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ТРАГОВИ 

ДУШЕ 
 

Билтен Савеза књижевника у отаџбини и расејању 

Број 1* Година I* Нови Сад* мај 2012. година 
 

НАПОМЕНА: Нови билтен СКОР-а под називом „Трагови душе“ је по тематици и садржају 
наследио некадашњи билтен под називом „Сунцокрет“. 
 

 

НОВА УПРАВА САВЕЗА 

Почетком 2011.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 донета 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", ул.Мајевичка бр.2б, на којој је донет 
је нови Статут Савеза, формирана су општа 
акта Савеза, именовани су нови чланови 
органа. 

Дана 25.02.2012.године, са почетком 
у 16,00 часова у Новом Саду, у просторијама 
Месне заједнице "Народних хероја", 
ул.Мајевичка бр.2б, одржана је редовна 
седница Скупштине Савеза књижевника у 
отаџбини и расејању, на којој су између 
осталог усвојене измене и допуне Статута и 
општих аката, а изабрани су и нови 
представници Савеза. Чланови 
Председништва су: 

мр Јован Михајило (Петроварадин) 
– заменик председника, 

Милош Иветић (Футог) – 
потпредседник, 

Сабах Ал-Зубеиди (Београд) – 
потпредседник, 

Сандра Гргуревић (Нови Сад) – 
секретар (функције секретара и благајника су 
обједињене). 
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Комисија за пријем састоји се од три 
стална члана и два члана који се бирају од 
чланова присутних на седници 
Председништва. Стални чланови су Игор 
Станковић, Борислав Путник Пуб (Нови Сад) 
и Борка Драгољевић (Нови Сад). 

Уређивачки савет и Издавачки одбор 
су обједињени у Уређивачко-издавачки 
Одбор, којег чине Марина Жинић Илић (Нови 
Сад) као главни и одговорни уредник, Петар 
Кековић (Нови Сад) као технички уредник, 
Љубица Вуков-Давчик (Суботица) и Будимир 
Фрка (Нови Сад) као чланови. 

Надзорни одбор Савеза чине Пeтар 
Шушњар (Нови Сад) као председник, Тадија 
Ераковић (Нови Сад) и Добривоје Павлица 
(Нови Сад) као чланови. 

Нови орган Савеза је Суд части. У 
питању је дисциплински орган Скупштине 
Савеза који се бира из редова чланства, а 
чине га председник Суда и још четири члана. 
Чланови Суда части се бирају према потреби 
и време мандата им је везано за решавање и 
заузимање става према одређеном 
проблему. Сами чланови Суда части бирају 
председника из својих редова. 

 

 
 

АКТИВНОСТИ САВЕЗА У ПРОТЕКЛОМ ПЕРИОДУ 
 

 

*** 

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. 

 

*** 

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. 
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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.  

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 08.10.2011.године, одржан је први састанак Секретаријата Савеза (нови орган Савеза којег 

чине председник Савеза и сви председници огранака), на којем се расправљало о кадровској политици 

Савеза, решавала питања формирања нових огранака и слично. На састанку Секретаријата је између осталог 

одлучено и да се формирају огранци у Инђији, Крагујевцу, Нишу, Параћину и Шапцу. 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. 

*** 

Прослава Песничке Нове године, која је планирана за дан 22.12.2011.године није остварена због 

слабог интересовања. 
 
 

НАГРАДЕ, ПРОМОЦИЈЕ, ГОСТОВАЊА 
 

*** 

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 је и 

чланица Савеза, Огранак Ваљево Дајана 

Петровић, а манифестацији је присуствовао и 

Бојан Ивановић, председник 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. 

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. 

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. 
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*** 

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. 

Промоција наведене збирке одржана је и 

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. 

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 06.12.2011.године са почетком у 

18,00 часова у Новом Саду у просторијама Месне 

заједнице "Народних хероја", ул.Мајевичка бр.2б, 

као и 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, одржане су промоције 

збирке песама „Софија од Месеца“, аутора 

Љиљане Фијат. 

