Република Србија
САВЕЗ КЊИЖЕВНИКА У ОТАЏБИНИ И РАСЕЈАЊУ
Број:
/21
Дана:23.02.2021.године
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С А Д

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ЗА 2020. ГОДИНУ
НАПОМЕНА:- Овај извештај обухвата податке који су били доступни Председништву Савеза.

- Као што је актуелна здравствена ситуација обележила читаву протеклу годину,
тако је утицала и на културно-уметничке активности Огранака, а самим тим и
целог Савеза. Многе активности и многи планови су обустављени, одложени
или пак отказани услед опште ситуације, на глобалном нивоу, а због
ограничења или забране окупљања.

1. АНАЛИЗА РАДА ЗА 2020.Г ОДИНУ:
1.1

Књижевне манифестације организоване од стране Савеза:

НОВИ САД – Централа
1. 24.1.2020. - У Градској библиотеци Новог Сада одржана је промоција монографије
Поетика ведре меланхолије, проф. др Слађане Миленковић.
2. 30.1.2020. – СПЕНС, отворено књижевно вече;
3. 13.2.2020.- СПЕНС, На ручку са животом, промоција збирке песама Милене Дрпа,
Модрича. Музичке нумере: Ненад Ласица и Драган Вучковић.
4. 7.2.2020. –Два пројект на конкурсу Мин. спољних послова
5. 19.2.2020. –Два пројкета на конкурсу ГУ ѕа културу Града Новог Сада
6. 19.2.2020. – Седница Председништва Савеза
7. 27.2.2020. - СПЕНС, отворено књ. вече;
8. 29.2.2020. – Скупштина Савеза
9. 12.3.2020. – СПЕНС, отворено књ. вече;
10. 3-9.3.2020. - Новосадски сајам књига
11. 4.4.2020. - Седница Председништва Савеза;
11.6.2020. - Седница Председништва Савеза;
12. 11.6.2020. - СПЕНС, Сваки крај почетак има, књижевно вече;
13. 19.6.2020 – СПЕНС, књ. вече, Мене све ране мога рода боле;
14. 25.6.2020. – СПЕНС, промоција збирке песама Док ходаш у сну, Игора Садрије;
15. 4.7.2020. – Дан Савеза, Културна станица Еђшег;
16. 28.8.2020. - Седница Председноштва;
17. 5.9.2020. – Стари Лединци, књ. вече Теку речи песме ко из старе чесме;
18. 30.9.2020. - Седница Председноштва;
19. 8.10.2020. - Бачки Јарак, Ловачки дом, промоција збирке пеама Ђорђета Секулића;
20. 30.10-1.11.2020. - 14 Међународна уметничка колонија Панонски бисери.
БЕОГРАД
1. Омаж Ненаду Радошу
2. Промоција Библиографије Савеза
3. Промоција зборника Сазвежђа 20
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4.
5.
6.
7.

Промоција зборника Светосавски епистолар.
Промоција стваралаштва Чедне Радиновић Лукић
Промоција стваралаштва Смиљане Божић
Промоција стваралаштва Оливере Шестаков

