Огранка Кикинда су организовали дружење уз 

поезију и сатиру на прелепом простору градског језера. 

 Дана 21.07.2013.године, Огранак Ниш је одржао књижевно вече „Топла – Центар 

света“ у Сврљишкој Топли. 

 Дана 13.09.2013.године, у времену од 17,00 до 18,30 часова, у Книћанину, у Дому 

Омладине, Вера Цветковић је одржала промоцију њене збирке песама за децу 

„Двориште на селу“ (издавач СКОР). Промоцији су присуствовали и чланови 

Савеза. 

 Дана 17.09.2013.године, чланови Огранка Кикинда су у част рођења великих, 

одржали књижевно вече поводом рођендана Душка Трифуновића. 

 Прва промоција зборника „Сазвежђа 11“ као и промоција зборника „Затвореник 

наде“ одржана је дана 08.10.2013.године у времену од 20,00 до 21,30 часова у сали 

културног центра Кикинда, у Кикинди, Трг српских добровољаца 1, у 

организацији Огранка Кикинда. На овом скупу одзив публике је био слаб, а разлог 

је слаба маркетиншка активност Огранка. Скупу су присуствовали и чланови из 

Новог Сада и околине. За учеснике је био организован коктел, а програм је 

пропратила једна медијска кућа. 

 Друга промоција зборника „Сазвежђа 11“ као и промоција зборника „Затвореник 

наде“, одржана је дана 19.10.2013.године, у времену од 13,00 до 14,30 часова, у 

просторијама Клуба Коларац у Београду, Студентски Трг 7, у организацији 

Огранка Београд. Одзив учесника је био слаб. Скупу су присуствовали и чланови 

из Новог Сада и околине. Музички део је извођењем старих врањских песма 

употпунила Гордана Станковић, вокални солиста из Врања. Промоција није била 

медијски пропраћена, а након промоције председник Огранка Београд Нада 

Вукичевић Дринска у своме стану угостила чланове Савеза из Новог Сада. 

 Трећа промоција зборника „Сазвежђа 11“ као и промоција зборника "Затвореник 

наде", одржана је дана 22.10.2012.године, у времену од 18,00 до 19,45 часова у 

великој сали Културног центра Новог Сада, у Новом Саду, Католичка порта 1. 

Одзив публике је био добар. Скупу су присуствовали и чланови из Београда. У 

музичком делу програма публици се представио из Сремске Каменице, солиста на 

усној хармоници, као и вокални солиста из Врања Гордана Станковић. Промоција 

није било медијски пропраћена, иако су медији били обавештени о томе. На крају 

промоције је послужен коктел. 

 Дана 29.10.2013.године, одржана је промоција збирке поезије Снежане Томин, 

председника Огранка Кикинда, под називом „Снови и сећања“. 

 Дана 22.11.2013.године у времену од 18,00 до 19,00 часова на платоу СПЕНС-а, у 

Новом Саду, одржана је промоција збирке песама "Жвакалица" аутора Шош 

Жељке, из Новог Сада, члана СКОР-а. Промоција је била посећена од публике 

разне доби, а нарочито деце. Након промоције деци и осталима приређена је 

закуска у виду здраве хране, која се и промовише у самој књизи. 
 Дана 29.11.2013.године, песник за децу и члан Огранка Кикинда, Нада Адамовић 

одржала је промоцију свог књижевног дела и гостима презентовала своје 

дугогодишње искуство у раду са децом. Промоција је одржана у Амфитеатру 

Педагошке академије у Кикинди са почетком од 12,00 часова. Уз бројне слушаоце 

и поштоваоце Надиног рада промоцији су присуствовали и сви чланови Огранка. 
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 Четврта промоција зборника „Сазвежђа 11“ као и промоција зборника 

"Затвореник наде", одржана је дана 23.12.2012.године, у времену од 18,00 до 19,15 

часова у сали Народне библиотеке "Стеван Сремац", у Нишу, улица Боривоја 

Гојковића  9. Одзив публике је био слаб. Скупу је присуствовао и председник 

Савеза, Станковић Игор из Новог Сада. Промоција није била медијски 

пропраћена, а након промоције председник Огранка Ниш др Татјана Богдановић 

је у своме стану угостила чланове Огранка Ниш и председника Савеза. 

 Гостовања чланова Савеза на разним манифестацијама: 

 Дана 17.02.2013.године, књижевно вече Николе Васића у Економско трговинској 

школи у Кикинда. Присутни чланови Огранка Кикинда Снежана Томин и Зорица 

Марков. 

 На манифестацији "Дисови дани" у организацији књижевног клуба „Дис“ из Бачке 

Паланке, дана 12.03.2013.године, своје стихове су говорили Зорица Марков, Зора 

Рашка, Никола Васић, Нада Адамовић и Снежана Томин. 

 Дана 14.03.2013.године, чланови Огранка Кикинда Зорица Марков, Никола Васић 

и Миодраг Бркин били су гости библиотеке „Мирослав Антић“ у Мокрину 

поводом прославе рођендана овог великог песника. 

 Дана 06.04.2013.године, члан Огранка Кикинда, Никола Васић одржао је изложбу 

слика и књижевно вече у Зрењанину у Удружењу македонских и српских сликара. 

 У дане 21. и 22.05.2013.године, чланови Огранка Ниш су учествовали на Првој 

међународној манифестацији „Балканско ћирилично перо“ у Белој Паланци. 

 Чланови Савеза су присуствовали манифестацији „Сећање на Стерију“, у 

организацији Удружења железничара Србије, у Београду, дана 23.04.2013.године. 

 Дана 24.06.2013.године, чланови Огранка Београд су гостовали у Нишу у КУД 

„Младост“, којом приликом је Ненад Плавшић заједно са Зорком Чордашевић из 

Франкфурта учествовао у манифестацији промоције зборника. 

 Дана 19.07.2013.године, на манифестацији „Козарачке ноћи“ поводом прославе 

„Дана села“ у Новим Козарцима, присуствовали су песници Огранка Кикинда 

Зорица Марков, Миодраг Бркин и Нада Адамовић. 

 Дана 20.07.2013.године у Новом Саду у просторијама Месне заједнице "Народних 

хероја", ул.Мајевичка бр.2а одржано је књижевно вече Џаја Невене, члана Савеза 

из Беча, Аустрија. 

 Дана 20.07.2013.године, чланови Огранка Београд су учествовали на Дринској 

регати 2013.године, као писци и новинари, којом приликом је направљен програм 

испред једне куће где се читала поезије, афоризми и приповетке везано за старе 

ратнике из Дринске дивизије, а нарочито је поменут први српски новинар-

истраживач из Првог светског рата Коста Н. Костић. 

 Дана 20.07.2013.године, чланови Огранка Београд су помогли у организацији 

Уметничке колоније у Бајиној Башти (у кући у Везовићима), која ће убудуће 

постати сваке године отворена за дружења књижевника, сликара и музичара, 

нарочито младих талената из Србије. 

 Дана 25.07.2013.године, на манифестацији „Дани села“ у Банатском Великом 

Селу, одржано је свечано отварање уз поезију чланова Огранка Кикинда Снежане 

Томин и Наде Адамовић. 

