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ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА САВЕЗА 

ПОВЕЉЕ, за изузетан допринос у раду

Савеза – већа популаризација и 

подизање угледа Савеза : 

•Културни центар Новог Сада, Нови
Сад
•Удружење новосадских пензионера,
Нови Сад
•Миодраг Миша Близанац, Нови Сад
•Драгица Ждралић, Петроварадин
•Миљана Игњатовић Кнежевић, Ниш
•Братислав Петровић, Бела Паланка
•Љубомир Тројановић, Врање

ПЛАКЕТЕ, за запажене резултате на

другим  конкурсима, манифестацијама

и такмичењима, ван активности Савеза

: 

•Драгаш Немања, Београд 

•Трашевић Тања,Ниш

•Марина Адамовић, Ниш 

•Петровић Братислав, Бела Паланка

ЗАХВАЛНИЦУ, за изузетан допринос у

раду Савеза - материјални допринос у

реализацији активности Савеза : 

•Градска управа за културу Града Новог

Сада, Нови Сад

•Лито Студио, Нови Сад

•КИЦ Футог

ДИПЛОМУ, за изузетан допринос у

раду Савеза - највећи број објављених

ауторских дела у претходној години  :

•Миљана Игњативћ Кнежевић, Ниш
•Милош Иветић, Футог
•Лепосава Увалин, Кикинда

СЛИКА, за резултате у претходних го-

дину дана, за изузетан допринос у раду

Савеза  - проширење, побољшање и 

реализовање делатности Савеза:

•Љубомир Глигорић – члан Савеза

•Фијат Љиљана – члан Савеза

•Петар Шушњар – члан Савеза

Савез је доделио повеље, плакете,за-
хвалнице, дипломе и слике следећим
члановима: 

Дана 05.04.2015.године, орга-
низовано је обележавање
Дана Савеза. Према једно-
гласно усвојеном предлогу
председника СКОР-а, од
стране Скупштине формиран
је Организациони одбор у
следећем саставу: Борка Жи-
вановић, Игор Станковић,
Милош Иветић и Сандра
Гргуревић, који је у Новом
Саду, у сали Удружења ново-
садских пензионера, Димит-
рија 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 про-
грам и коктел. Свечаности је
присуствовало око 20 гостију
- чланова Савеза и представ-
ника награђених и гостију.
Након уручивања награда,
песмама су се представили
чланови Савеза, а потом је
уприличен коктел за све при-
сутне.
Прослава је организована и у
огранцима Савеза Београд и
Ниш:

Први пут је и додељена
Златна повеља за издавање
монографије која је од оп-
штедруштвеног значаја Ми-
лошу Иветићу из Футога
за најзапаженије дело; моно-
графију "Трагом братства Иве-
тић"

Повеља Драгици Ждралић која јој је
уручена на књижевној колонији у мају
2015 године.



Промоције књига чланова савезаОгранак Београд је у склопу
обележавања Дана Савеза
уприличио неколико манифе-
стација: 1. Гостовање на ма-
нифестацији „Раде и
пријатељи.“, 2. Гостовање у
Скадарлији на „Скадарлијској
боемији“, 3. Гостовање у Ге-
ронтолошком центру – „Дом
за стара лица Карабурма“ и 4.
Даривање својих песама на
Фејсбук страници. Дана
01.04.2015.године, на госто-
вању у Геронтолошком центру
учествовали су песници: Ни-
кола Станковић, Светлана То-
доровић, 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 до-
маћинима даровали купљене
слаткише. Музички део је од-
радила Емилија Адамовић.
Уручивање Плакете Немањи
Драгашу, потпредседнику Са-
веза, 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“ просла-
вио Дан Савеза, и том прили-
ком је, поред награда и
признања Савеза, Огранак
Ниш, по својој одлуци са рад-
ног састанка, наградио Захвал-
ницама за сарадњу у
2014.години, следеће институ-
ције и појединце: Омладински
Савет Ниша, КУД „Каменица“,
КУД „Младост“, УК „Бранко
Миљковић“ Ниш и њиховог
председника Радосава Стојано-
вића Шекспира, УП „Чегар“
Ниш, КК „Ватра и живот“, ОШ
„Бранко Миљковић“ Ниш, Књи-
жевна омладина Ниша и иконо-
писачки атеље и галерија
„Милица“. Од појединаца награ-
ђени су: писци Миња Илијева,
Биљана Станојевић, Мира Це-
ровић Тасић, Јовица Ђурић
Мајор, Драгиша Раковић, гене-
рал Мирко Старчевић, Миро-
слав Митковић Нам, др
Небојша Ђорђевић, Нена Ми-
лосављевић и Драгана Глава-
шевић. 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.

