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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ЗА 2012.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 у току године престао функционисати
Огранак Ваљево, те није било Извештаја из тог дела, председник Огранка Кикинда је доставила Извештај на
прописаном обрасцу, председник Огранка Сокобања је доставила руком написан извештај, доста штуро
обрађен, а председник Огранка Београд није доставила писмени извештај. 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 2012.годину:
Књижевне манифестације организоване од стране Савеза:

Дана 06.03.2012.године председник Огранка Кикинда Снежана Томин, уз
подршку чланова огранка и колега песника КК "Душко Трифуновић"
организовала је прославу 8.марта у виду манифестације под називом "Жени у
част", одржаној у Културном центру Кикинде уз богат културно уметнички
програм, коктел и вечеру.

Дана 13.03.2012.године у времену од 18,00 до 20,00 часова у Новом Саду у
просторијама Месне заједнице "Народних хероја“, ул.Мајевичка бр.2а одржана је
промоција збирке песама „Сенке сања“, аутора Сабах Ал-Зубеидија, из Београда.

Дана 20.03.2012.године у Културном центру Кикинда чланови Огранка Кикинда
су уз поезију и песму обележили „Светски дан поезије“, читајући песме великих
српских песника.

Дана 02.04.2012.године у 18,00 часова у Културном центру Кикинда чланови
Огранка Кикинда и КК "Душко Трифуновић" угостили су колеге песнике КК
"Бранко Радичевић" из Житишта. Овом приликом промовисане су књиге радова
"Банатско перо" и "Дани од снова" издавача библиотеке "Бранко Радичевић" из
Житишта и збирка песама "Експлозија крика" аутора Предрага Радаковића који је
такође члан Савеза.

Дана 05.04.2012.године организовано је обележавање Дана Савеза. Према
једногласно усвојеном предлогу председника СКОР-а, од стране Скупштине
формиран је Организациони одбор у следећем саставу: Игор Станковић, Милош
Иветић и Сандра Гргуревић, који је у Новом Саду, у малој сали Месне заједнице
„Народних хероја“, Мајевичка 2а, у времену од 18,00 до 19,30 часова, организовао
Свечану доделу награда и признања уз пригодан програм и коктел. Свечаности је
присуствовало око 20 гостију, од којих је било 13 чланова Савеза (Игор С.,
Милош И., Јован М., Љубица В.Д., Љиљана Ф., Будимир Ф., Милан Д., Борка Д.,
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Емилија Ј., Љубомир Г., Олга Г., Стојан С., Сабах Ал-З.) као и десетак
представника награђених и гостију. Након уручивања награда, песмама су се
представили чланови Савеза, а потом је уприличен коктел за све присутне.
Прослава је организована и у огранцима Савеза:
У Београду је одржано Вече поезије, у просторији Дома за старе, ул.Пљешевичка
2, СО Карабурма, у времену од 18,00 до 19,30 часова. Дружењу је присуствовало 5
чланова Огранка Београд (Драгана Ј., Даринка Т., Каја Н.С., Љубица Е., Раде П.),
у друштву још неколико песника и већег броја корисника Дома.
У Ваљеву је одржано Поетско јутро, испред споменика Десанки Максимовић, у
центру града, у времену од 11,00 до 12,00 часова. На тргу су се окупили чланови
Огранка Ваљево, њих 4 (Бојан И., Милета Т., Јелена Н., Милош Г.), и још
неколико локалних песника који су се присутним грађанима представљали својим
песмама. Милета Томић је музичким нумерама на гитари употпунио програм.
Скуп су пропратили локални медији лиз листа „Напред“.
У Кикинди је одржано књижевно вече, у сали Културног центра Кикинда, Трг
српских ослободиоца 23, у времену од 19,00 до 20,30 часова. Сусрету је
присуствовало око 30 гостију. Председник Огранка Кикинда Снежана Томин је у
име Огранка преузела Пехар „за најбољи огранак СКОР-а“. Након представљања
чланова огранка (Снежана Т., Никола В., Зорица М., Лепосава У., Зора Р.,
Мирјана К., Нада А.), реч су добили и гости. На крају је уследио коктел.
У Сокобањи је одржано књижевно вече, у просторијама градске библиотеке
„Стеван Сремац“, ул.Алексе Марчешића 1, у времену од 18,00 до 19,30 часова.
Скупу је присуствовало 6 чланова Огранка Сокобања (Јабланка П., Милица Ж.,
Радомир М., Озренка М., Духомир Ц., Предраг В.), који су се гостима
представили својом поезијом.
Огранак Кула није узео никакво учешће у организовању прославе (са
председником Огранка Кула Елвиром Будалић у току 2012 године скоро да није
ни успостављена комуникација).
Дана 10.04.2012.године у времену од 18,00 до 20,00 часова у Новом Саду у
просторијама Месне заједнице "Народних хероја", ул.Мајевичка бр.2а одржана је
промоција романа „Недодирљива“, аутора Милана Пантића, из Лознице.
Дана 08.05.2012.године у 19,00 часова у Културном центру Кикинда своју другу
збирку поезије "На црти сна" представила је Мирјана Крчмар, члан Савеза.
Дана 08.05.2012.године у времену од 18,00 до 20,00 часова у Новом Саду у
просторијама Месне заједнице "Стари град", ул.Краља Александра бр.1 одржана
је промоција романа „Кад срце запева“, аутора Сандре Гргуревић, из Новог Сада.
Дана 21.05.2012.године у времену од 18,00 до 20,00 часова у Новом Саду у
просторијама Месне заједнице "Народних хероја", ул.Мајевичка бр.2а одржана је
промоција 3 збирке песама „Мирушка“, „Препознај се, љубави“, „Ех, та љубав“,
аутора Милана Добровољског Ранчера, из Маглића.
Дана 26.05.2012.године у времену од 12,00 до 15,00 часова, на простору
Дунавског парка, одржана је Шеста по реду уметничка колонија под називом
„Панонски бисери“. Колонији је присуствовало око 50 уметника, а поред песника
и писаца учествовао је и један сликар. Учесници су се окупили крај фонтане
„Дунавска нимфа“, након чега су послужени коктелом крај Салетле, где је и
отворен програм обраћањем руководства Савеза. Потом су се учесници
представљали крај биста Бранку Радићевићу и Мирославу Мики Антићу и
споменика Ђури Јакшићу. По завршетку званичног дела, учесницима је
организован бесплатан (о трошку Савеза) обилазак Музеја Војводина а након тога
дружење је настављено уз ручак у ресторану Дома Војске. Програм није медијски
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пропраћен, кривицом заменика председника Јована Михајила, а такође његовом
кривицом, обилазак Музеја је морао бити плаћен. Заменику је због овога изречена
опомена.
Дана 29.05.2012.године у времену од 18,00 до 20,00 часова у сали Културног
центра Кикинда, Трг српских ослободиоца 23, у организацији Огранка Кикинда,
одржана је промоција збирке приповедака „Горко семе“, аутора Игора
Станковића, из Новог Сада.
У периоду од дана 12.07. до 17.07.2012.године, у сарадњи са Уметничким
удружењем „Расковник“ из Смедерева, Удружењем руско-српког пријатељства из
Смедерева, Удружењем грчко-српског пријатељства из Смедерева и ЈП
„Железнице Србије“, путничком станицом Нови Сад, организована је
мултимедијална манифестација под називом „Шајком у походе Новом Саду“. У
просторији музеја Железнице, у оквиру железничке станице Нови Сад, била је
постављена поставка различитих предмета и рукотворина, нажалост, посета није
била задовољавајућа. Нису одржане ни планиране свакодневне књижевне вечери
у музеју, осим приликом отварања, дана 12.07.2012.године, када су се
представили чланови Савеза, радници железнице, као и гости из Смедерева.
Одржано је само једно књижевно вече посвећено члановима Уметничког
удружења „Расковник“, и то дана 13.07.2012.године са почетком у 19,00 часова у
просторијама МЗ „Стари град“, ул.Краља Александра бр.1, али је од чланова
поменутог Удружења био присутан само председник Удружења, уједно и члан
нашег Савеза Болтрес Мишел, из Смедерева. На тој вечери су требали да се
представе и чланови руског ансамбла „Лучезарније“ из Новог Сада као и чланови
Удружења грчко-српског пријатељства који свирају грчку музику, али исти нису
дошли, а своје одсуство нису оправдали, што није похвално. Председник је овом
приликом присутнима пренео задовољство чињеницом да су се чланови Савеза,
из Новог Сада, на најбољи начин показали као домаћини и ове скупове су
увеличали својим присуством и учествовањем, те се надамо да ће се у наредним
сусретима ова манифестација организовати и, што је још важније, одржати много
квалитетније, јер је сама идеја заиста интересантна и иновативна.
Прва промоција зборника „Сазвежђа 10“ одржана је дана 20.10.2012.године, у
времену од 18,00 до 20,00 часова у великој сали Културног центра Новог Сада, у
Новом Саду. Одзив публике је био изузетно мали, тачније већи део публике су
чинили аутори који су се представљали. Промоција била одлично организована,
на један занимљив, мултимедијалан начин. За сво време промоције, у једном углу
сале, сликар Жарко Марковић, из Новог Сада, сликао је на тему „Сазвежђа“.
Слику је на крају промоције поклонио Савезу. У музичком делу програма
публици се представио Радован Јовановић Бата. У промоцији су учествовале и
професор немачког језика у ЦОПО (Центар за основну полицијску обуку),
Сремска Каменица, госпођица Драгана Скробоња, која је читала преводе на
немачки и енглески језик, као и млада глумица из Румуније, Орсоја Цумбул, која
је читала преводе на румунски и мађарски језик. Председник Савеза је читао
преводе на енглески и француски језик. Промоција није било медијски
пропраћена, иако су медији били обавештени о томе. На крају промоције је
послужен коктел.
Друга промоција зборника „Сазвежђа 10“, као и промоција зборника „Ехо душе“
одржана је дана 30.10.2012.године у времену од 18,00 часова до 19,30 часова у
просторијама Клуба за дневни боравак у Старој Пазови, у организацији нашег
члана Соколовић Мирјане. Промоција је била медијски пропраћена, за учеснике је
био организован коктел, даме су добиле цвеће, било је и музичког дела програма,