 Дана 07.08.2013.године, у књижевном матинеу у Житишту посвећеном 

спонзорима и пријатељима клуба књиге „Бранко Радичевић“ из Житишта, 

чланови Огранка Кикинда презентовали су уз своју поезију и рад овог огранка и 

упутили отворен позив колегама песницима из тог краја за учлањење у огранак. 

 Дана 09.08.2013.године, чланови Огранка Ниш су учествовали на манифестацији 

„Соколово перо“ у Сокобањи. 
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 Дана 21.08.2013.године, у оквиру Нишког културног лета, Огранак Ниш са својим 

члановима учествовао је на књижевној манифестацији „Медијана фест“ у Нишу. 

 Дана 25.08.2013.године, Балканска песничка унија уз организацију песника 

широм Војводине одржала је своју прву манифестацију на салашу у близини 

Бачке Паланке. Песници Нада Адамовић, Миодраг Бркин и Зорица Марков 

присуствовали су овој манифестацији у име целог Огранка Кикинда. 

 Дана 01.09.2013.године, у Сивцу, на Телечкој висоравни, Тадија Ераковић из 

Новог Сада и Зорка Чордашевић из Франкфурта су присуствовали уметничкој 

манифестацији. 

 Дана 24.09.2013.године, чланови Огранка Ниш учествовали су на књижевној 

вечери у Народној библиотеци у Зајечару. 

 Дана 28.09.2013.године, учешћем чланова Огранка Кикинда Миодрага Бркина, 

Зорице Марков и Лепосаве Увалин, на манифестацији „Витезова јесен“ у 

Суботици остварена је даља сарадња и постигнут договора за евентуално 

одржавање ове манифестације у Кикинди на јесен 2014.године. 

 Дана 10.10.2013.године, чланови Огранка Београд су присуствовали 

манифестацији „Књижевни дани“ у Алексинцу (Горњи Адровац), на којој је 

између осталих био присутан и добровољац из Русије пуковник Рајевски , а која је 

организована у част посечених Срба 1876 године. 

 Дана 27.10.2013.године у времену од 18,00 до 20,00 часова, у Лединцима, у 

просторијама Дома културе, одржано је књижевно вече у организацији 

књижевног клуба „Бриле“ из Беочина, на којем су се својим радовима 

представили и поједини чланови нашег Савеза. 

 Дана 12.11.2013.године, одржана је промоција збирке поезије познатог 

кикиндског песника Љубомира Марина под називом „Од сумрака до свитања“. 

 У дане 14 и 15.12.2013.године, чланови Огранка Ниш су учествовали на 

књижевној манифестацији "Вино и љубав" у Тополи; 

 Чланови Огранка Ниш су узели учешће и на Деветој међународној књижевној 

манифестацији "Побратимљени народи" у Плевену, Република Бугарска. 

 Чланови Огранка Београд су у Ужицу гостовали на промоцији зборника 

књижевног удружења "Рујно" из Ужица. 

 Братислав Петровић је добио 2.награду на међународном конкурсу "Лирични 

гласови" у Софији, Бугарска. 

 Горан Ранчић је добио 3.награду на манифестацији књижевног клуба 21 из 

Смедеревске Паланке. 

 Зоран Маслаковић је добио Похвалу на манифестацији „Вино и љубав“ у Тополи, 

на конкурсу у организацији „Арте књиге“, Београд и винарије Александровић, 

Топола. 

 Зорка Чордашевић из Франкфурта, Немачка, добила је 1 награду „Веселин 

Јовановић – Јадарски Одисеј“, на манифестацији организованој од стране „Поета“ 

из Београд, Похвале на књижевном сусрету „Прљача“ у Дервенти, Република 

Српска, на књижевном сусрету „Пјеснички кругови“ у Горњем Милановцу и на 

конкурсу љубавне и родољубиве поезије књижевног клуба „Осветљавање“ у 

Нишу.  

 Љиљана Фијат из Новог Сада, добила је 2 награду за песму „Праље“, објављену 

на манифестацији „Косидба на Рајцу“, на којој је песничко вече одржано дана 

12.07.2013.године, 2. награду за песму „Песма за Мери“, на манифестацији 

„Осветљавање“, у организацији КУД „Младост“ из Ниша, Посебну награду „Речи 
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на песку“, за песму „Госпава“, на конкурсу „Трагови на песку“, у организацији 

књижевног клуба „Петар Стокић“ из Бечеја, као и Похвале за песму „У Врднику“, 

на конкурсу поезије „Ћирилица – слово српског лица“ у Петровцу на Млави, и на 

конкурсу „Јутро над Озреном“, у Сокобањи, књижевни клуб „Соколово перо“, и 

за песму Пријепоље“, на конкурсу „Шумадијске метафоре“, у Младеновцу. 

 Миљана Игњатовић Кнежевић из Ниша, добила је награду "Гра Моте" на 

манифестацији "Вишњев цвет" у граду Казанлк, Бугарска и Повељу за учешће на 

манифестацији "Миљковићеве вечери поезије" у организацији књижевног клуба 

"Бранко Миљковић" у Нишу. 

 Мирјана Ђапо из дистрикта Брчко је освојила 1.место за кратку причу у 

организацији књижевног клуба „Ђуро Салај“ у Београду, 1.место за део „Песници 

ван Србије“ на међународној песничкој манифестацији „Интернационални 

поетски дан 2012“, у организацији Месопотамија културног центра у Београду и 

Повељу за заслуге на књижевном сусрету у организацији књижевног клуба 

„Бранко Миљковић“ у Нишу. Мирјана је примљена у УКС, добила је Златну 

значку КПЗС, а њена књига је два пута проглашена за књигу године – проза, 

према „Арте“. 

 Немања Драгаш из Београда, добитник је многобројних 1.награда: на 

45.фестивалу поезије младих у Врбасу и Признање „Станко Симићевић“ за 

најмлађег финалисту; на 52.фестивалу културе младих у Књажевцу и награда 

„Тимочка лира“ коју додељује Радио Београд 2 за најбољег песника фестивала; на 

2.међународном фестивалу поезије и кратке приче „Раде Томић“; на 

7.међународном фестивалу поезије и кратке приче „Душко Трифуновић“; на 

5.међународном фестивалу поезије и кратке приче „Трифун Димић“; на 

5.међународном фестивалу поезије и кратке приче „Магда Симин“, на 

5.међународном фестивалу поезије и кратке приче „Станислав Препрек“; на 

3.мултимедијалном фестивалу, Пљевље, Црна Гора. 

 Радови многих наших чланова објављени су у зборнику „Трагови на песку“, 

књижевног клуба „Петар Стокић“ из Бечеја. 

 У току 2013.године било је многобројних гостовања чланова огранка СКОР-а 

широм Србије и иностранства на медијима (радио, телевизија, штампа), учешћа у 

разним књижевним манифестацијама и вечерима; одржано је неколико промоција 

и узето је учешће у раду других књижевних и уметничких савеза. 

