Република Србија
САВЕЗ КЊИЖЕВНИКА У ОТАЏБИНИ И РАСЕЈАЊУ
21101 Нови Сад, Корнелија Станковића 14/5/27
Број: 1/16
Дана: 01.01.2016.године
Н О В И
С А Д

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ЗА 2015.ГОДИНУ



1. Анализа рада за 2015.годину:
Књижевне манифестације организоване од стране Савеза:

Дана 05.01.2015.године у времену од 10.00 до 12.00 часова, чланови Огранка Ниш
су одржали књижевно дружење у Нишком Геронтолошком центру.

Дана 12.01.2015.године, чланови Огранка Ниш су одржали књижевно вече
духовне поезије у иконописачком атељеу - галерији „Милица“ под називом
„Православно вече“, које је било медијски пропраћено.

Дана 19.01.2015.године, у просторијама ОШ „Марија Трандафил“ у Ветернику,
одржано је књижевно вече чланова Савеза, на којем су деци, која су чинила
публику, песме читали чланови из централе. Након званичног дела програма,
школској библиотеци је поклоњено око 50 књига чланова Савеза.

Дана 11.02.2015.године у времену од 18.00 до 19.30 часова, у Дечијој библиотеци,
Синђелићев трг 2, Огранак Ниш је одржао књижевно вече „У славу живота, вина
и љубави“, поводом 12.фебруара Дан пробоја логора на Црвеном крсту и
14.фебруара Св.Трифун и Дан заљубљених. У програму учествовали и генерал
Војске Србије Старчевић Мирко и новинар из Курдистана мр Рузгар Горан
Ренђено. Музички део програма обогатили представници КУД „Младост“ и КУД
„Каменица“.

Дана 24.02.2015.године у времену од 19,00 до 21.00 часова у сали Културно
информативног центра у Футогу, одржана је промоција три књиге Иветић
Милоша из Футога: допуњено издање збирке песама „Казна без злочина“,
монографија „Трагом братства Иветић“ и монографија „Родослов – Иветићи из
Пеуља“. Музички део програма употпунило је певачко друштво КИЦ „Младост“.
Промоција је била добро посећена, а након промоције је уприличен коктел.

Дана 27.02.2015.године, у Београду, ул.Пожешка 83, просторије „Галерија 73“,
чланови Огранка Београд одржали су књижевно вече са радним састанком.

Дана 28.02.2015.године, у Београду, „Скадарлијска Боемија“, чланови Огранка
Београд одржали су књижевно вече.

Дана 04.03.2015.године, чланови Огранка Ниш су одржали књижевно вече под
називом „Жена је љубав“, у част међународног Дана жена – 8 марта. Гост је био
мр Рузгар Горан Ренђено, журналиста из Курдистана, који је на арапском, а затим
преведено на српски језик прочитао своју песму посвећену женама.

