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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ЗА 2011.ГОДИНУ
НАПОМЕНА: Овај извештај скоро у потпуности обухвата само податке који су били доступни Председништву
Савеза, тачније односи се на активности централе, због тога што је само председник Огранка Ваљево доставила
редован Извештај на прописаном обрасцу (додуше, са закашњењем), председник Огранка Кикинда је доставила
Извештај на прописаном обрасцу, али не до краја обрађен, председник Огранка Сокобања је доставила руком
написан извештај, доста штуро обрађен, а председник Огранка Београд је доставио писмени извештај преко
Фејсбука, док остали председници огранака уопште нису доставили извештаје. Са подацима који су
искоришћени у овој анализи, било је немогуће обухватити све активности Савеза у целини гледано, те овај
извештај донекле можемо сматрати непотпуним.

1. Анализа рада за 2011.годину:
 Књижевне манифестације организоване од стране Савеза:
 Дана 05.априла 2011.године организовано је обележавање Дана Савеза.
Према предлогу председник СКОР-а, Скупштина је формирала
Организациони одбор у следећем саставу: Игор Станковић, Никола Васић
Тополовачки, Стојан Симић Крпица, Златомир Боровница и Јабланка
Павловић што је једногласно усвојено. Одбор је одлучио да ће се у
Петроварадину одржати књижевно вече уз пратећи музички садржај на
којем ће присуствовати чланови СКОР-а из Новог Сада и околине, а сваки
огранак ће на свој начин додатно обележити Дан Савеза, о чему ће
накнадно известити Председништво. У складу са тим, наведеног дана је у
Петроварадину, у ресторану са преноћиштем „Сокаче“, ул.Проте
Михалџића 2а, у времену од 20,00 до 23,00 часова одржано књижевно вече
на којем су се представили чланови СКОР-а из Новог Сада, као и гости из
Шапца и Београда. Званични програм је трајао до 21,00 часова, након чега
је присутне госте хармоником и гласом развеселио Бранко Ђукић.
Непосредно пре овога, у организацији СКОР-а је одржана промоција
збирке песама „Чежња“, ауторке Оливере Павловић из Новог Сада,
чланице СКОР-а. Од другог програма издвајамо медијски добро
представљену промоцију збирке песама песника Лазара Лаушева из
Идвора, пропраћену народним оркестром из Зрењанина. Наведена
промоција се одржала у Кикинди у просторијама Културног центра, у
организацији СКОР-а. Такође, у Сокобањи, у просторијама градске
бибилиотеке, одржано је књижевно вече на којем су се представили
чланови СКОР-а из Сокобање и околине.
 Дана 04.06.2011.године одржана је промоцију књиге Петра Јаћимовића под
називом „СРПСКА ЋИРИЛИЦА нека буде што бити не може“, у циљу
сарадње и промовисања рада Удружења за заштиту ћирилице српског
језика „Ћирилица“ из Београда. Успешност промоција је била једва
задовољавајућа, с обзиром да је присуствовало само неколико
заинтересованих особа. С тим у вези, планирано је и одлучено да се у


















неком наредном периоду одржи још једна промоција исте књиге, како би
Савез пробао да ту књигу презентује на прави начин, како заслужује.
Дана 23.08.2011.године са почетком у 17,00 часова у Сокобањи у
просторијама библиотеке „Стеван Сремац“, ул.Алексе Марчишића бр.1
одржана је промоција збирке песама „Ехо“, аутора Јабланке Павловић.
Пета по реду уметничка колонија под називом „Панонски бисери“,
одржала на простору петроварадинске тврђаве, дана 08.10.2011.године у
времену од 12,00 до 15,00 часова. Иста је почела да се одржава у
организацији новосадског огранка СКОР-а пре четири године, у форми
песничке колоније и носила је назив „Ченејски бисери“, но прошле године
је прерасла у уметничку колонију и променила је назив. Ове године је
одржана и укупно јој је присуствовало око 70 уметника, поред песника и
писаца учествовала су и двојица сликара. Програм је медијски пропраћен.
Након званичног дела, учесници су наставили дружење уз ручак у
ресторану „Сокаче“, у подножју петроварадинске тврђаве.
Прва промоција зборника „Сазвежђа 9“ је одржана у Новом Саду, дана
24.10.2011.године, у холу Завода за културу Војводине, у Новом Саду,
ул.Војводе Путника бр.2, у времену од 18,00 до 20,00 часова. Промоција
није била нешто посећена, било је око двадесетак гостију, али је била
одлично организована, програм је био разноврстан, а после промоције је
послужен коктел.
Друга промоција зборника „Сазвежђа 9“ је одржана дана
29.10.2011.године, на штанду Министарства за дијаспору, хала 1а, Сајам
књига, Београд, у времену од 13,00 до 14,00 часова. Ту је било нешто више
посетиоца, али и огроман број пролазника који су се заинтересовали за овај
догађај, те су застајали крај штанда да га пропрате.
Дана 25.11.2011.године са почетком у 19,00 часова у Футогу у
просторијама Културно-информативног центра, ул.Цара Лазара бр.40
одржана је промоција збирке песама „Рехабилитација“, аутора Милоша
Иветића.
Трећа промоција зборника „Сазвежђа 9“ је одржана дана
03.12.2011.године, у просторијама књижаре „Службени гласник“,
ул.Војводе Мишића бр.29, Ваљево, у времену од 19,00 до 20,00 часова.
Поред чланова Огранка Ваљево, промоцији су присуствовали и чланови
Културне заједнице Ваљева, као и други, заинтересовани гости. Након
промоције, за учеснике је приређен мали коктел.
Дана 06.12.2011.године са почетком у 18,00 часова у Новом Саду у
просторијама Месне заједнице "Народних хероја", ул.Мајевичка бр.2б
одржана је промоција збирке песама „Софија од Месеца“, аутора Љиљане
Фијат.
Четврта промоција зборника „Сазвежђа 9“ је одржана дана
10.12.2011.године, у хали Културног центра Кикинда, Трг српских
добровољаца бр.23, Кикинда, у времену од 18,00 до 19,15 часова.
Промоција је протекла доста успешно, са већим бројем посетиоца. По
завршетку промоције учесници су наставили дружење уз пригодан коктел,
организован уз помоћ књижевног клуба „Душко Трифуновић“ из Кикинде.
Дана 20.12.2011.године са почетком у 20,00 часова у Сремској Каменици у
просторијама Центра за основну полицијску обуку, ул.Железничка бр.22
одржана је промоција збирке песама „Рехабилитација“, аутора Милоша
Иветића. Ова промоција је интересантна зато што је одржана у
институцији затвореног типа, а публику су сачињавали запошљени у
Центру, као и полазници курса за полицајце. Аутор и водитељ програма
(Игор Станковић) били су обучени у свечане полицијске униформе, а цео

програм је пре свега био замишљен са циљем да се покаже како и
униформисана лица, лица која раде у службама са строго дефинисаним
правилима функционисања имају времена и начина да покажу племениту
страну своје душе. На овај начин руше се предрасуде које владају о
полицијској професији и цела служба се приближава локалној заједници, а
уједно се промовише и лепа писана реч.
 Дана 29.12.2011.године са почетком у 19,30 часова у Новом Саду у
просторијама Планинарско-смучарског друштва "Железничар", ул.Трг
галерија бр.4, одржана је промоција збирке песама“ Софија од Месеца“,
аутора Љиљане Фијат.


Гостовања чланова Савеза на разним манифестацијама:
 Дана 01.04.2011.године са почетком у 12,00 часова у Ветернику, у
просторијама Дома за децу и омладину ометену у развоју, одржана је
додела награда петог међународног фестивала хумора и сатире
„Минимакс“, у организацији Сцене свих креативних (организатори
фестивала су чланови СКОР-а). Према одлуци жирија који су прегледали
преко хиљаду радова пристиглих од више стотина аутора из земље и
иностранства, другу награду је добио члан СКОР-а из Новог Сада,
г.Борислав Путник Пуб. На скупу који се одржао на Светски дан шале, уз
одговарајући културно-уметнички програм деце из Дома и наступ песника
учесника колоније „Пауново перо 2011“, представили су се и чланови
СКОР-а из Новог Сада.
 На трећем по реду „Интеркултурални дијалог кроз српски и међународни
уметнички израз“ одржаном у Ваљеву у период 27.05.-29.05.2011.године,
међу учесницима били су и чланови Савеза, Огранак Ваљево, Снежана
Чкојић и Дајана Петровић, а манифестацији је присуствовао и Бојан
Ивановић, такође члан Огранка Ваљево.
 Чланови Огранка Сокобања су активно учествовали у програму „Бањског
културног лета“ у Сокобањи, у периоду јул и август месец.
 Многобројни чланови Савеза присуствовали су песничкој колонији „Срем“
организатора Душана Живанчевића, дана 16.07.2011.године са почетком у
14,00 часова, у светосавском дому православне цркве у Добановцима.
 На другим по реду књижевним сусретима у Смедеревској Паланци,
одржаним дана 23.07.2011.године, Снежана Чкојић, председник Огранка
Ваљево је добила 1. награду по оцени стручног жирија у конкуренцији 40
песника из 16 градова Србије. Организатор је био Књижевни Клуб 21 из
Смедеревске Паланке.
 Чланови Огранка Сокобања су добитници многобројних награда и
признања у току предметне године. Јабланка Павловић, председник
Огранка добила је II награду „Цар Константин“, повељу и статуу на
књижевног клуба „Бранко Миљковић“ из Ниша, поводом манифестације
„Миљковићеве вечери“ у Нишу, у Великом Борку добила је признање за
допринос у писању родољубиве поезије. Милица Живановић, из Сокобање,
најмлађа чланица Савеза, добила је прво место на фестивалу „Витезово
пролеће“, дана 08.05.2011.године у Београду, прво место на манифестацији
коју је организовао Цевени крст у Сокобањи за тему „Крв живот значи“,
као и треће место, повељу и скулптуру „Ћеле кула“ на књижевног клуба
„Бранко Миљковић“ из Ниша, поводом манифестације „Миљковићеве
вечери“ у Нишу. Слађана Милијић из Сокобање је добила награду „Поета
примус“ на манифестацији „Марама Злате Живадиновић“ за песму