 

 Нове књиге чланова Савеза: 

 У току 2013.године објављене су следеће књиге чланова Савеза (22 

наслова): 

o Безмерни доказ, збирка песама, Никола Васић Тополовачки, Кикинда, 

o Буре барута, збирка песама, Љубомир Глигорић из Новог Сада, 

o Вечност – (друго издање), роман, Саша Аранђеловић, Бабушница, 

o Верижњача за душу, збирка песама, Миљана Игњатовић Кнежевић, Ниш, 

o Говор мокрински - Мокрински речник, збирка речи и израза из мокринског 

краја, Радојка Кувизић из Новог Сада, 

o Двориште на селу, збирка песама за децу, Вера Цветковић из Книћанина, 

o Једна нишка прича, роман, Зоран Маслаковић, Ниш, 

o Лов на славуја старијег од песме, збирка песама, Горан Ранчић, Бабушница, 
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o Љубав је и пријатељство, роман, Татјана Вујанић из Надаља, 

o Казна без злочина, збирка песама, Милош Иветић из Футога, 

o Контактно уземљење, збирка песама, Будимир Фрка из Новог Сада, 

o Мостови чежње, збирка песама, Зора Рашка, Остојићево, 

o Романа, роман, Братислав Петровић, Бела Паланка, 

o Семберијски славолук, збирка песама, Зорка Чордашевић, Франкфурт, Немачка, 

o Снови и сећања, збирка песама, Снежана Томин, Кикинда, 

o Споменик ослободиоцима Беле Паланке од Турака, монографија, Душан 

Јовановић, Ниш, 

o Степски Соко и Мута – Људи са два корена, роман, Петар Шушњар, Нови Сад, 

o Структура гравитације, збирка песама, Будимир Фрка из Новог Сада, 

o Трска на Дунавцу, збирка песама, Стојанка Ковачевић, Сремски Карловци, 

o У кући маште, игре и знања, збирка песама, Нада Адамовић, Кикинда, 

o Цариградски друм, роман, Братислав Петровић, Бела Паланка, 

o Црвенокоса, роман, Сандра Гргуревић из Новог Сада. 

 

 Друге активности Савеза од значаја за рад: 

 Ове године прослава "Песничке нове године" је одржана у организацији 

Огранка Ниш, према предлогу Председништва Савеза. Прослава је одржана 

дана 22.12.2013.године у Нишу, у просторијама клуба "Рибарски кутак", улица 

Југ Богдана 12. И поред слабијег броја учесника (око 20), атмосфера је била на 

очекиваном нивоу, а понуда за учешће је била изузетно повољна. Прослави је 

присуствовао и председник Савеза, Станковић Игор из Новог Сада, као и 

Радисав Пантелић, члан Огранка Београд. 

 У току последње недеље октобра на Сајму књига у Београду, на штанду 

Канцеларије Министарства дијаспоре, заслугом председника Огранка Београд, 

били су изложени зборници „Сазвежђа 10“, „Сазвежђа 11“ и „Затвореник 

наде“. 

 Чланови Огранка Београд имали су непрекидну сарадњу са Наталијом Коцев, 

председницом МФЈПН (Међународне фондације јединства православних 

народа) Београд. Активности СКОР су објављиване на њиховом сајту. Чланови 

Огранка Београд су били и стални гости Руског дома. Такође, добра сарадња 

остварена је и са руководством основне школе "Петар Кочић" из Земуна. 

 Градски завод за културу града, Нови Сад, је почетком 2013.године објавио 

јавни конкурс за суфинансирање различитих пројеката, између осталог и 

издаваштво. Суфинансирање је могуће до 70% од тражене цене. Један од 

услова конкурса је да правно лице које конкурише мора бити регистровано као 

предузеће са издавачком делатношћу као примарном, и са адресом на 

територији АП Војводине. СКОР је регистрован као Савез књижевника, те 

издаваштво није примарна делатност, али је седиште у Новом Саду, те смо 

учествовали на конкурсу, са пројектом „Седма међународна уметничка 

колонија „Панонски бисери““. Ове године смо, по први пут, добили новчана 

средства од државе. Међутим, сама реализација није ишла по плану. Наиме, 

Комисија за процену учешћа на конкурсу је каснила са радом, те смо о добитку 

новчаних средстава обавештени три дана пред одржавање Колоније, тако да 

нисмо могли поступити по Спецификацији трошкова, јер смо на рачуну Савеза 

имали тек негде око 20.000 динара, а од града смо добили 100.000 динара, те 

није било могућности да се новац утроши и касније рефундира. Потом, због 

одлагања оверавања конкурса од стране градоначелника, новац је на рачун 

Савеза (на посебан рачун који је морао бити отворен у Народном трезору), 
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легао тек почетком новембра. Комплетан износ, дакле 100.000 динара је 

пребачен на рачун штампарије „Горапрес“ у Београду, за потребе штампања 

зборника „Затвореник наде“, који садржи радове са горе наведене колоније. 

Део новца ће, према договору са штампаријом, бити искоришћен за 

финансирање издавања зборника „Сазвежђа 12“. Градском заводу за културу 

града је редовно достављен Извештај о утрошку средстава. Усмено, путем 

телефонског позива (секретарица начелника Одсека за културу), обавештени 

смо да новац морамо вратити, јер није утрошен према достављеној 

спецификацији трошкова. Председништво је одлучило да новац не враћа, док 

Савез не прими писмено обавештење о томе, с обзиром да се ради о грешки 

Градског завода за културу, а не Савеза. 

 О реализованој прослави Дана Савеза писмени извештај није нико од 

председника Огранака доставио, већ су информације скинуте са друштвене 

мреже Фејсбук. Додељене награде и признања су заведене у Регистру уручених 

награда и признања Савеза. На сајту Савеза као и на друштвено-

комуникацијској мрежи Фејбук на интернету, на профилу Савеза постављен је 

фото-албум са фотографијама одржане прославе у Београду, Кикинди, Нишу и 

Новом Саду. 

 Објављен је једанаести по реду зборник радова чланова Савеза, под називом 

„Сазвежђа 11“. Финансирање штампе је омогућено новцем од уплате 

чланарине. Тема овог зборника је била слободна, заступљено је 54 аутора из 

Србије и иностранства. Формат зборника „Сазвежђа 10“ је исти као и за 

претходне зборнике „Сазвежђа“. Овај зборник је поново наставио са меким 

корицама, а оне су по дизајну мало другачије од претходних издања (Предња 

страна, који носи слику Николе Васића Тополовачког из Кикинде је мало 

преуређена, а задња страна корице има нову верзију, са логом Савеза). Цена 

штампања је износила око 46.000 динара. Књига је штампана у тиражу од 300 

примерака и одлучено је да сваки заступљени аутор добије по 2 примерка, да 

Огранци добију по десет примерака, а да остатак буде подељен на 

промоцијама, што је и урађено. 

 На свим одржаним промоцијама зборника „Сазвежђа 11“ и „Затвореник наде“ 

била је знатно мала посећеност, те је председник Савеза јавно искритиковао 

све председнике Огранка, као и чланове Савеза због тога што се  нису 

потрудили да о промоцијама обавесте што већи број заинтересованих, те им је 

скренута пажња да то у наредном периоду исправе. 

 Ове године је приређен зборник радова са уметничке колоније „Панонски 

бисери“, који носи назив „Затвореник наде“. Назив зборника је био и тема 

колоније. Корице за зборник је урадила Драгица Ждралић из Петроварадина, 

технички уредник Уређивачко-издавачког одбора Савеза. Укупно је 

заступљено 56 аутора из Србије и иностранства. Зборник је урађен у А5 

формату, корице су меке, а обим је 134 страница. Финансирање штампе је 

омогућио Градски завод за културу града Новог Сада. 