Београд 

Дана 24.02.2015.године
у времену од 19:00 до 21:00
часова у сали Културно ин-
формативног центра у Футогу,
одржана је промоција три
књиге Иветић Милоша из Фу-
тога: допуњено издање збирке
песама „Казна без злочина“,
монографија „Трагом братства
Иветић“ и монографија „Родо-
слов – Иветићи из Пеуља“. Му-
зички део програма
употпунило је певачко
друштво КИЦ „Младост“. Про-
моција је била добро по-
сећена, а након промоције је
уприличен коктел.

Дана 11.09.2015.године , у
просторијама Ликовног са-
лона Културног центра Новог
Сада, Католичка порта 5, одр-
жана је промоција збирке пе-
сама „Дах маште“, аутора
Алтенке Сапунџиеве, алијас
Латинке Златне из места
Ловеч у Бугарској. Програм
одлично вођен од стране Сне-
жане Алексић Станојловић. 

Промоција књиге Алтенке Сапунџијеве

Ниш 



В РА Њ Е

Н И Ш

НОВИ САД

ПРОМОЦИЈЕ ЗБОРНИКА СКОР-а

Прва промоција зборника „Сазвежђа 13“ и зборника „Анти“, одр-
жана је дана 09.11.2015. године у времену од 18:00 до 20:00 ча-
сова у сали Дечије библиотеке у Нишу, Синђелићев трг 4, уз
помоћ Омладинског савета Ниша. Музички део програма су упот-
пуниле Маша и Андреа, ученице ОШ „Стефан Немања. Одзив
публике је био задовољавајући. Промоција је била медијски најав-
љена и пропраћена, а након промоције уприличен је коктел.

Друга промоција зборника „Сазвежђа 13“ и зборника „Анти“ одр-
жана је дана 20.11.2015.године у времену од 19:30 до 21:30 ча-
сова, 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
значајни новчани допринос за потребе рада Савеза.

Трећа промоција зборника
„Сазвежђа 13“ и зборника
„Анти“ одржана је дана
24.11.2015.године, у Галерији
Народног универзитета у
Врању, а том приликом пред-
стављена је и збирка поезије
„Горе умире свет“ Љубомира
Тројановића из Врања. Про-
моцију је забележила екипа
РТВ Врање. Промоцији је при-
суствовала и делегација цент-
рале из Новог Сада, коју је
пре тога свечано примила
градски већник за културу
Града Врања, г-ђа Нела Ди-
митријевић, заједно са заме-
ником градоначелника Града
Врања, г.Драгољубом
Стојановићем. Том приликом,
председник Савеза се захва-
лио представницима власти у
Врању на подршци коју пру-
жају Огранку Врање и поже-
лео још бољу сарадњу у
наредном периоду. Домаћи-
нима су на поклон уручени
зборници Савеза.
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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. 

Дана 04.12.2014.године у вре-
мену од 19:30 до 20:30 ча-
сова, у Книћанину, у
просторијама ФК „Потисје“,
Вера Цветковић је одржала
промоцију њене збирке пе-
сама „Живот је прича“ (изда-
вач СКОР). Промоцији су
присуствовали и чланови Са-
веза. Након промоције упри-
личен је богат коктел.

Четврта промоција зборника „Сазвежђа 13“ и зборника „Анти“
одржана је дана 24.11.2015.године, у просторијама Интермедиа
центра Србија, у Смедереву, у 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 10.02.2015.године у
времену од 18:00 до 20:00 ча-
сова, у просторијама Ликовног
салона Културног центра Новог
Сада, Католичка порта 5, одр-
жана је промоција збирке пе-
сама „Мрестилиште у паперју“,
аутора Будимира Фрке, члана
Уређивачко-издавачког одбора
Савеза. Музички део програма
употпунила је Оља Петровић
свирајући на флаути.