„Ћутња“, као и похвалу за песму „Бележник“ на манифестацији „Поетска
позорница“ у Ћуприји, коју организује књижевни клуб „Душан Матић“ из
Ћуприје.
Јабланка Павловић, председник Огранка Сокобања је на позив
градоначелника Ужица гостовала у Ужицу на манифестацији коју је
организовао црквени одбор „Свети Марко“ из Ужица и у просторијама
градске библиотеке, као и у парохијском дому градске цркве представила
се својим песмама.
Дајана Петровић, чланица Савеза, Огранак Ваљево, присуствовала је
манифестацији „Бранково коло“ у Сремским Карловцима у периоду 09.09.19.09.2011.године, и учествовала на песничком митингу на Стражилову.
Дана 16.09.2011.године у Београду је одржано је музичко поетско вече у
ресторану „Стенка“. Поред учесника из Савеза, Огранак Београд и других
градова, учесник из Огранка Ваљево била је Снежана Чкојић која се
представила поезијом и оперским певањем.
Дана 11.11.2011.године са почетком од 19,00 часова у Народном музеју у
Смедеревској Паланци одржано је књижевно вече Снежане Чкојић у част
освојене 1.награде на „Књижевним сусретима“ ове године. Гости песници
по избору Снежане Чкојић су били Драгослав Лацковић из Панчева, члан
Савеза и председник Књижевне заједнице Ваљева Светлана Петронић.
У току 2011.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 2011.године објављене су следеће књиге чланова Савеза (40
наслова):
o Балкански сплин, роман, Јелена Вукосављевић из Обреновца,
o Банатски возови, збирка песама, Никола Васић Тополовачки из Кикинде,
o Глувило, збирка песама, Каја Николић-Стојановић из Ражња,
o Двије руже, збирка песама, мр Јован Михајило из Петроварадина,
o Декина стиходарја, збирка песама за децу, Драгољуб Станковић из Београда,
o Динарски рунолист, збирка народних умотворина, мр Јован Михајило из
Петроварадина,
o Ех… та љубав, збирка песама, Милан Добровољски Ранчер из Маглића,
o Ехо, збирка песама, Јабланка Павловић из Сокобање,
o Живот под звездама, роман за децу, Даринка Трифовић из Београда,
o Иван златопрсти, збирка прича, Нада Малек из Панчева,
o …Или, последња песма за њу, збирка песама, Андреја Пауновић из Београда,
o Инч, збирка песама, Љиљана Грошин из Кикинде,
o Искри обичајној, збирка прича (друго издање), Добрана Миљанић из Новог
Сада,
o Јеванђеље по Боривоју, роман, Миленко Марковић из Коцељеве,
o Кроз сан, збирка песама, Драган Петковић из Јабуке,
o Корак по корак, сан по сан, збирка поезије и прозе, Слободан Обрадовић из
Бијелог Поља, Црна Гора,
o Кошава, збирка песама, Јадранка Ћулум из Вршца,
o Мало среће, збирка песама, Владисав Арсеновић из Шапца,
o Марков прозор, збирка кратких прича и новела, Андро Мошић из Београда,
o Мирис душе, збирка песама, Раде Пантелић из Београда,

Мирушка, збирка песама, Милан Добровољски Ранчер из Маглића,
Ником нећу рећи тко си, збирка песама, Љиљана Црнић из Београда,
Опет у тегли, роман, Верослава Малешевић из Костолца,
Песма не умире, збирка песама, Војислав Трумпић из Јагодине,
Песме Рођевића, роман (треће издање), Гојко Ћурчић из Новог Сада,
Пољупци са мирисом процвалих липа, збирка песама, Драгољуб Станковић из
Београда,
o Препознај се, љубави, збирка песама, Милан Добровољски Ранчер из Маглића,
o Пурпурне кише, збирка песама, Ненад Милкић Сварог из Бање Ковиљаче,
o Растеш као да те за уши вуку, збирка песама за децу, Слободан Обрадовић из
Бијелог Поља, Црна Гора,
o Рехабилитација, збирка песама, Милош Иветић из Футога,
o Сазвучја духа, збирка песама, Миленко Милошевић из Маглића,
o Сељанка, збирка песама, Борка Живановић из Новог Сада,
o Сјећања на Боју Гашић, монографија, Милош Иветић из Футога и мр Јован
Михајило из Петроварадина,
o Сложна браћа, збирка песама за децу, Олга Васић из Земуна,
o Софија од Месеца, збирка песама, Љиљана Фијат из Новог Сада,
o Стао Лала на лудају, а што не мож` Соса?, збирка песама, Лепосава Увалин
Лепа из Кикинде,
o Трагови, збирка песама, Зорица Марков из Кикинде,
o У загрљају дечијег срца, збирка песама, Будимир Фрка из Новог Сада,
o Чежња, збирка песама, Оливера Павловић из Новог Сада,
o Чувари светлости, народни живот и обичаји, монографија, Радојка Кувизић из
Новог Сада,
 Друге активности Савеза од значаја за рад:
 Иако је на време испланирана, и све припреме од стране организацнионог
одбора на време биле испуњене, није остварена прослава "Песничке нове
године". Иста је планирана да се одржи дана 22.12.2011.године у Новом
Саду, у ресторану "Казабланка", у времену од 19,00 до 24,00 часова, а
отказана је због малог броја заинтересованих и пријављених учесника
(пријавило се око 15 особа).
 Дана 09.04.2011.године на гробљу у Сремској Каменици дат је годишњи
помен др Добривоју Зечевићу. Поред родбине и пријатеља, помену је
присуствовао и већи број чланова СКОР-а. Испред СКОР-а окупљенима се
пригодним говором обратио заменик председника СКОР-а а након њега су
две песникиње казивале своје песме у знак сећања на преминулог поету.
 Покрајински секретаријат (АП Војводине) за културу је дана
01.02.2011.године објавио јавни конкурс за суфинансирање различитих
пројеката, између осталог и издаваштво. Суфинансирање је могуће до 70%
од тражене цене. Један од услова конкурса је да правно лице које
конкурише мора бити регистровано као предузеће са издавачком
делатношћу као примарном, и са адресом на територији АП Војводине. С
обзиром да је СКОР регистрован као Савез књижевника, те издаваштво
није примарна делатност, а и с обзиром на то да је тада адреса седишта
била у Београду, није било могуће учешће на конкурсу без посредника.
Огранак СКОР-а у Новом Саду је одлучио да оствари сарадњу са неком од
издавачких кућа у Новом Саду, преко које би конкурисао за
суфинансирање штампања зборника "Трагови душе 6". Рок за пријаву на
конкурс је био од 01.02. до 15.02.2010.године. Нажалост, нисмо добили
планирана средства од Покрајинског секретаријата, па је одлучено да
чланови огранка сами исфинансирају објављивање зборника. Но, од тога се
o
o
o
o
o
o

одустало, с обзиром на промену адресе седишта Савеза и новине које су
уследиле (гашење новосадског огранка и остало…).
 Објављен је девети по реду зборник радова чланова Савеза, под називом
„Сазвежђа 9“. Финансирање штампе је омогућила Вера Александрић
својом донацијом од 50.000 динара (уплаћено на рачун Савеза), а остатак је
узет од дела новца прикупљеног уплатом чланарине. Председник Савеза је
на једној седници изразио лично незадовољство квалитетом штампе. Према
његовим речима, папир који је употребљен за књигу је врло ниског
квалитета, жућкасте је боје. Такође, књига је препуна штампарских
грешака, пре свега код биографија аутора (негде су комплетно помешане
биографије), и код прелома текста. Цена штампе, која износи око 52.000
динара за штампање и око 6.000 динара за припрему, није у реципроцитету
са квалитетом књиге. Већина присутних се сложила са тиме и донета је
одлука да се више не сарађује са штампаријом Копи Комерц, из Каћа
(иначе, ову штампарију је препоручио Борислав Путник). Књига је
штампана у тиражу од 500 примерака и одлучено је да сваки заступљени
аутор добије по 5 примерака, да Огранци добију по десет примерака, а да
остатак буде подељен на промоцијама, што је и урађено. Према одлуци са
састанка Секретаријата Савеза, дана 08.10.2011.године, Председништво је
кренуло са промоцијама зборника у (по могућству) сваком огранку Савеза,
а успели смо да одржимо само 4 промоције до краја године.
 Завршен је и унос радова за зборник „Сазвежђа 10“, књига је припремљена
за штампу, која ће бити тек следеће године, а са њом ћемо конкурисати на
поменутом конкурсу који расписује Покрајински секретаријат за културу
АП Војводине. Уколико не будемо испуњавали услове за конкурс, или не
прођемо на истом, књига ће се финансирати из донације Вере
Александрић, као и од дела новца који буде прикупљен уплатом
чланарине.
 Дана 08.10.2011.године, у Петроварадину, у просторијама ресторана
„Сокаче“, ул.Проте Михалџића број 2а, одржан је први састанак
Секретаријата Савеза, на којем се расправљало о кадровској политици
Савеза, решавала питања формирања нових огранака и слично. Састанку је
присуствовало укупно 10 чланова Савеза од тога 6 председника Огранака,
председник, почасни председник, потпредседник и секретар: Варадина
Обрадовић (Пожаревац), Вера Александрић (почасни председник), Вера
Павић-Антић (Горњи Милановац), Добринка Обровски (секретар) Игор
Станковић (председник), Јабланка Павловић (Сокобања), Јован Бундало
(Београд), Љиљана Ана Вучковић (Лесковац), Радислав Јовић
(потпредседник) и Снежана Чкојић (Ваљево). Према Статуту Савеза,
Секретаријат чине председник Савеза и сви председници Огранака Савеза,
но, с обзиром да је ово први састанак откако је Секретаријат формиран,
састанку су присуствовали и почасни председник, потпредседник и
секретар Савеза. Савез броји 10 активних Огранака у земљи и 2 у
иностранству. Међутим, 2 Огранка, у иностранству нису активна, тако да
се може рећи да имамо само 10 Огранака. На састанку Секретаријата је
између осталог одлучено и да се формирају огранци у Инђији, Крагујевцу,
Нишу, Параћину и Шапцу. Председник Огранка Београд Јован Бундало је
узео у обавезу да оформи Огранак у Шапцу, с обзиром да познаје тамошње
прилике и песнике из тог града. Састанку је поред председника Савеза
присуствовало 6 председника Огранака (Београд, Ваљево, Горњи
Милановац, Лесковац, Пожаревац и Сокобања), потпредседник, секретар и
почасни председник Савеза. Преко рачуна Савеза за пет председника
Огранака уплаћено је преноћиште, вечера и доручак у наведеном ресторану









