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Република Србија 

САВЕЗ КЊИЖЕВНИКА У ОТАЏБИНИ И РАСЕЈАЊУ 

21101 Нови Сад, Корнелија Станковића 14/5/27 

Број: 1/15 

Дана: 01.01.2015.године    

Н   О   В   И      С   А   Д 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 
ЗА 2014.ГОДИНУ 

 

НАПОМЕНА: Овај извештај обухвата податке који су били доступни Председништву Савеза. Председници 

Огранка Бела Паланка, Врање и Ниш су доставили су Извештај према прописаном обрасцу, путем електронске 

поште, док председници огранака Београд, Кикинда и Смедерево нису доставили извештаје. Огранак 

Бабушница је формиран тек крајем године, тако да нису ни имали материјала за извештај, али су могли то 

реферисати. Са подацима који су искоришћени у овој анализи, нису до краја обухваћене све активности Савеза, 

али у целини гледано овај извештај можемо сматрати потпуним. 

 

 

1. Анализа рада за 2014.годину: 

 Књижевне манифестације организоване од стране Савеза: 

 Дана 05.03.2014.године, у просторији Америчког кутка у библиотеци „Бора 

Станковић“ у Врању, одржана је промоција прве збирке песама Љубомира 

Тројановића „Живот или грешка“, под покровитељством  Полицијске управе 

Врање.  О књизи и аутору говорили су начелник ПУ Врање Слађан Велиновић, 

проф. др. Момчило Златановић – рецензент и Воја Микић испред  Удружења  за 

очување традиција Срба „Записи“ у Бујановцу, као издавач. Обезбеђена је 

музичка пратња Братислава Давидовића на клавијатурама. Програм је водила и 

песме читала ПР ПУ Врање Милена Димитријевић. Пре промоције аутор књиге је 

дао интервју РТВ Врање, који је емитован истог дана и још неколико наредних 

дана, а о промоцији књиге је било у вестима и дневнику РТВ Врање. Промоцију 

су медијски од почетка до краја пропратили из локалне ТВ „Фокус“ из Врања, док 

је РТВ Врање направио репортажу. Снимци су постављени на њиховим 

порталима. 

 Дана 08.03.2013.године Огранак Ниш је одржао књижевно вече у Удружењу 

самохраних мајки у Нишу, поводом обележавања Дана жена - 8.март. 

 Дана 09.03.2014.године у времену од 19,00 до 20,00 часова у Новом Саду у сали 

Месне заједнице „Дунав“, Београдски кеј 19а, одржана је прослава Дана жена - 

8.март, у виду књижевне вечери посвећено женама, на којем су стихове говорили 

како чланови Савеза, тако и песници намерници. 

 Дана 19.03.2014.године, у просторијама УНС (удружење новосадских пензионера) 

у Новом Саду, улица Димитрија Аврамовића 10, одржано је књижевно вече 

СКОР, на којем се у првом делу програма говорило о књизи Петра Шушњара, која 

носи назив „Плаво, црно и црвено“, док су у другом делу програма песници СКОР 

читали своје песме. Тиме је обележен почетак сарадње између СКОР и УНС. 

 Дана 21.03.2014.године, Светски дан поезије је обележен у просторијама УНС, у 

Новом Саду, улица Димитрија Аврамовића 10, у виду књижевне вечери на којој 

су чланови СКОР читали стихове песника – чланова СКОР који су преминули 

2013 године. Посебан осврт је дат на постхумно објављену збирку поезије Николе 

Васића Тополовачког из Кикинде, која носи назив „Безмерни доказ“. 
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 У току месеца марта, Огранак Бела Паланка је у Центру за културу Бела Паланка 

одржао књижевно вече на којем су се представили чланови тог огранка. 

 Дана 24.03.2013.године, у времену од 18,00 до 19,30 часова, у Новом Саду у 

просторијама УНС, улица Димитрија Аврамовића бр.2а, поводом 24.марта, дана 

када је НАТО бомбардовао Србију, одржано је књижевно вече на којем су 

учесници говорили родољубиве песме. 

 Дана 29.03.2014.године у времену од 18,00 до 19,30 часова, у просторијама МЗ 

„Дунав“, Београдски кеј 19а, одржана је промоција збирке песама „Буре барута“, 

аутора  Глигорић Љубомира из Новог Сада. Одзив је био једва задовољавајући. 