ПЕСНИЧКА НОВА ГОДИНА

Ове године прослава "Пес-
ничке нове године" је одр-
жана у организацији Огранка
Смедерево, према предлогу
Председништва Савеза. Про-
слава је одржана дана
25.12.2015.године, у Смеде-
реву, у кафе ресторану
„Замак“, ул.Краља Петра
Првог број 11. Госте је увесе-
љавао тамбурашки оркестар.
И поред слабијег броја учес-
ника, атмосфера је била на
високом нивоу. Прослави су
присуствовали: чланови
Огранка Смедерево - пред-
седник Огранка Мирослав
Болтрес са дружбеницом Љи-
љаном Глигоријевић из Вла-
сотинца и Мирјана Цветковић
из Смедерева, те председник
Огранка Београд Радисав
Пантелић, потом Братислав
Петровић из Беле Паланке, а
делегацију из Централе су
сачињавали председник Са-
веза Игор Станковић, Борка
Драгољевић из Новог Сада,
Вера Цветковић из Кнића-
нина са супругом Чаславом и
вокални солиста Гордана
Станковић из Врања. На про-
слави је било присутних го-
стију песника, писаца и
музичара из Смедерева.

ПРОМОЦИЈА Ивана Бранковића на уметничкој
колонији у Новом Саду



IX МЕЂУНАРОДНА УМЕТНИЧКА 
КОЛОНИЈА "ПАНОНСКИ БИСЕРИ"
У дане 29., 30. и 31.05.2015.године, у Новом Саду (Дунавски парк
и Културни центар Новог Сада) и у Петроварадину (Петровара-
динска тврђава), одржана је Девета по реду међународна умет-
ничка 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 про-
моција збирке песама „Аматергија“ Игора Станковића, где се у
музичком делу програма представила Гордана Станковић, во-
кални 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 ру-
ководства 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 пред-
стављали, а музички део је употпунио Миодраг Миша Близанац
с гитаром. Након тог дела, учесницима је организован ручак у ре-
сторану "Форум". Након ручка и краће шетње Београдским кејом
уз реку Дунав, учесници су у Ликовном салону КЦНС присуство-
вали промоцији романа „Прометејев дневник“, Ивана Бранко-
вића 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 обила-
зили 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 соли-
ста Гордана Станковић из Врања. Програм је затворен обраћа-
њем председника Савеза. Програм је пропраћен медијски. Од
радова са колоније приређен је зборник "Анти". Свим учесни-
цима 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 при-
мила Миодрага Томића из села Божињевац, код Бујановца,
члана Огранка Врање. Борка Драгољевић је угостила председ-
ника Огранка Ниш, Миљану Игњатовић Кнежевић. 

Ове године је приређен
зборник радова са уметничке
колоније „Панонски бисери“,
који носи назив „Анти“. Назив
зборника је био и тема коло-
није. Корице за зборник је ура-
дила Драгица Ждралић из
Петроварадина, технички
уредник Уређивачко-издавач-
ког одбора Савеза. Укупно је
заступљено 58 аутора из
Србије и иностранства. Збор-
ник је урађен у А5 формату,
корице су меке, а обим је 116
страница. Финансирање
штампе је омогућено дона-
цијом удружења грађана „На-
родни покрет „Динара Дрина
Дунав““. Књига је штампана у
тиражу од 200 примерака и од-
лучено је да сваки заступљени
аутор добије по 1 примерак, да
Огранци добију по десет при-
мерака за поделу, а да остатак
буде подељен на промо-
цијама, што је и урађено.



На седницама Председништва Савеза у току 2015.године једногласно су примљени следећи чланови, укупно
њих 23, од тога 4 поновно примљени:
Биљана Станојевић (Ниш), Богољуб Михајловић (Ниш) , Бошко Барјактаровић (село Радичевић)
Бранислав Филиповић (Београд), Бранка Марковић (Врање), Веселин Вујовић (Подгорица, Црна Гора), Драган Вилић
(Farmville, Virginia, САД), Драган Пајовић (Краљево), Душан Ковачевић (село Мали Радинци, крај Руме), Елизабета
Војиновић, (Ниш), Жељана Андрић, (Београд), Иван Бранковић, (Београд), Иван Петровић, (село Кланица, крај Ва-
љева), Љубиша Војиновић (Петроварадин), Марко Ђорђевић (Ниш), Мила Марковић (Параћин), Милутин Шљиванчанин
(Нови Сад), Мирко Стикић (Нови Сад), Нада Цветковић  (Београд), Радмила Караћ (Ontario, Канада), Радмила Ми-

лојевић ( Параћин), Светлана Тодоровић (Београд), Снежана Милошевић (Врање) 

пријем нових чланова СКОР-а

Савез је ове године по први пут учествовао на Новосадском Сајму књига, и то у периоду од 18 до 20.04.2015.го-

дине. У та три дана, на посебном штанду, који је добијен бесплатно од стране организатора, чланови Савеза су се пред-
стављали 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 задовоља-
вајући, с обзиром на то да је укупна посећеност Сајма била слабија у односу на претходне године.