„Сокаче“. Остали учесници састанка нису желели да остану на преноћишту
због приватних обавеза. После састанка председник Савеза је председнике
Огранка водио у вечерњи, а сутрадан и у јутарњи обилазак града.
Председник Савеза је присутнима изнео податак да је Огранак Ваљево од
свог формирања слабо активан због тога што председник тог огранка, г-ђа
Видосава Гавриловић није могла извршавати задатке и обавезе из
здравствених разлога. У вези са тиме, на предлог председника Савеза за
новог председника Огранка Ваљево именована је г-ђица Снежана Чкојић за
коју се показало да је спремна да се ухвати укоштац са текућим
проблемима, вољна да оснажи и умножи састав Огранка. О овоме су
писменим путем били упознати и нови и стари председник Огранка
Ваљево. Оваква промена је направљена и у Огранку Кикинда, где је за
новог председника именована и изабрана г-ђа Снежана Томин, која је
такође у кратком периоду показала да је у потпуности спремна да се бори
за испуњење циљева Савеза. Она је изабрана на предлог бившег
потпредседника Савеза Николе Васића из Кикинде, а на тој функцији је
заменила Љубомира Теофанова, који је дао оставку, како на функцију, тако
и на чланство у Савезу. О разлозима оставке детаљно је образложено под
тачком разно у овом извештају. На састанку Секретаријата председник
Огранка Београд Јован Бундало је изнео предлог да се осмисли награда
која би носила назив „Вера Александрић“ по једном од оснивача и
најзаслужнијем члану Савеза, а коју би Савез поклањао члановима Савеза
који постигну најбоље резултате у току године, или победе на неком
конкурсу или слично. Предлог је једногласно усвојен, уз напомену да ће
Председништво размотрити детаље око награде, који се односе на сврху
награде, вредност и облик исте, као и начин уручивања.
Свим председницима постојећих Огранака у току месеца јула прослеђен је
образац прављења шестомесечног и годишњег извештаја (форма обрасца је
иста и за шестомесечни и за годишњи извештај). Извештаји су потребни
како због годишњег извештаја рада Савеза, тако и због прављења билтена,
ради информисања чланова. Нажалост, само је председник Огранка
Ваљево послала годишњи Извештај о раду на прописаном обрасцу,
председник Огранка Кикинда је послала необрађени Извештај на
прописаном обрасцу, председник Огранка Сокобања је послала руком
написан извештај, врло штуро обрађен, какав је и извештај председника
Огранка Београд који је послат писменим путем преко Фејсбука. Остали
председници нису то урадили, нити су тај пропуст оправдали, тако да им је
због тога, одлуком Председништва, изречена јавна опомена.
Редовни месечни састанци чланова Огранка Београд одржавани су сваког
последњег понедељка у месецу, у просторијама МЗ „Студентски град“ на
Новом Београду, улица Народних хероја бр.30. У раду огранка предвиђено
је да се на сваком састанку чита поезија али да један члан буде
представљен са 5 до 10 песама. Састанцима је у просеку присуствовало од
15 до 25 чланова, тако да се, према мишљењу председника Огранка, не
може рећи да је владало велико интересовање чланова за рад Огранка.
Огранак Ваљево је одржао само један састанак и то дана 07.10.2011.године
са почетком у 18,00 часова у просторијама Књижевне заједнице Ваљева,
којом приликом је председник КЗВ званично уручила кључеве канцеларије
Снежани Чкојић за потребе рада Огранка Ваљево.
Одржано је укупно 6 седница Председништва Савеза, на којима су
разматрани резултати рада, планирани предстојећи задаци и обавезе,
дискутовало се и о другим питањима, а примани су и нови чланови.

Присуство на седницама је увек било на граници услова за одржавање.
Неколико чланова Савеза су скоро редовно присуствовали седницама, док
поједини чланови, нарочито они који су носиоци одређених функција, нису
ниједном присуствовали, што оставља утисак да су незаинтересовани за
остваривање циљева Савеза, тако да ће се разматрати да ли и даље
испуњавају услове да остану на функцијама које су им поверене.
 Почетком месеца јуна градоначелнику града Новог Сада је предата Молба
за пријем, због обезбеђивања просторија за рад Савеза, као и уврштања
неких активности Савеза (колонија и слично) у културне активности града
Новог Сада. Молба је предата службеним путем, преко писарнице, а
одговор још увек нисмо добили. Поводом истог питања, децембра месеца
обављен је разговор са представницима Културног центра Нови Сад, али
ни ту нисмо наишли на разумевање, тако да централа Савеза још увек нема
своје просторије у којима би се могао одржати минимум рада. Савез је и
даље пријављен на кућној адреси председника Савеза, што је требало да
представља прелазно решење и што се мора у најкраћем року решити, јер
је и председник Савеза подстанар, а власник стана не жели да раскине
Уговор о закупу пословног простора који је сачињен крајем марта прошле
године и треба да се продужи по истеку, дакле крајем месеца марта текуће
године.
2. Пријем нових чланова:
 На седницама Председништва Савеза у току 2011.године једногласно су
примљени следећи чланови, укупно њих 57:
1. Ален Алиспахић, из Новог Сада,
2. Алиса Салопек, из Суботице,
3. Алтенка Сапунџиева, из Левач, Бугарска,
4. Андреја Пауновић, из Београда,
5. Анета Александров, из Врања.
6. Биљана Диковић, из Ужица,
7. Благоје Савић, из Врања,
8. Божидар Цмиљанић, из Сивца,
9. Бојан Ивановић, из Ваљева,
10. Бојан Митић, из Врања,
11. Вања Ангелова, из Бугарске,
12. Верослава Малешевић, из Костолца,
13. Виолета Јовић, из Ниша,
14. Витомир Васић, из Свилајнца,
15. Владимир Рапченко, из Сремских Карловаца,
16. Горан Јованић, из Београда,
17. Гордана Милошевић, из Власенице, Република Српска,
18. Горица Ђурђевић, из Дервенте, Република Српска,
19. Дајана Петровић, из Ваљева,
20. Драган Петковић, из Јабуке,
21. Драгана Сепе, из Новог Сада,
22. Драгољуб Станковић, из Београда.
23. Драгослав Лацковић, из Панчева,
24. Добрана Миљанић, из Новог Сада,
25. Емилија Матић, из Београда,
26. Зоран Радовановић, из села Дреновац, СО Шабац,
27. Зорка Чордашевић, из Франкфурта, Република Немачка,
28. Јадранка Гавриловић, из Панчева,
29. Јелена Вукосављевић, из Обреновца,

30. Љиљана Добра, из Шибеника, Република Хрватска,
31. Љиљана Фијат, из Новог Сада,
32. Љиљана Шпињо, псеудоним Лара Дорин, из Обреновца,
33. Љупка Катана, из Београда,
34. Марина Нешић, из Гложана,
35. Милан Милутиновић, из Београда,
36. Миленко Марковић, из Коцељеве,
37. Милета Томић, из Ваљева,
38. Милијана Голубовић, из Ужица,
39. Милорад Ђурђевић, из Дервенте, Република Српска,
40. Милош Иветић, из Футога,
41. Мирјана Балтезаревић, из Ниша,
42. Ненад Марић, из Врања,
43. Ненад Милкић, из Бање Ковиљаче,
44. Ненад Трајковић, из Врања,
45. Пајовић Драган, из Краљева,
46. Радмило Ристић, из Крагујевца,
47. Ратка Дамњановић, из САД,
48. Сабах Ал-Зубеиди, из Београда,
49. Славица Јовановић, из Прњавора Мачванског,
50. Слободан Ивановић, из Параћина,
51. Слободан Обрадовић, из Бијелог Поља, Црна Гора.
52. Снежана Милић, из Сомбора.
53. Снежана Чкојић, из Ваљева,
54. Тина Игрошанац, из Београда,
55. Цеснак Жељко, из Пландишта.
56. Ружена Краћица, из Падине,
57. Чедомир Радовић, из Ковиља.
3. Наредни задаци чланова Савеза за 2012.годину,
 Савез ће са зборником „Сазвежђа 10“ почетком године конкурисати на конкурсу
који расписује Покрајински секретаријат за културу. Уколико не будемо
испуњавали услове, или не прођемо на конкурсу, књига ће бити штампана из
донације и од средстава Савеза.
 Крајем месеца маја расписати нови конкурс за зборник „Сазвежђа 11“, који треба
бити направљен до краја године, а са истим конкурисати на поменутом конкурсу
Покрајинског секретаријата за културу, 2013.године.
 На Скупштини гласати о промени Статута у делу који се односи на поступање
Председништва према одлуци Суда части о искључивању неког члана (део који
говори о решавању по предлогу Суда части – одлуку треба да донесе
Председништво, а не Скупштина, која одлучује по евентуалној жалби. У Статуту
тренутно стоји да по одлуци Суда части одлучује Скупштина, која такође
одлучује и по жалби члана који је искључен – то се мора променити).
 На основу предлога главног и одговорног уредника Уређивачког одбора, Марине
Жинић Илић, поједини радови у зборнику „Сазвежђа 10“ биће преведени на неке
светске језике, као и на језике националних мањина у Србији, с тиме што је
одлучено да се за превођење морају ангажовати сами аутори.
 До марта 2012.године одштампати и поделити нови билтен под називом „Трагови
душе“, који је по тематици и садржају наследио некадашњи билтен под називом
„Сунцокрет“.
 Савез ће покушати да закупи штанд на Сајму књига који ће се одржати у Новом
Саду, те да се на истом представи радовима својих чланова.













У месецу мају организовати промоцију књиге Петра Јаћимовића под називом
„СРПСКА ЋИРИЛИЦА нека буде што бити не може“, у циљу промовисања рада
Удружења за заштиту ћирилице српског језика „Ћирилица“ из Београда.
Остварити контакт са надлежнима из организације „Змајеве дечје игре“, како би у
њихов програм уврстили и представљање чланова нашег Савеза.
Потпредседник Савеза Јовић Радислав ће након објављивања зборника „Сазвежђе
10“ организовати промоцију у Београду, у просторијама Министарства за
дијаспору, ул.Васе Чарапића бр.2. Такође, организоваће промоцију рада Савеза,
на штанду Министарства за дијаспору, на Сајму књига у Београду, у току месеца
октобра.
Чланови Савеза из Новог Сада би у току месеца октобра требали узети учешће у
оквиру манифестације "Сунчана јесен живота" која се одржава сваке године
током наведеног месеца, тако што ће организовати књижевни час у просторијама
Геронтолошког центра у Новом Саду (у Новом Саду и у Футогу).
Секретар Савеза ће у наредном периоду наставити ажурирање документације
Савеза, што се пре свега односи на Регистар чланова, Регистар објављених
књижевних дела чланова, Регистар активности Савеза и Регистар приступница.
Годишњу чланарину треба подићи са 300 на 500 динара за чланове у отаџбини а
за чланове у расејању са 10 на 15 евра у динарској противвредности, а одлука о
томе ће бити донета на Скупштини.
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.
Рад на одржавању профила Савеза на Фејсбуку изискује доста времена (минимум
сат дневно), тако да је председник Савеза за администраторе профила именовао и
заменика председника Савеза Михајило Јована, чланове Издавачког савета ВуковДавчик Љубицу, Кривошија Миливоја и Трифуновић Горана, чиме би се поделио
рад и подигао квалитет маркетинга Савеза. Но, они нису одрадили постављене
задатке (делимично су помагали Кривошија и Трифуновић), те би за
администраторе требало именовати друге чланове који су вољни да се прихвате
овакве врсте обавеза.