~3~



а Савез, као и чланови који су се представљали то вече, добили су Захвалнице. Од
стране једне радио-телевизијске куће из Старе Пазове Савез је добио понуду да
наши чланови гостују код њих, а датум гостовања ће бити накнадно одређен.

Трећа промоција зборника „Сазвежђа 10“ као и промоција зборника „Ехо душе“
одржана је дана 03.11.2012.године у времену од 17,00 до 19,00 часова у сали
културног центра Кикинда, у Кикинди, у организацији Огранка Кикинда. На овом
скупу је такође био слаб одзив публике, а разлог је исти као за промоцију у Новом
Саду. За учеснике је био организован коктел, а програм је пропратила једна
медијска кућа. О промоцији је у „Нове кикиндске новине“ објављен један чланак.

Четврта промоција зборника „Сазвежђа 10“ као и промоција зборника „Ехо
душе“, одржана је дана 26.11.2012.године, у времену од 18,00 до 20,00 часова, у
просторијама Установе културе Палилула, у Београду, у организацији Огранка
Београд. Одзив учесника је био одличан, поред заинтересованих љубитеља лепе
писане речи, било је присутно и неколико представника других књижевних
клубова, као и удружења са сличним делатностима, те је том приликом остварена
сарадња са њима. Након промоције уприличен је скроман коктел за учеснике.

Дана 05.12.2012.године у времену од 18,00 до 20,00 часова, у просторијама
Полицијске управе Нови Сад ("плава сала", зграда у улици Пап Павла бр.46), у
организацији СКОР и ИПА (интернационална полицијска асоцијација) одржано је
Прво полицијско књижевно вече. Осим председника и потпредседника Савеза Игора Станковића и Милоша Иветића, који су официри полиције, у програму су
учествовали и Миленко Калацун, радник ЦОПО (центар за основну полицијску
обуку), Драган Андрић и Александар Недовић, полазници ЦОПО и Драгана
Радић, радник МУП. У музичком делу су се представили Радован Јовановић Бата
и Миодраг Миша Близанац, гитаристи. Догађају је присуствовало око 60
заинтересованих радника МУП. Исти је медијски пропраћен (Новосадска ТВ), а за
учеснике и госте је приређен богат коктел.

Дана 08.12.2012.године у времену од 18,00 до 19,30 часова, у сали Месне
заједнице "Стари град", улица Краља Александра број 1, у Новом Саду, одржана
је промоција 4 збирки дечијих песама "У загрљају дечијег срца I, II и III" и
"Кликериште под дудом", аутора Фрка Будимира, из Новог Сада. Рецензент
проф.др Младен Дражетин је говорио о књизи, децу су увесељавали аниматори
Вила Четкица, која је осликавала по лицу деце и Сунђер Боб. Програм је водио
Станковић Игор, председник СКОР. Након промоције уприличен је коктел за
посетиоце.

Дана 20.10.2012.године, у времену од 18,00 до 20,00 часова у великој сали
Културног центра Новог Сада, у Новом Саду, одржана је промоција зборника
„Ехо душе“. Посећеност је била на врло високом нивоу, било је присутно скоро 50
гостију и учесника. Као гости вечери представили су се чланови Огранка
Кикинда. Програм је медијски пропраћен. Након промоције је уприличен коктел.
Гостовања чланова Савеза на разним манифестацијама:

Дана 15.02.2012.године чланови огранка Кикинда су у сарадњи са колегама КК
"Душко Трифуновић" прославили „Дан љубави“ уз поезију и звуке гитаре.

Дана 04.03.2012.године у Новом Саду, на Сајму је одржан Трећи песнички
Фејсбук фестивал, на којем је учествовао већи број чланова Савеза.

Чланови Огранка Сокобања су и ове године активно учествовали у програму
„Бањског културног лета“ у Сокобањи, у периоду јул и август месец.