САЈАМ КЊИГА Нови Сад 2015 година
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Немања Драгаш

Српски књижевник и дипломирани
драмски и аудиовизуелни уметник.
Један је од најнаграђиванијих мла-
дих песника Србије и лауреат пре-
стижних домаћих и међународних
награда и признања. Објавио је пет
књиге поезије: „Фантазија у плавом“
(2008), „Микрофонија зрелости“
(2010), „Обећани свемир“ (2014)
„Оковани сатима“ (2015) и
двојезични „Избор из поезије“ (2016).
Члан је Удружења књижевника
Србије од своје двадесете године.
Потпредседник је Савеза књижев-
ника у отаџбини и расејању. 

Драгица Ждралић

СПАВАЈ

Спавај у њежности
Као да те
Вилински штапић додирује,
Као ријеч  што плови 
на површини длана
И додир постаје.
Спавај у благости

Која ти преостаје...

Немања Драгаш

АЛМАСА

Алмаса, твој Месец је воду узео Са-
хари
И то није казна, већ милост прстију
свемира.
Знај, пустиња је само један начин ди-
сања
А таквом дисању, плућа нису материца
И грло није колевка у којој дете плаче.
Песак под твојим стопалима најлепше
прича
Када су ти стопала боса и када ти се
хиџаб
Одвоји од лица као кора од дрвета које
грли.
У далеку жељу туђег ока тада те ветар
увије
И постојиш као захир, овенчан кобним
усудом.
Када си била зрно, Алмаса, твој отац
ти је певао
О сенци која те је дозвала са пресуше-
них извора
Док се лажно сунце у устима случајног
човека
Са језиком играло Бога, челика и доб-
рог времена.
Алмаса, небо које не зна како да
створи кишу
И Сунце ће лако у облак закопати. От-
ровати птице.
Постоје светови у којима си само тело
једног имена
Које се никада млека са мајчине дојке

није напило.

Једног дана, пожелећеш да те је мање
било
И док се твоји дланови буду опраштали
од зрелог воћа
Прва река у Сахари, потећи ће из
твојих зеница,
Дете у твом наручју назваће те својом
богињом
И схватићеш да сва она путена љубав
Која се догоди у дану који се зове Уми-
рање

Марија Лесан

ДОПАДАШ МИ СЕ

Допадаш ми се, али не знам како
направити везу
У простору и времену где је
Бивство сведено на апсурд

Допадаш ми се, али не знам да ли
је прошлост
У миру упокојена
(да, ипак је имам)

Допадаш ми се, али слутим у теби
исте немире

Када те будем пољубила знаћу
Знаћу шта небеса од нас уопште
хоће
(или, можда, нема воље више)

Тобом, твојим тамним очима у да-
нима
Своје јесени прерано дошле
Одговору сам ближа

Прича љубавна у времену лежи

Допадаш ми се због нечега што
ствара утисак
Да нам ипак није намењено
Да је аматерски препишемо
Од нас самих.

БИОГРАФИЈЕ АУТОРА

Снежана Алексић Станојловић

Рођена је 1. X 1962. Године у Бео-
граду. Школовала се у Хрватској,
Македонији и Србији. Данас ради и
ствара у Новом Саду. По професији
је мр професор разредне наставе.
Прве две збирке песама „Потражи
ме“ (1980) и”Ода за Орфеја” (2014)
песме су на македонском и српском
језику. У књизи поезије „Ораница“
(2016) песме су на три језика
(српски, македонски и мађарски). 
Песме су јој објављиване у преко 30
међународних зборника и у књижев-
ним часописима и летописима, како
пре 30 година тако и сада. Члан је
неколико међународних књижевних
клубова и удружења. Повремени је
дописник Агенције за исељеништво
у Скопљу и Новинској интернет
агенцији „Кукурику.мк“.
Пише на српском и македонском
језику, а песме су јој препеване на
енглески, хрватски, италијански, бу-
гарски, албански, турски и мађарски
језик.