4. Разно:
 Чланарина (списак свих чланова који су платили чланарину за предметну годину –
платило је укупно њих 187):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Александар Петкпвић (прекп рашуна), Ћуприја
Александар Филиппвић (платип ппщтпм - еврп), Мипница
Александра Петрпвић (прекп рашуна), Кушевп
Ален Алиспахић (прекп рашуна), Нпви Сад
Алиса Салппек (прекп рашуна), Субптица
Алтенка Сапунчиева (платип ппщтпм - еврп), Бугарска
Ана Берта (прекп рашуна), Инђија
Андреја Паунпвић (прекп рашуна), Бепград
Андрп Мпщић (БГ), Бепград
Бела Марк Кујунчић (платип ппщтпм - еврп), Немашка
Биљана Ђурица (прекп рашуна), Дпбанпвци
Бпјан Иванпвић (прекп рашуна), Ваљевп
Бпјан Митић (прекп рашуна), Враое
Бпжана Милићевић (БГ), Бепград
Бпжанка Кнежевић (БГ + платила ппщтпм – аустралијски дплар), Аустралија
Бпжидар Цмиљанић (платип у НС), Сивац
Бпжп Пппадић (платип ппщтпм - еврп), Америка

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Бприс Стпјанпв (прекп рашуна), Јагпдина
Бприслав Путник (платип у НС), Нпви Сад
Бпрка Драгпљевић (платип у НС), Нпви Сад
Бпрка Живанпвић (платип у НС), Нпви Сад
Бпсиљка Перић-Батак (БГ), Батајница
Бранка Зенг (БГ), Земун
Будимир Фрка (платип у НС), Нпви Сад
Валентина Вулић (прекп рашуна), Врбас
Вера Александрић (БГ), Инђија
Верица Ђакпвић (прекп рашуна),
Верпслава Малещевић (прекп рашуна), Кпстплац
Веселин Јпванпвић (БГ)
Весна Вујић (прекп рашуна), Кула
Винка Павлпвић (платип ппщтпм - еврп)
Витпмир Васић (прекп рашуна), Свилајнац
Владимир Рапшенкп (прекп рашуна), Сремски Карлпвци
Владисав Арсенпвић (прекп рашуна), Щабац
Впјислав Трумпић (прекп рашуна), Ћуприја
Вукащин Илић (БГ), Бепград
Гпјкп Ћуршић (прекп рашуна), Нпви Сад
Гпран Алексић (прекп рашуна), Ћуприја
Гпран Трифунпвић (платип у НС), Нпви Сад
Гпрдана Јпванпвић Щарић (прекп рашуна), Щиманпвци
Гпрдана Миљкпвић (прекп рашуна), Параћин
Гпрдана Црепајац (прекп рашуна), Банатски Карлпвац
Гприца Ђурђевић (платип у НС), Република Српска
Грпздана Щаршевић (платип у НС), Нпви Сад
Градимир Обрадпвић (прекп рашуна), Јагпдина
Дајана Петрпвић (прекп рашуна), Ваљевп
Даринка Трифпвић (БГ), Бепград
Дпбрана Миљанић (прекп рашуна), Нпви Сад
Дпбринка Обрпвски (платип у НС), Нпви Сад
Дпбривпје Павлица (платип у НС), Нпви Сад
Драган Јакпвљевић (прекп рашуна),
Драган Стпдић (прекп рашуна), Ппжаревац
Драгица Грбић (прекп рашуна), Република Српска
Драгица Обрадпвић (прекп рашуна), Јагпдина
Драгища Еракпвић (прекп рашуна), Нищ
Драгпјла Ппппвић (платип у НС), Република Српска
Драгпљуб Станкпвић (прекп рашуна), Бепград
Дращкп Грујић (прекп рашуна), Ппжаревац
Духпмир Цветкпвић (прекп рашуна), Спкпбаоа
Дущан Живаншевић (БГ), Дпбанпвци
Дущан Станкпвић (прекп рашуна), Смедеревска Паланка
Дущанка Мијаилпвић (БГ), Бепград
Елвира Будалић (прекп рашуна), Кула
Емилија Живкпвић (БГ), Крагујевац
Емилија Јелић (платип у НС), Нпви Сад
Ержебет Тпмин (прекп рашуна), Кикинда
Жељкп Цеснак (прекп рашуна), Пландищте
Живадинка Маркпвић (прекп рашуна), Крагујевац
Живпјин Куљаншић (прекп рашуна), Кула
Живпјка Жујкић (прекп рашуна), Ракпва бара
Живпрад Јпванпвић (БГ)
Загпрка Ристивпјевић Тппплац (прекп рашуна)

73. Зпран Милић (прекп рашуна), Бепград
74. Зпран Радпванпвић (прекп рашуна), Дренпвац
75. Зпрка Шпрдащевић (платип ппщтпм - еврп), Франкфурт, Немашка
76. Иванка Грујин (прекп рашуна), Зреоанин
77. Игпр Станкпвић (платип у НС), Нпви Сад
78. Јабланка Павлпвић (прекп рашуна), Спкпбаоа
79. Јадранка Гаврилпвић (прекп рашуна), Паншевп
80. Јадранка Ћулум (прекп рашуна), Врщац
81. Јелена Вукпсављевић (прекп рашуна), Обренпвац
82. Јелена Тещанпвић (БГ), Земун
83. Јпван Бпгданпвић (платип у НС), Нпви Сад
84. Јпван Бундалп (БГ), Бепград
85. Јпван Михајилп (платип у НС), Петрпварадин
86. Јпван Д.Петрпвић (прекп рашуна), Петрпвац на Млави
87. Јпван Стпјилпвић (прекп рашуна), Крагујевац
88. Каја Никплић-Стпјанпвић (прекп рашуна), Ражао
89. Ката Кпкптпвић (БГ), Бепград
90. Клара Мијатпвић (БГ), Бепград
91. Љиљана Ана Вушкпвић (прекп рашуна), Нищ
92. Љиљана Грпщин (прекп рашуна), Бащаид
93. Љиљана Дпбра (платип ппщтпм - еврп), Щибеник, Хрватска,
94. Љиљана Милпсављевић (прекп рашуна), Смедеревска Паланка
95. Љиљана Фијат (прекп рашуна), Нпви Сад
96. Љиљана Црнић (БГ), Бепград
97. Љубица Вукпв-Давшик (платип у НС), Субптица
98. Љубица Еић (БГ), Бепград
99. Љубпмир Глигпрић (платип у НС), Нпви Сад
100. Љубпмир Тепфанпв (прекп рашуна), Кикинда
101. Љупка Катана (прекп рашуна), Бепград
102. Мајп Данилпвић (прекп рашуна), Бепград
103. Марија Шубра (прекп рашуна), Спмбпр
104. Марина Жинић-Илић (платип у НС), Нпви Сад
105. Милан Дпбрпвпљски (платип у НС), Маглић
106. Милан Милутинпвић (прекп рашуна), Бепград
107. Миленкп Маркпвић (прекп рашуна), Кпцељева
108. Миленкп Милпщевић (платип у НС), Маглић
109. Милета Тпмић (прекп рашуна), Ваљевп
110. Миливпј Кривпщија (платип у НС), Инђија
111. Милијана Гплубпвић (прекп рашуна), Ужице
112. Милијана Щумоак (БГ), Бепград
113. Милица Берлпт (платип ппщтпм - еврп), Немашка
114. Милица Живанпвић (прекп рашуна), Спкпбаоа
115. Милeнкп Стефанпвић (БГ), Щабац
116. Милка Ђуретић (БГ), Бепград
117. Милка Ижпгин (прекп рашуна), Ћуприја
118. Милпрад Ђурђевић (платип у НС), Република Српска
119. Милпщ Иветић (прекп рашуна), Футпг
120. Мипдраг Лазаревић (прекп рашуна), Ппжаревац
121. Мипдраг Лазић (прекп рашуна), Ппжаревац
122. Мипдраг Милићевић (прекп рашуна), Раља
123. Мирјана Антић (прекп рашуна), Јагпдина
124. Мирјана Ђапп (БГ)
125. Мирјана Спкплпвић (прекп рашуна), Стара Пазпва
126. Мирпслав Паунпвић (прекп рашуна), Крагујевац
127. Мића Стпјадинпвић (БГ), Бепград

128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.

Нада Батур Кпстић (прекп рашуна), Нпви Сад
Нада Малек (прекп рашуна), Паншевп
Нађа Бранкпв (прекп рашуна), Врщац
Натаща Чарић (прекп рашуна)
Неда Кпвашевић (прекп рашуна)
Ненад Милкић (прекп рашуна), Баоа Кпвиљаша
Ненад Радпщ (БГ), Бепград
Ненад Руменић (прекп рашуна), Бепград
Никпла Васић Тппплпвашки (прекп рашуна), Кикинда
Никпла Ппљак (прекп рашуна), Каћ
Никпла Щуица (БГ), Француска
Озренка Милпјкпвић (прекп рашуна), Спкпбаоа
Олга Васић (БГ), Земун
Олга Грашкп (платип у НС), Нпви Сад
Олга Щимић (БГ), Бепград
Оливера Павлпвић (прекп рашуна), Нпви Сад
Петар Кекпвић (платип у НС), Нпви Сад
Петар Павлпвић (прекп рашуна), Салакпвац
Петар Щущоар (платип у НС), Нпви Сад
Предраг Виденпвић, (прекп рашуна), Спкпбаоа
Предраг Радакпвић (прекп рашуна), Житищте
Прпфир Пејшић (БГ), Бепград
Радивпје Ристић (прекп рашуна), Буљане
Радислав Јпвић (БГ), Бепград
Радмила Арамбащић (БГ)
Радмилп Ристић (прекп рашуна), Крагујевац
Радпван Лепанпвић (платип ппщтпм - еврп)
Радпјка Кувизић (платип у НС), Нпви Сад
Радпјка Нещић (платип ппщтпм - еврп)
Радпмир Милпјкпвић (прекп рашуна), Спкпбаоа
Рајица Драгићевић (платип у НС), Нпви Сад
Раткп Белић (БГ), Субптица
Ружица Кљајић (прекп рашуна), Спмбпр
Ружена Краћица (платип ппщтпм), Падина
Сабах Ал-Зубеиди (платип у НС), Бепград
Сандра Гргуревић (платип у НС), Нпви Сад
Светлана Јевтић (прекп рашуна), Ваљевп
Светпзар Савкпвић (прекп рашуна), Букпвац
Симић Милетић (прекп рашуна), Младенпвац
Синища Мијатпвић (БГ), Бепград
Славенка Гемпвић (прекп рашуна), Земун
Славица Лалпщевић (платип у НС), Нпви Сад
Славкп Белимаркпвић (платип у НС), Нпви Сад
Славкп Щпарпвац (БГ + платип ппщтпм - еврп), Аустралија
Слађана Милијић (прекп рашуна), Спкпбаоа
Слпбпдан Обрадпвић (прекп рашуна), Црна Гпра
Слпбпдан Савић (платип у НС), Вукпщић, Щабац
Снежана Јаоић (прекп рашуна), Лескпвац
Снежана Милпванпвић (БГ), Щвајцарска
Снежана Писарић Милић (прекп рашуна), Спмбпр
Снежана Тпмин (прекп рашуна), Кикинда
Снежана Шкпјић (прекп рашуна), Ваљевп
Споа Стпиљкпвић (прекп рашуна), Лушица
Страхиоа Чуверпвић (прекп рашуна), Кула
Стпјан Симић (платип у НС), Нпви Сад

183.
184.
185.
186.
187.