Дана 11.03.2012.године чланови огранка Кикинда су учествовали у песничкој
манифестацији КК "Дис" у Бачкој Паланци, под називом "Дисови дани".
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Дана 21.03.2012.године чланови Огранка Кикинда су учествовали у обележавању
„Светског дана поезије“ у Житишту, у ресторану „Парк јоргована“. Том приликом
је и чланица Огранка Кикинда Зорица Марков представила своју прву збирку
поезије под називом "Трагови душе".
Дана 25.05.2012.године чланови Огранка Кикинда су били гости Геронтолошког
центра у Бајмоку, где су читали поезију.
Дана 25.05.2012.године члан Огранка Кикинда Никола Васић одржао је изложбу
слика и промоцију збирке поезије "Банатски возови" у Равном Тополовцу.
Дана 30.06.2012.годин у времену од 17,00 до 22,00 часова у Културном центру
Кикинда одржан је Пети песнички маратон у организацији КК "Душко
Трифуновић" у ком су учествовали и сви чланови Огранка Кикинда и колеге
песници из других огранака. Манифестација је носила назив "Ми смо скупа и кад
смо далеко" и присуствовало је више од седамдесет песника.
Дана 26.10.2012.године у времену од 18,00 до 20,00 часова, у Лединцима, у
просторијама Дома културе, одржано је књижевно вече у организацији
књижевног клуба „Бриле“ из Беочина, на којем су се својим радовима
представили и поједини чланови нашег Савеза.
Алтенка Сапунџиева из Бугарске, добила је 2.награду на песничкој манифестацији
"Ний всички сме деца на майката земя" организовану од стране НЧ "Христо
Смирненски", у Софији, Бугарска, као и 3.награду на песничкој манифестацији
"Пролет моя" организовану од стране НЧ "Н.Й.Вапцаров", у Софији, Бугарска.
Андреја Пауновић из Београда је добио повељу књижевног клуба „Бранко
Миљковић“ из Ниша за велике заслуге „Миљковићеве вечери“, као и повељу
Српске књижевне радионице из Франкфурта, за освојено 2. и 3. место у
конкуренцији поезија за децу.
Даринка Трифовић из Београда је освојила награду „Сребрни печат“ за песму
„Трагови“ на конкурсу за родољубиву поезију у Великом Борку, повељу
књижевног клуба „Бранко Миљковић“ из Ниша за велике заслуге „Миљковићеве
вечери“ за песму „Бадње вече“.
Загорка Ристивојевић Тополац из Трстеника је добила 2 повеље књижевног клуба
„Бранко Миљковић“ из Ниша – за животно стваралаштво и за велике заслуге
„Миљковићеве вечери“, као и меморијалну награду „Чедомир Мирковић“,
књижевног клуба „Момчило Настасијевић“ из Горњег Милановца, за песму
„Погача испод сача“, на конкурсу 23.међународне песничке манифестације
„Рудничка врела“.
Иван Деспотовић из Београда је добио 2 награду за хумористичку приповетку –
Стеван Сремац, у Елемиру (приповетка Доњи град).
Јабланка Павловић из Сокобање добила је награду „Мајсторско перо“ за изузетан
допринос у очувању српске књижевне речи, на међународној књижевној
манифестацији „Вршачко перо, у организацији књижевног клуба „Леонардо“ из
Вршца, Повељу књижевног клуба „Бранко Миљковић“ из Ниша – за велике
заслуге „Миљковићеве вечери“.
Јадранка Ћулум из Вршца добила је награду „Мајсторско перо“ за књижевно
стваралаштво, на међународној књижевној манифестацији „Вршачко перо, у
организацији књижевног клуба „Леонардо“ из Вршца.
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Љиљана Фијат из Новог Сада је добила 1.награду за песму „Она коју је волео мој
тата“, на конкурсу „Лирски кругови 2012“, у организацији књижевног друштва
„Запис“ из Горњег Милановца.
Милица Живановић из Сокобање освојила је 1.награду на манифестацији
„Витезово пролеће“ у Београду, 1.награду на манифестацији „Крв живот значи“ у
Сокобањи и Повељу књижевног клуба „Бранко Миљковић“ из Ниша – за
књижевност, на манифестацији „Миљковићеве вечери“.
Мирослав Болтрес Мишел из Смедерева је освојио 1.награду за песму „Безимена
брда“ на песничком маратону у организацији књижевног клуба „Соколово перо“
из Сокобање, 1.награду за песму „Трагови без душе“ на Трећем књижевном
сусрету и поетском маратону у организацији књижевног клуба „21“ из
Смедеревске Паланке, као и 3.награду у сениорској конкуренцији за песму „Бела
брада
песника“
на
Првој
међународној
песничкој
манифестацији
„Интернационални поетски дан 2012“, у организацији Месопотамија културног
центра у Београду.
Песма „Ђурин шешир“ Наде Малек из Панчева постављена је у Музеј Ђуре
Јакшића у Београду.
Нађа Бранков из Вршца добила је награду „Мајсторско перо“ за књижевно
стваралаштво, на међународној књижевној манифестацији „Вршачко перо, у
организацији књижевног клуба „Леонардо“ из Вршца, за песму „Мој дилбере“.
Ружена Краћица из Падине је добила 1.награду за песму на словачком језику, на
конкурсу градске библиотеке у Ковачици и 3.награду за кратку причу објављену у
часопису за литературу и културу „Нови живот“ у Новом Саду.
Сабах Ал-Зубеиди из Београда је добио 2.награду за песму „Моја остајеш“ на
„Поетској позорници Плус“ у организацији књижевног клуба „Душан Матић“ из
Ћуприје, 3.награду на Трећем књижевном сусрету и поетском маратону у
организацији књижевног клуба „21“ из Смедеревске Паланке, као и медаљу са
ликом деспота Ђурђа Бранковића за допринос уметности и писане речи, уручену
од стране Уметничког клуба „Расковник“ из Смедерева.
Слађана Милијић из Сокобање освојила је 3.награду за песму „Елегија завичаја“
на манифестацији „Поетска позорница плус“ у организацији књижевног клуба
„Душан Матић“ из Ћуприје и специјално признање на Првој међународној
песничкој манифестацији „Интернационални поетски дан 2012“, у организацији
Месопотамија културног центра у Београду, за песму „Бележник“.
Стела Михаиловић из Београда је освојила награду Пегаз (прво место), за најбољи
роман на конкурсу Књижевне омладине Србије (роман Игра).
Ратко Белић из Суботице је освојио 3.награду на „Поетској позорници Плус“ у
организацији књижевног клуба „Душан Матић“ из Ћуприје.
У току 2012.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.
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 Нове књиге чланова Савеза:
 У току 2012.године објављене су следеће књиге чланова Савеза (26
наслова):
o Вратите децу у моду, збирка песама за децу, Ружица Кљајић из Сомбора,
o Декина стиходарја, збирка песама за децу, Драгољуб Станковић из Београда,
o Дихание, збирка песама, Алтенка Сапунџеива, Ловеч, Бугарска,
o Другарство, збирка песама за децу, Добринка Обровски из Новог Сада,
o Ђед држи приватне часове, стручна литература, Тадија Ераковић из Новог
Сада,
o Живот је чудо, збирка прозе и поезије, Слободан Савић из Вукошића,
o Жуљање мозга, збирка афоризама, Андреја Пауновић из Београда,
o Игра, роман, Стела Михаиловић из Београда,
o Кад срце запева, роман, Сандра Гргуревић из Новог Сада,
o Казна без злочина, збирка песама, Милош Иветић из Футога.
o Кликериште под дудом, збирка песама за децу, Будимир Фрка из Новог Сада,
o Клупа за тиху рају, збирка песама, Мирјана Ђапо, дистрикт Брчко,
o Контактно уземљење, збирка песама, Будимир Фрка из Новог Сада,
o Корак до свитања, збирка песама, Емилија Живковић из Крагујевца,
o Љубав, ах, љубав, збирка прозе, Радисав Пантелић из Београда,
o Нада, збирка песама, Милка Вујновић из Newark, Америке,
o Одлазак, збирка песама, Сабах Ал-Зубеиди из Београда,
o Особе са посебним потребама, стручна литература, Тадија Ераковић из Новог
Сада,
o Патак Срећко у вртићу, сликовница, Нада Адамовић из Кикинде,
o Пола века једног човека, збирка песама, Андреја Пауновић из Београда,
o Пут у средиште бајке, збирка бајки, Мирјана Ђапо, дистрикт Брчко,
o Сви сте ви у мом срцу за незаборав, збирка песама, Ратко Белић из Суботице,
o Сенке сања, збирка песама, Сабах Ал-Зубеиди из Београда,
o Срећа при појави звезда, роман, Радисав Пантелић из Београда,
o Стазама вечности, збирка песама, Миленко Милошевић из Маглића,
o У загрљају дечијег срца III, збирка песама за децу, Будимир Фрка из Новог
Сада.
 Друге активности Савеза од значаја за рад:
 И ове године није одржана прослава "Песничке нове године". Процена
Организационог одбора и Председништва је била да на рачуну Савеза нема
довољно средстава за подмиривање евентуалних трошкова организације, а
учешће не би платио довољан број учесника како би се могла исплатити
музика, те се одустало од организације.
 Покрајински секретаријат (АП Војводине) за културу је дана
01.02.2012.године објавио јавни конкурс за суфинансирање различитих
пројеката, између осталог и издаваштво. Суфинансирање је могуће до 70%
од тражене цене. Један од услова конкурса је да правно лице које
конкурише мора бити регистровано као предузеће са издавачком
делатношћу као примарном, и са адресом на територији АП Војводине.