Никада неће скинути Земљу
Са високог плафона васионе.



Снежана Алексић Станојловић

З Р Н О  Ж И Т А

Родићу се као
зрно жита ...

У неком другом животу
зрно жита 
да ти будем...
Да ме 
међ' прсте додиром својим
сејеш...
Када никнем,
да ми се радујеш...
Да ме чуваш...
Оком својим да ме 
сваког дана грејеш....
У усхиту твом
да ти растем...
Зрим...
Црницу да ти
позлатим...
Цела у око 
да ти уђем...
У жетву, поноситог,
да те позовем...

Кад ме пожњеjеш 
и српом својим 
к'о владарским жезлом 
замахнеш,
плеву са мене
развејеш,
да ме разплевиш,
разголитиш,
у млин да ме 
тако чисту и невину 
однесеш,
песму жрвња 
да ти, отпевам...
Нестрпљивог 
да те учиним,
брашно да ти постанем ...
Кроз ситно сито да ме просејеш...

Од мене 
хлеб да начиниш ,
на асталу твом да руменим, да ми-
ришем, 
у кришке да се распуцам
и душу твоју гладну нахраним ...

Иван Бранковић

поглавље наставка "Прометејевог Днев-

ника" 

3000 година п.н.е. Немеја, Грчка
Херкулес се опрезно шуњао између
стена и закржљалог жбуња. Јуче је про-
нашао локацију свог плена, и данас је
кренуо у испуњење задатка који су му
дали створитељи. Морао је да убије њи-
ховог лава. Али је знао од почетка да то
није био обичан лав. У ствари када се
мало боље погледа није био уопште
лав. Била је то полумеханичка звер,
један од последњих продуката Ануна-
кија. У ствари као и он, на неки начин.
Сакрио се иза једне велике стене. Ве-
черњи ваздух постајао је оштрији што
му је пријало. Лакше је тако могао да на-
њуши плен. Скинуо је лук са рамена и
извукао стрелу из торбе која му је ви-
сила са бока. Највећа зачкољица целог
задатка била је та што није смео да ко-
ристи опрему Анунакија. Морао је све
сам да се снађе. Лук и стреле је сам на-
правио пре неколико дана. Наместио је
стрелу на лук и полако извирио напоље.
Педесетак метара даље био је улаз у
пећину. До њега је водила гола каменита
стрмина на којој је било неколико стена
иза којих се могао сакрити. Пећина је
имала још један улаз са друге стране
али га је Херкулес неколико сати раније
затворио тиме што је нагурао на њега
огромну стену. Двадесетак метара
даље, и мало ближе улазу била је још
једна стена. Чучнуо је, запнуо лук дели-
мично, и постранце кренуо према њој,
не скидајући поглед са улаза. Онда је то
учинио још једанпут, приближивши се
тако на свега десетак метара  од улаза.
Ту га је осетио. 
Осетио је његов мирис, и осетио је да се
тај мирис приближава. Запео је лук до
краја и чекао. Сунце је полако залазило
и наступио је онај сумрак у којем човек
мисли да може да види јасно, али пре
буде заведен сенкама. Херкулес није
имао проблем са тим. Његове очи ако-
модирале су се веома лако на мању ко-
личину светлости, могао је да види у
скоро потпуном мраку. Као и садашњи
његов противник, и он је био донекле
савршено створење. Савршени ловац и
ратник.

БИОГРАФИЈЕ АУТОРА

Марија Лесан (Београд, 1988)

Београдска књижевница и сликарка.
По животном опредељењу је филозоф.
Заљубљеник је у науку. Повремено
објављује чланке на тему културе и
науке за интернет портале и часописе.
Својим радовима је заступљена у мно-
гобројним зборницима и часописима.
За свој књижевни рад је награђивана на
међународним фестивалима поезије и
кратке приче.

Објављена дела:
''Сокови бола и срдитости'' (збирка пое-
зије у издању Удружења писаца ''По-
ета'', 2013. године);
''Ватре са Суматре'' (збирка поезије; из-
давач: ''Нова ПОЕТИКА'', 2013. године);
''Друга пловидба'' (збирка поезије; изда-
вач: ''Нова ПОЕТИКА'', 2013. године).