Дана 24.03.2015.године, у просторијама ОШ „Милета Протић“ у Товаришеву,
одржано је књижевно вече чланова Савеза, на којем су деци, која су чинила
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публику, читане песме од стране чланова из централе. Након званичног дела
програма, школској библиотеци је поклоњено око 50 књига чланова Савеза.
Дана 05.04.2015.године, организовано је обележавање Дана Савеза. Према
једногласно усвојеном предлогу председника СКОР-а, од стране Скупштине
формиран је Организациони одбор у следећем саставу: Борка Живановић, Игор
Станковић, Милош Иветић и Сандра Гргуревић, који је у Новом Саду, у сали
Удружења новосадских пензионера, Димитрија Аврамовића 10, дана
06.05.2015.године (померено дан унапред због католичког Ускрса) 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 Београд и Ниш:
Огранак Београд је у склопу обележавања Дана Савеза уприличио неколико
манифестација: 1. Гостовање на манифестацији „Раде и пријатељи.“, 2. Гостовање
у Скадарлији на „Скадарлијској боемији“, 3. Гостовање у Геронтолошком центру
– „Дом за стара лица Карабурма“ и 4. Даривање својих песама на Фејсбук
страници. Дана 01.04.2015.године, на гостовању у Геронтолошком центру
учествовали су песници: Никола Станковић, Светлана Тодоровић, Раде Пантелић,
Емилија Адамовић, Надица Цветковић, Живослава Арсић и Бојана Бока Дурман, у
пет круга представљања. Потом су свечано уручили књиге за њихову библиотеку
и сликали се групно за успомену и дуго сећање, а након тога су домаћинима
даровали купљене слаткише. Музички део је одрадила Емилија Адамовић.
Уручивање Плакете Немањи Драгашу, потпредседнику Савеза, извршено је на
пригодан начин у књижари – галерији „Плато“ у Београду, ул.Кнез Михајлова 48.
Огранак Ниш је у Дечијем центру у Чаиру под називом „Дружење код СКОР-а“
прославио Дан Савеза, и том приликом је, поред награда и признања Савеза,
Огранак Ниш, по својој одлуци са радног састанка, наградио Захвалницама за
сарадњу у 2014.години, следеће институције и појединце: Омладински Савет
Ниша, КУД „Каменица“, КУД „Младост“, УК „Бранко Миљковић“ Ниш и
њиховог председника Радосава Стојановића Шекспира, УП „Чегар“ Ниш, КК
„Ватра и живот“, ОШ „Бранко Миљковић“ Ниш, Књижевна омладина Ниша и
иконописачки атеље и галерија „Милица“. Од појединаца награђени су: писци
Миња Илијева, Биљана Станојевић, Мира Церовић Тасић, Јовица Ђурић Мајор,
Драгиша Раковић, генерал Мирко Старчевић, Мирослав Митковић Нам, др
Небојша Ђорђевић, Нена Милосављевић и Драгана Главашевић. Као медијски
спонзор захвалницу је добила ТВ Belle Amie емисија „7 Дан“ и Сандра Станковић
и Роберт Ђорђевић. На крају је уследило дружење уз коктел и игру.
Огранци Врање и Смедерево нису организовали обележавање Дана Савеза.
Савез је ове године по први пут учествовао на Новосадском Сајму књига, и то у
периоду од 18 до 20.04.2015.године. У та три дана, на посебном штанду, који је
добијен бесплатно од стране организатора, чланови Савеза су се представљали
својим ауторским књигама и заједничким зборницима, а биле су организоване и
књижевне вечери посвећене огранцима. На штанду су дежурали чланови из
централе, а одзив осталих чланова, као и посетиоца је био задовољавајући, с
обзиром на то да је укупна посећеност Сајма била слабија у односу на претходне
године.
Дана 23.04.2015.године, у Дому културе у Бујановцу, Огранак Врање је одржао
књижевно вече својих чланова и других писаца.
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Дана 02.05.2015.године, у Београду, Скадарлија, ресторан „Има дана“, чланови
Огранка Београд одржали су књижевно вече.
Дана 08.05.2015.године, у просторијама Удружења Македонаца „Гоце Делчев“ у
Врању, Огранак Врање је одржао књижевно вече својих чланова и писаца из
Македоније.
Дана 13.05.2015.године у времену од 18.00 до 19.30 часова, у Дечијој библиотеци,
Синђелићев трг 2, чланови Огранка Ниш су одржали књижевно вече родољубиве
поезије „Љубав пева после рата“, поводом Дана победе над фашизмом, које је
било медијски пропраћено, а био је приређен и коктел.
У дане 29., 30. и 31.05.2015.године, у Новом Саду (Дунавски парк и Културни
центар Новог Сада) и у Петроварадину (Петроварадинска тврђава), одржана је
Девета по реду међународна уметничка колонија под називом „Панонски бисери“.
Колонији је присуствовало око 50 уметника, скоро све писаца. Првог дана у
времену од 17.00 до 18.00 часова, на Трибини младих КЦНС одржана је
промоција књига „Душом одана“ и „Истина у оку“ збирке песама аутора Лепосаве
Увалин из Кикинде. За музички део био је задужен пијаниста Золтан Гајдош.
Потом је у времену од 19.00 до 20.00 часова, у Ликовном салону КЦНС одржана
промоција збирке песама „Аматергија“ Игора Станковића, где се у музичком делу
програма представила Гордана Станковић, вокални солиста из Врања. Другог
дана учесници су се окупили у Новом Саду, Дунавски парк, крај фонтане
„Дунавска нимфа“, након чега су послужени коктелом крај Салетле, и том
приликом им је подељен и четврти број Билтена "Трагови душе". На том простору
је тог дана и званично отворен програм обраћањем руководства Савеза, а задата је
и тема Колоније - Анти. Потом су учесници имали свечани дефиле улицама
Дунавска-Змај Јовина-Трг Слободе-Модене-Булевар Михајла Пупина-Иве Лоле
Рибара, до зграде Завода за културу Војводине, где су се представљали, а музички
део је употпунио Миодраг Миша Близанац с гитаром. Након тог дела, учесницима
је организован ручак у ресторану "Форум". Након ручка и краће шетње
Београдским кејом уз реку Дунав, учесници су у Ликовном салону КЦНС
присуствовали промоцији романа „Прометејев дневник“, Ивана Бранковића из
Београда. У музичком делу програма наступила је Оља Петровић свирајући на
гитари и флаути. По завршетку званичног дела другог дана програма, учесници су
факултативно обилазили град у вечерњим часовима. Трећег дана, учесници су се
окупили у Петроварарадину, на тврђави, на простору испред "Сата", потом су се
на два платоа представљали радовима на тему Колоније. У музичком делу
учестововала је вокални солиста Гордана Станковић из Врања. Програм је
затворен обраћањем председника Савеза. Програм је пропраћен медијски. Од
радова са колоније приређен је зборник "Анти". Свим учесницима Колоније
уручене су Захвалнице. Поједини чланови Савеза показали као врли домаћини,
тиме што су угостили чланове из других градова. Снежана Алексић Станојловић
је у свој дом примила Миодрага Томића изу села Божињевац, код Бујановца,
члана Огранка Врање. Борка Драгољевић је угостила председника Огранка Ниш,
Миљану Игњатовић Кнежевић. Због указивања гостопримства, Снежани и Борки
ће првом приликом бити уручене посебне захвалнице или друге пригодне награде.
Дана 04.06.2015.године у времену од 17.00 до 19.00 часова, чланови Огранка Ниш
учествовали су на манифестацији „Сачувајмо традицију и обичаје“, којом
приликом је СКОР за сарадњу и учешће у књижевном делу програма добио пехар
од организатора, а чланице Огранка Ниш Велику повељу. Програм је био
медијски пропраћен.
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Дана 29.08.2015.године, у простору ресторана „Харемлук“ у Врању, Огранак
Врање је одржао књижевно вече својих чланова и других писаца, а све то у оквиру
манифестације „Дани Врања“. Програм су медијски пропратиле локалне ТВ куће.
Дана 01.09.2015.године у времену од 10.00 до 11.00 часова, у Дечијој библиотеци,
Синђелићев трг 2, чланови Огранка Ниш су одржали књижевно дружење „Први
школски дан“. Учесницима је био приређен коктел.
Дана 11.09.2015.године у времену од 18.00 до 19.00 часова, у просторијама
Ликовног салона Културног центра Новог Сада, Католичка порта 5, одржана је
промоција збирке песама „Дах маште“, аутора Алтенке Сапунџиеве, алијас
Латинке Златне из места Ловеч у Бугарској. Одзив је био једва задовољавајући,
али је програм одлично вођен од стране Снежане Алексић Станојловић. Љиљана
Фијат, члан Надзорног одбора Савеза, показала се као врла домаћица, тиме што је
угостила чланицу из Бугарске. Због указивања гостопримства, Љиљани ће првом
приликом бити уручена посебна захвалница или друга пригодна награда.
Дана 08.10.2015.године у времену од 18.00 до 19.30 часова, у Дечијој библиотеци,
Синђелићев трг 2, чланови Огранка Ниш су одржали књижевно вече "Најлепше
доба" поводом Дечије недеље, које је било медијски пропраћено, а био је
приређен и коктел.
Прва промоција зборника „Сазвежђа 13“ и зборника „Анти“, одржана је дана
09.11.2015.године у времену од 18.00 до 20.00 часова. у сали Дечије библиотеке у
Нишу, Синђелићев трг 4, уз помоћ Омладинског савета Ниша. Музички део
програма су употпуниле Маша и Андреа, ученице ОШ „Стефан Немања. Одзив
публике је био задовољавајући. Промоција је била медијски најављена и
пропраћена, а након промоције уприличен је коктел.
Друга промоција зборника „Сазвежђа 13“ и зборника „Анти“ одржана је дана
20.11.2015.године у времену од 19.30 до 21.30 часова, у амфитеатру „СПЕНС“
(Спортско-пословни центар „Војводина“), у Новом Саду, Сутјеска 2. Одзив
публике је био слабији. У музичком делу програма учествовали су Александар
Јањић и Гордана Станковић - вокални солисти из Врања и Новог Сада, као и
Миодраг Миша Близанац, кантаутор из Новог Сада. Промоција није било
медијски пропраћена, иако су медији били обавештени о томе. На крају промоције
је послужен коктел. Вера Александрић, оснивач и почасни председник Савеза,
донирала је том приликом 100 евра за потребе рада Савеза.
Дана 20.11.2015.године, чланови Огранка Ниш су заједно са Омладинским
саветом Ниша организовали књижевно дружење са ученицима ОШ „Стеван
Синђелић“ из села Каменица, а присутни су били и ученици из села Бреница и
Церје. Сусрету је присуствовао и председник Омладинског савета Ниша г.Зоран
Павловић.
Трећа промоција зборника „Сазвежђа 13“ и зборника „Анти“ одржана је дана
24.11.2015.године, у Галерији Народног универзитета у Врању, а том приликом
представљена је и збирка поезије „Горе умире свет“ Љубомира Тројановића из
Врања. Промоцију је забележила екипа РТВ Врање. Промоцији је присуствовала и
делегација централе из Новог Сада, коју је пре тога свечано примила градски
већник за културу Града Врања, г-ђа Нела Димитријевић, заједно са замеником
градоначелника Града Врања, г.Драгољубом Стојановићем. Том приликом,
председник Савеза се захвалио представницима власти у Врању на подршци коју
пружају Огранку Врање и пожелео још бољу сарадњу у наредном периоду.
Домаћинима су на поклон уручени зборници Савеза.
Четврта промоција зборника „Сазвежђа 13“ и зборика „Анти“ одржана је дана
24.11.2015.године, у просторијама Интермедиа центра Србија, у Смедереву, у
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организацији Огранка Смедерево. Промоција је започета минутом ћутања у помен
преминулом члану Миомирки Нешић. Одзив публике је био задовољавајући.
Музички део програма је приредио Борис Машић, а медијски је пропраћен од
стране Радио LUX и ТВ Смедерево, као и интернет портала SD Caffe.

Дана 04.12.2014.године у времену од 19.30 до 20.30 часова, у Книћанину, у
просторијама ФК „Потисје“, Вера Цветковић је одржала промоцију њене збирке
песама „Живот је прича“ (издавач СКОР). Промоцији су присуствовали и чланови
Савеза. Након промоције уприличен је богат коктел.