Тадија Еракпвић (платип у НС), Нпви Сад
Татјана Вујанић (прекп рашуна), Надаљ
Тепдпра Матић Медић (платип ппщтпм - еврп), Аустралија
Тина Игрпщанац (прекп рашуна), Бепград
Угљеща Слијепшевић (прекп рашуна), Нпва Црвенка

Прошле године је започет нови начин прикупљања чланарине. То се одрађивало на
два начина: исплатом „на руке“ и преко рачуна, односно уплатнице. На тај начин смо
имали преглед свих који су уплатили. Било је напоменуто уколико се деси да Огранак
одједном уплати на рачун чланарину за све чланове Огранка, председник тог Огранка
је дужан да накнадно достави писмени извештај – списак чланова који су платили
чланарину, но таквих случајева у претходној години нисмо имали. Након добијања
чланарине, члановима су поштом прослеђене признанице, као и нове чланске карте.
На овај начин чланство Савеза које није плаћало чланарину годинама уназад, имало је
могућност да обнови своје чланство и да се активније укључи у рад. Такође, било је
напоменуто да ће свако ко не буде платио чланарину, бити аутоматски искључен на
првој седници Скупштине Савеза, почетком следеће године. Нажалост, још увек
постоји велики број чланова који нису уплатили чланарину и због тога ће бити
ишчлањени из Савеза, поступајући у складу са Статутом. Председницима Огранака је
било послато писмено обавештење које садржи списак чланова њихових огранака који
нису платили чланарину, и на њима је било да те чланове анимирају и подсете их на
обавезе. Но, како би били сигурни да су сви чланови Савеза, при постојећим
огранцима упознати са обавезама, почетком децембра предметне године, председник
Савеза је лично послао писмена обавештења свима. Остали чланови Савеза су са
обавезама упознати како путем поздравног писма, тако и путем медија – интернет и
СМС поруке. Направљен је и уступак приликом учлањивања у току месеца децембра
текуће године, тако што ће се чланарина плаћати тек од месеца јануара наредне
године, и то само за наредну годину, а не и за претходну. Направљен је још један
уступак тиме што је дана 19.01.2012.године свим члановима који нису уплатили
чланарину, од стране председника Савеза Станковић Игора послато обавештење у
виду СМС поруке у којем су замољени да уплате чланарину за претходну годину
најкасније до дана 25.01.2012.године.
 Престанак чланства:
Смрт (4 члана):
1. др Добривоје Зечевић, Нови Сад,
2. Босиљка Марић, Аустралија,
3. Иванка Грујин, Нови Сад,
4. Чедомир Шуњевић, Нови Сад.
Неплаћена чланарина у претходној години (261 члана):
1. Адамовић Љубивоје, Ваљево,
2. Адамовић Мирослав, Београд,
3. Адамовић Тања, Пољана
4. Александров Анета, Врање,
5. Андесилић Драгољуб, Ужице,
6. Анђелић Борко, Београд,
7. Антић-Станков Јадранка, Ниш,
8. Алвировић Иван, Херцег Нови, Црна Гора,
9. Атанацковић Слободан, Београд,
10. Балтезаревић Мирјана, Ниш,
11. Балтазаревић Славка, Београд,
12. Барановски Ненад, Кула,
13. Бараћ Петар, село Блендија, Сокобања,
14. Башић Милан, Црвенка,
15. Бибин Милорад, Зрењанин,

16. Бијелић Дивна, Нови Сад,
17. Благојевић Борисав, Ћуприја,
18. Богдановић Бранкица, Београд,
19. Богдановић Радунка, село Брестовац, Лесковац,
20. Богдановић Сузана, Јагодина,
21. Богојевић Дејан, Ваљево,
22. Бодрожић Јован, Инђија,
23. Божић Маја, Љуково,
24. Божић Саво, Нови Београд,
25. Божовић Верица, Лесковац,
26. Божовић Милан, Лесковац,
27. Божовић Радослав, село Брђани, Горњи Милановац,
28. Боровница Златомир, Инђија,
29. Бота Јелка, Мокрин,
30. Бошковић Бранислав, Београд,
31. Брајковић Ана, Ужице,
32. Будински Владимир, Руски Крстур,
33. Велинов Весна, село Винарце, Лесковац,
34. Вељин Јован, Мокрин,
35. Вељовић Милоје, Бегаљица, Београд,
36. Видицки Вера, Борча, Београд,
37. Вишнић Милена, Нови Београд,
38. Вујић Живко, Бањалука, Република Српска,
39. Вукадиновић Славко, Тител,
40. Вукелић Бранка, Виесбаден, Немачка,
41. Вукић Иванка, Лазаревац,
42. Гавриловић Видосава, Ваљево,
43. Гаврић Борислав, Бијељина, Република Српска,
44. Гајдашевић Веселин, Фекетић,
45. Ганић Слободан, Алексинац,
46. Гашић Слободан, Земун,
47. Георгијева Ангелова Христова Вања, Велико Тарново, Бугарска
48. Глишић Гордана, Нови Београд,
49. Гојановић Петар, Нови Београд,
50. Голубовић Миланка, Пожаревац,
51. Граховац Јована, Кула,
52. Грубачки Велемир Шенђурски, Српски Итебеј,
53. Грубешић Ранка, Париз, Француска,
54. Дабић Татјана, Лесковац,
55. Дамњановић Ратка, Олдсмар, Флорида, САД,
56. Дацковић Десанка, село Велики Црљени, Лазаревац,
57. Диковић Биљана, Ужице,
58. Дишљенковић Душанка, Ниш,
59. Додеровић Зоран, Нови Сад,
60. Доцин Бранислав, Пожаревац,
61. Драшковић Татјана, Нови Сад,
62. Дрндаревић Александар, Ћуприја,
63. Дурутовић Драгомила, Кула,
64. Ђекић Слободан, Вршац,
65. Ђокић Винка, Немачка,
66. Ђоковић Александра, Крагујевац,
67. Ђорђевић Небојша, Књажевац,
68. Ђукић Јасна, Нови Сад,

69. Ђуровић Слободан, Земун,
70. Ђуровић-Вукушић Даница, Бар, Црна Гора,
71. Ерцег Јулка, Добој, Република Српска,
72. Ждерић Слађана, Ћуприја,
73. Живковић Слободанка, Алексинац,
74. Животић Гордана, Пожаревац,
75. Жикић Тамара, Књажевац,
76. Закић Стојанка, Бијељина, Република Српска,
77. Зарубица Јелена, Кула,
78. Зечевић Миодраг, Подгорица, Црна Гора,
79. Згоњанин Здравко, Бијељина, Република Српска,
80. Зрилић Милорад, Кула,
81. Ивановић Слободан, Параћин,
82. Ивић Зоран, Нови Жедник,
83. Ивковић Војкан, село Петка, Пожаревац,
84. Ивковић Станислав, Кула,
85. Илић Бисенија, Јагодина,
86. Јанковић Драгослав, Доњи Милановац,
87. Јанковић Предраг, Параћин,
88. Јацановић Драган, Пожаревац,
89. Јелић Мира, Параћин,
90. Јованић Горан, Београд,
91. Јовановић Владислав, Нови Сад,
92. Јовановић Дејан, Алексинац,
93. Јовановић Злата, Параћин,
94. Јовановић Никола, Пенант Хилс, Аустралија,
95. Јовановић Маја, Ниш,
96. Јовановић Мићо, Бијељина, Република Српска,
97. Јовановић Славица, Прњавор Мачвански,
98. Јовановић Славољуб, Горњи Катун,
99. Јовановић Слободан, Ћуприја,
100.
Јовић Виолета, Ниш,
101.
Јовић Драган, Велико Црниће,
102.
Јуришевић Цвијета, Београд,
103.
Касамовић Стојан, Штутгарт, Немачка,
104.
Клотз Божана, Банатски Карловац,
105.
Којић Драгица, Београд,
106.
Коларић Будимир, Кула,
107.
Коцић Мира, село Анчики, Лесковац,
108.
Крајшић Србослав, Инђија,
109.
Красић Славица, Салштетен, Немачка,
110.
Крсмановић Милан, Београд,
111.
Крстић Славиша, Смедеревска Паланка,
112.
Кузмић Милан, Добој, Република Српска,
113.
Куљанчић Живојин, Кула,
114.
Куч Веско, Котор, Црна Гора,
115.
Лазетић Сања, Ниш,
116.
Лајовић Милорад, Карлсрухе, Немачка,
117.
Лакетић Симо, Доњи Бродац, Република Српска,
118.
Латиновић Боро, Кула,
119.
Лацковић Драгослав, Панчево,
120.
Лакићевић Миомир, Јагодина,
121.
Легац Рикић Нера, Нови Сад,