Драгица Ждралић

Рођена 03.08.1974 у Мостару. 

Објавила књиге поезије („Суза
избјеглице“ (Свет књиге, Београд,
1997), “Птице лете доље“( Свет
књиге, Београд, 2000), “Молитва
анђелу“( Свет књиге, Београд,
2001). Заступљена у зборницима,
антологијама и књижевним часопи-
сима.
Инжињер информатике.Члан књи-
жевне заједнице Јован Дучић-Тре-
биње, УКРС и СКОР-а.

Иван Бранковић

Иван Бранковић, рођен 1983. у Ваљеву,
од 2002. живи у Београду. Од 2005. се
бави књижевним преводом и до сада је
превео око 15 наслова за издавачке
куће "Отворена књига", "Албион" и "Нова
књига". Све то време се бавио
писањем кратких прича које су перио-
дично излазиле у неколико фанзина и на
неколико сајтова. 2014. објављује свој
први роман "Прометејев Дневник" за
издавачку кућу "Отворена књига". 2015.
његова прича "Претходница" излази у
зборнику радова "Анти". Од почетка 2015.
ради у компанији Eipix која се
бави производњом видео игара као нара-
тивни дизајнер (или како би народски
рекли као сценариста и писац). Тренутно
ради на наставку "Прометејевог
Дневника", и на сценарију за један стрип.



ГОСТОВАЊЕ   САВЕЗА НА 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 02.03.2015.године, у
Београду, Културни центар Чука-
рица, чланови Огранка Београд уче-
ствовали 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, свеча-
ност 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 председ-
ница читала своје стихове. Програм
је био медијски пропраћен.

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 25.10.2015.године у вре-
мену од 18:00 до 20:00 часова, у Ле-
динцима, 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 чла-
нови нашег Савеза.

Дана 24.10.2015.године, у Овчи
код Београда, чланови Огранка Бео-
град учествовали су на манифестацији
„Саборовање“ у част празника
Св.Петке. Тим поводом је расписан
конкурс за радове песника на тему Ду-
ховне и родољубиве поезије.

Дана 24.10.2015.године, у
Вршцу, ул.Стеријина 62, чланови
Огранка Ниш учествовали су на књи-
жевном 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 19.10.2015.године, чланови
Огранка Ниш учествовали су на отва-
рању Дечије колоније у Дољевцу.

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 организа-
цији Центра за социјални рад, СО
Стара Пазова, а у оквиру манифе-
стације „Октобарски дани солидар-
ности 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 18.04.2015.године, у

Новом Саду, на Новосадском Сајму, у
оквиру програма Банатског културног
центра, многи чланови Савеза су уче-
ствовали на Европском Фејсбук пес-
ничком Фестивалу при Међународном
салону књига.

Дана 06.10.2015.године, у
Београду, Књижевни центар Чука-
рица, чланови Огранка Београд уче-
ствовали су на песничком маратону
поводом зборника „Десанки у част“.

Члан централе Будимир

Фрка, узео је учешће на манифеста-
цији „Змајеве дечије игре“, по пре-
тходном договору председника
Савеза и надлежних за манифеста-
цију.

Дана 18.09.2015.године, у

Београду, Савски кеј бб, у ресторану

„Стенка“, чланови Огранка Београд

учествовали су на песничкој вечери.

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 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 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 30.03.2015.године, чла-
нови Огранка Ниш присуствовали су
приредби „Цветна недеља“ у ОШ „Сте-
фан Немања“, ул.Друге пролетерске
бригаде 1.



Књижевне манифестације 
организоване од стране Савеза
Чланови  СКОР-а у свим својим огранцима Ниш,Врање,Београд, Нови Сад,

,Cмедерево ... организовали су многобројне књижевне манифестације

током календарске 2015 године 

Дана 05.01.2015.године у
времену од 10:00 до 12:00 часова,
чланови Огранка Ниш су одржали
књижевно дружење у Нишком Ге-
ронтолошком центру.

Дана 19.01.2015.године, у
просторијама ОШ „Марија Транда-
фил“ у Ветернику, одржано је књи-
жевно 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 24.03.2015.године, у
просторијама ОШ „Милета Протић“
у Товаришеву, одржано је књи-
жевно вече чланова Савеза, на
којем су деци, која су чинила пуб-
лику, читане песме од стране чла-
нова из централе. Након званичног
дела програма, школској библио-
теци је поклоњено око 50 књига
чланова Савеза.