Дана 15.12.2015.године, у времену од 19.00 до 20.30 часова, у Новом Саду, у
амфитеатру „СПЕНС“ (Спортско-пословни центар „Војводина“), у Новом Саду,
Сутјеска 2, одржана је промоција три књига Милоша Иветића: монографије
„Трагом братства Иветић“ и „Родослов – Иветићи из Пеуља“ и друго, допуњено
издање збирке песама „Казна без злочина“. У музичком делу програма наступао је
Миодраг Миша Близанац. Одзив публике је био добар, а програм није медијски
пропраћен, иако им је јављено.

Дана 17.12.2015.године, чланови Огранка Ниш су заједно са Омладинским
саветом Ниша организовали књижевно вече родољубиве поезије под називом
„Родољубље“, којем су присуствовали многи познати нишки песници из разних
књижевних удружења. Осим њих, учествовали су и ученици ОШ „Бунањски
хероји“ и ОШ „Стефан Немања“ и гимназије „Стеван Сремац“. Почасни гост је
био генерал Војске Србије Мирко Старчевић који је говорио о родољубљу
српског народа. Музички део програма су урадили Радован од фруле и гитариста
Милан Тодоровић. Програм је био медијски пропраћен (чланак у новинама).

Дана 25.12.2015.године у времену од 12,00 до 13,30 часова, у ОШ "Стефан
Немања", Друге пролетерске бригаде 1, чланови Огранка Ниш су одржали
„Новогодишњи квиз“, разговор са ученицима, које је било медијски пропраћено, а
био је приређен и коктел.

Дана 28.12.2015.године у времену од 11,15 до 12,30 часова и од 12,30 до 13,15
часова, у ОШ „Бубањски хероји“, чланови Огранка Ниш су одржали су одржали
„Новогодишњи квиз“, разговор са ученицима, које је било медијски пропраћено, а
био је приређен и коктел.
Гостовања чланова Савеза на разним манифестацијама:

Дана 05.01.2015.године, чланови Огранка Ниш су однели пригодне честитке и
извели програм у Геронтолошком центру Ниш уз присуство КК „Ватра и живот“
и КУД „Анђели“ из Јелашнице.

Дана 10.02.2015.године у времену од 18,00 до 20,00 часова, у просторијама
Ликовног салона Културног центра Новог Сада, Католичка порта 5, одржана је
промоција збирке песама „Мрестилиште у паперју“, аутора Будимира Фрке, члана
Уређивачко-издавачког одбора Савеза. Музички део програма употпунила је Оља
Петровић свирајући на флаути.

Дана 02.03.2015.године, у Београду, Културни центар Чукарица, чланови Огранка
Београд учествовали су на манифестацији „Поетини песнички кругови“.

Дана 07.03.2015.године, председник Огранка Ниш је по позиву „Нишког
песничког круга“ гостовала у иконописачкој галерији „Милица“.