СКОР је регистрован као Савез књижевника, те издаваштво није примарна
делатност, али је седиште у Новом Саду, те смо учествовали на конкурсу.
Нажалост, нисмо добили планирана средства од Покрајинског
секретаријата.
 О реализованој прослави Дана Савеза писмени извештај је доставио путем
поште Бојан Ивановић (Ваљево), путем електронске поште Снежана Томин
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(Кикинда) и Драгана Јовановић (Београд), док је Јабланка Павловић
послала кратку СМС поруку. Додељене награде и признања су заведене у
Регистру уручених награда и признања Савеза. На сајту Савеза као и на
друштвено-комуникацијској мрежи Фејбук на интернету, на профилу
Савеза постављен је фото-албум са фотографијама одржане прославе у
Новом Саду, Београду и Кикинди.
Објављен је десети по реду зборник радова чланова Савеза, под називом
„Сазвежђа 10“. 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
Тема овог зборника је била слободна, заступљено је 103 аутора из Србије и
иностранства, а многи радови су преведени на бројне светске језике.
Формат зборника „Сазвежђа 10“ је исти као и за претходне зборнике
„Сазвежђа“, а овај зборник је од других разликује по тврдим корицама, које
су и по дизајну мало другачије од претходних издања (Задња страна корице
није бела, већ носи слику која је и на предњој страни, у скраћеној верзији).
Цена штампања је износила око 46.000 динара. Књига је штампана у
тиражу од 300 примерака и одлучено је да сваки заступљени аутор добије
по 2 примерка, да Огранци добију по десет примерака, а да остатак буде
подељен на промоцијама, што је и урађено.
Због слабе посећености прве промоције зборника „Сазвежђа 10“ у Новом
Саду, председник је јавно искритиковао све чланове Савеза из Новог Сада
и околине због тога што нису на промоцију довели ниједног свог
познаника или рођака, јер да је свако од учесника (њих десетак) који су се
то вече представили довео само по једног гледаоца, сала би се напунила.
Такође, један од разлога слабе посећености је и то што се истог дана, у
исто време, на другом месту одржавала још једна промоција којој је
присуствовало доста чланова Савеза, из Новог Сада, а појединци су чак
узели и учешће у организовању исте. То не би био проблем, да се не ради о
заменику председника Савеза, Јовану Михајилу. С обзиром да исти не
долази на седнице Председништва, нити се интересује о дешавањима у
Савезу, није ни могао знати када је заказана промоција у Новом Саду.
Председник је због тога јавно опоменуо Јована Михајила, као и Љубицу
Вуков-Давчик, која је члан Уређивачко-издавачког одбора.
Ове године је први пут приређен зборник радова са уметничке колоније
„Панонски бисери“, који носи назив „Ехо душе“. Назив зборника је био и
тема колоније. Сваке наредни зборник ће носити други назив. Корице за
зборник је урадио Никола Васић Тополовачки из Кикинде. Зборник је
урађен у А5 формату, корице су меке, а обим је 88 страница.Финансирање
штампе су омогућили Вера Александрић, Омладинска задруга „Рад“ из
Маглића и ИПА (интернационална полицијска асоцијација), регија Нови
Сад, поред плаћеног учешћа учесника Колоније (300 динара по страници),
а књига је коштала око 30.000 динара.
У току је унос радова за зборник „Сазвежђа 11“. Књига је већ требала бити
припремљена за штампу, како би с њом конкурисали на поменутом
конкурсу који расписује Покрајински секретаријат за културу АП
Војводине, но, с обзиром на мали одзив чланова (до краја године око 30
чланова је послало своје радове и поред два померања рокова за слање
радова), одустало се од тога, те ће књига бити припремљена за штампу до
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краја пролећа, а финансирање ће бити од учешћа чланова (500 динара по
страници) и дела новца који буде прикупљен уплатом чланарине.
Билтен Савеза, под називом „Трагови душе“ је изашао из штампе тек
крајем септембра, а не марта, како је било предвиђено. Председник Савеза
Станковић Игор је изрекао опомену потпредседнику Савеза Ал-Зубеиди
Сабаху, због тога што је Сабах требало да о свом трошку финансира
штампање Билтена, а то је ипак пало на терет Савеза. Тачније, Сабах јесте
платио штампање 200 примерака Билтена, али недовршеног, без претходне
консултације са члановима Председништва, а када је Билтен довршен, исти
је у разговору са председником Савеза Станковић Игором изјавио да
тренутно није у финансијској могућности да плати штампање, али да ће
врло радо помоћи у неком другом задатку који изискује материјалне
трошкове. Билтен садржи 12 страница, а у њему су осим основних и
актуелних информација о Савезу, и фотографије појединих чланова Савеза,
као и њихови радови.
Потпредседник Савеза Иветић Милош је у оквиру промоције зборника
„Сазвежђа 10“ и „Ехо душе“ у Кикинди, дао интервју за локалну
телевизију, којом приликом је говорио о раду и циљевима Савеза.
У току 2012.године није одржан ниједан састанак Секретаријата Савеза.
Свим председницима постојећих Огранака у току месеца децембра
прослеђен је образац прављења годишњег извештаја. Извештаји су
потребни како због годишњег извештаја рада Савеза, тако и због прављења
билтена, ради информисања чланова. Једино је председник Огранка
Кикинда послала Извештај на прописаном обрасцу, председник Огранка
Сокобања је послала руком написан извештај, врло штуро обрађен, док
председник Огранка Београд није послала икакав извештај. Због тога,
Председништво треба изрећи јавну опомену председнику Огранка.
Огранак Београд и Огранак Сокобања нису одржали ниједан састанак.
Огранак Кикинда је одржао два састанка у току целе године и то: дана
10.02.2012.године на којем је разматран план рада за 2012.годину и дана
25.09.2012.године на којем је тема била даљи рад и залагање чланова
Огранка.
Одржано је укупно 7 седница Председништва Савеза, на којима су
разматрани резултати рада, планирани предстојећи задаци и обавезе,
дискутовало се и о другим питањима, а примани су и нови чланови.
Присуство на седницама је било задовољавајуће, но и даље неколико
чланова Савеза редовно присуствује седницама, док поједини чланови,
нарочито они који су носиоци одређених функција, нису ниједном
присуствовали. То се пре свега односи на заменика председника Јована
Михајила и члана Уређивачко-издавачког одбора Љубицу Вуков-Давчик,
који су очигледно незаинтересовани за остваривање циљева Савеза, тако
да ће се на следећој седници Скупштине размотрити има ли разлога да
остану на функцијама које су им поверене. Такође, технички уредник
Уређивачко-издавачког одбора Петар Кековић више није члан јер му је
престало чланство због неплаћања чланарине. Иначе, ни он није узимао
никаквог учешћа у раду овог одбора. У вези с тим, потпредседник Савеза
Милош Иветић је изнео предлог да се на седници Скупштине за новог
члана Уређивачко-издавачког одбора уместо Љубице Вуков-Давчик
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изабере Миленко Милошевић, а за техничког уредника да се постави
Драгица Ждралић. Према његовим речима, у пракси се показало да је
Миленко члан који је више пута исказао здушно помагао рад Савеза,
Драгица Ждралић је по струци информатичар и већ се бавила уређивањем
књига и оба члана су активно учествовала у извршавању задатака, те је
претпоставка да ће пуно пружити на наведеним функцијама.
 У току 2012 првенствени циљ Савеза је био обезбеђивање просторија за
рад, као и уврштање неких активности Савеза (колонија и слично) у
културне активности града Новог Сада. Једини позитиван помак је
остварена сарадња са представницима Културног центра Нови Сад, но,
циљ није остварен, а као отежавајуће околности наводимо изборе, односно
смену власти у Новом Саду и лошу економску ситуацију, те се овај задатак
мора решавати и у току 2013 године.
 Милан Добровољски Ранчер, из Маглића, члан Савеза, након одржаних
промоција његових књига, у Руменци, на забавама грађанског друштва,
дана 15.09. и 13.10.2012.године, донирао је новац од продаје књига (5.500
динара) Дому за децу и омладину у Ветернику.
 Дана 15.09.2012.године након краће али тешке болести (рак дојке са
метастазом на мозгу), преминула је Јелица Отић-Цекић, књиговођа нашег
Савеза. Крајем октобра Савез је склопио Уговор са књиговодственом
агенцијом „R & M“ коју води г-ђа Рада Обрадовић из Новог Сада. Иста је
преузела сву документацију Савеза и у току јануара текуће године
израдиће годишњи финансијски извештај. Према Уговору, овај рад ће на
годишњем нивоу коштати 100 евра у динарској противредности, на дан
уплате.
2. Пријем нових чланова:
 На седницама Председништва Савеза у току 2012.године једногласно су