ПАРАЋИН
1. Промоција Библиографије Савеза
2. Промоција зборника Сазвежђа 20
3. Промоција зборника Светосавски епистолар
СМЕДЕРЕВО
1. Промоција Библиографије Савеза
2. Промоција зборника Сазвежђа 20
3. Промоција зборника Светосавски епистолар
ВРАЊЕ
1. Организација промоције Библиографије СКОР-а 2000-2020 и билтена ,,Трагови душе“.
2. Промоција зборника Радова Сазвежђа 20.
3. Промоција књиге Милета Костића
СУБОТИЦА
-31.01.2020. - Књижевно вече Ратка Ралета Белића, Градска библиотека Суботица. Вече је
било медијски испраћено од стране медија из Суботице и Сомбора. Белић је гостовао у
емисијама на ТВ Суботица и РТВ YuEco.
-12.02.2020. - Посета београдског огранка Савеза Суботици, Градска библиотека
Суботица. Јасмин Р. Адемовић је у емисији Недељно поподне на РТВ YuEco најавио
дешавање.
-07.03.2020. - Душка Мушић у гостима суботичком СКОР-у, Кафе бар Хаустор Суботица. Књижевница из Плоча (ХР) - Душка Мушић, представила је своје стваралаштво.
-30.04.2020. - Први фестивал суботичке књижевности (ФСК) Суботицијада, Свечана
сали Отвореног универзитета у Суботици. Руководство Огранка одлучило је да организује
Суботицијаду за све оне који су рођени, живе или су живели у Суботици. Пријавио се 51
аутор.
-28.05.2020. - Поезијом против короне, Кафе бар Хаустор – Суботица. Књижевно вече
посвећено борби против заразне болести која се проширила целом планетом. Читала се
поезија, а говорила се и на руском и немачком језику.
-23.06.2020. - Хуманитарно вече херцеговачке поезије, Градска библиотека Суботица.
Огранак је у суорганизацији са Завичајним удружењем Херцеговина из Суботице направио
књижевно-музичку манифестацију под називом ВЕЧЕ ХЕРЦЕГОВАЧКЕ ПОЕЗИЈЕ. Вече је
било хуманитарног карактера те је у то име прикупљено 14000,00 РСД. Износ је уплаћен на
т.р. Дома за децу ометену у развоју КОЛЕВКА из Суботице. Специјални гост био је Горан
Ивић из Ветерника (члан СКОР-а) који је представио своју збирку песама Цвијеће и
(не)цвијеће. Вече су испратили: ТВ СУБОТИЦА, Суботичке новине и веб портал; СУ
Недељник.
-30.06.2020. - Прослава две деценије од оснивања СКОР-а Суботица, Свечана сала
Отвореног универзитета у Суботици. Вече су испратили ТВ Суботица и Суботичке новине.
-04.07.2020. - ПРОСЛАВА 20 ГОДИНА СКОР-а, Културна станица ЕЂШЕГ - Нови Сад.
Огранак је присуствовао свечаној манифестацији поводом двадесет година од оснивања
СКОР-а.
-23.07.2020. - Промоција зборника Светосавски епистолар и библиографије СКОР-а,
Кафе бар Хаустор – Суботица. Како је епидемиолошка ситуација у земљи и граду била
критична, огранак покреће нови циклус књижевних сусрета под називом Скоровање под
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отвореним небом. Одлучују да промоцију зборника и библиографије организују на
отвореном.
-28.08.2020. - Поезија на рту песничке наде - обала Палића, Палићко језеро.
Огранак је због целокупне епидемиолошке ситуације, организовао скуп на обали Палића, уз
присуство публике и чланова суботичког огранка. Суботичке новине су објавиле извештај.
-12.09.2020. - Скоровање у вили Олга Пенавин, Палић. Овом величанственом скупу
присуствовали су и чланови из београдског огранка, као и из Новог Сада и околине.
Суботичке новине су објавиле чланак.
-29.09.2020. - Књижевно вече у инат корони, Кафе бар Хаустор – Суботица. Организовано
у кафе бару Хаустор књижевно вече.
-10.10.2020. - Нихад Мешић Ривер и Бранислав Лукић Лука у вили Олга Пенавин,
Палић. Нихад Мешић Ривер је књижевник из Тузле (БиХ) промовисао је своју нову збирку
поезије и прозе Хурмашице с чоколадом. Бранислав Лукић Лука је мултимедијални уметник
из Лукавца (БиХ) и презентовао је свој фотографски рад, али и своју поезију. Извештај је
пренео ТВ Суботица и Нови радио Сомбор, као и Суботичке новине.
-16.10.2020. - Хуманитарно вече за Леона, Свечана сала Отвореног универзитета у