Дана 23.04.2015.године, у
Дому културе у Бујановцу, Огранак
Врање је одржао књижевно вече
својих чланова и других писаца.

Дана 08.05.2015.године, у

просторијама Удружења Македо-
наца „Гоце Делчев“ у Врању,
Огранак Врање је одржао књи-
жевно вече својих чланова и пи-
саца из Македоније.

Дана 13.05.2015.године у вре-
мену од 18:00 до 19:30 часова, у Де-
чијој библиотеци, Синђелићев трг 2,
чланови Огранка Ниш су одржали књи-
жевно вече родољубиве поезије
„Љубав пева после рата“, поводом
Дана победе над фашизмом, које је
било медијски пропраћено, а био је
приређен и коктел

Дана 02.05.2015.године, у
Београду, Скадарлија, ресторан
„Има дана“, чланови Огранка Бео-
град одржали су књижевно вече.

Дана 04.06.2015.године у вре-
мену од 17:00 до 19:00 часова, чла-
нови 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 организа-
тора, а чланице Огранка Ниш Велику
повељу. Програм је био медијски про-
праћен.

Дана 20.11.2015.године, чла-
нови Огранка Ниш су заједно са Омла-
динским 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 присуство-
вао и председник Омладинског савета
Ниша г.Зоран Павловић.

Дана 17.12.2015.године, чла-

нови Огранка Ниш су заједно са Ом-
ладинским саветом Ниша
организовали књижевно вече родо-
љубиве поезије под називом „Родо-
љубље“, којем су присуствовали
многи познати нишки песници из
разних књижевних удружења. Осим
њих, учествовали су и ученици ОШ
”Бубањски хероји“ и ОШ „Стефан
Немања“ и гимназије „Стеван Сре-
мац“. Почасни гост је био генерал
Војске Србије Мирко Старчевић који
је говорио о родољубљу српског на-
рода. Музички део програма су ура-
дили Радован од фруле и гитариста
Милан Тодоровић. Програм је био
медијски пропраћен (чланак у нови-
нама).

Дана 08.10.2015.године у
времену од 18:00 до 19:30 часова,
у Дечијој библиотеци, Синђелићев
трг 2, чланови Огранка Ниш су одр-
жали књижевно вече "Најлепше
доба" поводом Дечије недеље, које
је било медијски пропраћено, а био
је приређен и коктел.

Дана 29.08.2015.године, у
простору ресторана „Харемлук“ у
Врању, Огранак Врање је одржао
књижевно вече својих чланова и дру-
гих писаца, а све то у оквиру мани-
фестације „Дани Врања“. Програм су
медијски пропратиле локалне ТВ
куће.



У току 2015.године објављене су следеће књиге чланова Савеза (49 наслова,
од тога је за 3 издавач Савез):

Аматергија, збирка песама, Игор Станковић, Нови Сад,

Била сам и јесам, збирка песама, Добрила Ристић из Сокобање,

Бљесак душе, збирка песама, Душан Живковић из Београда,

Време после времена, роман, Миљана Игњатовић Кнежевић из Ниша,

Горе умире свет, збирка песама, Љубомир Тројановић из Врања,

Госпавино закопано благо, роман, Братислав Петровић из Беле Паланке,

Графити по засторима душе, збирка песама, Мирјана Ђапо из дистрикта Брчко,

Гравитацията на поезията, превод збирке песама Ибрахима Османбашића са босанског на бугар-

ски језик, Алтенка Сапунџиева из Ловеча, Бугарска,

Дъх на мечти, збирка песама (двојезична), Алтенка Сапунџиева из Ловеча, Бугарска,

Душа у мени, збирка песама у електронској форми, Душан Живковић из Београда,

Жена у мислима, антологија мисли о женама, приредио Никола Станковић из Београда,

Живот је прича, збирка песама, Вера Цветковић, Книћанин,

Заборав тражим, збирка песама, Душан Ковачевић из Малих Радинаца,

Звона у даљини (Die Glocken in der Ferne / The bells faraway), збирка хаику песама преведена на не-