Након промоције уприличен је коктел. 

 Дана 03.04.2014.године у времену од 19,00 до 21,00 часова у сали Културног 

центра Новог Сада, Католичка порта 1, одржана је промоција збирке песама 

„Казна без злочина“, аутора Иветић Милоша из Футога. Промоција је била 

изузетно посећена (скоро 100 људи) и медијски пропраћена, а након промоције је 

уприличен коктел. 

 Дана 05.04.2014.године организовано је обележавање Дана Савеза. Према 

једногласно усвојеном предлогу председника СКОР-а, од стране Скупштине 

формиран је Организациони одбор у следећем саставу: Будимир Фрка, Драгица 

Ждралић, Игор Станковић и Милош Иветић, 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 - чланова Савеза и 

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: 

Огранак Бела Паланка је у Бабушници, у ресторану „Спорт“ одржао књижевно 

вече под слоганом „Као некада песници наши“. Гости огранка су били по један 

представник библиотека са региона, те је уједно и одржан рдни састанак са њима 

у вези стварања на дијалекту и монографија – да библиотеке стоје као подиздвачи, 

у оквирима својих финансијских могућности. Богату закуску омогућили су 

покровитељи прославе, велики љубитељи писане речи и дијалекта: Анђела 

Ивановић из Ниша и Роза Чолић из Београда. Дана 04.-04.2014.године чланови 

огранка су поклонили школским библиотекама у Белој Паланци и Бабушници 

своја ауторска дела. 

 Дана 06.06.2014.године, у Америчком кутку библиотеке „Бора Станковић“ у 

Врању, Огранак Врање је одржао промоцију својих чланова и будућих 

потенцијалних чланова, који су изразили жељу да приступе у чланство. 

Промоцији је присуствовала Градски већник за културу Града Врања, госпођа 

Нела Димитријевић. На промоцији су говорили и проф. др. Момчило Златановић 

и Пеце Ристески, стручни сарадник у више издавачких кућа и дугогодишњи 

продавац књига, иначе официр ВС у пензији. Целокупну промоцију снимола је и 

медијски пропратила локална ТВ „Фокус“. 

 У дане 27. и 28.09.2014.године, у Новом Саду (Дунавски парк и Културни центар 

Новог Сада) и у Петроварадину (Петроварадинска тврђава), одржана је Осма по 

реду међународна уметничка колонија под називом „Панонски бисери“. Колонији 

је присуствовало око 60 уметника, а поред песника и писаца учествовало је двоје 

сликара, као и два филмска режисера (Драго Латиновић, Футог и Илија Галоња, 

Нови Сад). Првог дана учесници су се окупили у Новом Саду, Дунавски парк, крај 

фонтане „Дунавска нимфа“, након чега су послужени коктелом крај Салетле, и 

том приликом им је подељен и трећи број Билтена "Трагови душе". На том 
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простору је отворен програм обраћањем руководства Савеза, а задата је и тема 