Суботици. Огранак је одличио да помогне младом Леону Ђаковићу из Суботице који се бори
са опаком болешћу. Организовао је хуманитарну акцију прикупљања новчаних средстава.
Том прилико прикупило се преко 100.000, 00 РСД. Суботичке новине испратиле су цео
догађај а цела акција била је пропраћена и од стране свих суботичких портала, Новог радио
Сомбора, РТВ YuEco, као и ТВ Суботица.
-20.10.2020. - СКОР Суботица у Сенти, Кућа стваралаштва – Сента. Књижевно вече.
-31.10.2020. - Уметничка колонија Панонски бисери 2020. Културни центар - Нови Сад.
Огранак је присуствовао колонији.
-15.11.2020. - Прослава прве годишњице од оснивања Огранка, Кафе бар Хаустор –
Суботица.
ЗАКЉУЧАК: Огранак Суботица активно је узео учешће на чак деветнаест догађаја у
претходној години и био домаћин на неколико књижевно - музичких скупова, поетских
вечери, хуманитарних акција, културно - уметничких манифестација и др. СКОР Суботица
учврстио је сарадњу са градским медијима који су их редовно пратили и извештавали о раду.
Такође, значајну подршку имали су и од: Нови радио Сомбор. СКОР Суботица успоставио је
формалну и неформалну сарадњу са мноштвом културно - уметничких друштава, клубова
песника, уметничких удружења, књижевних клубова и др.
НИШ
12. август 2020. - Састанак промоција и песничко дружење чланова огранка у Нишу
поводом јубиларне 20. годишњице од оснивања Савеза књижевника у отаџбини и расејању и
поводом објављивања зборника „Светосавски Епистолар“. Састанак одржан у нишком парку.
Објављена репортажа у нишким Народним новинама под насловом „Поетски стваралачки
набој у доба короне“. Репортажу написао Милисав Петровић.
24. август 2020. - Књижевно сабрање у цркви „Успење Пресвете Богородице“ у Нишу
поводом црквеног празника Велике Госпојине на ком сабрању се чула духовна поезија.
Сабрању су присуствовали и чланови У.П. Чегар Ниш.
Објављена репортажа о сусрету у нишким Народним новинама под насловом „Песничка
треперења у данима Велике Госпојине“. Репортажу написао Милисав Петровић.
10. септембар 2020. - Састанак и песничко дружење чланова нишког огранка СКОР-а.
Објављена репортажа у нишким Народним новинама под насловом “Богат програм песника
нишког огранка СКОР-а“. Репортажу написао Милисав Петровић
26. октобар 2020. - Састанак и песничко дружење чланова нишког огранка СКОР-а и
промоција новоиздате књиге члана СКОР-а Милисава Петровића под насловом „Историја
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настанка и развоја српског писма“. Објављена репортажа у нишким Народним новинама под
насловом „Панонски бисери“. Репортажу написао Милисав Петровић.
6. децембар 2020. - Због Ковида -19. и због забране окупљања на јавним местима, одржана
је онлајн промоција Антологије Савеза Сазвежђа 20. Онлајн промоцији је одржана с
члановима Нишког огранка СКОР-а који имају могућности комуникације преко Скајпа. У
онлајн промоцији „Сазвежђа 20.“ су учествовали и гости Културно уметничког друштва
„Анђели“ из Јелашнице. Објављена репортажа у нишким Народним новинама под насловом
„Књижевно стваралаштво звезданог јата нишких и других песника“. Репортажу написао
Милисав Петровић.
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
1. Реализована акција Огранка у сарадњи са Скупштином општине Смедеревска Паланка да
се започне сакупљање књига за потребе Српске куће у Подгорици (Милица Тошић је
приложила 200 наслова и посредовала да исто толико књига дају академик Гојко и Ирина
Суботић), и укупно је скупљено преко 1000 наслова. О акцији је упознат Кабинет
председника Републике. Похвалили су организаторе (Општину и Огранак СКОР-а ).
2. Огранак је успоставио одличну сарадњу са локалном самоуправом.
3. Петровић, Тодоровић и Јанојлић су имали неколико медијских наступа на локалној
телевизији ТВ Јасеница.
4. Обележен јубилеј СКОР-а у етно амбијенту Поповића воденице на Кошарни у Селевцу.