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. 

*** 

Јабланка Павловић, председник Огранка 

Сокобања, 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. 

 

Љубица Вуков Давчик 

из Суботице, добила је 

Повељу за прво место 

на конкурсу који су 

организовали 

Свесрпски савез и 

Књижевни клуб 

„Карађорђевић“ из 

Београда. 

 

 

 
 

 

 
 

                                                                                                   

 

Примерци 

појединих 

награда и признања 
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Игор Станковић, Нови Сад 

председник 

мр Јован Михајило, Петроварадин 

заменик председника 

Вера Александрић, Инђија 

оснивач и почасни председник 

   

Сабах Ал-Зубеиди, Београд 

Потпредседник 

Милош Иветић, Футог 

Потпредседник 

Сандра Гргуревић, Нови Сад 

секретар 

 

 

 

  

СЕЋАМ СЕ 

 

Сећам се... 

Било је тако давно, а као да беше јуче! 

Сећам се... 
Било је тако хладно, а зима је одавно прошла! 

Сећам се скинуо си капут да би га мени дао... 

О, како си само волети ме знао! 
Сећам се, дрхтао си - али не од зиме, 

дрхтао си од љубави и моје близине. 

А сећам се и када си отишао,  
да би бољи живот нашао; 

Сећам се, плакао си... плакала сам и ја... 

Било је то давно, ал` као да беше јуче, 
отишао си... и срце ми пуче! 

 

 
 
 

 

 

РУКА ТВОЈА 

 

Дан без руке твоје 
к`о дуга је без боје, 

к`о од карата кула, 

без руке твоје све је нула! 
 

И кад правим ситуацију бучну, 

ту је да повуче кочницу ручну, 
да к`о адвокат прави 

кажипрст на уста стави. 

 
Кад ме спопадне нека мука, 

све лечи рука твоја око струка, 

у срцу к`о да свира лира 
кад ме рука твоја дира. 

 

Та твоја рука нежна 
к`о пахуља снежна, 

ти прсти твоји мали 

добро би ме знали. 

 

Ако питаш за причу ону 

и да л` нађе е-зону, 
ма увек зна шта ми фали 

и срце моје где се пали. 

 

Милош  

Милош Иветић, 
Футог 

 
Сандра Гргуревић 

Нови Сад 

ЧЛАНОВИ ПРЕДСЕДНИШТВА САВЕЗА КЊИЖЕВНИКА У ОТАЏБИНИ И РАСЕЈАЊУ 
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ВЕЧНА ЖЕНА 

 

1. 
У ово летње вече 

ноћ од воска спушта се у нему тмину 

а ја у усамљеној туђини 
и на станицама растанака 

мешам успомене са болом и жељом за 

сусретом 
тада се сетих тебе, вечна жено 

и видех сенку твоју како грли моје удисаје 

између тренутака туге 
из срца жудњу избацујем 

која слободу тражи из вечног овог 

непостојања. 
 

2. 

Јутро детињства свест своју враћа 

у пакленим и болним одајама 

и у наручју окова 

упркос душе урушене 
и молитве губитника 

усправљену те видик у јакости порођаја 

на праговима овог тужног света 
врпцом пупчаном машеш. 

 
3. 

О, жено, која си ме научила церемонији 

љубави 
у времену смрти и рађања 

научила ме љубав како се рађа 

поред убијања сунца и месеца 
у временима када места за љубав нема 

дођи, госпођо, дана долазећега 

узми ружу ову црвену 
чело твоје жудњом целивам 

зато те још увек волим 

принцезо тамнопута. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Сабах Ал-Зубеиди 
 

Београд 

СУПРОТНОСТИ 

 
Жена све и свуда 

Жена круна труда 

Жена моћ и снага 
Жена увек драга 

Има дивно тело 

Жена цвеће бело 
Жена је слово у речи 

Жена нас срцем лечи 

Добива што хоће 
Узима што жели 

Усне јој румене 

Тело јој се бели 
Жена нежна мати 

Жена моме тати 

Приђем реци 

Река тече 

Приђем ватри 

Ватра пече 
Приђем жени 

Жена мени 

 

 

 

 

ОДА ВОЈВОДИНИ 

 

Ноћас док спавају жита, 
златну те сновима златим, 

Војводино племенита. 