примљени следећи чланови, укупно њих 30:
1. Александар Бачко, из Београда,
2. Божидар Бачкуљин, из Кикинде,
3. Борислава Дворанац, из Новог Сада,
4. Бранко Маравић, из дистрикта Брчко,
5. Вања Георгиева, из Великог Тарнова, Бугарска,
6. Горан Матић, из Београда (Нови Београд),
7. Драгана Јовановић, из Београда,
8. Драгица Ждралић, из Петроварадина,
9. Зора Рашка, из Остојићева,
10. Зорица Марков, из Кикинде,
11. Иван Деспотовић, из Београда,
12. Јелена Милојевић, из Горњег Милановца,
13. Лазар Лаушев, из Идвора,
14. Лепосава Увалин, из Кикинде,
15. Марина Јовановић, из Лесковца,
16. Милан Пантић, из Лознице,
17. Милијана Голубовић, из Ужица (поново примљена),
18. Милка Вујновић, из Newark, Америке,
19. Милош Гогић, из Ваљева,
20. Мирослав Болтрес Мишел, из Смедерева,
21. Мирјана Крчмар, из Кикинде,
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22. Нада Адамовић, из Кикинде,
23. Немања Драгаш, из Београда,
24. Петар Јаћимовић, из Сремске Каменице,
25. Радисав Пантелић, из Београда,
26. Савка Козић, из Беочина,
27. Славица Нићифоровић, из Раковца,
28. Славица Торма, из Суботице,
29. Стела Михаиловић, из Београд,
30. Тамара Луцић Динић, из Неготина.
3. Наредни задаци чланова Савеза за 2013.годину,
 Крајем месеца маја расписати нови конкурс за зборник „Сазвежђа 12“, који треба
бити направљен до краја године, а са истим конкурисати на конкурсу
Покрајинског секретаријата за културу, 2014.године.
 На Скупштини одабрати новог заменика председника Савеза и нове чланове
Уређивачко-издавачког одбора.
 Наредни састанак Огранка Кикинда, први за 2013.годину одржаће се дана
05.02.2013.године на ком ће се чланови договорити о будућој сарадњи и раду
Огранка.
 До марта 2013.године одштампати и поделити нови билтен под називом „Трагови
душе“ број 2.
 Савез ће наставити са покушајима да бесплатно добије, а у крајњем случају
закупи штанд на Сајму књига који ће се одржати у Новом Саду, те да се на истом
представи радовима својих чланова.
 У 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. Овај
задатак је пренешен из 2012 године.
 Остварити контакт са надлежнима из организације „Змајеве дечје игре“, како би у
њихов програм уврстили и представљање чланова нашег Савеза. Овај задатак је
пренешен из 2012 године.
 Потпредседник Савеза Сабах Ал-Зубеиди и председник Огранка Београд Драгана
Јовановић ће након објављивања зборника „Сазвежђа 11“ 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.
 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.
 У случају потребе, на редовној седници Скупштине, донети и друге одлуке и
закључке у вези са радом Савеза, а које су пре тога разматране на редовној
седници Председништва.
 На одржавању профила Савеза на Фејсбуку током године су највише радили
председник Савеза Игор Станковић и потпредседник Савеза Милош Иветић, а
повремено и секретар Савеза Сандра Гргуревић. Потпредседник Савеза Сабах АлЗубеиди је само почетком године помагао, два или три месеца, након тога је
престао због ангажовања личне природе, но потребно је да се поново лати овог
задатка.
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4. Разно:
 Чланарина (списак свих чланова који су платили чланарину за предметну годину –
платило је укупно њих 125):
1. Александар Бачко (преко рачуна), Београд
2. Александар Филиповић (платио поштом), Мионица
3. Алтенка Сапунџиева (платио поштом - евро), Бугарска
4. Ана Берта (преко рачуна), Инђија
5. Андреја Пауновић (преко рачуна), Београд
6. Андро Мошић (преко рачуна), Београд
7. Бела Марк Кујунџић (платио поштом - евро), Немачка
8. Бојан Ивановић (преко рачуна), Ваљево
9. Бојан Митић (платио у НС), Врање
10. Борис Стојанов (преко рачуна), Јагодина
11. Борислав Гаврић (платио поштом - евро), Република Српска
12. Борислав Путник (платио у НС), Нови Сад
13. Борислава Дворанац (преко рачуна), Нови Сад
14. Борка Драгољевић (платио у НС), Нови Сад
15. Борка Живановић (платио у НС), Нови Сад
16. Босиљка Перић-Батак (преко рачуна), Батајница
17. Бранка Зенг (преко рачуна), Панчево
18. Бранко Маравић (платио у НС), дистрикт Брчко
19. Будимир Фрка (платио у НС), Нови Сад
20. Вања Георгиева (платио поштом - евро), Бугарска
21. Вера Александрић (БГ), Инђија
22. Верослава Малешевић (преко рачуна), Костолац
23. Винка Павловић (платио поштом - евро), Немачка
24. Владимир Рапченко (преко рачуна), Сремски Карловци
25. Владисав Арсеновић (преко рачуна), Шабац
26. Војислав Трумпић (преко рачуна), Ћуприја
27. Гојко Ћурчић (преко рачуна), Нови Сад
28. Горан Матић (преко рачуна), Београд
29. Гордана Јовановић Шарић (преко рачуна), Шимановци
30. Гордана Миљковић (преко рачуна), Параћин
31. Гордана Шарчевић (преко рачуна), Нови Сад
32. Горица Ђурђевић (платио у НС), Република Српска
33. Гроздана Црепајац (преко рачуна), Банатски Карловац
34. Дамјанка Чизмић (платио поштом - евро), Немачка
35. Даринка Трифовић (преко рачуна), Београд
36. Добрана Миљанић (преко рачуна), Нови Сад
37. Добринка Обровски (платио у НС), Нови Сад
38. Добривоје Павлица (платио у НС), Нови Сад
39. Драгана Јовановић (платио у НС), Београд
40. Драгица Ждралић (преко рачуна), Петроварадин
41. Драгољуб Станковић (преко рачуна), Београд
42. Елвира Будалић (преко рачуна), Кула
43. Емилија Живковић (платио у КИ), Крагујевац
44. Емилија Јелић (платио у НС), Нови Сад
45. Жељко Цеснак (преко рачуна), Пландиште
46. Живојка Жујкић (платио у НС), Ракова бара
47. Загорка Ристивојевић Тополац (преко рачуна)
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48. Зора Рашка (преко рачуна), Остојићево
49. Зорица Марков (преко рачуна), Кикинда
50. Зорка Чордашевић (платио поштом - евро), Франкфурт, Немачка
51. Иван Деспотовић (преко рачуна), Београд
52. Игор Станковић (платио у НС), Нови Сад
53. Јабланка Павловић (преко рачуна), Сокобања
54. Јадранка Ћулум (преко рачуна), Вршац
55. Јелена Вукосављевић (преко рачуна), Обреновац
56. Јелена Милојевић, Горњи Милановац
57. Јован Богдановић (платио у НС), Нови Сад
58. Јован Михајило (платио у НС), Петроварадин
59. Јован Стојиловић (преко рачуна), Крагујевац
60. Каја Николић-Стојановић (преко рачуна), Ражањ
61. Лазар Лаушев (платио у НС), Идвор
62. Лепосава Увалин (преко рачуна), Кикинда
63. Љиљана Фијат (платио у НС), Нови Сад
64. Љубица Вуков-Давчик (платио у НС), Суботица
65. Љубомир Глигорић (платио у НС), Нови Сад
66. Љупка Катана (преко рачуна), Београд
67. Марина Жинић-Илић (преко рачуна), Нови Сад
68. Марина Јовановић (преко рачуна), Лесковац
69. Милан Добровољски (платио у НС), Маглић
70. Милан Милутиновић (преко рачуна), Београд
71. Милан Пантић (платио у НС), Лозница
72. Миланка Голубовић (преко рачуна), Пожаревац
73. Миленко Милошевић (платио у НС), Маглић
74. Милета Томић (преко рачуна), Ваљево
75. Миливој Кривошија (преко рачуна), Инђија
76. Милијана Голубовић (преко рачуна), Ужице
77. Милка Вујновић (платио у НС), Америка
78. Милорад Ђурђевић (платио у НС), Република Српска
79. Милош Гогић (преко рачуна), Ваљево
80. Милош Иветић (платио у НС), Футог
81. Мирјана Ђапо (преко рачуна),
82. Мирјана Крчмар (преко рачуна), Кикинда
83. Мирјана Соколовић (преко рачуна), Стара Пазова
84. Мирко Шукара (платио поштом - евро), Аустралија
85. Мирослав Болтрес (преко рачуна), Смедерево
86. Мирослав Пауновић (преко рачуна), Крагујевац
87. Нада Адамовић (преко рачуна), Кикинда
88. Нада Малек (преко рачуна), Панчево
89. Нађа Бранков (преко рачуна), Вршац
90. Немања Драгаш (преко рачуна), Београд
91. Ненад Милкић (преко рачуна), Бања Ковиљача
92. Ненад Радош (платио поштом), Београд
93. Никола Васић Тополовачки (преко рачуна), Кикинда
94. Озренка Милојковић (платио у СБ), Сокобања
95. Олга Грачко (платио у НС), Нови Сад
96. Оливера Павловић (преко рачуна), Нови Сад
97. Петар Јаћимовић (преко рачуна), Сремска Каменица
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98. Петар Шушњар (платио у НС), Нови Сад
99. Предраг Виденовић (преко рачуна), Сокобања
100.
Предраг Радаковић (преко рачуна), Житиште
101.
Радисав Пантелић (преко рачуна), Београд
102.
Радојка Кувизић (платио у НС), Нови Сад
103.
Радојка Нешић (платио поштом - евро), Немачка
104.
Радомир Милојковић (платио у СБ), Сокобања
105.
Ратко Белић (платио у КИ), Суботица
106.
Ружица Кљајић (преко рачуна), Сомбор
107.
Ружена Краћица (платио поштом), Падина
108.
Сабах Ал-Зубеиди (платио у НС), Београд
109.
Савка Козић (преко рачуна), Беочин
110.
Сандра Гргуревић (платио у НС), Нови Сад
111.
Светлана Јевтић (преко рачуна), Ваљево
112.
Славица Лалошевић (платио у НС), Нови Сад
113.
Славица Нићифоровић-Веселиновић (преко рачуна), Раковац
114.