 У току је унос радова за зборник „Сазвежђа 12“. Књига је већ требала бити 

припремљена за штампу, како би с њом конкурисали на поменутом конкурсу 

који расписује Покрајински секретаријат за културу АП Војводине или 

Градски завод за културу града Новог Сада, но, с обзиром на мали одзив 

чланова (до краја године око 20 чланова је послало своје радове и поред два 

померања рокова за слање радова), одустало се од тога, те ће књига бити 

припремљена за штампу до краја пролећа, а финансирање ће бити од остатка 

новчаних средстава Градског завода за културу града Новог Сада, додељених 
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за прошлогодишњу колонију, као и од дела новца који буде прикупљен 

уплатом чланарине. С тим у вези, простор за представљање радова чланова 

ограничен је на једну страницу за поезију и три странице за прозу. 

 Други број Билтена Савеза, под називом „Трагови душе“ је изашао из штампе 

крајем маја, а не марта. Билтен садржи 16 страница, а у њему су осим основних 

и актуелних информација о Савезу, и фотографије појединих чланова Савеза, 

као и њихови радови. 

 У току 2013.године није одржан ниједан састанак Секретаријата Савеза. 

 Свим председницима постојећих Огранака у току месеца децембра прослеђен 

је образац прављења годишњег извештаја. Извештаји су потребни како због 

годишњег извештаја рада Савеза, тако и због прављења билтена, ради 

информисања чланова. Председници Огранка Београд, Кикинда и Ниш су 

Извештај одрадили у форми прописаног обрасца, али га нису послали ни 

редовном, ни електронском поштом, већ су га објавили на друштвеној мрежи 

Фејсбук, што је само део задатка који су добили. Председник Савеза им је на то 

скренуо пажњу за убудуће. 

 Огранак Београд и Огранак Кикинда нису одржали ниједан састанак у току 

године. Огранак Врање је одржао један радни састанак у децембру прошле 

године, одмах након формирања, како би се договорили о даљем раду. Огранак 

Ниш је у току целе године одржао један ванредни састанак и то 

08.09.2013.године, на којем је присуствовао и председник Савеза, Станковић 

Игор из Новог Сада. Том приликом председник Савеза је похвалио рад 

Огранка и наговестио да ће, уколико наставе оваквим темпом,  на следећој 

прослави Дана Савеза, 5.априла 2014.године, добити Пехар за најбољи огранак 

Савеза. На састанку се дискутовало и о предстојећим задацима, а између 

осталог, издвајамо то да су у оквиру огранка изабрани портпароли за области: 

поезија, проза и публицистика. Такође, заменик председника Огранка Ниш, 

Братислав Петровић прихватио је да буде један од администратора профила 

Савеза на друштвеној мрежи Фејсбук. У наредном периоду, исти је направио и 

групу „СКОР - Огранак Ниш“, на којој ће стављати све активности огранка, 

праћене фотографијама и видео снимцима. До краја 2013 године, направљене 

су и групе за Огранке Београд, Кикинда и Врање. 

 Одржано је укупно 6 седница Председништва Савеза, на којима су разматрани 

резултати рада, планирани предстојећи задаци и обавезе, дискутовало се и о 

другим питањима, а примани су и нови чланови. Присуство на седницама је 

било задовољавајуће, но и даље неколико чланова Савеза редовно присуствује 

седницама, док поједини чланови, нарочито они који су носиоци одређених 

функција, нису ниједном присуствовали. Стога ће се на следећој седници 

Скупштине размотрити додељивање неких функција појединим члановима за 

које се сматра да ће се одазвати задатку. У вези с тим, председник Савеза Игор 

Станковић ће изнети предлог да се на седници Председништва формира 

Огранак Бела Паланка, на чијем челу ће бити постављен Братислав Петровић 

Браца из Беле Паланке, а који ће окупљати чланове из Беле Паланке, 

Бабушнице и околине. Такође, на седници Председништва треба формирати 

Огранак Смедерево, јер ће бити остварени услови за то, с обзиром да се 

Мирослав Болтрес из Смедерева потрудио да пошаље књиге и приступнице 

кандидата из Смедерева. Мирослав се и понудио да буде представник тог 

Огранка, а својим претходним залагањем и резултатима се и доказао као 

правим кандидатом за ту функцију. Такође, председник Савеза ће изнети 
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предлог да се на следећој седници Скупштине за новог потпредседника Савеза 

уместо Сабах Ал-Зубеидија постави Драгољуб Станковић из Београда. Сабах 

Ал-Зубеиди у току претходне године није показао довољно залагања за 

остваривање циљева Савеза, већ је првенствено радио на промоцији свог дела 

и културног центра "Месопотамија", на чијем је челу, те стога не може више 

бити потпредседник Савеза. Драгољуб Станковић је члан Савеза који има 

широк дијапазон учешћа на песничким збивањима по Београду, како као 

учесник, тако и као организатор (члан је Управног одбора књижевног клуба 

„Поета“ и Управног одбора „Витез Фест“, са Недељком Попадићем, те се 

претпоставља да ће моћи те своје активности усмерити у корист Савеза. 

 У току 2013 и даље је првенствени циљ Савеза био обезбеђивање просторија за 

рад, као и уврштање неких активности Савеза (колонија и слично) у културне 

активности града Новог Сада. Настављена је сарадња са представницима 

Културног центра Нови Сад. Дана 05.11.2013.године председник и секретар 

Савеза су били примљени на разговор код градоначелника Новог Сада, 

г.Вучевић Милоша и том приликом су га упознали са радом Савеза и 

проблемима са којима се суочавамо. Акценат је стављен на три проблема и то 

простор за рад, финансије и уврштање Колоније у Календар туристичких и 

културних манифестација у Новом Саду. Градоначелник је обећао помоћ по 

сва три питања, што ће се проверити у текућој години. 

 Половином прошле године дошло до промене руководећег кадра у МЗ 

"Народни хероји" и "Стари град", те је Председништво Савеза поново морало 

да им се обратим писменим дописом ради успостављања сарадње. Сарадња је 

настављена са МЗ "Народни хероји", али је, одлуком њиховог новог 

руководства, прекинута са МЗ "Стари град". 

 

2. Пријем нових чланова: 

 На седницама Председништва Савеза у току 2013.године једногласно су 

примљени следећи чланови, укупно њих 42: 

1. Ана Ранковић, из Обреновца, 

2. Анета Александров, из Врања (поново примљена), 

3. Аца М.Стојановић, из Ниша, 

4. Братислав Петровић, из Беле Паланке, 

5. Вера Цветковић, из Книћанина, 

6. Горан Ранчић, из Бабушнице, 

7. Гордана Павловић, из Земуна, 

8. Драган Драгићевић, из Књажевца, 

9. Душан Ђорђевић, из Ниша, 

10. Душан Ивановић, из Београда, 

11. Душан Јовановић, из Ниша, 

12. Елизабета Војиновић, из Ниша, 

13. Емилија Остојић Кацуљ, из Ниша, 

14. Жељка Шош, из Новог Сада, 

15. Живка Зубанов, из Беочина, 

16. Зоран Маслаковић, из Ниша, 

17. Зоран Недељковић, из Врања, 

18. Зорица Станковић, из Ниша (реактивирано чланство - грешка старе Управе), 

19. Зорица Станковић, из Футога, 

20. Јелица Богојевић, из Бабушнице, 

21. Јовица Васић, из Јелашнице, 
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22. Марија Лесан, из Београда, 

23. Марина Адамовић, из Ниша, 

24. Милан Рајовић, из Подгорице, Црна Гора, 

25. Миле Костић, из села Дубница, 

26. Милица Докнић, из Ниша, 

27. Милица Стојковић, из Врања, 

28. Милош Ђошен, из Београда, 

29. Миодраг Бркин, из Кикинде, 

30. Миљана Игњатовић Кнежевић, из Ниша, 

31. Нада Вукичевић, из Београда, 

32. Невена Џаја, из Беча, Аустрија, 

33. Ненад Плавшић, из Београда, 

34. Предраг Лазаров, из Шида, 

35. Сања Шкорић, из Футога, 

36. Саша Аранђеловић, из Бабушнице, 

37. Славица Благојевић, из села Лешје, 

38. Славица Мијатовић, из Лознице, 

39. Стеван Јовановић, из Каћа, 

40. Стоианка Попова, из Софије, Бугарска, 

41. Стојанка Ковачевић, из Сремских Карловаца, 

42. др Татјана Богдановић, из Ниша. 