 
Као птица ластавица 

обишла сам пола света, 

а нигде твојих равница... 
 

И нигде звука гитаре 

ни јецаја виолине - 
ни очију које жаре. 

 

Сањала сам твоју песму 
ону лепу, преточену, 

обучену, неречену... 

 
Све моје жеље и наде 

још у твојој души живе, 

порушена гнезда граде. 
 

Песничко си надахнуће 

и у тешком невремену, 
твоје срце куца вруће. 

 

Обишла сам пола света, 

нигде нисам ја видела 

њиве пуне сунцокрета. 

 
Такву хлебородну, млечну, 

ко те само једном види 

тај осећа срећу вечну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
мр Јован Михајило 

Петроварадин 

 
Вера Александрић 

Инђија 

О АГИОС ГЕОРГИОС 

 

У још једну цркву уђох и нађох те 

љубим ти икону, о свети Ђорђе, 

помилуј ме грешног и зла спаси ме. 
 

Испод тријумфалне капије Галеријуса, 

седим и гледам твоја Ротонда, 
сећам се...беше некад моћна Византија. 

 

На тло ме своје грешног прими Атос, 
у Хиландару да душу ми прочисти Теос, 

буди уз мене о агиос Георгиос. 

 

Игор Станковић 
Нови Сад 
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Промоција у Новом Саду, Завод за културу Војводине Промоција у Београду, Сајам књига 

  

Промоција у Ваљеву, књижара „Пословни простор“ Промоција у Кикинди, Културни центар Кикинда 

 
 

Пета уметничка колонија, петроварадинска тврђава Редовна седница Скупштине, Нови Сад 
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(у позадини текста види се 
Пехар за најбољи огранак) 

Савеза) 

ПРЕДСТАВЉАМО: 
 

Игор Станковић, алијас Змај Врањски, рођен је 1977.године у Сурдулици. 

Детињство и школске дане провео је у Врању. У Врању је завршио Гимназију, а у 

Београду Полицијску академију. Данас живи и ради у Новом Саду. 

Станковић је члан неколико књижевних клубова, и председник је СКОР-а. Бави се 

уредништвом и музиком. Уредник је неколико збирки и зборника поезије и прозе. 

Заступљен је у више зборника и антологија поезије. Досад је објавио три збирке 

песама: "преОкупације Ума" (2005), "Демола" (2006) и "Црни снег" (2007) и једну 

збирку приповедака "Горко семе" (2009). 
 
МУКЕ ЈЕДНОГ САСВИМ ОБИЧНОГ ЧОВЕКА 
 
Пропадам кроз живо блато својих мисли, 
живи живот сретних или живот чистих. 
Нема светла на крају магленог пута 
због те моја душа љубавним хадом лута. 
 
Поклонити цвет ил` поклонити трн, 
да ли је сунчев зрак у мраку црн. 
Корак назад, увек испред свих, 
мог вапаја ехо сад нек` буде тих. 
 

ГРЧКО 
 
Избраздана земљо, 
лагано док звезда купа те јутарња, бела 
упијам сваки делић росе твоје. 
 
О, Ти, слана земљо, 
на платну се друге боје роје 
ал` крв нам је иста проливена врела. 
 
Ех, неонска земљо, 
поред тога што знаш да се бориш 
и да створиш културу била си вешта. 
 
Богова земљо, 
и ако наиђу времена тешка 
бар можеш да бираш коме да се молиш. 
 