Славица Торма (преко рачуна), Суботица
115.
Слободан Обрадовић (платио у НС), Црна Гора
116.
Слободан Савић (платио у НС), Вукошић
117.
Снежана Јањић (преко рачуна), Лесковац
118.
Снежана Писарић Милић (преко рачуна), Сомбор
119.
Снежана Томин (преко рачуна), Кикинда
120.
Соња Стоиљковић (преко рачуна), Лучица
121.
Стела Михаиловић (преко рачуна), Београд
122.
Тадија Ераковић (платио у НС), Нови Сад
123.
Тамара Луцић Динић (преко рачуна), Неготин
124.
Татјана Вујанић (преко рачуна), Надаљ
125.
Теодора Матић Медић (платио поштом - евро), Аустралија
Нажалост, у току 2012 године велики број чланова није уплатио чланарину и због тога
им престаје чланство с почетком 2013 године, у складу са Статутом. Сви чланови
Савеза су са обавезама упознати како путем писма које им је стигло у току новембра
(уз зборнике и Билтен), тако и путем медија – интернет и СМС поруке.
 Престанак чланства:
Смрт (2 члана):
1. Духомир Цветковић, Сокобања,
2. Олга Шимић, Земун,
Неплаћена чланарина у претходној години (87 члана):
1. Александар Петковић, Ћуприја
2. Александра Петровић, Кучево
3. Алиса Салопек, Суботица
4. Биљана Ђурица, Добановци
5. Божана Милићевић, Београд
6. Божанка Кнежевић, Аустралија
7. Божидар Бачкуљин, Кикинда
8. Божидар Цмиљанић, Сивац
9. Божо Попадић, Америка
10. Будимка Тошић, Ужице
11. Валентина Вулић, Врбас
12. Верица Ђаковић, Аустрија
13. Веселин Јовановић, Аустралија
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14. Весна Вујић, Кула
15. Витомир Васић, Свилајнац
16. Вукашин Илић, Београд
17. Горан Алексић, Ћуприја
18. Горан Трифуновић, Нови Сад
19. Градимир Обрадовић, Јагодина
20. Дајана Петровић, Ваљево
21. Драган Јаковљевић, Аустралија
22. Драган Стодић, Пожаревац
23. Драгица Грбић, Република Српска
24. Драгица Обрадовић, Јагодина
25. Драгиша Ераковић, Ниш
26. Драгојла Поповић, Република Српска
27. Драшко Грујић, Пожаревац
28. Душан Живанчевић, Добановци
29. Душан Станковић, Смедеревска Паланка
30. Душанка Мијаиловић, Београд
31. Ержебет Томин, Кикинда
32. Живадинка Марковић, Крагујевац
33. Живојин Куљанчић, Кула
34. Живорад Јовановић, Аустралија
35. Зоран Милић, Београд
36. Зоран Радовановић, Дреновац
37. Иванка Грујин, Зрењанин
38. Јадранка Гавриловић, Панчево
39. Јелена Тешановић, Земун
40. Јован Д.Петровић, Петровац на Млави
41. Ката Кокотовић, Београд
42. Љиљана Ана Вучковић, Ниш
43. Љиљана Грошин, Башаид
44. Љиљана Добра, Хрватска
45. Љиљана Милосављевић, Смедеревска Паланка
46. Љубица Еић, Београд
47. Мајо Даниловић, Београд
48. Марија Чубра, Сомбор
49. Миленко Марковић, Коцељева
50. Милијана Шумњак, Београд
51. Милица Берлот, Немачка
52. Милица Живановић, Сокобања
53. Милeнко Стефановић, Шабац
54. Милка Ђуретић, Београд
55. Милка Ижогин, Ћуприја
56. Миодраг Лазаревић, Пожаревац
57. Миодраг Лазић, Пожаревац
58. Миодраг Милићевић, Раља
59. Мирјана Антић, Јагодина
60. Мића Стојадиновић, Београд
61. Нада Батур Костић, Нови Сад
62. Наташа Џарић, Немачка
63. Неда Ковачевић, Немачка
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64. Ненад Руменић, Београд
65. Никола Пољак, Каћ
66. Никола Шуица, Француска
67. Олга Васић, Земун
68. Петар Кековић, Нови Сад
69. Петар Павловић, Салаковац
70. Профир Пејчић, Београд
71. Радивоје Ристић, Буљане
72. Радмила Арамбашић, Немачка
73. Радмило Ристић, Крагујевац
74. Радован Лепановић, Аустралија
75. Рајица Драгићевић, Нови Сад
76. Светозар Савковић, Буковац
77. Симић Милетић, Младеновац
78. Славенка Гемовић, Земун
79. Славко Белимарковић, Нови Сад
80. Славко Шпаровац, Аустралија
81. Слађана Милијић, Сокобања
82. Снежана Миловановић, Швајцарска
83. Страхиња Џуверовић, Кула
84. Стојан Симић, Нови Сад
85. Татјана Дебељачки, Ужице
86. Тина Игрошанац, Београд
87. Угљеша Слијепчевић, Нова Црвенка
Није било својевољног иступања из Савеза из објективних или субјективних разлога, а
на писмени захтев.
Укупно је престало чланство 89 чланова Савеза.
 Друге активности:
Дана 25.02.2012.године, у времену од 16,00 до 18,30 часова, одржана је ванредна
седница Скупштине Савеза у Новом Саду, у просторијама Месне заједнице
"Народних хероја", ул.Мајевичка бр.2б, на којој је између осталог и усвојен и предлог
за измену и допуну Статута. Поступајући по томе, председник Савеза је дана
06.03.2012.године предао пријаву Агенцији за привредне регистре (АПР), Београд, а
дана 13.03.2012.године запримљено је Решење о упису "Датума последње измене и
допуне Статута", број БУ 1873/2012.
Дана 13.03.2012.године, Председништво Савеза је донело Одлуку о искључењу члана
Алена Алиспахића, из Новог Сада, због тешке повреде радних обавеза и дужности
Савеза из члана 5. Правилника о покретању и вођењу дисциплинског поступка против
чланова Савеза – свака друга радња којом се на груб начин нарушава углед Савеза.
Председништво је било мишљења да у овом случају мере опомена и опомена пред
искључењем не би биле сврсисходне.
У току месеца априла 2012 године расписан је Конкурс за функције председника
огранака и то како у местима где огранци већ постоје, тако и у местима где постоји
услов да се огранци формирају (више од пет чланова из тог места, као и непосредне
околине). Конкурс је постављен на сајт савеза, као и на профил Савеза на друштвенокомуникацијској мрежи Фејсбук. Рок за пријаве је био крај јуна 2012.године. Ниједна
пријава није послата на конкурс.
Пошта Републике Хрватске је вратила писмо (у коме је била чланска карта и џепни
календар са логом Савеза) упућено од стране Савеза нашем члану Добра Љиљани из
Загреба, Хрватска, са назнаком „забрањено“. Председник је лично у Пошти Србије
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проверио шта то значи и тамо су му рекли да је то због тога што је адреса исписана на
српској ћирилици. Поводом тога, председник и потпредседник Савеза Милош Иветић
су упутили протестно писмо на неколико адреса: Влади Србије; Министарству за вере
и дијаспору; Министарству просвете; Министарству за културу; Влади Републике
Хрватске; Пошти Републике Хрватске. О овом проблему су упознали и представнике
медија (интервју у Вечерњим новостима), као и Удружење за заштиту ћирилице. Од
стране Генералног секретаријата председника Републике Савез је примио писмени
одговор у коме смо обавештени да председник нема ингеренције да такве проблеме
решава, али да је писмо прослеђено Министарству за културу. Од Министарства за
културу смо добили писмо сличне садржине у коме нас упућују на Министарство за
правду. Савез се писменим путем захвалио коресподентима и наставио са тражењем
решења за овај настали проблем.
Број „пријатеља“ Савеза на Фејсбуку је прешао четири хиљаде, те се показало да је
овај вид рекламирања заиста најекономичнији и најбржи.
Домен за сајт Савеза је крајем месеца октобра продужен, ћирилични домен ће бити
продужен током месеца јануара текуће године. Сајт се редовно ажурира од стране
администратора господина Саше Станковића из Ниша, који ће за те услуге бити
адекватно новчано награђен почетком текуће године.
Од стране штампарије „Лито Студио“ из Новог Сада, половином месеца децембра,
поново смо, као и прошле године, добили на поклон џепне календаре са логом СКОРа, тираж 700 комада, а заслуге за то носи Љубомир Глигорић, ујак власника
штампарије господина Зорана Борчића. Календари ће бити подељени на седници
Скупштине.
 Приходи и расходи:
РАЧУН:
 За пријаву јавног скупа – одржавање уметничке колоније уплаћена је
административна такса од 240 динара.
 За ажурирање Статута Савеза плаћена је административна такса АПР од 300 динара и
2.500 динара на име трошкова.
 Путем поште члановима Савеза послато је следеће: зборници „Сазвежђа 10“ и „Ехо
душе“, дистрибуирани су свим члановима који су учествовали у њима својим
радовима (осим члановима из Новог Сада и Београда, као и појединима којима је
подељен на други начин), билтен „Трагови душе“, нове чланске карте, поздравно
писмо (прилог конкурс и налог за уплату чланарине), џепни календари, као и
Протестна писма. Послато је 66 обичних писама, 14 препоручених писама и 22
међународна писма. Укупно је, у више наврата, уплаћено 8.000 динара. Тренутно
имамо још око 1.774 динара на том рачуну.
 У више наврата је у току године са рачуна Савеза рефундирано укупно 16.000 динара
(14х1.000 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 10“, са рачуна Савеза је уплаћено 16.260
динара за услугу штампања а за услугу припреме за штампу (штампарија „Горапрес“,
Земун).
 За потребе штампања збирке песама „Злочин без казне“ аутора Милоша Иветића, са
рачуна Савеза је уплаћено 30.000 динара за услугу штампања а за услугу припреме за