Колоније - Принциповање. Потом су учесници  имали свечани дефиле улицама 

Дунавска-Змај Јовина-Трг Слободе-Католичка порта, до зграде Културног центра 

Новог Сада, где су се у сали „Трибина младих“ представљали. Музичку паузу је 

употпунио господин Гајдош Золтан, пијаниста и корепетитор балета Српског 

народног позоришта. На средини програма, који је трајао око два сата, 

пројектован је филм „Балада о млеку“ наведених филмских режисера. Након тог 

дела, учесницима је организован бесплатан (о трошку Савеза) ручак у ресторану 

"Наша тврђава" у подножју тврђаве у Петроварадину (преко пута ВМЦ), уз звуке 

хармонике Бранка Ђукића из Футога. Представницима огранака (Бела Паланка, 

Београд, Врање, Ниш и Смедерево) обезбеђен је смештај (преноћиште са 

доручком) у наведеном ресторану. Након ручка и дружења, учесници су у Новом 

Саду посетили изложбу експерименталних фотографија Савић Жељка, из Н.Сада, 

а потом су на „Трибини младих“ присуствовали промоцијама збирке пословица, 

пословичких поредби и изрека „Срећа у плитком џепу“, Миле Костића Дубнице 

из Врања и збирке песама „Распеће“ Марије Миленковић Маце из Ниша. У 

музичком делу програма наступили су Александар Јањић и Гордана Станковић, 

вокални солисти из Врања. По завршетку званичног дела првог дана програма, 

учесници су факултативно обилазили град у вечерњим часовима. Другог дана, 

учесници су се окупили у Петроварарадину, на тврђави, на простору испред 

"Сата", потом су се на два платоа представљали радовима на тему Колоније. У 

музичком делу програма гитару је свирала Оливера Петровић из Новог Сада, а 

учестововала је и вокални солиста Гордана Станковић. По завршетку званичног 

дела, другог дана, учесницима је обезбеђен бесплатан обилазак Музеја града, где 

су имали прилике посетити поставку изложбе „Живео живот“, која говори о 

животу у СФРЈ. Потом је програм затворен обраћањем руководства Савеза. 

Програм је медијски пропраћен (РТВ Нови Сад и Канал 9). Представницима 

огранака исплаћени су и путни трошкови (по 3.000 динара за огранке Београд и 

Смедерево и по 5.000 динара за огранке Бела Паланка, Врање и Ниш). Колонији 

није присуствовао ниједан члан Огранка Кикинда. Од радова са колоније 

приређен је зборник "Принциповање". 

 Дана 30.09.2014.године, у времену од 18,00 до 20,00 часова, у Книћанину, у Дому 

Омладине, Вера Цветковић је одржала промоцију њене збирке песама „Створили 

смо љубав“ (издавач СКОР). Промоцији су присуствовали и чланови Савеза. 

Након промоције уприличен је богат коктел. 

 Дана 05.10.2014.године, у част Међународне дечије недеље председница Огранка 

Ниш, Миљана Игњатовић Кнежевић је у ОШ „Бранко Миљковић“ одржала 

промоцију своје збирке песама „Сви смо деца“, а песме су казивали ученици 

школе. 

 Прва промоција зборника „Сазвежђа 12“, одржана је дана 21.10.2014.године, у 

времену од 17,30 до 19,00 часова у сали Дечије библиотеке у Нишу, Синђелићев 

трг 4. Одзив публике је био слабији. Промоција није била медијски пропраћена, а 

након промоције уприличен је скроман коктел. 

 Дана 06.11.2014.године у времену од 19,00 до 20,30 часова, у просторијама 

Градске библиотеке у Врању, одржана је промоција збирке пословица, 

пословичких поредби и изрека „Срећа у плитком џепу“, аутора Костић Милета 

Дубнице из Врања. Одзив је био врло добар, а скуп медијски пропраћен. Након 

промоције уприличен је коктел. 

 Дана 24.10.2014.године у Нишу је одржана промоција романа „После ватре“ 

Љиљане Митровић, чланице Савеза. 
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 Друга промоција зборника „Сазвежђа 12“ одржана је дана 10.11.2014.године, у 

времену од 18,00 до 20,00 часова у сали „Трибина младих“ Културног центра 

Новог Сада, у Новом Саду, Католичка порта 1. Одзив публике је био слабији. 

Скупу су присуствовали и два члана из Београда и по једна чланица из Старе 

Пазове, Сокобање и Надаља. У музичком делу програма учествовали су Гордана 

Станковић вокални солиста из Врања и Гајдош Золтан пијаниста из Новог Сада. 

Промоција није било медијски пропраћена, иако су медији били обавештени о 

томе. На крају промоције је послужен коктел. 

 Дана 06.11.2014.године, у Галерији радничког универзитета у Врању, одржана је 

промоција збирке пословица, пословичких поредби и изрекла „Срећа у плитком 

џепу“ Милета Костића. О књизи је говорио проф. др. Момчило Златановић. 

Поздравно писмо председника СКОР Игора Станковића прочитала је водитељка 

програма Емилија Стојилковић. Уместо рецензента део рецензије и беседу о 

Милетовом стваралаштву прочитао је председник Огранка Врање Љубомир 

Тројановић. Пословице су надахнуто и уз перформанс читали ђаци Гимназије 

„Бора Станковић“ у Врању. Осим музичког програма, аутор је приредио и богат 

коктел. Промоцију је забележила екипа РТВ Врање, а извештај о промоцији је 

емитован наредна три дана у информативном програму. 

 Дана 13.11.2014.године, Огранак Ниш је организовао књижевно вече поводом 

Међународног дана дечијих права и Дана насиља над женама под називом „И ја 

имам право на срећу“. 