РАПСОДИЈА АУТОБУСА 
 
Страсни поглед из мрака 
лице к`о у Израиљке, 
лагано брисала је сузу 
што изазва је тужни филма крај. 
 
Струјања осетих јака 
док гледах у две сетне светиљке 
и опет призвах своју музу 
да отвори ми врата у рај. 
 
 И написах још једну песму 
 и страсти затворих чесму.  

А, МОРИ! 

 
Како, мори...да те волим? 

Кад душу ми изеде. 

Како мори да те љубим 

кад препукна ми срце! 

Роспијо! 

Роспијо, цвете убави. 

 

А бре несрећо! 

Викаш, свак` си има  

своји квалитети. 

Ако је такој, 

па л` нађи си, мори, 

финог човека, 

и да те чува, 

не дај да те тепа. 

 

А за мене ич не брини... 

моје ће си дзмни... 

твоје ће цвета. 

 

 
СНЕЖНА КРАЉИЦА 

 

Дајеш ми једну неозбиљну пусу, 

док сунце ме ујутру додиром зове, 

пусташ да мрсим ти косу русу, 

из шоље опојни се шири мирис зове. 

 

Одсјај Сунца си у мојим очима, 

реч ме загрева до најдубљег дна, 

искрена дубина је твојих језера, 

буктиња болна од сулудог сна. 

 

За свакога чуваш тајну ил` две, 

гледам те; наступа плима у жељи. 
Речи плетеш као најлепши гоблен 

и мрак се крај тебе осећа бељив. 
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НОВЕ КЊИГЕ, ОБАВЕШТЕЊА, ЗАНИМЉИВОСТИ 

РАД ОГРАНАКА 
 

*** 

У току 2011.године објављене су следеће књиге чланова Савеза - 40 наслова (толико је пријављено, а 

највероватније је бројка много већа): 

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, 

o Мирушка, збирка песама, Милан Добровољски Ранчер из Маглића, 

o Ником нећу рећи тко си, збирка песама, Љиљана Црнић из Београда, 

o Опет у тегли, роман, Верослава Малешевић из Костолца, 

o Песма не умире, збирка песама, Војислав Трумпић из Јагодине, 

o Песме Рођевића, роман (треће издање), Гојко Ћурчић из Новог Сада, 

o 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, 
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*** 

Од стране председника Савеза направљен је профил Савеза на друштвеној комуникацијској мрежи 

на интернету под називом „Facebook“, у српском изговору (који се усталио) - Фејсбук. 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. Број „пријатеља“ Савеза на Фејсбуку је прешао две хиљаде. 

Профил уређују председник, оба потпредседника и секретар Савеза. 

Извршена је пререгистрација домена сајта Савеза на ћирилични домен „срб“, тако да сада адреса 

сајта гласи: скор.орг.срб (све малим словима, ћириличним писмом). Ознака www више није потребна. Нова 

електронска адреса Савеза је nsskor@gmail.com. 

*** 

У току 2011.године укупно је примљено 57 нових чланова. Савез тренутно има око 200 чланова. 

Престало је чланство због неплаћања чланарине за 261 особу, на сопствени захтев за 4 особе,а умрло је 4 

особа, дакле укупно 269 чланова. Упоређујући ове бројчане показатеље долазимо до закључка да је број 

чланова и више него преполовљен. Но, мора се напоменути да више од пола чланова чије је чланство 

престало, годинама уназад не само да није плаћало чланарину, већ није узима икаквог учешћа у 

активностима Савеза, тако да чињеница да они више нису наши чланови неће имати никакав утицај на 

квалитет рада. С друге стране, и од нових чланова учлањених прошле године има неколико чије чланство 

престаје због неплаћене чланарине, али у овом случају можемо дати коментар да је боље одмах 

искристалисати састав, те да је квалитет итекако важнији од квантитета. 