~ 17 ~
























штампу (штампарија „Горапрес“, Земун). Те паре су на рачун уплаћене путем
донације (МИС Систем д.о.о), заслугом аутора лично.
За потребе штампања збирке песама „Буре барута“ аутора Љубомира Глигорића, на
рачуна Савеза је уплаћено укупно 3.000 динара, по 1.500 динара од стране Милана
Добровољског из Маглића (члан Савеза) и г-ђе Колесар Коцане из Куцуре, љубитеља
лепе писане речи.
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 три члана Савеза и то: Будимир Фрка (3 пута), Милош Иветић и Сандра
Гргуревић, дакле укупно 7.500 динара.
За ИСБН број је Народној библиотеци Србије са рачуна уплаћено 7.800 динара
(зборници, збирке песама…).
За ЦИП је Матици српској са рачуна уплаћено 800 динара (за зборник).
За ИСБН број на рачун Савеза је уплаћено укупно 6.700 динара: Будимир Фрка –
4.900 динара, Милош Иветић – 900 динара, Сандра Гргуревић – 900 динара.
За ЦИП је на рачун Савеза укупно уплаћено 800 динара: Милош Иветић.
За бар-код је на рачун Савеза укупно уплаћено 300 динара: Милош Иветић.
За израду годишњег финансијског извештаја за 2011 годину, Агенцији Отић уплаћено
је 20.000 динара.
За израду годишњег финансијског извештаја за 2012 годину, Агенцији Р М, уплаћено
је 11.350 динара.
За потребе награда поводом прославе Дана Савеза, са рачуна Савеза је рефундирано
7.685 динара. Награде су уручене како заслужним члановима, тако и сарадницима
Савеза.
Преко рачуна Савеза је уплаћено 14.000 за потребе плаћања ручка новинарима и
музичарима, који су присуствовали уметничкој колонији (ресторан Дома Војске, Нови
Сад).
Преко рачуна Савеза је уплаћено 4.500 плус за потребе плаћања улаза у Музеј
Војводине (део организације Колоније).
За продуживање домена сајта Савеза уплаћено је око 3.777,8 динара (ИНТ ЦС д.о.о,
Београд).
За трошкове (организовање промоција, канцеларијски материјал и друго) са рачуна
Савеза је рефундирано 9.067 динара.
За трошкове службеног путовања (гориво и путарина) руководства Савеза на
промоцију зборника у Београду, Старој Пазови и Кикинди са рачуна Савеза је
рефундирано око 6.500 динара.
На име учешћа за зборник „Сазвежђа 11“ уплаћено је 4.500 динара (500 динара по
учеснику): Борка Драгољевић, Будимир Фрка, Љиљана Фијат, Љубомир Глигорић,
Милан Добровољски Ранчер, Нада Адамовић, Ратко Белић, Сандра Гргуревић,
Слободан Савић.
За куповину зборника „Ехо душе“ уплаћено је 2.000 динара (Будимир Фрка, Љиљана
Фијат, Љубомир Глигорић, Милан Добровољски).
За куповину зборника „Сазвежђа 10“ уплаћено је 2.000 динара од стране Андреје
Пауновића из Београда.
Савез је добио две донације: 6.000 динара од Омладинске задруге „Рад“ из Маглића и
10.000 динара од стране ИПА (интернационална полицијска асоцијација) регија Нови
Сад, као и 30.000 динара од стране МИС Систем д.о.о, из Ченеја (за потребе
штампања збирке песама „Казна без злочина“, Милоша Иветића из Футога).
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БЛАГАЈНА:
 Дана 30.01.2012. године уплаћено 600 динара ( чланарина), салдо је 600 динара.
 Дана 01.02.2012. године на рачун из благајне је уплаћено 600 динара, салдо је 0.
 Дана 07.02.2012.године уплаћено је 3000 динара (чланарина), салдо је 3000 динара.
 Дана 08.02.2012. године на рачун из благајне је уплаћено 3000 динара, салдо је 0.
 Дана 09.02.2012. уплаћено је 2100 динара (чланарина и приход од издавачке
делатности), салдо је 2100 динара.
 Дана 09.02.2012. године на рачун је из благајне уплаћено 2100 динара, салдо је 0.
 Дана 25.02.2012. године уплаћено је 8000 динара, салдо је 8000 динара.
 Дана 28.02.2012. године на рачун из благајне је уплаћено 8000 динара, салдо је 0.
 Дана 12.03.2012. године уплаћено 500 динара (чланарина), салдо је 500 динара.
 Дана 13.02.2012. године уплаћено је 1500 динара (чланарина), салдо је 2000 динара.
 Дана 14.03.2012. године уплаћено је 6500 динара (чланарина и приход од издавачке
делатности), салдо је 8500 динара.
 Дана 16.03.2012. године на рачун из благајне је уплаћено 8500 динара, салдо је 0.
 Дана 08.06.2012. године уплаћено је 2900 динара (чланарина и приход од издавачке
делатности), салдо је 2900 динара.
 Дана 08.06.2012. година на рачун из благајне уплаћено је 2900 динара, салдо је 0.
 Дана 28.09.2012. године уплаћено је 5225 динара (чланарина), салдо је 5225 динара.
 Дана 28.09.2012. године на рачун из благајне је уплаћено 5225 динара, салдо је 0.
 Дана 15.10.2012. године уплаћено је 4500 динара (чланарина и учешће у зборнику),
салдо је 4500 динара.
 Дана 22.10.2012. године на рачун из благајне уплаћено је 4500 динара, салдо је 0.
 Дана 15.11.2012. године уплаћено је 4250 динара (чланарина и учешће у зборнику),
салдо је 4250 динара.
 Дана 19.11.2012. године на рачун из благајне уплаћено 4250 динара (по рачуну), салдо
је 0.
 Дана 26.11.2012. године уплаћено је 2000 динара (учешће у зборнику), салдо је 2000
динара.
 Дана 26.11.2012. године на рачун из благајне је уплаћено 2000 динара, (по рачуну),
салдо је 0.
 Дана 06.12.2012. године уплаћено 2700 динара (издавачка делатност), салдо је 2700
динара.
 Дана 06.12.2012. године на рачун из благајне је уплаћено 2700 динара, салдо је 0.
 Дана 13.12.2012. године уплаћено је 4750 динара (издавачка делатност и учешће у
зборнику), салдо је 4750 динара.
 Дана 13.12.2012. године на рачун из благајне је уплаћено 3950 динара, салдо је 800
динара.
 Дана 18.12.2012. године на рачун из благајне је уплаћено 800 динара (по рачуну),
салдо је 0.
Новац из благајне Савеза од чланарина уплаћених од чланова из расејања (укупно је
уплаћено 180 евра – у динарској противвредности око 20.000 динара) биће искоришћен за
финансирање зборника „Сазвежђа 11“ и новог зборника са 7 уметничке колоније.