Дана 07.03.2015.године у времену од 20,00 до 22,00 часова, одржана је свечана
вечера, свечаност Уније предузетника региона Јужне Србије поводом Дана жена,
којом приликом је председници Огранка Ниш Миљани Игњатовић Кнежевић
додељена је Плакета за најуспешнију жену године у области књижевности, при
чему је председница читала своје стихове. Програм је био медијски пропраћен.
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Дана 11.03.2015.године, у Београду, Савски трг 1, Књижевна секције Дома РВИ
Београд „Жикица Јовановић-Шпанац“, чланови Огранка Београд учествовали су
на књижевној вечери посвећеној жени.
Дана 17.03.2015.године, у малој сали Дома војске у Нишу, чланови Савеза су се
поводом Дана књиге дружили са својим колегама песницима из УП „Чегар“ из
Ниша.
Дана 30.03.2015.године, чланови Огранка Ниш присуствовали су приредби
„Цветна недеља“ у ОШ „Стефан Немања“, ул.Друге пролетерске бригаде 1.
Дана 11.03.2015.године, у Београду, Савски трг 1, Књижевна секције Дома РВИ
Београд „Жикица Јовановић-Шпанац“, чланови Огранка Београд учествовали су
на књижевној вечери „Дани хумора и сатире“.
Дана 18.04.2015.године, у Новом Саду, на Новосадском Сајму, у оквиру програма
Банатског културног центра, многи чланови Савеза су учествовали на Европском
Фејсбук песничком Фестивалу при Међународном салону књига.
Члан централе Будимир Фрка, узео је учешће на манифестацији „Змајеве дечије
игре“, по претходном договору председника Савеза и надлежних за
манифестацију.
Дана 18.09.2015.године, у Београду, Савски кеј бб, у ресторану „Стенка“, чланови
Огранка Београд учествовали су на песничкој вечери.
Дана 06.10.2015.године, у Београду, Књижевни центар Чукарица, чланови
Огранка Београд учествовали су на песничком маратону поводом зборника
„Десанки у част“.
Дана 13.10.2015.године у времену од 18,00 до 19,30 часова, у Старој Пазови, у
просторијама Клуба за дневни боравак, Градски парк бб, одржано је књижевно
вече поезије чланова СКОР, у организацији Центра за социјални рад, СО Стара
Пазова, а у оквиру манифестације „Октобарски дани солидарности са старијим
људим“, на којем су се својим радовима представили и поједини чланови из
централе. Програм је био медијски пропраћен од стране локалне РТВ.
Дана 19.10.2015.године, чланови Огранка Ниш учествовали су на отварању Дечије
колоније у Дољевцу.
Дана 24.10.2015.године, у Вршцу, ул.Стеријина 62, чланови Огранка Ниш
учествовали су на књижевном сусрету „Седам градова код Стерије“, којом
приликом им је уручена Диплому за СКОР коју су доделили Вршачки књижевни
клуб, Културни Центар Вршац и Општина Вршац за постигнуте резултате на
литерарном конкурсу. Учесницима је био приређен коктел.
Дана 24.10.2015.године, у Овчи код Београда, чланови Огранка Београд
учествовали су на манифестацији „Саборовање“ у част празника Св.Петке. Тим
поводом је расписан конкурс за радове песника на тему Духовне и родољубиве
поезије.
Дана 25.10.2015.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 у оквиру обележавања славе Св.Петка, на
којем су се својим радовима представили и поједини чланови нашег Савеза.
Алтенка Сапунџиева, алијас Латинка Златна из Ловеча, Бугарска, добила је
националну награду „Отличие“, и Похвалу на Међународном књижевном сусрету
у Сарајеву, БиХ.
Братислав Петровић из Беле Паланке, проглашен је најуспешнијим књижевником
године Србије и дијаспоре у 2015.години, за роман „Цариградски друм“, од стране
ТВ емисије „Под сјајем звезда“.
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Добрила Ристић из Сокобање, добитник је Повеље Академије „Иво Андрић“ за
животно дело роман у стиховима „Лептерија и жупан“.
Драгица Савић из Бачке Паланке, добила је 1.награду „Милош Шубарички“ за
најбољи циклус песама на „37.песничким стазама“, које додељује Књижевно
удружење из Кикинде, диплому за песму „Жеља“ као најлепшу песму у
категорији „Најљепша најзаводљивија песма“ у организацији Клуба уметничких
душа из Мркоњић Града, Република Српска и Повељу за песму „Гроб“ на
манифестацији „Миљковићеве песничке вечери“ у организацији Књижевног
клуба „Бранко Миљковић“ у Нишу.
Душан Живковић из Београда, добио је 1.награду за песму „Нећу опроштај“ на
конкурсу Удружења балканских уметника из Суботице, 2.награду на песничком
маратону у Културном центру Крушевац, 3.награду на конкурсу Друштва српскоруског пријатељства „Православље“ из Крушевца, са темом „Мајка“, и
многобројне Дипломе, Повеље и Захвалнице.
Горјана Ана Дабић из Београда, добила је 1.награду за причу „Ново јутро“ на
конкурсу на тему „Отуђење од националних вредности“ у организацији
Књижевног клуба „Богољуб“ и Друштва срспко-руског пријатељства
„Православље“ из Крушевца, 1.награду за причу „Заклетва“ на манифестацији
Удружења балканских уметника у Суботици, 2.награду за песму „Икона“ на
међународном фестивалу поезије у Суботици, и многобројне Дипломе, Повеље и
Захвалнице.
Емилија Живковић из Крагујевца, добила је 1.место – меморијалну награду
„Силвија Павић“, на међународној манифестацији „Рудничко врело 2015“, у
организацији Књижевног клуба „Момчило Анастасијевић“ у Горњем Милановцу,
1.награду – диплому за песму „Чежња“ на конкурсу „Пјесма над пјесмама“ у
Мркоњић Граду, Република Српска и 3.место – бронзану повељу, на фестивалу
поезије у Суботици.
Загорка Тополац Ристивојевић из Трстеника, добила је 1.награду за песму
„Сазнање“ на међународној манифестацији „Рудничко врело 2015“, у
организацији Књижевног клуба „Момчило Анастасијевић“ у Горњем Милановцу.
Зоран Маслаковић из Ниша, добио је 1.награду општине Плужине и министарства
Црне Горе за песму о реци Тари и награду „Поетска муза“ на фестивалу „Поетске
синтезе“ у Битољу, Македонија.
Зорка Чордашевић из Франкфурта, добила је Златну плакету на међународном
конкурсу „Љубав песник“ у Љубљани и награду – диплому за љубавну поезију на
конкурсу „Пјесма над пјесмама“ у организацији Клуба уметничких душа из
Мркоњић Града, Република Српска.
Иван Петровић из Кланице, добио је 1.награду за „Најљепшу љубавну пјесму о
патњи“ у категорији „Афирмисани пјесници љубавног пјесништва“ на 14.Јавном
конкурсу у организацији Клуба уметничких душа из Мркоњић Града, Република
Српска.
Љиљана Фијат из Новог Сада, добила је 2.награду на конкурсу за песму посвећену
Андрићграду, који су организовали књижевни фонд „Свети Сава“ и секција
„Вишеград“.
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Мила Марковић из Параћина, добила је Специјално 1.место за песму „Станиште“
на фестивалу „Поезија 016“ у Лесковцу, Диплому за учешће на песничком
конкурсу у организацији „Мико Бањевић“ у Параћину.
Милош Елек из Београда, добитник је Повеље Академије „Иво Андрић“ за
животно дело роман „Три српска витеза и деспот“.
Милосав Влајић из Младеновца, добитник је 2.награде за песму „Уснула варош“
на конкурсу „Галерија од стиха – градске риме“, у организацији Клуба уметника
„Звездани колодвор“ у Београду, и 3.награде за причу „Нобеловка“ на Другом
књижевном конкурсу „Пошто Београд“ поводом манифестације „Момини дани“
(Мома Димић) у организацији Књижевног клуба „Мала птица“ из Београда.
Миодраг Томић из Врања, добио је Повељу успешности са бронзаном плакетом за
песму „Тврд је Србин, знај“, на међународној књижевној манифестацији
„Песникова душа“ у Љубљани, Словенија, организованој од стране Савеза српске
дијаспоре Словеније и Удружења српских књижевника Словеније и многобројних
захвалница са других конкурса и манифестација.
Милан Добровољски из Маглића, добио је 1.место на конкурсу хумора и сатире
манифестације „10. Куцурски клип“.
Миљана Игњатовић Кнежевић из Ниша, добила је 1.награду за роман „Време
после времена“ и скулптуру „Константин и Теодора“ у конкуренцији романа
на12.међународној манифестацији „Миљковићеве вечери“, у организацији УК
„Бранко Миљковић“ из Ниша, а том приликом јој је уручена и Повеља за велике
заслуге; Посебно признање за изванредан допринос афирмацији књижевног
стваралаштва, УП „Чегар“ из Ниша, и Признање најуспешнијој жени у послу у
претходној години као књижевници од стране Уније предузетника Региона Јужне
Србије.
Мирјана Соколовић из Старе Пазове, добила је признање „Hello! Awards 2015“ од
стране магазина „Hello!“ за друштвено користан и хуманитарни рад.
Немања Драгаш из Београда, добитник је многобројних 1.награда: на
7.међународном фестивалу „Михал Бабинка“; на 4.међународном фестивалу
„Павле Поповић“; на 6.међународном фестивалу „Јанош Сивери“; на фестивалу
„Јоан Флора“; на 4.међународном фестивалу поезије и кратке приче „Раде
Томић“; на фестивалу лепе речи у Тителу; на 2.међународном фестивалу поезије и
кратке приче „Жарко Аћимовић; на 4.међународном фестивалу поезије и кратке
приче „Михајло Ковач“; награда за најлепши љубавни сонет и циклус сонета на
14.међународном конкурсу Клуба умјетничких душа из Мркоњић Града,
Република Српска.
Радисав Пантелић из Београда, добио је Повељу успешности и бронзану медаљу
за роман „тајна из младости“, на међународној књижевној манифестацији
„Песникова душа“ у Љубљани, Словенија, организованој од стране Савеза српске
дијаспоре Словеније и Удружења српских књижевника Словеније. Роман је понео
атрибут „роман године“. На истом конкурсу је за песму „Мој цвете плави“ освојио
Прво место и Велику повељу са златном медаљом.
Ружена Краћица из Падине, добила је 2.место за најбољу причу у региону за
2015.годину, на међународном конкурсу који је организовао часопис за културу,
књижевност и друштвене теме „Авлија“ из Рожаја, БиХ.
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Снежана Алексић Станојловић из Новог Сада добила је диплому и новчану
награду у износу од 500 евра на међународној манифестацији „Струшке вечери
поезије“ у Струги, Македонија, августа месеца, која се додељује ствараоцима који
живе ван подручја Македоније.
У току 2015.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 2015.године објављене су следеће књиге чланова Савеза (49
наслова, од тога је за 3 издавач Савез):
o Аматергија, збирка песама, Игор Станковић, Нови Сад,
o Била сам и јесам, збирка песама, Добрила Ристић из Сокобање,
o Бљесак душе, збирка песама, Душан Живковић из Београда,
o Време после времена, роман, Миљана Игњатовић Кнежевић из Ниша,
o Горе умире свет, збирка песама, Љубомир Тројановић из Врања,
o Госпавино закопано благо, роман, Братислав Петровић из Беле Паланке,
o Графити по засторима душе, збирка песама, Мирјана Ђапо из дистрикта
Брчко,
o Гравитацията на поезията, превод збирке песама Ибрахима Османбашића са
босанског на бугарски језик, Алтенка Сапунџиева из Ловеча, Бугарска,
o Дъх на мечти, збирка песама (двојезична), Алтенка Сапунџиева из Ловеча,
Бугарска,
o Душа у мени, збирка песама у електронској форми, Душан Живковић из
Београда,
o Жена у мислима, антологија мисли о женама, приредио Никола Станковић из
Београда,
o Живот је прича, збирка песама, Вера Цветковић, Книћанин,
o Заборав тражим, збирка песама, Душан Ковачевић из Малих Радинаца,
o Звона у даљини (Die Glocken in der Ferne / The bells faraway), збирка хаику
песама преведена на немачки и енглески језик, Зорка Чордашевић из
Франкфурта, Немачка,
o И тамо и обде, збирка приповедака, Вера Александрић из Новог Сада,
o Један од прошлих живота, збирка песама, Биљана Станојевић из Ниша,
o Још сањам, збирка песама, Душан Ковачевић из Малих Радинаца,
o Кажи истину, роман, Радислав Пантелић из Београда,
o Кофери времена, збирка песама у електронској форми, Горјана Ана Дабић из
Београда,
o Коцана, песмо моја над песмама, збирка песама, Милан Добровољски из
Маглића,
o Лептерија и жупан, роман у стиховима, Добрила Ристић из Сокобање,
o Магичен кръг, превод збирке песама аутора Христо Петрески са македонског
на бугарски језик, Алтенка Сапунџиева из Ловеча, Бугарска,
o Ми смо исти, збирка песама за децу, Милан Добровољски из Маглића,
o Моје душе риме, збирка песама, Оливера Шестаков из Београда,
o Мрвице, збирка песама, Биљана Станојевић из Ниша,
o Моје душе риме, збирка песама, Оливера Шестаков из Београда,
o Најлепше доба, збирка песама за децу, Миљана Игњатовић Кнежевић из Ниша,
o Ноћ пуног месеца, роман, Радислав Пантелић из Београда,
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Огољена душа, збирка песама, Драгица Савић из Бачке Паланке,
Од глупости до мудрости, збирка песама, Милан Добровољски из Маглића,
Оковани сатима, збирка песама, Немања Драгаш из Београда,
Песме за децу мању и већу, збирка песама за децу, Никола Станковић из
Београда,
Плачу небесна звона, збирка песама, Загорка Тополац Ристивојевић из
Трстеника (коаутор са Вером Бабић Савић из Трстеника),
Плеурат, роман, Милорад Куљић из Старих Лединаца,
Позајмљено време, збирка песама, Богољуб Михајловић из Ниша,
Пољупци живота, збирка песама, Горјана Ана Дабић из Београда,
Потрага за коначиштем, збирка песама, Верослава Малешевић из Костолца
Ризици и превенција прања новца, монографија, Љиљана Фијат из Новог Сада
(коаутор са др Александар Чудан),
Римски изгнаник, путопис, Добрила Ристић из Сокобање,
Родослови Прекопчелана, монографија, Никола Станковић из Београда,
Сандорина кутија, збирка песама, Дарко Бешлић из Београда,
Тајна из младости, роман, Радислав Пантелић из Београда,
Трагови греха, роман, Радислав Пантелић из Београда,
Три српска витеза и деспот, роман, Милош Елек из Београда,
Цариградски друм, роман (друго издање), Братислав Петровић из Беле
Паланке,
Црне танге, роман-новела, Радислав Пантелић из Београда,
Чува мене Бог, збирка песама, Стојанка Ковачевић, Сремски Карловци,
Чувар немира, збирка песама, Биљана Станојевић из Ниша,
Шта хоћеш, несрећо?, роман, Биљана Станојевић из Ниша,