 

*** 

Као једна од последица смањивања 

чланства је и гашење неких Огранака Савеза. 

Наиме, угашени су следећи Огранци: Врање, 

Горњи Милановац, Лесковац и Ћуприја. Огранак 

Београд је преполовио број чланова. Огранак 

Пожаревац остаје, али не и председник тог 

Огранка, чије ће чланство престати због 

неплаћања чланарине. Од раније су постојали и 

Огранци Алексинац и Лазаревац, који нису 

функционисали из различитих разлога, а сада ће 

бити скроз угашени. Огранак Јагодина такође није 

функционисао, али су многи његови чланови 

активни, те он треба да настави са радом, али уз 

хитно именовање новог председника Огранка. За 

сада функционишу следећи огранци, у којима су 

председници наши најзаслужнији чланови: 

БЕОГРАД - Драгана Јовановић 

ВАЉЕВО - Бојан Ивановић 

КИКИНДА - Снежана Томин 

КУЛА - Елвира Будалић 

СОКОБАЊА - Јабланка Павловић 

 
 
 

 
*** 

Висина годишње чланарине повећана је 

са 300 на 500 динара за чланове у отаџбини – 

Србији и са 10 на 15 евра за чланове у расејању – 

иностранству. С обзиром да се од новчане суме 
прикупљене чланарином финансира добар део 

активности Савеза, а узевши у обзир смањен број 

чланства, али и тренутну економску ситуацију у 

земљи и иностранству, повећање чланарине неће 

битно утицати на појединце, али ће увелико 
појачати економску стабилност Савеза и 

омогућити још бољи и квалитетнији рад. 

*** 

Дана 13.03.2012.године, у времену од 

20,30 до 21,00 часова, у Новом Саду,  одржана је 

ванредна седница Председништва СКОР, на којој 

је Председништво, решавајући предлог Суда 

части, донело одлуку о искључењу из Савеза 

господина Алиспахић Алена из Новог Сада, због 

тешке повреде радних обавеза и дужности Савеза. 
Исти је својим поступцима битно нарушио углед 

Савеза, повредио одредбе Статута и Кодекса 

понашања. О овоме је детаљније објашњено у 
белешци која је објављена на профилу и на сајту 

Савеза. 
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*** 

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. 
*** 

Осим централе Савеза, и други Огранци имају проблема са обезбеђивањем просторија за њихов рад. 

Огранак Београд користио је 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. 

*** 

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. 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. 

*** 
Крајем месеца маја 2012.године биће објављен конкурс за учешће у зборнику „Сазвежђа 11“. 

Тема ће бити љубавна, а о условима конкурса чланови ће бити накнадно и благовремено 
обавештени. У циљу обогаћивања зборника и иновација које су потребне у сваком раду, настојаћемо 
да проналазимо нове начине рада и сарадње, верујући да ће сви досадашњи и будући аутори дати 
свој допринос новом и квалитетнијем зборнику. Уређивачко-издавачки одбор позива на сарадњу 
наше чланове у земљи и свету, који с нестрпљењем очекују сваки нови зборник. 

*** 
У наредном периоду требамо искористити пријатељске и рођачке везе у местима широм 

Србије и иностранства, како би се проширио глас о раду Савеза и учлањивали нови чланови. Циљ 
овог задатка свих чланова је формирање Огранка Савеза у сваком граду у Србији, наравно не у 
корист квантитета а на уштрб квалитета, већ уз одређену цензуру. Масовност чланства је и логична 
с обзиром да је подручје деловања цео свет. 

 
In memoriam: 
Васиљка Марић, Аустралија 

др Добривоје Зечевић, Нови Сад 

Иванка Грујић, Нови Сад 

Олга Шимић, Београд 

Чедомир Шуњевић, Нови Сад 
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Објављивање овог броја „Трагови душе“ омогућио је 

Mesopotamia cultural centar, Београд. 
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