мачки и енглески језик, Зорка Чордашевић из Франкфурта, Немачка,

И тамо и обде, збирка приповедака, Вера Александрић из Новог Сада,

Један од прошлих живота, збирка песама, Биљана Станојевић из Ниша,
Још сањам, збирка песама, Душан Ковачевић из Малих Радинаца,

Кажи истину, роман, Радислав Пантелић из Београда,

Кофери времена, збирка песама у електронској форми, Горјана Ана Дабић из Београда,

Коцана, песмо моја над песмама, збирка песама, Милан Добровољски из Маглића,

Лептерија и жупан, роман у стиховима, Добрила Ристић из Сокобање,

Магичен кръг, превод збирке песама аутора Христо Петрески са македонског на бугарски језик, Ал-

тенка Сапунџиева из Ловеча, Бугарска,

Ми смо исти, збирка песама за децу, Милан Добровољски из Маглића,
Моје душе риме, збирка песама, Оливера Шестаков из Београда,

Мрвице, збирка песама, Биљана Станојевић из Ниша,

Најлепше доба, збирка песама за децу, Миљана Игњатовић Кнежевић из Ниша,

Ноћ пуног месеца, роман, Радислав Пантелић из Београда,

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,



НАГРАДЕ ЧЛАНОВА САВЕЗА У ТОКУ 2015. ГОДИНЕ

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,

Алтенка Сапунџиева, алијас Латинка Златна из Ловеча, Бугарска, добила је националну награду „Отли-

чие“, 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“.

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, Ре-
публика Српска и Повељу за песму „Гроб“ на манифестацији „Миљковићеве песничке вечери“ у организацији Књи-
жевног клуба „Бранко Миљковић“ у Нишу.

Душан Живковић из Београда, добио је 1.награду за песму „Нећу опроштај“ на конкурсу Удружења бал-

канских уметника из Суботице, 2.награду на песничком маратону у Културном центру Крушевац, 3.награду на кон-
курсу Друштва српско-руског 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 „Пра-
вославље“ из Крушевца, 1.награду за причу „Заклетва“ на манифестацији Удружења балканских уметника у Суб-
отици, 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 међународ-
ној манифестацији „Рудничко врело 2015“, у организацији Књижевног клуба „Момчило Анастасијевић“ у Горњем Ми-
лановцу, 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.



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 фести-
валу 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, Маке-

донија.

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 пјес-
мама“ 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 Анд-

рићграду, који су организовали књижевни фонд „Свети Сава“ и секција „Вишеград“.

Мила Марковић из Параћина, добила је Специјално 1.место за песму „Станиште“ на фе-

стивалу „Поезија 016“ у Лесковцу, Диплому за учешће на песничком конкурсу у организацији „Мико Ба-
њевић“ 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 кон-

курсу „Галерија од стиха – градске риме“, у организацији Клуба уметника „Звездани колодвор“ у Бео-
граду, 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 Бео-
града.

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, Сло-
венија, 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 манифе-

стације „10. Куцурски клип“.
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Немања Драгаш из Београда, добитник је многобројних 1.награда: на 7.међународном фести-

валу „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, Слове-
нија, организованој од стране Савеза српске дијаспоре Словеније и Удружења српских књижевника Сло-
веније. 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.

Снежана Алексић Станојловић из Новог Сада добила је диплому и новчану награду у из-

носу од 500 евра на међународној манифестацији „Струшке вечери поезије“ у Струги, Македонија, августа
месеца, која се додељује ствараоцима који живе ван подручја Македоније.

Љиљана Глигоријевић из Житковца, добила је две Дипломе, једну Повељу, тринаест За-

хвалница и једно Признање за учешће на различитим домаћим и међународним књижевним манифеста-
цијама.

Мирослав Бплтрес из Смедерева, добио је три Дипломе, две Повеље, девет Захвалница,

два Признања и четири Похвале за учешће на различитим домаћим и међународним књижевним мани-
фестацијама, као и скулптуру „Цар Константин“ за песму „Бранко Миљковић“ у акростиху – која је заме-
нила прво место на конкурсу организованим од стране Удружења књижевника „Бранко Миљковић“ из
Ниша.

Миљана Игњатовић Кнежевић из Ниша, добила је 1.награду за роман „Време после вре-

мена“ 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 ствара-
лаштва, 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 ма-

газина „Hello!“ за друштвено користан и хуманитарни рад.
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