 

3. Наредни задаци чланова Савеза за 2013.годину, 

 Крајем месеца маја расписати нови конкурс за зборник „Сазвежђа 13“, који треба 

бити направљен до краја године, а са истим конкурисати на конкурсу 

Покрајинског секретаријата за културу или Градског завода за културу града 

Новог Сада, 2015.године. 

 На Скупштини одабрати новог заменика и потпредседника Савеза и новог 

председника Огранка Београд. 

 Наредне састанке Огранак Београд, Врање, Кикинда и Ниш, прве за 2014.годину 

одржати најкасније до краја месеца фебруара. Приоритетна тема састанка је  

договор о будућој сарадњи и раду Огранка. 

 Огранак Кикинда ће организацијом великог песничког маратона у јуну месецу 

заокружити свој шестомесечни рад. У другој половини године расписивањем 

литералних конкурса у основним и средњим школама планира се остваривање 

веће популарност рада Огранка, самим тим и Савеза, међу децом и омладином. 

 До марта 2014.године одштампати и поделити нови билтен под називом „Трагови 

душе“ број 3. 

 Савез ће наставити са покушајима да бесплатно добије, а у крајњем случају 

закупи штанд на Сајму књига који ће се одржати у Новом Саду, те да се на истом 

представи радовима својих чланова. 

 У току 2014.године организовати промоцију књиге Петра Јаћимовића под 

називом „СРПСКА ЋИРИЛИЦА нека буде што бити не може“, у циљу 

промовисања рада Удружења за заштиту ћирилице српског језика „Ћирилица“ из 

Београда. Овај задатак је пренешен из 2012 године, а није одрађен ни у 

2013.години. 

 Остварити контакт са надлежнима из организације „Змајеве дечје игре“, како би у 

њихов програм уврстили и представљање чланова нашег Савеза. Овај задатак је 

пренешен из 2012 године, преко 2013 у којој није остварен (нити покушан). 
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 Потпредседник Савеза (из Београда) и председник Огранка Београд ће 

организовати промоцију рада Савеза, на штанду Министарства за дијаспору као и 

на другим штандовима, на Сајму књига у Београду, у току месеца октобра. 

 Секретар Савеза ће до краја текуће године завршити ажурирање документације 

Савеза, што се пре свега односи на Регистар чланова, Регистар објављених 

књижевних дела чланова, Регистар активности Савеза и Регистар приступница. 

 У случају потребе, на редовној седници Скупштине, донети и друге одлуке и 

закључке у вези са радом Савеза, а које су пре тога разматране на редовној 

седници Председништва.  

 На одржавању профила Савеза на Фејсбуку током године су највише радили 

председник Савеза Игор Станковић и потпредседник Савеза Милош Иветић, а 

повремено и секретар Савеза Сандра Гргуревић. Крајем године су се у рад 

укључили, као администратори група за огранке следећи чланови: Ненад 

Плавшић - за Огранак Београд, Бојан Митић - за Огранак Врање, Зорица Марков - 

за Огранак Кикинда и Братислав Петровић Браца - за Огранак Ниш. У наредном 

периоду треба радити на оснивању нових група, у складу са оснивањем огранака, 

те самим тим радити на адекватном ажурирању активности Савеза на профилу 

Савеза. 

 

4. Разно: 

 Чланарина (списак свих чланова који су платили чланарину за предметну годину – 

платило је укупно њих 135): 

1. Александар Бачко (преко рачуна), Београд 

2. Александар Станојевић (преко рачуна), Ниш 

3. Алтенка Сапунџиева (платио поштом - евро), Бугарска 

4. Ана Берта (преко рачуна), Инђија 

5. Ана Ранковић (платио у БГ), Обреновац 

6. Андреја Пауновић (преко рачуна), Београд 

7. Андро Мошић (преко рачуна), Београд 

8. Анета Александров (преко рачуна), Врање 

9. Бојан Ивановић (преко рачуна), Ваљево 

10. Бојан Митић (преко рачуна), Врање 

11. Борис Стојанов (преко рачуна), Јагодина 

12. Борислав Гаврић (платио у НС - евро), Бијељина, Република Српска 

13. Борислав Путник (платио у НС), Нови Сад 

14. Борка Драгољевић (платио у НС), Нови Сад 

15. Борка Живановић (платио у НС), Нови Сад 

16. Босиљка Перић-Батак (преко рачуна), Батајница 

17. Бранка Зенг (преко рачуна), Панчево 

18. Бранко Маравић (платио у НС), Халмстад, Шведска 

19. Братислав Петровић (преко рачуна), Бела Паланка 

20. Будимир Фрка (платио у НС), Нови Сад 

21. Вања Георгиева (платио поштом - евро), Велико Тарново, Бугарска 

22. Вера Александрић (БГ), Инђија 

23. Вера Цветковић (платио у НС), Книћанин 

24. Верослава Малешевић (преко рачуна), Костолац 

25. Владимир Рапченко (преко рачуна), Сремски Карловци 

26. Владисав Арсеновић (преко рачуна), Шабац 

27. Војислав Трумпић (преко рачуна), Ћуприја 
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28. Гојко Ћурчић (преко рачуна), Нови Сад 