1.2

Укупне активности

Сумирајући само достављене иѕвештаје, утврђено је да су чланови Савеза имали 522
учешћа, са још више радова, у различитим зборницима и антологијама у земљи и расејању,
као и заступљеност у 48 часописа. Такође, имали су 269 учешћа на различитим књижевним
манофестацијама и догађајима. Број у средствима јавног информисања је ове године био у 77
случајева. Написане су 33 стручне рецензије и приказа књижевног стварлаштва. Имали су
неколико уметничких, ликовних изложби, као и 23 самосталне ауторске промоције. За
учешћа на разним конкурсима, чланови Савеза су освојили 92 прве награде, 26 других и 17
трећих награда. Такође, добитници су још 180 различитих признања, похвала, диплома и
захвалница.
1.3
Објављене књиге чланова Савеза:
У току 2020.године објављене су следеће књиге чланова Савеза (31 наслова аутора и 16
наслова где је издавач Савез, што чини укупно 47 наслова):
1. Богдан Јевтић, поезија Рајска птица
2. Бошко Стаменковић, роман Одрони душе
3. Будимир Фрка, поезија Заштитари трезоришта
4. Дана Радуловић, књига Рођена у погрешно време
5. Дејан Црномарковић, поезија Бог је желео да будем птица
6. Драган Савић Драговић, роман Кад ђурђевак замирише
7. Драгана Деспотовић, поезија Перивој
8. Душан Ковачевић Батуља, поезија Бунтовник са разлогом
9. Живорад Милетић, поезија Ја живим свој сан
10. Марија Рожић, збирка афоризама Жаоке испод Лисине
11. Марија Рожић, поезија Ватре љубави
12. Милена Вучковић, поезија С ове стране реке
13. Милијана Јовановић, роман за децу Где је исток
14. Милисав Петровић, поезија Животна треперења
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15. Милисав Петровић, прозни научни рад Историја настанка и развоја српског писма
16. Миљана Игњатовић Кнежевић, књига Мирис мртвих љубичица
17. Мирјана Миланков, роман Први и /или последњи петлови
18. Мирослав Мишо Бакрач, поезија На измаку
19. Мирослава Мира Цветковић, поезија Сусрети
20. Мирослава Мира Цветковић, роман Дете у ципелама одраслих
21. Оливера Шестаков, поезија У златној смоли ћилибара
22. Пламенка Ђого Вулић, поезија Из тишине
23. Сања Трнинић, збирка кртаких прича Дневник моје маште
24. Слободан Тодоровић, књига Бојење казалица
25. Смиљана Божић, поезија Загрљај равнице
26. Срба Ђорђевић, књига Загубено јагње
27. Станка Ћаласан, књига Судари вјетрова
28. Станка Ћаласан, поезија Буктиња
29. Тања Трашевић, поезија Калеидоскоп
30. Чедна Радиновић Лукић, поезија Несни белих сумаглица
31. Шпејтим Сојева Соле, поезија Кроз време
Објављена ауторска дела у издању Савеза:
1. Вассне, Беч – Као песак на ветру, проза
2. Вера Александрић, Нови Сад – Егзодус, други књижевни облици
3. Весна Крнић, Нови Сад - Златна месечева сена, поезија
4. Гордана Марковић, Јагодина – Херој мог живота, поезија
5. Гордана Марковић, Јагодина – Херој мог живота, поезија, друго измењено и
допуњено издање
6. Гордана Опалић, Нови Сад – Бесмислени звуци, новела
7. Драгољуб Јанојлић, Смед. Паланка – Црне кише, поезија
8. Желимир Ристић, Платичево, Па ето и трен, поезија
9. Јовица Плачкић, Темерин – Афричка супа, поезија за децу
10. Мара Руег, Швајцарска – Пут ка животном испуњењу, приручник
11. Марија Јотић, Ниш - Дечија права и школа као споменар незаборава, поезија за децу
12. Миле Костић, Врање – Тајна окачене софре, поезија
13. Милош Б. Иветић, Футог- Савез књижевника у отаџбини и расејању 2000-2020,
библиографија
14. Момчило Јањичић Момос, Инђија – Хроносов вез, поезија
1.4
Друге активности Савеза од значаја за рад:
-Ентузијазам код чланова Савеза и поред свеукупне светке здраствене криизе -пандемије није
мањкао пан са разлогом можемо констатовати да је 2020.година била успешна. Све то није
прошло незапажено, те смо и ове године ималу подршку од стране ГУ за културу града
Новог Сада при реализацији тродневне 14.Међународне уметничке колоније „Панонски
бисери“.
-Ове године прослава Песничке нове године није одржана због епидемије Корона вируса.
-Објављен је 20-ти по реду, јубиларни зборник радова чланова Савеза, под називом
Сазвежђа 20. Тема овог зборника је била слободна, а заступљени су аутори из Србије и
иностранства. Књига је штампана у тиражу од 150 примерака.
-Девети број Билтена Савеза, под називом Трагови душе је изашао из штампе крајем марта.
Билтен садржи 20 страница, а у њему су осим основних и актуелних информација о Савезу, и
фотографије појединих чланова Савеза, њихови радови и активности.
-Објављен зборник Светосавски епистолар у оквиру 14.Међународне уметничке колоније
Панонски бисери.
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-Објављена библиографија Савеза поводом 20 година постојања са тиражом од 100 комада.
Аутор Милош Иветић
-Одржано је више седница Председништва Савеза (5) на којима су разматрани резултати
рада, планирани предстојећи задаци и обавезе, дискутовало се и о другим питањима, а
примани су и нови чланови.
2.
ПРИЈЕМ НОВИХ ЧЛАНОВА:
На седницама Председништва Савеза у току 2020.године су примљени следећи чланови:
2.1