122.
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124.
125.
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130.
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134.
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140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
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173.
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Лековић Срђан, Бар, Црна Гора,
Лотина Рада, Земун,
Лукић Милица, Н.Београд,
Луковић Вукашин, Калуђерица, Београд,
Марић Ненад, Врање,
Маричић Обрад, Штутгарт, Немачка,
Маркићевић Радојле, Сремска Митровица,
Марковић Добривоје, Нови Сад,
Марковић Милета, Јагодина,
Марковић Радош, Горњи Милановац,
Марковић Србољуб, Ваљево,
Мартиновић Слађан, Пожаревац,
Марчета Перо, Руселсхејм, Немачка,
Марчок Андреј, Мелбурн, Аустралија,
Матић Емилија, Нови Београд,
Матић Зоран, Параћин,
Матић Игњат, Шабац,
Матић Светлана, Алексинац,
Мијајловић Душан, Ниш,
Мијовић Ружа, Франкфурт на Мајни, Немачка,
Милановић Дијана, Београд,
Миленковић Владица, Параћин,
Милекић Ђуро, Аранђеловац,
Милетић Милош, Каменица,
Милић Миодраг, село Поповац, Велико Градиште,
Милорадовић Предраг, Ћуприја,
Милосављевић Селимир, Јагодина,
Милошевић Богољуб, Београд,
Милошевић Гордана, Власеница, Република Српска,
Милуновић Миодраг, Смедеревска Паланка,
Мићић Бранко, Бановци Дунав,
Михајловић Светлана, Пожаревац,
Михаљевић Винка, Бијељина, Република Српска,
Настевски Анастас, Павлиш,
Нешић Марина, село Гложане, Свилајнац,
Николић Живомир, Алексинац,
Николић Милада, Београд,
Николић Милан, Врање,
Николић Радомирка, Алкмаар, Холандија,
Николић Ратко, Ротердам, Холандија,
Нишавић Славомир, Нови Сад,
Несторовић Тихомир, Зворник, Република Српска,
Новић Даница, Нови Сад,
Обрадовић Варадина, село Пругово, Пожаревац,
Одаловић Славо, Тиват, Црна Гора,
Орозовић Наташа, Борча, Београд,
Орозовић Ружица, Београд,
Павић Александар, Гајдобра,
Павић-Антић Вера, Горњи Милановац,
Павловић Александра, Ниш,
Павловић Драган, село Бобовиште, Алексиначки рудник,
Павловић Миланка, Лазаревац,
Пајовић Драган, Краљево,
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221.
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224.
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227.

Панић Душанка, Бијељина, Република Српска,
Паповић Милица, Тиват, Црна Гора,
Пејић Александра, Параћин,
Петковић Драган, село Јабука, Панчево,
Петров Мирјана, Кикинда,
Петровић Живомир, Париз, Француска,
Петровић Зорица, Београд,
Петровић Љубомир, Штутгарт, Немачка,
Петровић Марија, Ваљево,
Петровић Сава, Бетит Борд, Француска,
Петровић Сања, Нови Сад,
Петровић Томислав, Јагодина,
Пјевчевић Љубомир, Ваљево,
Подобник Татјана, Нови Сад,
Полетан Горан, Аделаиде, Аустралија,
Попов Петар, Земун,
Поповић Драгиша, Алексинац,
Поповић Славка, Шајкаш,
Првановић Наташа, Ресавица,
Путник Владимир, Сокобања,
Раденковић Јулија, Ваљево,
Радовановић Горан, Сокобања,
Радовић Чедомир, Ковиљ,
Радојевић Снежана, Кула,
Радојичић Нинослав, Пожаревац,
Радојичић Мира, Ротердам, Холандија,
Радонић Граница, Нови Сад,
Радовић Јевто, Нови Сад,
Радуновић Милорад, Јагодина,
Рајковић Петра, Бијељина, Република Српска,
Ракић Валентин, Бијељина, Република Српска,
Ракић Ђорђе, Аугзбург, Немачка,
Ранковић Милутин, Ваљево,
Ратх Нада, Хеиденвод, Немачка,
Ружичић Марко, Ваденсвил, Швајцарска,
Савић Благоје, Врање,
Секулић Боривоје, Лаћарак,
Сепе Драгана, Нови Сад,
Симић Милета, Нусбаумен, Швајцарска,
Сова Валерија, Нови Београд,
Сорак Зорица, Крагујевац,
Спасић Марија, Пожаревац,
Станисављев Надежда, Алексинац,
Станисављевић Момир, Параћин,
Станишић Млађо, Бијељина, Република Српска,
Станковић Слободан, Ћуприја,
Станковић-Илић Слободанка, Књажевац,
Станојевић Биљана, Ниш,
Станојевић Драган, Пожаревац,
Стапарац Борис, Даљ, Хрватска,
Стевановић Вера, Лазаревац,
Стевановић Марко, Обреновац,
Стевановић Милан Трновица, Београд,

Стојановић Борислав, Лазаревац,
Стојановић Зорка, село Мало Црниће, Пожаревац,
Стојићевић Зоран Рикардо, Костолац,
Стојковић Веселинка, Врање,
Стокућа Надежда, Београд,
Табић Милош, Ваљево,
Токић Наталија, Ваљево,
Топалчевић Наталија, Ниш,
Топић Душан, Београд,
Трајковић Ненад, Врање,
Трифуновић Момчило, Ваљево,
Туроман Верица, Нови Сад,
Узелац Богдан, Загреб, Хрватска,
Филиповић Живан, Београд,
Филиповић Филип, Књажевац,
Францке Весна, Леонберг, Немачка,
Хинић Милутин, Београд,
Хунх Татјана, Уберлинген, Немачка,
Цветановић Видоје, Алексинац,
Челановић Бранко, Тиват, Црна Гора,
Чепић Бојана, Земун,
Ћирић Ленка, Нови Сад,
Ћирлић Мирјана, Футог,
Ћировић Миленко, Београд,
Ћукаловић Вукица, Лесковац,
Царевић Милош, Горњи Милановац,
Цветановић Вера, Бабушница,
Шијачки Оливера, Нови Сад,
Шипка Зорица, Алексинац,
Шљукић Габријела, Јагодина,
Шолн Ана, Алексинац,
Шпињо Љиљана, Обреновац,
Шукара Мирко, Сиднеј, Аустралија,
Шуша Милан, Кула.
Својевољно иступање из Савеза из објективних или субјективних разлога, а на
писмени захтев (4 члана):
Драгица Којић, Београд,
Љубомир Теофанов, Кикинда,
Клара Мијатовић, Београд,
Синиша Мијатовић, Београд.
Укупно је престало чланство 269 чланова Савеза.
 Друге активности:
Почетком прошле године дошло је до промене у Савезу, тачније у руководству
Савеза. Наиме, због болести претходни председник Савеза г.Ненад Радош више није
био у могућности да обавља дужности председника Савеза, те је на његов предлог
Секретаријат Савеза (орган Савеза према некадашњем Статуту) узео у разматрање
избор новог председника Савеза. На ванредној седници Скупштине Савеза одржане у
Београду, дана 28.02.2011.године донешена је једногласна одлука да се за новог
председника Савеза изабере Игор Станковић из Новог Сада, дотадашњи председник
новосадског огранка Савеза. Централа, т.ј. седиште Савеза је аутоматски пребачено у
Нови Сад, где је са адресом становања пријављен нови председник Савеза. Дана
26.03.2011.године, са почетком у 17,20 часова, одржана је ванредна седница
Скупштине Савеза у Новом Саду, у просторијама Месне заједнице "Народних хероја",
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ул.Мајевичка бр.2б, на којој је донет је нови Статут Савеза, формирана су општа акта
Савеза, именовани су нови чланови органа
Ново Председништво Савеза је почетком прошле године успешно извршило
усклађивање Статута са новим Законом о удружењу грађана. У вези с тим, из АПР је
стигло званично Решење о упису у Регистар удружења – усклађивање удружења, од
дана 16.05.2011.године, број БУ 10455/2011.
Направљен је нови печат Савеза, а стари је комисијски уништен. Печат Савеза чува
председник Савеза.
Направљен је и штамбиљ Савеза. Штамбиљ чува секретар Савеза.
Направљене су нове чланске карте. Изглед карата је исти као и код претходних, с тиме
што се разликују у печату који је саставни део предњег дела. Спољни предњи део
садржи печат у златној штампи у елипси беле боје на средини странице, натпис
“Савез књижевника у отаџбини и расејању“ изнад печата, и натпис „ЧЛАНСКА
КАРТА“ изнад печата. Спољна задња страна садржи слику глобуса са меридијанима,
златне боје, у кругу беле боје. На предњој и задњој страни преовладава плава боја, са
рамом беле боје, око 5 мм удаљеног од ивице, а танког 1 мм. Унутрашња предња и
задња страна су беле боје. Унутрашња предња у горњем делу има натпис „Бр. _____“,
испод тога квадрат у којем по средини стоји натпис „фото“. Испод квадрата је линија
дужине 4 цм а испод ње по средини натпис „својеручни потпис члана“. Испод тога је
још једна линија исте дужине и испод ње натпис „дан, месец и година учлањења“. На
унутрашњој задњој страни има 5 линија дужине 4 цм поређане једне испод друге, а
испод сваке од њих стоје следећи натписи (по редоследу): „презиме и име“, „дан,
месец и година рођења“, „место рођења“, „боравак: држава и место“, „улица и број“.
У дну стоји на левој страни стоји натпис „М.П.“, а у десној страни натпис
„ПРЕДСЕДНИК“, испод тога линија дужине 2 цм и испод линије натпис „потпис“.
Чланска карта се оверава печатом Савеза на тај начин да се две трећине печата
обухвата простор у доњем левом углу унутрашње задње стране код натписа „М.П.“, а
трећина у доњем десном углу унутрашње предње стране.
Од стране председника Савеза направљен је профил Савеза на друштвеној
комуникацијској мрежи на интернету под називом „Facebook“, у српском изговору
(који се усталио) - Фејсбук. Реклама путем интернета у данашње време је
најекономичнија, најбржа и најраспрострањенија (цео свет има могућност да потражи
и погледа нечији профил на Фејсбуку), тако да је био логичан корак да се Савез
опроба и на том пољу. Назив профила Савеза је „Савез књижевника“, на ћириличном
писму српског језика. Није постојала могућност да се стави комплетан назив Савеза у
именовању профила. Но, пун назив је наглашен у подацима који су унешени у
профил. Тако су, поред најосновнијих података о раду Савеза, у профил унешени и
изводи из разних општих аката Савеза (Правилник о пријему у чланство, Кодекс
понашања чланова Савеза и друго), као и фотографије чланова Савеза. Такође су
стављене и фотографије са разних манифестација на којима су присуствовали чланови
Савеза у његово име. Само за месец дана постојања профила број „пријатеља“ Савеза
на Фејсбуку је прешао три стотине, а сада је четвороцифрен (скоро две хиљаде).
Председник Савеза је у току месеца маја у приватној режији обишао неколико градова
по Србији где је том приликом искористио могућност да ступи у контакт са
члановима Савеза из тих места, као и да прошири чланство. Тако је у Врању 4
кандидата поднело приступнице, а с обзиром да у Врању од раније имамо неке
чланове, испуњен је био и услов за формирање Огранка, што је и урађено. У
Сокобањи председника Савеза је угостила Јабланка Павловић, председник Огранка
Сокобања, и том приликом председник се сусрео са многим члановима поменутог
Огранка, када им ја предочио новости у раду Савеза. У Књажевцу је остварен контакт
са песником Ђорђевић Небојшом, коме је стављено у задатак да у Савез учлани још
неколико чланова, како би се створили услови за формирање Огранка, који би он