Проблеми у раду:
 У процесу стварања зборника „Сазвежђа 11“ проблем је у слабом одзиву. Рок
за прикупљање радова је био крај јула 2012 године, те је померен за крај
октобра, те до краја године, али је на конкурсу учествовало тек тридесетак
чланова. Конкурс ће поново бити расписан на седници Скупштине, са крајњим
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роком до краја маја 2013 године, без накнадног померања, како би књига била
припремљена и одштампана у току лета.
Документација Савеза је и поприлично сређена, али и даље највише проблема
стварају непотпуно попуњене приступнице које је нова управа наследила од
старе. Као што је у прошлогодишњем извештају напоменуто, за известан број
чланова приступница и нема, вероватно су изгубљене, нигде не постоји
податак о датуму учлањивања истих, што је врло битно код издавања нових
чланских карти. У току 2013 године завршиће се „ручно“ сређивање
документација, а потом ће секретар Савеза све те промене унети и у
електронску форму документације. Напомињемо да ће се након сређивања
Регистра приступница и Регистра чланова, извући све приступнице које нису
детаљно попуњене (недостаје контакт телефон, електронска адреса и друго), те
ћемо остварити контакт са наведеним члановима и то исправити. Но, тај
задатак ће се извршити тек када се обезбеде просторије Савеза, са фиксном
линијом телефона (или службеним мобилним телефоном), како би трошкови
позивања могли бити о трошку Савеза.
Огранак Београд је у 2012 години добио новог председника. Јован Бундало је
поднео оставку на функцију и 13.03.2012.године укинуто му је овлашћење и
исто предато Драгани Јовановић. Рад председника Огранка Београд може се
оценити као задовољавајући. Није било пуно активности организованих у име
Савеза, но, видно је присутан труд, те се очекује још веће залагање у 2013
години. У току 2012 године дошло је до отежане комуникације између
председника Савеза и председника Огранка Београд, услед неразумевања
појединих дужности и обавеза, но, то је решено интервенцијом потпредседника
Савеза Сабах Ал-Зубедија, који је председнику Огранка Београд појаснио
принципе субординације и хијерархије у раду Савеза, зарад остваривања
циљева. У току 2013 године првенствени циљ Огранка је повећање бројности
чланства, јер се број свео на укупно 17 чланова.
Огранак Ваљево је у току 2012 године два пута променио председника. Прво је
Снежана Чкојић дала оставку на функцију и на чланство, те јој је одлуком
Председништва
укинуто
овлашћење
да
заступа
Огранак,
дана
13.03.2012.године, а на ту функцију је постављен Бојан Ивановић. Разлози
Снежане Чкојић су личне природе, сматрала је да не може да се одазове
задацима и пословима које носи фунција председника. Показало се да ни Бојан
Ивановић нема таквих предиспозиција и могућности, и поред видно уложеног
труда, те је исти поднео оставку на функцију недуго након обележавања Дана
Савеза, тачније 21.06.2012.године. Престанком чланства појединих чланова из
Ваљева, Огранак Ваљево је престао са радом. На седници Скупштине ће се
укинути Овлашћење Бојану Ивановићу.
Иначе, одлуком Председништва, дана 26.02.2012.године обновљена су
Овлашћења за заступање Савеза председницима Огранка Кула Елвири Будалић
и Огранка Сокобања Јабланки Павловић. Но, с обзиром да у Сокобањи, због
престанка чланства појединцима, нема више довољног броја за
функционисање, Огранак Сокобања престаје са радом, те ће се на седници
Председништва, уколико се до тада не учлани довољан број чланова из
Сокобање, укинути Овлашћење Јабланки Павловић. Такође, укинуће се
Овлашћење и Елвири Будалић, јер у току 2012 године није одрадила ниједан
задатак који јој је постављен, нити је организовала икакве активности у име
Савеза. Огранак Кула се такође гаси, јер је тамо остао само један члан.
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 Угашен је и Огранак Пожаревац због недовољног број чланова, а иначе, у току
претходне године нисмо успели тамо да поставимо председника, и поред
расписаног конкурса. Из истог разлога су престали са радом и Огранци Врање
и Јагодина.
 Иако је 2012 године у Књажевцу 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), задатак није извршен, те је
потребно изрећи опомену поменутом члану.
 Централа Савеза а и Огранци и даље имају проблема са обезбеђивањем
просторија за њихов рад. Огранак Београд користи просторије Установе
културе Палилула, а Огранак Кикинда просторије књижевног клуба „Душко
Трифуновић“, али то само по интерном договору.
Других новости и догађаја од значаја за рад Савеза није било.
Извештај достављам на увид и даље поступање.

ИЗВЕШТАЈ ПОДНОСИ:
ПРЕДСЕДНИК СКОР
Игор Станковић
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