 Друге активности Савеза од значаја за рад:
 Ове године прослава "Песничке нове године" је одржана у организацији
Огранка Смедерево, према предлогу Председништва Савеза. Прослава је
одржана дана 25.12.2015.године, у Смедереву, у кафе ресторану „Замак“,
ул.Краља Петра Првог број 11. Учешће се плаћало 1.200 динара, мени је
садржао јела са роштиља уз пекарски кромпир и салату као прилог, а пиће је
било неограничено. Госте је увесељавао тамбурашки оркестар. И поред
слабијег броја учесника (петнаестак), атмосфера је била на високом нивоу.
Прослави су присуствовали: чланови Огранка Смедерево - председник Огранка
Мирослав Болтрес са дружбеницом Љиљаном Глигоријевић из Власотинца и
Мирјана Цветковић из Смедерева, те председник Огранка Београд Радисав
Пантелић, потом Братислав Петровић из Беле Паланке, а делегацију из
Централе су сачињавали председник Савеза Игор Станковић, Борка
Драгољевић из Новог Сада, Вера Цветковић из Книћанина са супругом
Чаславом и вокални солиста Гордана Станковић из Врања. На прослави је било
присутних гостију песника, писаца и музичара из Смедерева.
 Градска управа за културу града Новог Сада је почетком 2015.године објавила
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 „Девета међународна уметничка
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колонија „Панонски бисери“, као и са пројектима штампања три прозна дела –
зборник „Сазвежђа 13“, збирка песама „Осећање Принципа“ аутора Фијат
Љиљане и збирка песама за децу „За све је крив Штраус“ аутора Гргуревић
Сандре. Нисмо прошли ни за један пројекат.
Град Врање је 2015.године објавио јавни конкурс за финансирање и
суфинансирање пројеката из области културе. Огранак Врање је учествовао на
конкурсу са пројектом „Бисери југа“ који је имао за циљ промоцију књижевног
стваралаштва и подстицај издавачке делатности у Граду Врању, Пчињском
округу и на територији града Ниша, Беле Паланке и Бабушнице. Пројекат је
предвиђао промоцију нових чланова, новог броја зборника СКОР под називом
„Сазвежђа 13“, учествовање на културним манифестацијама и објављивање
нових књига старих и новопримљених чланова. Промоције су планиране у
Домовима културе у Врању, Владичином Хану, Сурдулици, Прешеву,
Бујановцу, Трговишту, Босилеграду, Нишу, Белој Паланци и Бабушници.
СКОР Огранак Врање би учествовао и на манифестацијама „Дани Врања“ у
Врању и „Каранфил девојче“ у Врањској бањи. Огранак Врање није прошао на
поменутом конкурсу, без образложења.
Објављен је тринаести по реду зборник радова чланова Савеза, под називом
„Сазвежђа 13“. Финансирање штампе је омогућено донацијом удружења
грађана „Народни покрет „Динара Дрина Дунав““ из Новог Сада, чији је
представник Томислав Бокан на руке дао укупно 100.000 динара. Та сума је
искоришћена и за штампање зборника „Анти“, финансирање музичког дела
програма на промоцијама, те за одлазак екипе руководства на промоцији
зборника у Врању и прославу песничке Нове године у Смедереву. Тема овог
зборника је била слободна, заступљено је 66 аутора из Србије и иностранства.
Формат зборника „Сазвежђа 12“ је исти као и за претходне зборнике
„Сазвежђа“. 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 за поделу, а да остатак буде подељен на промоцијама, што је и
урађено.
На свим одржаним промоцијама зборника „Сазвежђа 13“ и „Анти“, посећеност
је била задовољавајућа, али је председник Савеза поново апеловао на
председнике Огранка, као и чланове Савеза да се потруде да за наредне
промоције обавесте што већи број заинтересованих.
Ове године је приређен зборник радова са уметничке колоније „Панонски
бисери“, који носи назив „Анти“. 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 58
аутора из Србије и иностранства. Зборник је урађен у А5 формату, корице су
меке, а обим је 116 страница. Финансирање штампе је омогућено донацијом
удружења грађана „Народни покрет „Динара Дрина Дунав““. Књига је
штампана у тиражу од 200 примерака и одлучено је да сваки заступљени аутор
добије по 1 примерак, да Огранци добију по десет примерака за поделу, а да
остатак буде подељен на промоцијама, што је и урађено.
Четврти број Билтена Савеза, под називом „Трагови душе“ је изашао из штампе
крајем 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.
За изузетне заслуге у остваривању циљева Савеза, на функцији председника
Савеза, Савез је на Скупштини Савеза, по предлогу Председништва Савеза,
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одлучио да награди Игора Станковића објављивањем једне збирке песама, и за
те потребе су са рачуна Савеза издвојена новчана средства у висини од 25.000
динара. Објављена је збирка песма „Аматергија“, која је потом и промовисана
у Новом Саду, за време Колоније.
У току 2015.године није одржан ниједан састанак Секретаријата Савеза.
Свим председницима постојећих Огранака у току месеца децембра поново је
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 Врање и Ниш су Извештај
одрадили у форми прописаног обрасца, и послали га електронском поштом, а
председници Огранка Београд и Смедерево су доставили извештаје истим
путем, који нису урађени по обрасцу и били су непотпуни. Председник Савеза
му је на то скренуо пажњу за убудуће.
Огранци Врање и Смедерево нису одржали ниједан састанак у току године.
Огранак Београд одржао је један радни састанак, а Огранак Ниш четири
редовна састанка и једини је огранак који је редовно слао извештаје са
састанака.
Одржано је укупно 4 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 је приметна појава да неколико чланова Савеза
редовно присуствује седницама, док поједини чланови, нарочито они који су
носиоци одређених функција, ретко или ниједном не присуствују. Стога ће се
на следећој седници Скупштине размотрити прерасподела неких функција
појединим члановима за које се сматра да ће се одазвати задатку.
У току 2015 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. И поред подизања износа годишње чланарине,
због нередовног уплаћивања, нисамо имали могућности изнајмљивања
просторија. Од града нисмо успели да добијемо новчана средства на конкурсу,
којим би одржали Колонију, али стоји претпоставка да ћемо успети 2016.
године, чиме би се створили услови да се иста убележи у Календар
туристичких и културних манифестација у Новом Саду.
Чланови Савеза узели су учешће у пројекту ИПА (интернационална полицијска
асоцијација), Секција Србија, Регија у Новом Саду, под називом „Први
међународни полицијски књижевни сусрет“. Након расписаног конкурса, који
је био медијски пропраћен, од радова учесника је објављен зборник „Служити
кроз пријатељство – Servo per amikeco“. Промоција наведеног зборника биће
одржана почетком 2016.године.
Милан Добровољски из Маглића, делегиран од стране Савеза, узео је учешће у
акцији хуманитарног карактера – сусрет деце из Зубиног потока, КиМ, у Бачкој
Паланци, организованој од стране актива жена „Мајчино крило“ из Бачке
Паланке, а учествовао је и у одласку у Зубин поток, где је донирао књиге
чланова Савеза.