нејвероватније он водио (према предлогу председника Савеза). Такође, остварени су
конктакти и са члановима Савеза у Нишу и Београду.
Домен за сајт Савеза је крајем месеца октобра продужен, а сајт је ажуриран и
функционалан. Њега уређује господин Саша Станковић, из Ниша, који ће за те услуге
бити адекватно новчано награђен.
На молбу председника Огранка Врање, Ненада Трајковића, председник Савеза је
30.октобра прошле године написао Ургенцију Градском већу Врање, у вези породице
Савић. Наиме, Благоје Савић, наш члан из Врања, живи привремено у једној кући у
Врању, са супругом и троје деце, једини је у радном односу, а има статус избеглице.
Према урбанистичком плану града Врања, кућа у којој живи породица Савић је
предвиђена за рушење. Ургенција се односи на одлагање радова до почетка пролећа
следеће године или обезбеђивање адекватног смештаја за породицу Савић. Ургенција
је прослеђена путем поште. Од стране председника Огранка Врање нисмо добили
повратну информацију о исходу наведених дешавања.
Чланица Савеза Сапунџиева Алтенка, из места Ловеч у Бугарској, који је удаљен око
1000 километара од Новог Сада дошла је дана 22.12.2012.године на прославу
Песничке нове године, која је требала да се одржи наведеног дана. Алтенка је од
стране председника Савеза Станковић Игора уредно и на време добила обавештење
путем СМС поруке да је наведена прослава отказана, али је она поруку погрешно
протумачила (због језичке баријере), те је ипак дошла у Србију, само из те намере.
Како би испоштовали њен песнички ентузијазам и укупан труд који је уложила,
Председништво Савеза је одлучило да је части вечером у ресторану „Казабланка“ у
Новом Саду (у којем је и требала бити одржана прослава). Гошћи су друштво правили
председник Савеза Станковић Игор, благајник Савеза Глигорић Љубомир и чланица
Савеза Драгољевић Борка. Алтенка је о свом трошку преноћила у Новом Саду у
једном хотелу, а наредног дана у друштву председника Савеза Станковић Игора и
чланова Савеза Драгољевић Борке и Добровољски Милана, обишла је неке
знаменитости града Новог Сада и Петроварадина, након чега је угошћена од стране
Драгољевић Борке у њеном стану, а касно поподне испраћена је на воз. Са њене
стране путем електронске поште добили смо поруку у којој је Алтенка изразила њену
огромну захвалност на топлом гостопримству чланова Савеза.
Од стране штампарије „Лито Студио“ из Новог Сада, половином месеца децембра,
добили смо на поклон џепне календаре са логом СКОР-а, тираж 700 комада, а заслуге
за то носи благајник Савеза Љубомир Глигорић, јер је управо он замолио за такву
услугу власника штампарије господина Зорана Борчића, иначе његовог сестрића.
Календари су требали бити подељени на прослави Песничке Нове године, но, с
обзиром да је иста отказана, подељени су на други начин.
 Приходи и расходи:
РАЧУН:
 Дана 02.06.2011.године извршена је примопредаја благајне између претходног
благајника Мијаиловић Душанке и новог председника Савеза Игора Станковића.
Председнику је на руке предата благајна СКОР-а, тачније новац у износу од 38.550,00
динара, као и пратећа документација прихода и расхода новчаних средстава.
Председник је након тога лично остварио контакт са радницима Српске банке где је
СКОР имао отворен рачун и уверио се да на рачуну има око 3.000,00 динара. На
писмени захтев председника рачун је угашен а сва средства са њега су уплаћена на
жиро рачун Савеза у АИК банци. Дана 07.06.2011.године записнички је предата на
руке благајна СКОР-а, новом благајнику Љубомиру Глигорићу, од стране
председника Савеза. Укупно је предато новца у износу од 46.250,00 динара и 70 евра
(разлика од запримљене суме је чланарина која је у међувремену уплаћена), као и
пратећа документација прихода и расхода новчаних средстава. Нови благајник је све

то завео у нову пословну књигу. Сав новац из благајне је потом уплаћен на жиро
рачун у АИК банци.
 Око 6.000 динара је уплаћено са рачуна Савеза за потребе штампања чланских карти
(шампарије ГрафоБогданов и Принтекспрес, Нови Сад).
 За потребе израде печата и штамбиља укупно је са рачуна Савеза уплаћено 1.800
динара (С.З.Р „Бег“, Нови Сад).
 За пријаву јавног скупа – одржавање уметничке колоније уплаћена је
административна такса од 200 динара (Р.А.Т., Београд).
 Са Поштом Србије потписан је Уговор о отварању авансног рачуна за слање
пошиљки. Пошта ће се предавати у Пошти број 21113, улица Банатска. Путем поште
члановима Савеза послато је следеће: зборник „Сазвежђа 9“ је дистрибуиран свим
члановима који су учествовали у њему својим радовима (осим члановима из Новог
Сада и Београда, као и појединима којима је подељен на други начин), нове чланске
карте, поздравно писмо (прилог конкурс и налог за уплату чланарине), новогодишње
честитке (прилог џепни календари). Послато је 275 обичних писама, 23 препоручених
писама и 53 међународна писма. Укупно је, у више наврата, уплаћено 18.500 динара.
Тренутно имамо још око 2.000 динара на том рачуну.
 У више наврата је у току године са рачуна Савеза рефундирано укупно 6.000 динара
(4х1.000 и 1х2.000 динара) за потребе допуне кредита на мобилном телефону
председника Савеза Станковић Игора, ради слања разних обавештења члановима
путем СМС порука.
 За потребе штампања зборника „Сазвежђа 9“, са рачуна Савеза је уплаћено 52.326
динара за услугу штампања а за услугу припреме за штампу 5.900 динара (штампарија
„Копи Комерц“, Каћ), 900 динара за ИСБН (Народна библиотека Србије, Београд) и
800 динара за ЦИП (Матица српска, Нови Сад).
 За услугу дочека гостију и служења коктела на промоцији зборника „Сазвежђа 9“ у
Новом Саду, дана 24.10.2011.године, склопљен је Уговор о делу са радницом Завода
за културу Војводине г-ђом Душанком Пантелић. Њој је преко рачуна исплаћена сума
од 1.000 динара, плус порези и доприноси, укупно око 1.600 динара. У ПИО су однети
неопходни обрасци, како би се регулисале се обавезе са државом.
 Преко рачуна Савеза за пет председника Огранака уплаћено је преноћиште, вечера и
доручак у ресторану „Сокаче“, Петроварадин, дана 08./09.10.2011.године, након
одржаног састанка Секретаријата, укупно 10.750 динара.
 Преко рачуна Савеза је уплаћено и 5.000 динара за потребе плаћања ручка
новинарима и музичарима, који су присуствовали уметничкој колонији (ресторан
„Сокаче“, Петроварадин).
 За продуживање домена сајта Савеза уплаћено је око 3.250 динара (ИНТ ЦС д.о.о,
Београд).
 За трошкове службеног путовања (гориво и путарина) руководства Савеза на
промоцију зборника у Ваљеву са рачуна Савеза је рефундирано око 3.500 динара.
 Дана 22.12.2012.године са рачуна Савеза је уплаћено 1.770 динара за потребе плаћања
вечере Сапунџиева Алтенки, чланици из Бугарске (ресторан „Казабланка“, Нови Сад).
 Према Статуту и Правилнику о издавачкој делатности Савеза, чланови Савеза који
желе да им издавач буде СКОР морају платити 15 евра (у динарској противвредности
1.500 динара) на име прихода од издавачке делатности. Прошле године то је урадило
само два члана Савеза и то: Будимир Фрка и Иветић Милош, дакле укупно 3.000
динара. Будимир Фрка је за ИСБН прво уплатио 900 динара на рачун Савеза, а потом
је са рачуна тај новац уплаћен на рачун Народне библиотеке Србије, Београд.
БЛАГАЈНА:
 Дана 02.07.2011.године уплаћено је 38.550 динара (по потврди о примопредаји
благајне), салдо је 38.550 динара.

 Дана 05.07.2011.године уплаћено је 8400 динара (чланарина), салдо је 46.950 динара,
 Дана 07.07.2011.године на рачун је са благајне уплаћено 46.900, салдо је 50 динара.
 Дана 13.07.2011.године уплаћено је 6200 динара (на име уплате за зборник), салдо је
6250 динара.
 Дана 14.07.2011.године уплаћено је 300 динара (чланарина), салдо је 6550 динара.
 Дана 15.07.2011.године на рачун је са благајне уплаћено 6550 динара, салдо је 0
динара.
 Дана 05.10.2011.године уплаћено је 1100 динара (чланарина), салдо је 1100 динара.
 Дана 07.10.2011.године из благајне је за пиће – колонија и за каса блок утрошено 1100
динара (по рачуну и по изјави), салдо је 0 динара.
 Дана 21.10.2011.године уплаћено је 1502,27 динара (приход од издавачке делатности),
салдо је 1502,27 динара.
 Дана 23.10.2011.године из благајне је утрошено за пиће - промоција 1502,27 динара
(по рачуну), салдо је 0 динара.
 Дана 27.12.2011.године уплаћено је 3500 динара (чланарина и приход од издавачке
делатности), салдо је 3500 динара.
 Дана 29.12.2011.године из благајне је утрошено за честитке – новогодишње 500
динара (по рачуну), а на рачун је уплаћено 3000 динара, салдо је 0 динара.
 Стање на благајни да датумом 31.12.2012.године је 0 динара.
На основу одлуке Председништва Савеза уручене су награде појединим члановима
Савеза за њихово залагање за рад Савеза. Награде су добили следећи чланови:
- Игор Станковић, председник Савеза – 6.000 динара, за свесрдно залагање око
афирмације Савеза, израде зборника, организовање промоција и друго.
- Марина Жинић Илић, главни и одговорни уредник Уређивачког одбора – 2.000
динара, за израду уводне речи за зборнике „Сазвежђа 9“ и „Сазвежђа 10“.
- Љубомир Глигорић, благајник – 1.000 динара, за савестан рад око благајне Савеза.
- Сандра Гргуревић, члан Уређивачког одбора –1.000 динара, за свесрдно залагање
око афирмације Савеза, израде зборника, организовање промоција и друго
- Оливера Павловић, члан Комисије за одабир радова – новчана награда у износу од
1.000 динара, за ангажовање око прегледа радова за зборник „Сазвежђа 9“.
За награду је била предложена и Добринка Обровски, секретар, за износ од 1.000
динара због ангажовања око ажурирања документације Савеза, али је она изјавила да не
жели да прими новчану награду, да је њој довољна захвалница, те је њена одлука
прихваћена, а потом једногласно изгласан да се износ предвиђен за њу пребаци на износ
предвиђен за Игор Станковића, тако да је њему уручено 6.000 динара. Новац је издвојен из
благајне Савеза од чланарина уплаћених од чланова из расејања (укупно је уплаћено 100 евра
и 20 аустралијских долара – у динарској противвредности око 11.000 динара). Одлука је
накнадно одштампана и уредно потписана и оверена, а новац је подељен на крају седнице
Председништва Савеза одржане дана 15.01.2012.године, с обзиром да није одржана прослава
песничке Нове године, на којој су награде требале бити званично уручене.