29. Горан Матић (преко рачуна), Београд 

30. Горан Ранчић (преко рачуна), Бабушница 

31. Горан Трифуновић (платио у НС), Нови Сад 

32. Гордана Јовановић Шарић (преко рачуна), Шимановци 

33. Гордана Миљковић (преко рачуна), Параћин 

34. Гордана Павловић (платио у БГ), Земун 

35. Гордана Шарчевић (преко рачуна), Нови Сад  

36. Горица Ђурђевић (платио у НС), Дервента, Република Српска 

37. Гроздана Црепајац (преко рачуна), Банатски Карловац 

38. Даринка Трифовић (преко рачуна), Београд 

39. Драган Драгићевић (преко рачуна), Књажевац 

40. Драгица Ждралић (преко рачуна), Петроварадин 

41. Драгољуб Станковић (преко рачуна), Београд 

42. Душан Ђорђевић (преко рачуна), Ниш 

43. Душан Ивановић (преко рачуна), Београд 

44. Душан Јовановић (преко рачуна), Бела Паланка 

45. Елвира Будалић (преко рачуна), Кула 

46. Емилија Живковић (преко рачуна), Крагујевац 

47. Емилија Јелић (платио у НС), Нови Сад 

48. Емилија Остојић (преко рачуна), Ниш 

49. Жељка Шош (платио у НС), Нови Сад 

50. Жељко Цеснак (преко рачуна), Пландиште 

51. Живка Зубанов (преко рачуна), Беочин 

52. Живојка Жујкић (платио у НС), Ракова бара 

53. Загорка Ристивојевић Тополац (преко рачуна), Трстеник 

54. Зора Рашка (преко рачуна), Остојићево 

55. Зоран Недељковић (преко рачуна), Врање 

56. Зоран Маслаковић (преко рачуна), Ниш 

57. Зорица Марков (путем поште), Кикинда 

58. Зорица Станковић (платио у НС), Футог 

59. Зорка Чордашевић (платио у БГ - евро), Франкфурт, Немачка 

60. Игор Станковић (платио у НС), Нови Сад 

61. Јадранка Ћулум (преко рачуна), Вршац 

62. Јелена Милојевић (преко рачуна), Горњи Милановац 

63. Јелица Богојевић (преко рачуна), Проваљеник 

64. Јован Богдановић (платио у НС), Нови Сад 

65. Јован Михајило (платио у НС), Петроварадин 

66. Јована Раилић (платио поштом - евро), Прњавор, Република Српска 

67. Јован Стојиловић (преко рачуна), Крагујевац 

68. Лазар Лаушев (платио у НС), Идвор 

69. Лепосава Увалин (платио у НС), Кикинда 

70. Љиљана Фијат (платио у НС), Нови Сад 

71. Љубица Вуков-Михајило (платио у НС), Петроварадин 

72. Љубомир Глигорић (платио у НС), Нови Сад 

73. Љупка Катана (преко рачуна), Београд 

74. Марија Лесан (преко рачуна), Београд 

75. Марина Адамовић (преко рачуна), Ниш 

76. Марина Јовановић (преко рачуна), Лесковац 

77. Милан Добровољски (платио у НС), Маглић 
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78. Милан Милутиновић (преко рачуна), Београд 

79. Милан Пантић (преко рачуна), Лозница 

80. Миланка Голубовић (преко рачуна), Пожаревац 

81. Миле Костић (преко рачуна), Дубница 

82. Миленко Милошевић (платио у НС), Маглић 

83. Милета Томић (преко рачуна), Ваљево 

84. Милијана Голубовић (преко рачуна), Ужице 

85. Милица Докнић (преко рачуна), Ниш 

86. Милица Стојковић (преко рачуна), Врање 

87. Милка Вујновић (платио у НС), Њуарк, Америка 

88. Милош Ђошен (платио у БГ), Београд 

89. Милош Иветић (платио у НС), Футог 

90. Миљана Игњатовић Кнежевић (преко рачуна), Ниш 

91. Миодраг Бркин (преко рачуна), Кикинда 

92. Мирјана Ђапо (платио поштом - евро), дистрикт Брчко 

93. Мирјана Крчмар (преко рачуна), Кикинда 

94. Мирјана Соколовић (преко рачуна), Стара Пазова 

95. Мирослав Болтрес (преко рачуна), Смедерево 

96. Нада Вукичевић (платио у НС), Београд 

97. Нада Адамовић (преко рачуна), Кикинда 

98. Нада Малек (преко рачуна), Панчево 

99. Нађа Бранков (преко рачуна), Вршац 

100. Невена Џаја (платио у БГ), Беч, Аустрија 

101. Немања Драгаш (преко рачуна), Београд 

102. Ненад Милкић (преко рачуна), Бања Ковиљача 

103. Ненад Плавшић (преко рачуна), Београд 

104. Ненад Радош (преко рачуна), Београд 

105. Никола Васић Тополовачки (преко рачуна), Кикинда 

106. Олга Грачко (платио у НС), Нови Сад 

107. Петар Јаћимовић (преко рачуна), Сремска Каменица 

108. Петар Шушњар (преко рачуна), Нови Сад 

109. Предраг Виденовић (преко рачуна), Сокобања 

110. Предраг Лазаров (платио у БГ), Шид 

111. Предраг Радаковић (преко рачуна), Житиште 

112. Радисав Пантелић (преко рачуна), Београд 

113. Радојка Кувизић (платио у НС), Нови Сад 

114. Ратко Белић (преко рачуна), Суботица 

115. Ружица Кљајић (преко рачуна), Сомбор 

116. Ружена Краћица (преко рачуна), Падина 

117. Сабах Ал-Зубеиди (платио у НС), Београд 

118. Савка Козић (преко рачуна), Беочин 

119. Сандра Гргуревић (платио у НС), Нови Сад 

120. Сања Шкорић (преко рачуна), Футог 

121. Саша Аранђеловић (преко рачуна), Бабушница 

122. Славица Благојевић (преко рачуна), Лешје 

123. Славица Лалошевић (преко рачуна), Нови Сад 

124. Славица Мијатовић (преко рачуна), Лозница 

125. Славица Нићифоровић-Веселиновић (преко рачуна), Раковац 

126. Слободан Савић (платио у НС), Вукошић 

127. Снежана Томин (путем поште), Кикинда 
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128. Соња Стоиљковић (преко рачуна), Лучица 

129. Стела Михаиловић (преко рачуна), Београд 

130. Стоианка Попова (преко рачуна), Софија, Бугарска 

131. Стојанка Ковачевић (платио у НС), Сремски Карловци 

132. Тадија Ераковић (платио у НС), Нови Сад 

133. Тамара Луцић Динић (преко рачуна), Неготин 

134. Татјана Богдановић (преко рачуна), Ниш 

135. Татјана Вујанић (преко рачуна), Надаљ 

Нажалост, у току 2013 године један број чланова није уплатио чланарину и због тога 

им престаје чланство с почетком 2014 године, у складу са Статутом. Сви чланови 

Савеза су са обавезама упознати у неколико прилика путем медија – интернет и СМС 

поруке. 

 Престанак чланства: 

Смрт (5 члана): 

1. Дамјанка Чизмић, Минхен, Немачка, 

2. Јован Михајило, Петроварадин, 

3. Љубомир Теофанов, Кикинда, 

4. Никола Васић Тополовачки, Кикинда, 

5. Снежана Јањић, Лесковац. 

Неплаћена чланарина у претходној години (29 члана): 

1. Александар Филиповић, Мионица 

2. Бела Марк Кујунџић, Немачка 

3. Борислава Дворанац, Нови Сад 

4. Винка Павловић, Штутгарт, Немачка 

5. Добрана Миљанић, Нови Сад 

6. Добринка Обровски, Нови Сад 

7. Добривоје Павлица, Нови Сад 

8. Драгана Јовановић, Београд 

9. Елизабета Војиновић, Ниш 

10. Иван Деспотовић, Београд 

11. Јабланка Павловић, Сокобања 

12. Јелена Вукосављевић, Обреновац 

13. Јовица Васић, Бабушница 

14. Марина Жинић-Илић, Нови Сад 

15. Милан Рајовић, Подгорица, Црна Гора 

16. Миливој Кривошија, Инђија 

17. Милорад Ђурђевић, Дервента, Република Српска 

18. Милош Гогић, Ваљево 

19. Мирко Шукара, Сиднеј, Аустралија 

20. Мирослав Пауновић, Крагујевац 

21. Озренка Милојковић, Сокобања 

22. Оливера Павловић, Нови Сад 

23. Радојка Нешић, Марбах, Немачка 

24. Радомир Милојковић, Сокобања 

25. Светлана Јевтић, Ваљево 

26. Славица Торма, Суботица 

27. Снежана Писарић Милић, Сомбор 

28. Стеван Јовановић, Каћ 

29. Теодора Матић Медић, Сиднеј, Аустралија 
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Није било својевољног иступања из Савеза из објективних или субјективних разлога, а 

на писмени захтев. 