ЧЛАНОВИ САВЕЗА ПРИМЉЕНИ 2020. ГОДИНЕ

РЕДОВНИ чланови примљени 2020.
1. Горан Ивић, Ветерник
2. Александар Давинић, Лесковац
3. Драгана Младенов, Нови Сад
4. Зоран Вуковић, Нови Сад
5. Љерка Радовић, Нови Сад
6. Зоран Павловић, Параћин
7. Света Цакић, Параћин
8. Љиљана Нешковић, Београд
9. Мирјана Шуљманац Шећеров, Нови Сад
10. Ибрахим Османи, Врање
11. Зоран Рашковић, Бела Црква
12. Марко Николић, Нови Сад
13. Бошко Стаменковић, Београд
14. Драгана Деспотовић, Ниш
15. Радојка Добријевић, Апатин
16. Сања Трнинић, Београд
17. Илија Клепић Сански, Суботица
18. Снежана Васић, Беч, Аустрија
19. Милица Тошић, Београд
20. Мирослав Нинковић, Рума
21. Светлана Илић, Ниш
22. Живкица Поповић, Ниш
23. Радомир Мањак, Невесиње, Р. Српска
24. Живорад Јелић, Смед. Паланка
2.2

ПРИЈАТЕЉИ Савеза примљени 2020. ГОДИНЕ
1. Блаженка Калдесић Спасојевић, Нови Сад
2. Бојана Величковић, Смедерево
3. Бранко Крупљанин, Нови Сад
4. Дејан Лисица, Футог
5. Зоран Вучковић, Смедерево
6. Искрен Гмитровић, Пожаревац
7. Јована Глиџић, Ниш
8. Марина Хома, Нови Сад
9. Миливој Радојчевић, Нови Сад
10. Мирко Тешић, Нови Сад
11. Радислава Бокшан, Нови Козјак
12. Рамит Адемовић, Суботица
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Током 2020. године у чланство је примљено укупно 36 нових чланова, од чега 24 у редовно
чланство и 12 у категорији Пријатеља Савеза.
2.3 ЧЛАНАРИНА
На крају године 145 чланова и 12 Пријатеља има активан статус у Савезу. Укупно 157.
Напомена: Председници Огранака и почасни председник су одлуком Савеза и у складу са Статутом
ослобођени плаћања чланарине, као и чланови који су примљени крајем године.

3.

КЊИЖЕВНЕ АКТИВНОСТИ 2020. ГОДИНИ

Ове године, због наведене ситуације у свету број културних дешавања у организацији Савеза
је драстично мањи него ранијих година. Ипак, Централа у Новом Саду организовала је током
године 12 књижевних дешавања, Огранци: Београд, 7; Параћин, 3; Смедерево, 3; Смед.
Паланка, 2; Лесковац, 0; Врање, 3; Суботица, 17 и Ниш 5. Генерално, Савез је током 2020.
године организовао 52 културна дешавања у земљи. Даље, остварена је сарадња са бројним
удружењима, организацијама и медијима у свим огранцима Савеза. Чланство је било
изузетно испирисано и активне, те је само на основу достављених извештаја током 2020.
године евидентирано 522 учешћа у раличитим зборницима, антологијама, часописима и
алманасима. Чланови су значајно ове године биле заступељни 77 пута у јавним медијима.
Написано је преко 33 стручних рецензија и приказа и остварено 269 учешћа на различитим
културним манифестацијама у земљи и расејању.
4.