2. Пријем нових чланова:
 На седницама Председништва Савеза у току 2015.године једногласно су
примљени следећи чланови, укупно њих 23, од тога 4 поновно примљени:
1. Биљана Станојевић, Ниш – поновно примљена,
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2. Богољуб Михајловић, Ниш,
3. Бошко Барјактаровић, село Радичевић,
4. Бранислав Филиповић, Београд – поновно примљен,
5. Бранка Марковић, Врање,
6. Веселин Вујовић, Подгорица, Црна Гора,
7. Драган Вилић, Farmville, Virginia, САД,
8. Драган Пајовић, Краљево,
9. Душан Ковачевић, село Мали Радинци, крај Руме,
10. Елизабета Војиновић, Ниш – поновно примљена,
11. Жељана Андрић, Београд,
12. Иван Бранковић, Београд,
13. Иван Петровић, село Кланица, крај Ваљева,
14. Љубиша Војиновић, Петроварадин,
15. Марко Ђорђевић, Ниш,
16. Мила Марковић, Параћин,
17. Милутин Шљиванчанин, Нови Сад,
18. Мирко Стикић, Нови Сад,
19. Нада Цветковић, Београд,
20. Радмила Караћ, Ontario, Канада,
21. Радмила Милојевић, Параћин,
22. Светлана Тодоровић, Београд,
23. Снежана Милошевић, Врање – поновно примљена.
3. Наредни задаци чланова Савеза за 2016.годину,
 Крајем месеца јануара расписати нови конкурс за 10.међународну уметничку
колонију „Панонски бисери“, који треба бити одржана последњег викенда месеца
маја 2016.године, а са истим конкурисати на конкурсу Покрајинског секретаријата
за културу или Градске управе за културу града Новог Сада, 2016.године.
 Почетком месеца јануара расписати конкурс за зборник „Сазвежђа 14“. Књига би
требала бити припремљена за штампу до краја пролећа, а са оквирном верзијом
исте би конкурисали на конкурсу који расписује Покрајински секретаријат за
културу АП Војводине или Градски завод за културу града Новог Сада. Уколико
се не прође на конкурсту, финансирање ће бити од новчаних средстава који буде
прикупљен уплатом чланарине или од донације уколико је буде. С тим у вези,
простор за представљање радова чланова и даље је ограничен на једну страницу
за поезију и три странице за прозу.
 Крајем месеца маја расписати нови конкурс за зборник „Сазвежђа 15“, који треба
бити направљен до краја године, а са истим конкурисати на конкурсу
Покрајинског секретаријата за културу или Градске управе за културу града
Новог Сада, 2017.године.
 На Скупштини одабрати новог председника и потпредседника Савеза (постојећем
председнику Савеза истиче мандат од пет година и исти је изразио мишљење се
неће кандидовати поново и да треба препустити вођство неком другом члану, који
би унео нове идеје и елан у остваривање циљева Савеза).
 Наредне састанке Огранак Београд, Врање, Ниш и Смедерево, прве за
2016.годину одржати најкасније до краја месеца фебруара. Приоритетна тема
састанка је договор о будућој сарадњи и раду Огранка.
 До краја марта 2016.године одштампати и поделити нови билтен под називом
„Трагови душе“ број 5.
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Савез ће и у току 2016.године покушати да настави ове године започету сарадњу
са надлежнима на Новосадском Сајму, како би поново бесплатно добили штанд
на Сајму књига који ће се одржати у Новом Саду, те да се на истом представи
радовима својих чланова.
Наставити започету сарадњу са надлежнима из организације „Змајеве дечје игре“,
како би у њихов програм уврстили и представљање чланова нашег Савеза. Овај
задатак је преношен из 2012 године, преко 2013, 2014 и коначно остварен
2015.године.
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 2016.године наставити са ажурирањем документације
Савеза, што се пре свега односи на Регистар чланова, Регистар објављених
књижевних дела чланова, Регистар активности Савеза и Регистар приступница.
У току 2015.године од стране надлежних на друштвеној мрежи Фејсбук, на
интернету, угашен је профил Савеза. Угашени су сви профили правних лица. У
наредном периоду треба радити на афирмацији активности Савеза на личним
профилима чланова Савеза, као и на разним сајтовима.
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.