Укупно је престало чланство 34 чланa Савеза. 

 Друге активности: 

 Дана 26.01.2013.године, у времену од 17,00 до 19,00 часова, одржана је редовна 

седница Скупштине Савеза у Новом Саду, у просторијама Месне заједнице 

"Народних хероја", ул.Мајевичка бр.2б, на којој су, између осталог, прочитани 

Годишњи извештај о раду за 2012.годину, Годишњи план рада за 2013.годину и 

Финансијски план за 2013.годину. Постављени су и неки нови чланови у органима 

Савеза. Од стране књиговодствене агенције Р & М, урађен је годишњи финансијски 

извештај, који је прослеђен АПР. 

 Није било дисциплинских поступака против чланова Савеза. 

 Број „пријатеља“ Савеза на Фејсбуку се приближио бројки од пет хиљада, што је у 

процесу примања нових кандидата за чланство доказало да је овај вид рекламирања 

заиста најекономичнији и најбржи, јер је 90 % новопримљених чланова за Савез 

сазнало преко Фејсбука. 

 Домен за сајт Савеза је крајем месеца октобра продужен, ћирилични домен ће бити 

продужен током месеца јануара текуће године. Сајт се редовно ажурира од стране 

администратора господина Саше Станковића из Ниша, који ће за те услуге и даље 

бити адекватно новчано награђен и то током текуће године, када се за то створе 

услови (када се уплате чланарине из расејања). 

 Од стране штампарије „Лито Студио“ из Новог Сада, половином месеца децембра, и 

ове године смо, као и прошле, добили на поклон џепне календаре са логом СКОР-а, 

тираж 800 комада, а заслуге за то и даље носи Љубомир Глигорић, ујак власника 

штампарије господина Зорана Борчића. Календари су члановима Огранка Ниш 

подељени на прослави Песничке Нове године, а осталима ће бити подељени на 

седници Скупштине. 

 

 Приходи и расходи: 

РАЧУН: 

 За пријаву јавног скупа – одржавање уметничке колоније уплаћена је 

административна такса од 315 динара. 

 Путем поште члановима Савеза послато је следеће: зборници „Сазвежђа 11“ и 

„Затвореник наде“, дистрибуирани су свим члановима који су учествовали у њима 

својим радовима (осим члановима из Београда, Кикинде, Ниша и Новог Сада, као и 

појединима којима је подељен на други начин), билтен „Трагови душе, број 2“, нове 

чланске карте. Послато је 102 обичних писама, 6 препоручених писама и 15 

међународних писама. Укупно је, у више наврата, потрошено 5.298 динара, а 

уплаћено је 5.000 динара. Тренутно имамо још 650,50 динара на том рачуну. 

 Председник Савеза је од дана 01.05.2013.године услед обавезе продужавања Уговора 

са Телеком Србија, са истима потписао нови Уговор на период од две године, за 

коришћење тзв.„Box 4“ пакет, који подразумева телевизију, интернет, фиксни и 

мобилни телефон. С обзиром да председник за потребе Савеза, осим мобилног 

телефона, користи и интернет конекцију, а понекад и телевизијски пријемник, и на те 

потребе утроши око 80 % целокупног кредита, Савез је са њим, као његовим 

представником, склопио Уговор којим је регулисано да ће Савез подмирити половину 

годишњих трошкова преплате за овај пакет, што би износило негде око 18.000 динара. 

Председник Савеза је до краја 2013 године претплата плаћао са његовог рачуна, без 
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рефундирања са рачуна Савеза, али ће у току текуће године, чим се стекну услови за 

то, са рачуна Савеза бити рефундирани трошкови плаћања наведеног пакета за период 

уплате (2014). 

 За потребе штампања другог броја билтена „Трагови душе“, са рачуна Савеза је 

уплаћено 10.000 динара за услугу штампања и припреме за штампу (штампарија 

„Горапрес“, Земун). 

 Према Статуту и Правилнику о издавачкој делатности Савеза, чланови Савеза који 

желе да им издавач буде СКОР морају платити 15 евра (у динарској противвредности 

1.500 динара) на име прихода од издавачке делатности. Прошле године то је урадило 

шест чланова Савеза и то: Будимир Фрка (2 пута), Вера Цветковић, Љубомир 

Глигорић, Милош Иветић, Сандра Гргуревић и Радојка Кувизић, дакле укупно 10.500 

динара. 

 За  ИСБН број је Народној библиотеци Србије са рачуна уплаћено 8.600 динара 

(зборници, збирке песама…). 

 За ЦИП је Матици српској са рачуна уплаћено 2.000 динара (за зборнике). 

 За ИСБН број и бар-код, на рачун Савеза је уплаћено укупно 8.600 динара: Будимир 

Фрка – 2.400 динара, Вера Цветковић, Љубомир Глигорић, Милош Иветић, Сандра 

Гргуревић и Радојка Кувизић – по 1.200 динара (укупно 6.200). 

 За разне потребе, на рачун Савеза је из касе благајне, у више наврата уплаћено око  

 За разне трошкове (израда годишњег финансијског извештаја за 2013.годину, 

отварање рачуна у Народном трезору, организовање промоција, куповина 

канцеларијског материјала, трошкови службеног путовања, и друго), са рачуна савеза, 

утрошено је око 55.500 динара. 

 За потребе награда поводом прославе Дана Савеза, са рачуна Савеза је рефундирано 

7.212 динара. Награде су уручене како заслужним члановима, тако и сарадницима 

Савеза. 

 Преко рачуна Савеза је уплаћено 12.500 за потребе плаћања ручка новинарима и 

музичарима, као и за организовање коктела, који су присуствовали уметничкој 

колонији (ресторан „Наша тврђава“, Петроварадин). 

 За продуживање домена сајта Савеза уплаћено је око 4.226,8 динара (ИНТ ЦС д.о.о, 

Београд). 

 

БЛАГАЈНА: 

 Дана 26.01.2013.године уплаћено 10200 динара (чланарина, приход од издавачке 

делатности, учешће у зборнику), салдо је 10200 динара. 

 Дана 28.01.2013. године, на рачун из благајне је уплаћено 10.200 динара, салдо је 0. 

 Дана 21.03.2013.године  уплаћено је 3500 динара (чланарина, учешће у зборнику), 

салдо је 3500 динара. 

 Дана 22.03.2013.године на рачун је из благајне уплаћено 3500 динара, салдо је 0. 

 Дана 04.04.2013.године уплаћено је 2500 динара (чланарина, учешће у зборнику), салдо 

је 2500 динара. 

 Дана 04.04.2013.године на рачун из благајне је уплаћено 1500 динара, салдо је 1000 

динара.  