ДРУГЕ АКТИВНОСТИ:

-Дана 29.02.2018.године, у времену од 17,00 до 19,00 часова, одржана је редовна
седница Скупштине Савеза у Новом Саду, у просторијама МЗ 7.јули, ул. Мише
Димитријевића 74а, на којој су, између осталог, поднети: Годишњи извештај о раду за
2019.годину, Годишњи план рада за 2020.годину и Финансијски план за 2020.годину. Све
иѕвештаје је верификово Надзорни одбор а Скупштина једногласно усвојила.
-Домен за сајт Савеза је продужен, ћирилични домен ће бити продужен током месеца
јануара текуће године. Сајт се уредно ажурира од стране администратора госпође Данијеле
Милосављевић из Новог Сада.
-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
300 комада, а заслуге за то и даље носи Љубомир Глигорић, ујак власника штампарије
господина Зорана Борчића. Календари су достављени председницима огранака, а осталим
члановима подељени на седници Скупштине.
-Општи је утисак да је наступ Савеза на Новосадском сајму књига био запажен, јер
смо с обзиром да се не бавимо продајом, били доста посећени, а посебно истичемо акцију у
којој је посетиоцима сајма подељено 100 комада књига. Разлог су биле бројне промоције и
посећеност истима. У вези наведеног мишљења сам да су се аутори слабо ангажовали око
позивања чланова и пријатења на њихову промоцију.
5.

ПРИХОДИ И РАСХОДИ:

-Путем поште члановима Савеза послато је следеће: зборници „Сазвежђа 20“ и
„Светосавски епистолар“, дистрибуирани су свим члановима који су учествовали у њима
својим радовима, билтен „Трагови душе 9“ и нове чланске карте. Послато је већи број
обичних писама, обичних писама тисковине. Такође, у ове трошкове спада и трошак
мобилног телефона председника Савеза. Укупно је утрошено 46.387 динара.
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-На рачун Савеза и са рачуна Савеза су вршене уплате и исплате за различите намене:
реализација Панонских бисера, штампање 9. броја билтена Трагови душе; библиографије
поводом 20 година постојања Савеза, израда диплома и других јубиларних награда за Дан
Савеза - штампарија „Принтекспрес“, Нови Сад; учешће у зборнику Сазвежђа 20 и зборника
Светосавски епистолар; ИСБН број и бар-код – Народна библиотека Србије, Београд;
штампање зборника, библиографије и антологије; ЦИП – Матица српска, Нови Сад; накнада
за регистрацију финансијског извештаја - АПР; продуживање домена и ћириличног домена
сајта Савеза - Орион Телеком (ИНТ ЦС д.о.о, Београд), трошкови телефона, платног промета,
интернета, унапређења и заштите животне средине, трошкови књиговодства...
РАЧУН:

Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Назив партнера

Потражују

Трош. ИСБН, ЦИП и Баркод
Трошак израде чл.карти и захвалница
Трошак ПТТ услуга
Трошково катологијазције и штампаша зборника
Трошкови платног промета
Трошкови горива и енергије
Трошкови књиг.услуга
Трошкови унапр и заш. Животне средине
Трошкови пројекта Панонски бисери

16.100,00
40.509,13
46.387,20
309.862,32
8.624,82
2.985,14
11.500,00
1.544,00
150.124,00

УКУПНО

587.636,61

Р.бр. Назив партнера

Приходи

1
2

Чланарине
Котизације

132.650,00
160.090,00

3
4.

Донације
Приход од донације локалне самоуправе

100.000,00
180.000,00

УКУПНО

572.740,00

Пословни биланс за 2020. годину је је негативан са -14.896.61 динара.
Стање на рачуну 31.12.2019.године је било 243.242,59 па са позитивним годишњим
билансом, стање на рачуну 31.12.2020.године је 230.000,00 динара
НАПОМЕНА: Дана Радуловић је сама себи обезбедила донацију од ДДОР ѕа штампање
књиге у износу од 100.000,00 динара. Јовица Плачкић је добио донацију од Општине
Темерин од 30.000,00 динара. Савез је добио донацију од ГУ ѕа културу Града Новог Сада ѕа
реализацију Панонских бисера у износу од 150.000,00 динара.
Укупне донације су 280.000,00 динара.
Укупни реални приходи су око 293.000,00
Других новости и догађаја од значаја за рад Савеза није било.
Извештај достављам на увид и даље поступање.
ПРИЛОГ:
Завршни рачун књиговође
ИЗВЕШТАЈ ПОДНОСИ:
ПРЕДСЕДНИК СКОР
Милош Иветић
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