4. Разно:
 Чланарина (списак свих чланова који су платили чланарину за предметну годину –
платило је укупно њих 107):
1. Алтенка Сапунџиева, Ловеч, Бугарска
2. Борка Драгољевић, Нови Сад
3. Бошко Барјактаровић Косан Натал, Радичевић
4. Бранислав Ђинђиновић, Београд
5. Бранислав Филиповић, Београд
6. Бранка Зенг, Панчево
7. Бранка Марковић, Врање
8. Братислав Петровић, Бела Паланка
9. Будимир Фрка, Нови Сад
10. Вања Георгиева Велико Тарново, Бугарска
11. Велимир Ковачевић, Нови Сад
12. Вера Александрић, Нови Сад
13. Вера Цветановић, Бабушница
14. Вера Цветковић, Книћанин
15. Верослава Малешевић, Костолац
16. Војислав Трумпић, Ћуприја
17. Веселин Вујовић, Подгорица, Црна Гора
18. Гордана Миљковић, Параћин
19. Горјана Ана Дабић, Београд
20. Гроздана Црепајац, Банатски Карловац
21. Дарко Бешлић, Београд
22. Добрила Ристић, Сокобања
23. Драган Вилић, Фармвил, САД
24. Драган Пајовић, Краљево
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25. Драгица Добријевић, Смедерево
26. Драгица Савић, Бачка Паланка
27. Драгица Ждралић, Петроварадин
28. Драгица Кораћ Ивановић, Београд
29. Драгољуб Станковић, Београд
30. Душан Ђорђевић, Ниш
31. Душан Живковић, Београд
32. Душан Јовановић, Бела Паланка
33. Душан Ковачевић, Мали Радинци
34. Емилија Живковић, Крагујевац
35. Загорка Ристивојевић Тополац, Трстеник
36. Зоран Недељковић, Врање
37. Зоран Маслаковић, Ниш
38. Зорица Станковић, Ниш
39. Зорка Чордашевић, Франкфурт, Немачка
40. Иван Петровић, Кланица
41. Игор Станковић, Нови Сад
42. Јован Стојиловић, Крагујевац
43. Лазар Лаушев, Идвор
44. Лепосава Увалин, Кикинда
45. Љиљана Глигоријевић, Житковац
46. Љиљана Марић, Смедерево
47. Љиљана Митровић, Ниш
48. Љиљана Фијат, Нови Сад
49. Љубинка Светозаревић, Ниш
50. Љубиша Војиновић, Петроварадин
51. Љубомир Глигорић, Нови Сад
52. Љубомир Тројановић, Врање
53. Марија Лесан, Београд
54. Марија Миленковић, Ниш
55. Марина Адамовић, Ниш
56. Мила Марковић, Параћин
57. Милан Добровољски, Маглић
58. Миланка Голубовић, Пожаревац
59. Миле Костић, Дубница
60. Милета Томић, Ваљево
61. Милијана Голубовић, Ужице
62. Милица Стојковић, Ниш
63. Милорад Куљић, Стари Лединци
64. Милосав Влајић, Младеновац
65. Милош Елек, Београд
66. Милош Иветић, Футог
67. Милутин Шљиванчанин, Нови Сад
68. Миљана Игњатовић Кнежевић, Ниш
69. Миодраг Томић, село Божињевац
70. Мирјана Ђапо, дистрикт Брчко
71. Мирјана Соколовић, Стара Пазова
72. Мирјана Хемун, Сремски Карловци
73. Мирјана Цветковић, Смедерево
74. Мирко Стикић, Нови Сад
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75. Мирослав Болтрес, Смедерево
76. Нада Ђурђевић, Нови Сад
77. Нада Малек, Панчево
78. Нада Цветковић, Београд
79. Невена Џаја, Беч, Аустрија
80. Негован Јоцић, Бела Паланка
81. Немања Драгаш, Београд
82. Никола Станковић, Београд
83. Оливера Шестаков, Београд
84. Петар Јаћимовић, Сремска Каменица
85. Петар Шушњар, Нови Сад
86. Предраг Виденовић, Сокобања
87. Предраг Лазаров, Шид
88. Предраг Радаковић, Житиште
89. Радисав Пантелић, Београд
90. Радмила Милојевић, Параћин
91. Радојка Кувизић, Нови Сад
92. Ратко Белић, Суботица
93. Ружена Краћица, Падина
94. Савка Козић, Беочин
95. Сандра Гргуревић, Нови Сад
96. Светлана Тодоровић, Београд
97. Славица Лалошевић, Нови Сад
98. Славица Мијатовић, Лозница
99. Славица Нићифоровић-Веселиновић, Раковац
100.
Слободан Савић, Вукошић
101.
Снежана Алексић Станојловић, Нови Сад
102.
Снежана Милошевић, Врање
103.
Срба Ђорђевић, Врање
104.
Стоианка Попова, Софија, Бугарска
105.
Стојанка Ковачевић, Сремски Карловци
106.
Тања Трашевић, Ниш
107.
Татјана Вујанић, Надаљ
Нажалост, у току 2015 године велики број чланова није уплатио чланарину и због тога
им престаје чланство с почетком 2016 године, у складу са Статутом. Сви чланови
Савеза су са обавезама упознати у неколико прилика путем медија – интернет и СМС
поруке.
 Престанак чланства:
Смрт (1 члан):
1. Миомирка Нешић, Смедерево
Неплаћена чланарина у претходној години (38 члана):
1. Александар Бачко, Београд
2. Ана Жигић, Нови Београд
3. Андреја Пауновић, Београд
4. Биљана Станојевић, Ниш
5. Богољуб Михајловић, Ниш
6. Бојан Ивановић, Ваљево
7. Борислав Путник, Нови Сад
8. Борка Живановић, Нови Сад
9. Гордана Павловић, Земун
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10. Данијела Васиљевић, Ужице
11. Добринка Симић, Ниш
12. Елизабета Војиновић, Ниш
13. Жељана Андрић, Београд
14. Жељка Шош, Нови Сад
15. Жељко Цеснак, Пландиште
16. Живојка Жујкић, Ракова бара
17. Иван Тодоровић, Београд
18. Јелена Божиловић, Бабушница
19. Јелена Милојевић, Горњи Милановац
20. Јелица Богојевић, Проваљеник
21. Јовица Васић, Јелашница
22. Јована Раилић, Прњавор, Република Српска
23. Катарина Стаменковић, Врање
24. Љубиша Станковић, Кронберг, Немачка
25. Љупка Катана, Београд
26. Маја Томић, Богатић
27. Марко Ђорђевић, Ниш
28. Милан Милутиновић, Београд
29. Милица Аранђеловић, Панчево
30. Миодраг Бркин, Кикинда
31. Мирослав Ђоловић, Београд
32. Мирослава Цветковић, Смедерево
33. Нада Адамовић, Кикинда
34. Наталија Карић-Слијепчевић, Смедерево
35. Оливера Носов, Орљане
36. Саша Аранђеловић, Бабушница
37. Снежана Влајнић-Костић, Лимасол, Кипар
38. Стела Михаиловић, Београд
Својевољно иступање из Савеза из објективних или субјективних разлога, а на
писмени захтев (2 члана):
1. Јован Стојиловић, Крагујевац,
2. Гордана Павловић, Земун.
Укупно је престало чланство 41 чланa Савеза.
 Друге активности:
Дана 21.02.2015.године, у времену од 16,00 до 18,00 часова, одржана је редовна
седница Скупштине Савеза у Новом Саду, у просторијама Удружења новосадских
пензионера, ул.Димитрија Аврамовића бр.10, на којој су, између осталог, прочитани
Годишњи извештај о раду за 2014.годину, Годишњи план рада за 2015.годину и
Финансијски план за 2015.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.
На Фејсбуку је марта дошло до промене у раду, услед чега је профил Савеза
преиначен у страницу, без права жалбе. Тиме смо изгубили најекономичнији и
најбржи вид рекламирања, а такође, избрисана је комплетна библиотека фотографија
и видео прилога. Страницу су наставили уређивати председник и заменик
председника, потпредседник Немања Драгаш и секретар.
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
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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 удружења грађана „Народни покрет „Динара Дрина Дунав“ на руке смо
добили донацију у висини од 100.000 динара. За потребе штампања зборника
„Сазвежђа 13“ и „Анти“ штампарији „Горапрес“ у Земуну на руке је уплаћено 55.000
динара. Остатак новца је искоришћен за потребе слања зборника у огранке, за
финансирање путних трошкова одласка на промоције зборника у Врању, и на
прославу песничке Нове године Смедерево, а део новца је остао за потребе коктела
након Скупштине у 2016 години. Пошто је пре донације велики број чланова Савеза
платио учешће за наведене зборнике, у висини од 500 динара по књизи,
Председништво је донело одлуку да се тај новац призна као чланарина (цео или пола
износа за 2015 или 2016.годину, у зависности од тога колико је ко уплатио).
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 700 комада, а заслуге за то и даље носи Љубомир Глигорић, ујак власника
штампарије господина Зорана Борчића. Календари су члановима Огранка Смедерево
и Београд подељени на прослави Песничке Нове године, а осталима ће бити подељени
на седници Скупштине.
 Приходи и расходи:
РАЧУН:
 Путем поште члановима Савеза послато је следеће: зборници „Сазвежђа 13“ и „Анти“,
дистрибуирани су свим члановима који су учествовали у њима својим радовима (осим
члановима из Београда, Врања, Ниша, Новог Сада и Смедерева, као и појединима
којима је подељен на други начин – путем поште, али од пара које смо добили
донацијом), билтен „Трагови душе 4“ и нове чланске карте. Послато је 19 обичних
писама, 16 обичних писама тисковине, 3 међународних писама и 3 међународних
писама тисковине. Укупно је, у више наврата, потрошено 5.338 динара, а уплаћено је
5.000 динара. Тренутно имамо још 710,50 динара на том рачуну.
 На рачун Савеза и са рачуна Савеза су вршене уплате и исплате за различите намене:
штампање четвртог броја билтена „Трагови душе“ и штампање и припрема за штампу
збирке песама „Аматергија“ аутора Игора Станковића (према одлуци Скупштине
Савеза) - штампарија „Горапрес“, Земун; израда визит карти, диплома и других
папирних награда за Дан Савеза - штампарија „Принтекспрес“, Нови Сад; учешће у
зборнику „Сазвежђа 13“ и зборнику „Анти“; ИСБН број и бар-код – Народна
библиотека Србије, Београд; ЦИП – Матица српска, Нови Сад; административна такса
за пријаву јавног скупа одржавање уметничке колоније; накнада за регистрацију
финансијског извештаја - АПР; продуживање домена и ћириличног домена сајта
Савеза - Орион Телеком (ИНТ ЦС д.о.о, Београд); израда шестомесечног и годишњег
финансијског извештаја за 2014 годину - Агенција Р&М, Нови Сад...
 Извршено је неколико рефундирања трошкова са рачуна Савеза и то за потребе
организовања коктела после промоција и службено путовање (гориво и путарина).
БЛАГАЈНА:
 Дана 05.02.2015.године уплаћено 1000 динара (чланарина), салдо је 1000 динара.
 Дана 05.02.2015.године, на рачун из благајне је уплаћено 1.000 динара, салдо је 0.
 Дана 21.02.2015.године уплаћено је 5000 динара (чланарина), салдо је 5000 динара.
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 Дана 23.02.2015.године на рачун је из благајне уплаћено 5000 динара, салдо је 0.
 Дана 19.04.2015.године уплаћено је 5000 динара (чланарина, учешће за Сазвежђа),
салдо је 5000 динара.
 Дана 20.04.2015.године уплаћено је 5350 динара (чланарина, учешће за зборник, ЦИП,
баркод, ИСБН), салдо је 10350 динара.
 Дана 20.04.2015.године на рачун је из благајне уплаћено 10350 динара, салдо је 0.
 Дана 05.05.2015.године уплаћено је 1500 динара (чланарина, учешће за зборник), салдо
је 1500 динара.
 Дана 07.05.2015.године на рачун је из благајне уплаћено 1500 динара, салдо је 0.
Новац из благајне Савеза од чланарина уплаћених од чланова из расејања (укупно 100
евра) искоришћен је за плаћање услуге администратору сајта Савеза.