Проблеми у раду:
 Лоши међуљудски односи између потпредседника Савеза Николе Васића и
председника Огранка Кикинда Љубомира Теофанова, обојица из Кикинде,
резултирали су на крају оставком обојице чланова. Наиме, њих двојица су пре
неколико година била у некој завади, но то се временом смирило, они су се
помирили, али су односи међу њима нарушени и нису враћени на ниво
пријатељства, већ на ниво службеног односа. Према речима потпредседника
Савеза Васић Николе, он је лично неколико пута у претходном периоду
покушавао да побољша односе са председником Огранка Кикинда Теофанов
Љубомиром, тако што га је позивао да дође на манифестације које је одржавао
књижевни клуб из Кикинде, на чијем је челу Никола Васић, али је Теофанов то

игнорисао и није присуствовао ниједном, без неког разлога. Након што је
упознат са тим проблемом, председник Савеза је обавио разговор са обојицом
у циљу успостављања добрих колегијалних односа, но, није успео у томе због
непомирљивих ставова обојице чланова. С обзиром да се испоставило да
односи између њих двојице не могу бити побољшани и проценило се да би то
могло негативно да се одрази на квалитет рада Огранка Кикинда и Савеза у
целини, предузеле су се мере испитивања одговорности и као крајња мера
постављање новог потпредседника Савеза или председника Огранка Кикинда,
у зависности од тога ко од њих двојице не жели сарадњу, но проблем се решио
на другачији начин. Тачније, Никола Васић је поднео писмену оставку на
место потпредседника Савеза у којој је навео да нема довољно могућности да
се адекватно одазове обавезама које му носи та функција, с обзиром да је и
председник књижевног клуба „Душко Трифуновић“ из Кикинде, но као један
од разлога навео је и то да не може никако успоставити комуникацију са
председником Огранка Кикинда Љубомиром Теофанов, а то је недопустиво с
обзиром на њихове функције. Љубомир Теофанов је поднео писмену оставку
како на функцију председника Огранка Кикинда, тако и на чланство у Савезу, а
у образложењу није навео ни један конкретан разлог за такав поступак, већ је
само оквирно говорио о томе да је разочаран како збивањима у културном,
песничком миљеу, тако и у животу уопште.
 Према мишљењу Јована Бундало, Огранак Београд се налази у тешком
положају, највише због апатије која је узрокована преласком централе Савеза у
Нови Сад. На састанке не долазе ни истакнути чланови СКОР-а, као што су
некадашњи председник Савеза Ненад Радош који није присуствовао ни једном
састанку, или потпредседник Савеза Радислав Јовић, који је био само на
једном, али ни тада не би дошао да није био позван од стране Милутина
Хинића, јер је био уредник и рецензент његових књига. У Београду је
регистровано око тридесетак књижевних друштава и сви чланови Огранка
Београд су чланови у више тих клубова тако да их је тешко мотивисати да раде
и долазе на састанке СКОР-а. Наредни састанак би се требао одржати
27.фебруара са почетком у 17 часова, на Новом Београду, у просторијама МЗ
„Студентски град“, улица Народних хероја бр.30. Председник Огранка Београд
ће се потрудити да на састанак позове појединачно сваког члана, а на дневном
реду биће једна тачка: Како подићи на виши ниво рад огранка?
Од стране председника Огранка Београд, позвано је руководство СКОР-а да
присуствује састанку тог дана. Ако тај састанак не успе због малог одазива,
председник Огранка је најавио да ће поднети оставку на функцију.
 Писмену оставку на чланство су поднели још и Драгица Којић, Клара
Мијатовић и Синиша Мијатовић, сви из Београда, а као разлог су навели лошу
сарадњу са Огранком Београд, разилажење у ставовима, као и
незаинтересованост за даљи рад при Савезу.
 У самом процесу стварања зборника „Сазвежђа 9“ и „Сазвежђа 10“ било је
доста проблема. Наиме, селекцију пристиглих радова на конкурсе за учешће у
зборницима, требало је да одради Комисија за одабир радова, коју су
сачињавали Оливера Павловић, Рајица Драгићевић и Стојан Симић Крпица.
Радове за „Сазвежђа 9“, је требало прегледати до краја месеца јула, како би се
са њиховим уносом и припремом зборника кренуло већ у августу, а са
штампом у септембру. Радови за „Сазвежђа 10“ су прикупљани до краја
августа и њих је требало прегледати у току месеца септембра. Стојан Симић
Крпица је имао озбиљних здравствених проблема (операција), тако да се
Марина Жинић Илић понудила да буде трећи члан комисије. Но, једино је
Оливера Павловић одрадила свој део посла. Требало је да сваки члан комисије
добије по примерак радова и да да своје мишљење, а на крају да заједнички









изаберу један од три понуђена рада сваког учесника. Рајица Драгићевић се
правдао тиме што је на годишњем одмору, док се Марина Жинић Илић није ни
јављала неко време. Све то се завршило тако што је председник Савеза
почетком месеца септембра узео све радове од Оливере и Рајице и сам одабрао
радове за девети зборник. Након тога, одабране радове је прекуцала Сандра
Гргуревић. Она је такође прекуцала и све радове за десети зборник (и те радове
је морао да одабере председник Савеза). Председник је сам морао и да
припреми књигу за штампу.
На првој седници председништва одржаној 21.04.2011.године, изабрани су
следећи чланови Комисије за пријем у чланство: Игор Станковић, Љубица
Вуков Давчик, Марина Жинић Илић, Милан Добровољски Ранчер, Рајица
Драгићевић. Такође је одлучено да у случају да се наведени чланови не могу
одазвати седници Председништва, њих ће на тој седници заменити други
чланови Председништва који буду присутни на тој седници, по предлогу
председника Савеза и одлуци присутних чланова. То се нажалост често
дешавало, јер неки чланови комисије нису присуствовали седницама, а то су
Марина Жинић-Илић који ни једном није долазила на седнице и Рајица
Драгићевић који је присуствовао само једном.
Документација Савеза је и даље поприлично несређена, а највише проблема
стварају непотпуно попуњене приступнице које је нова управа наследила од
старе. За један број чланова приступница и нема, вероватно су изгубљене, а
нигде не постоји податак о датуму учлањивања истих, што је врло битно код
издавања нових чланских карти. Након што се документација среди „ручно“,
неко од чланова Председништва ће све те промене унети и у електронску
форму документације. Поступак сређивања Регистра приступница ће се
састојати у томе да се формирају фасцикле по градовима и местима становања
чланова. Уколико у тим градовима и местима постоји формиран Огранак
Савеза то ће се нагласити. Тако ћемо имати и бољи преглед места и градова где
не постоје Огранци, те ћемо даље активности усмерити на проналажење и
учлањивање књижевних ствараоца из тих места и градова и на крају и
формирање Огранака. Такође, након сређивања Регистра приступница и
Регистра чланова, извући ћемо све приступнице које нису детаљно попуњене
(недостаје контакт телефон, електронска адреса и друго), те ћемо остварити
конктакт са наведеним члановима и то исправити.
Осим централе Савеза, и други Огранци имају проблема са обезбеђивањем
просторија за њихов рад. Огранак Београд користи просторије МЗ „Студентски
град“ на Новом Београду, улица Народних хероја бр.30, Огранак Ваљево
користи просторије Културне заједнице Ваљева, а Огранак Кикинда просторије
књижевног клуба „Душко Трифуновић“, али то само по интерном договору, а
остали огранци уопште немају просторија у којима би се могли састајати
чланови.
Почетком лета прошле године формиран је Суд части, у поступку против
АЛЕНА АЛИСПАХИЋА, због тога што је на профилу Савеза књижевника у
отаџбини и расејању (у даљем тексту Савез) на Фејсбуку, у дане 26. и
27.06.2011.године изнео своје негативне коментаре који се односе на Савез, са
намером да омаловажи, увреди и клевета поједине чланове Савеза и рад Савеза
уопште, чиме је битно повредио одредбе Статута Савеза и Етичког кодекса
понашања чланова Савеза. На основу Предлога председника савеза да се
против Алена Алиспахића примени мера ИСКЉУЧЕЊЕ из чланства Савеза, на
основу члана 52. став 1. тачка 4. Статута Савеза, због поступака супротних
овом Статуту и нарушавања угледа, интегритета и легитимитета Савеза (члан
6. Кодекса), јер је мишљења да опомена не би била сврсисходна, гласањем је

формиран Суд части од следећих чланова Савеза: Добривоје Павлица,
Борислав Путник, Милан Добровољски, Борка Драгољевић, Љубомир
Глигорић. Они су гласањем између себе за председника Суда изабрали
Добривоја Павлицу. Суд части је преузео Предлог и одржао седницу суда дана
07.06.2011.године са почетком у 18,00 часова у просторијама Месне заједнице
"Народних хероја", ул.Мајевичка бр.2б, Нови Сад, на којој, иако је уредно
обавештен, није присуствовао Ален Алиспахић. Судило се без његовог
присуства, на основу доказа које је Суд запримио, и након већања Суда части,
донета је одлука о искључењу члана. Одлучено је да се сазове ванредна
Скупштина Савеза на којој ће се та одлука предложити, размотрити и донети
одлука. Седница није одржана, и тај предмет још увек није решен. Стоји
претпоставка да седница Скупштине није одржана (иако је два пута сазвана)
због тога што се све то дешавало за време лета, када је већина чланова била на
годишњем одмору. Након промене Статута (у делу који говори о решавању по
предлогу Суда части – одлуку треба да донесе Председништво, а не
Скупштина, која одлучује по евентуалној жалби), предмет треба решавати на
првој редовној седници Скупштине.
Других новости и догађаја од значаја за рад Савеза није било.
Извештај достављам на увид и даље поступање.

ИЗВЕШТАЈ ПОДНОСИ:
ПРЕДСЕДНИК СКОР
Игор Станковић