 Дана 08.04.2013.године уплаћено је 2000 динара (чланарина, учешће у зборнику), салдо 

је 3000 динара. 

 Дана 08.04.2013.године на рачун из благајне је уплаћено 3000 динара, салдо је 0. 

 Дана 25.04.2013.године уплаћено је 1500 динара (чланарина), салдо је 1500 динара. 

 Дана 25.04.2013.године на рачун из благајне је уплаћено 1500 динара, салдо је 0. 

 Дана 26.05.2013.године уплаћено је 14400 динара (чланарина), салдо је 14400 динара. 
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 Дана 30.05.2013.године на рачун из благајне уплаћено је 14400 динара, салдо је 0. 

 Дана 13.09.2013.године уплаћено је 2800 динара (приход од издавачке делатности), 

салдо је 2800 динара. 

 Дана 13.09.2013.године на рачун из благајне је уплаћено 2800 динара, салдо је 0. 

 Дана 04.12.2013.године уплаћено је 2800 динара (приход од издавачке делатности), 

салдо је 2800 динара. 

 Дана 04.12.2013.године на рачун из благајне је уплаћено 2800 динара, салдо је 0. 

Новац из благајне Савеза од чланарина уплаћених од чланова из расејања (укупно је 

уплаћено 135 евра – у динарској противвредности око 15.000 динара) искоришћен је за 

финансирање зборника „Сазвежђа 11“ и плаћање услуге администратору сајта Савеза. 

 

 Проблеми у раду: 

 У процесу стварања зборника „Сазвежђа 12“, као и код претходних зборника, 

проблем је у слабом одзиву. Рок за прикупљање радова је више пута померан у 

току 2013.године, а након добијања средстава од Градског завода за културу, 

чиме је омогућено финансирање издавања предметног зборника, 

Председништво је одлучило да учешће у зборнику буде бесплатно, али 

ограничено на једну страницу за поезију и три странице за прозу. О овој 

одлуци чланови Савеза ће бити обавештени почетком 2014.године, те се 

очекује максимални одазив за учешће у зборнику. Што се тиче зборника 

„Сазвежђа 13“, конкурс ће поново бити расписан на седници Скупштине, са 

крајњим роком до краја септембра 2014 године, без накнадног померања, како 

би књига била припремљена и одштампана у току лета. Учешће у овом 

зборнику ће се плаћати, осим у случају да Савез поново добије нека новчана 

средства. 

 Документација Савеза је и даље поприлично сређена. У току 2013 године 

радило се „ручно“ сређивање документација, након чега је секретар Савеза све 

те промене уносио у електронску форму документације. Када се обезбеде 

просторије Савеза, са фиксном линијом телефона (или службеним мобилним 

телефоном), како би трошкови позивања могли бити о трошку Савеза, 

приступиће се задатку извлачења свих приступница које нису детаљно 

попуњене (недостаје контакт телефон, електронска адреса и друго), како би се 

остварио контакт са наведеним члановима и то исправило након сређивања 

Регистра приступница и Регистра чланова. 

 Огранак Београд је у 2013 години добио новог председника. Драгана Јовановић 

је поднела оставку на функцију и 03.03.2013.године укинуто јој је овлашћење и 

исто предато Нади Вукићевић Дринској. Рад председника Огранка Београд 

може се оценити као једва задовољавајући. Није било пуно активности 

организованих у име Савеза, а нарочито је присутан проблем контакта 

председника Огранка Београд са члановима из Београда, но, видно је присутан 

труд који се пре свега огледао у сарадњи са члановима из других градова и 

места по Србији и иностранству. У току 2014 године првенствени циљ Огранка 

је повећање бројности чланства, јер се број свео на укупно 17 чланова. Због 

тога ће бити промењен председник Огранка, уместо Наде биће постављен Раде 

Пантелић, а Нада ће бити постављена на функцију Главног и одговорног 

уредника Уређивачко-издавачког одбора, где ће моћи својим залагањем 

остварити максималне резултате. Раде Пантелић је врло добро повезан са свим 

организаторима књижевних збивања на подручју Београда и у контакту је са 

већином чланова Огранка Београд, те се очекује да своје искуство примени у 

остваривању циљева Савеза. Нада Вукичевић се није добро снашла у функцији 
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председника Огранка Београд, али је показала велико залагање за остваривање 

циљева Савеза у другим градовима широм Србије, те је претпоставка да ће 

пуно пружити на функцији Главног и одговорног уредника Уређивачко-

издавачког одбора. Тај предлог ће бити изнет на седници Скупштине, а том 

приликом ће се изнети и предлог председника Савеза да се уместо Миленка 

Милошевића као члана Уређивачко-издавачког одбора изабере Љубомир 

Глигорић из Новог Сада. Миленко је, због приватних обавеза, спречен да 

остварује задатке који су му поверени као члану, а Љубомир је један од 

најактивнијих чланова Савеза, те се сматра да ће моћи да се одазове задацима. 

 Огранак у Нишу је формиран 02.03.2013.године а за председника је постављена 

др Татјана Богдановић. Огранак је у току 2013.године остварио изузетне 

резултате и својим залагањима буквално поставио стандард осталим 

огранцима. Од њих се очекује још бољи рад у току 2014.године, за шта ће бити 

адекватно награђени. 

 Крајем 2013.године, тачније 15.11.2013.године, наново је (по други пут) 

формиран Огранак Врање. За председника Огранка постављен је Бојан Митић, 

млади песник који је показао ентузијазам у раду Савеза. 

 Постоји могућност да се председник Огранка Кикинда Снежана Томин са 

местом боравка пресели из Кикинде у Зрењанин. Тиме би се отворило питање 

новог председника Огранка. У случају да се то деси, Председништво ће 

предложити Миодрага Бркина из Кикинде, који је у досадашњем раду показао 

залагање за остваривање циљева Савеза. Иначе, због смрти члана и 

потпредседника Огранка Кикинда Николе Васића, Огранак Кикинда је 

направио паузу са радом до 10.01.2014.године. 

 Централа Савеза а и Огранци и даље имају проблема са обезбеђивањем 

просторија за њихов рад. Огранак Београд ће највероватније у току 2014 

године користити просторије Установе културе Палилула, а Огранак Кикинда 

просторије књижевног клуба „Душко Трифуновић“, али то само по интерном 

договору. Централа Савеза разматра изнајмљивање неког пословног простора, 

што би са собом повукло и додатне трошкове. Накнада кирије и месечних 

трошкова би, највероватније, износила око 10.000 динара месечно. То би на 

годишњем нивоу изашло око 120.000 динара, што се тренутним фондом (око 

100.000 динара годишње) на рачуну Савеза, не би могло покрити, а и да може, 

не би остало никаквих средстава за функционисање Савеза. Председништво ће 

на првој седници предложити повећање чланарине и то са 500 на 1.000 или 

1.500 динара за чланове у отаџбини и са 15 на 20 или 25 евра за чланове у 

расејању. Тиме би се решили наведени проблеми. Уколико Председништво 

прихвати овај предлог, са њиме ће се изаћи пред редовну Скупштину, 

фебруара 2014.године. 

 

Других новости и догађаја од значаја за рад Савеза није било. 

 

Извештај достављам на увид и даље поступање. 

 

 

                                                                                                                  ИЗВЕШТАЈ ПОДНОСИ: 

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК СКОР 

                                                                                                                         Игор Станковић 