Проблеми у раду:
 Документација Савеза је и даље поприлично, али недовољно сређена. У току
2015 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 није организовао промоцију зборника „Сазвежђа 13“ и
„Анти“. Председник Савеза ће изнети предлог да се на следећој седници
Скупштине за новог председника Огранка Београд уместо Радисава Пантелића
из Београда, постави Марија Лесан из Београда. Радисав Пантелић је у току
претходне године није показао довољно залагања за остваривање циљева
Савеза, иако је био врло активан на пољу књижевности. Наиме, у неколико
наврата му је од стране Председништва скренута пажња да мора да организује
књижевне активности у име Огранка Београд, а не испред других организација,
као на пример „Раде и пријатељи“ или „Поета“, где је био изуетно активан, али
он то није урадио. Такође, није организовао промоцију зборника „Сазвежђа 13“
и „Анти“. Многи чланови Огранка Београд су се жалили Председништву
(понајвише председнику Савеза, путем СМС, е-поштом и директно) да их Раде
уопште не контактира, а и када се појаве на манифестацијама које организује
нека друга организација, не истиче да су то чланови Савеза. С друге стране,
Марија Лесан је млада, перспективна, награђивана поетеса, па се претпоставља
да ће моћи своје активности усмерити у корист Савеза и привући већи број
младих ствараоца у наше редове. Иста је изнела неке од следећих предлога:
позивање у чланство уметника који се баве како писање тако и сликањем, који
би унапредили Уметничку колонију; промовисање чланова Огранка Београд уз
помоћ пријатеља Карла Астрахана који води емисију „Чајанка у 7 код Бојића“
и могућност да повремено користи простор библиотеке „Милутин Бојић“;
бележење важних догађаја Огранка од стране њене пријатељице фотографа; на
сајту који тренутно оснива заступати и прозу и поезију чланова Огранка;
оснивање интернет радио станице која би емитовала снимке песника који
уживо читају поезију и, евентуално, неке кратке интервјуе са њима (интернет
радио је бесплатно решење).
 Дана 28.03.2015.године, за председника Огранка Врање, постављена је
Снежана Милошевић, и то на иницијативу дотадашњег председника Љубомира
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Тројановића. Међутим, иста није показала велико интересовање за рад и да
није било ангажовања управо претходног председника и неколицине активних
чланова, Огранак Врање не би имао никакве резултате. Новом председнику
Огранка Врање ће због тога на Скупштини Председништво изнети јавну
опомену и захтевати веће ангажовање у остваривању циљева Савеза.
 У току 2015 године један од првенствених циљева свих огранака је био
повећање чланства које жели да остане у Савезу, јер је примећено да поједини
чланови не желе да уплате чланарину, након учлањивања, иако су били
упознати са условима.
 Централа Савеза а и Огранци и даље имају проблема са обезбеђивањем
просторија за њихов рад. Почетком године потписан је Споразум са
Удружењем новосадских пензионера. У складу са тим Споразумом, централа је
добила на ограничено коришћење просторије УНП, које се налазе у Новом
Саду, улица Димитрија Аврамовића број 10. Простор се састоји од једне сале
за састанке, две канцеларије и тоалета. Централа може користити салу за
састанке, као и тоалет, сваког дана у послеподневним часовима и викендом,
када УНС нема својих активности. Такође, добили смо могућност да своје
књиге, а и заставу ставимо на прозор просторија, како би били на увид
пролазницима. Савез је заузврат, у више наврата присуствовао књижевним
вечерима и промоцијама које је организовао УНС. Досадашња сарадња се
може оценити као добра. Огранак Београд је у току 2015 године користио
просторије Установе културе Палилула. Огранак Врање је још 2014.године
упутио писмени захтев Градском већнику за култури и Градоначелнику Града
Врања за уступање просторије на коришћење, на који није одговорено.
Централа Савеза је почетком године разматрала изнајмљивање неког
пословног простора, али уплаћивање чланарине – основног новчаног средства
за рад није ишло како треба, те није ни било могућности. На предлог
Председништва на седници Скупштине почетком године усвојено је повећање
чланарине и то са 500 на 1.000 динара за чланове у отаџбини и са 15 на 20 евра
за чланове у расејању.

Других новости и догађаја од значаја за рад Савеза није било.
Извештај достављам на увид и даље поступање.

ИЗВЕШТАЈ ПОДНОСИ:
ПРЕДСЕДНИК СКОР
Игор Станковић
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