 Дана 17.11.2014.године у Регионалном центру за образовање у Нишу, Огранак 

Ниш је организовао је за ученике свих нишких основних школа промоција збирке 

песама „Сви смо деца“ Миљане Игњатовић Кнежевић, председнице огранка. 

 Дана 19.11.2014.године, Огранак Ниш је организовао књижевну посету 

Геронтолошком центру у Нишу. 

 Дана 17.11.2014.године, у времену од 19,00 до 20,00 часова, у Ликовном салону 

Културног центра Новог Сада, одржана је заједничка промоције 2 збирке песама: 

љубавне песме „Створили смо љубав“ Вера Цветковић, Книћанин и рефлексивне 

песме „Трска на Дунавцу“, Стојанка Ковачевић, Сремски Карловци. Музички део 

програма су чинили наступи Гордане Станковић, вокалног солисте из Врања и 

Оље Петровић, гитаристе из Новог Сада. Одзив публике је био задовољавајући. 

Програм није био медијски пропраћен. Након промоције уприличен је богат 

коктел. 

 Трећа промоција зборника „Сазвежђа 12“ одржана је дана 19.11.2014.године у 

времену од 18,30 до 20,00 часова, у просторијама „Галерија 73“, у Београду, улица 

Пожешка број 83а. На промоцији су присуствовали и чланови из централе (Нови 

Сад). Одзив публике је био слаб. Музички део програма употпунили су вокални 

солиста Гордана Станковић из Врања и пијаниста Мирослав Ђоловић из Београда. 

Промоција није медијски пропраћена. Након промоције уприличен је коктел за 

учеснике и посетиоце. 

 Дана 19.11.2014.године, Огранак Ниш је организовао промоцију збирке прича 

„Клијање“ Зорана Маслаковића, члана Савеза. 

 Дана 24.11.2014.године, Огранак Ниш је организовао поставку књига својих 

чланова, на штанду НКЦ. 

 Дана 26.11.2014.године у времену од 18,00 до 20,00 часова, у просторијама 

библиотеке ЦОПО (Центар за основну полицијску обуку), улица Железничка 

бр.22, у организацији СКОР и ИПА (интернационална полицијска асоцијација), 

Секција Србија, Регија у Новом Саду, одржано је „Друго полицијско књижевно 

вече“. Осим председника и потпредседника Савеза - Игора Станковића и Милоша 
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Иветића, који су официри полиције, у програму су учествовали и Велимир 

Ковачевић, Даница Радин, Зоран Дражић, Милан Пантић, Ненад Ласица, Ненад 

Срдановић и Предраг Ласица, радници МУП Р.Србије. Музички део програма су 

употпунили Миодраг Миша Близанац са квартетом, и Марко Шћепанови, гуслар. 

Гост вечери је био књижевник Благоја Баковић, а међу публиком је била и Весна 

Срданов из Управе за културу града Новог Сада. Посећеност је била на 

задовољавајућем нивоу. Програм није медијски пропраћен, а за учеснике и госте 

је приређен богат коктел. 

 Четврта промоција зборника „Сазвежђа 12“ и прва промоција зборника 

„Принциповање“, одржана је дана 03.12.2014.године, поводом Дана особа са 

инвалидитетом, у Дому удружења пензионера у Врању. Приређен је богат 

књижевни и музички програм, као и коктел, након званичног дела. Програм је 

пропратила екипа РТВ Врање, која је емитовала извештај, и ТВ „Фокус“ из 

Врања, која је снимила целокупан програм и емитовала једночасовну емисију. 

 Друга промоција зборника „Принциповање“, одржана је дана 16.12.2014.године, у 

времену од 18,00 до 19,00 часова, у просторијама „Галерија 73“ у Београду, 

Пожешка 83, у организацији Огранка Београд. Одзив учесника је био изузетно 

слаб. Промоција није била медијски пропраћена. 

 Пета промоција зборника „Сазвежђа 12“ одржана је дана 23.12.2014.године у 

времену од 18,00 до 19,00 часова у сали културног центра Кикинда, у Кикинди, 

Трг српских добровољаца 1, у организацији Огранка Кикинда. На овом скупу 

одзив публике је био слаб, а разлог је слаба маркетиншка активност Огранка. 

 Трећа промоција зборника „Принциповање“ одржана је дана 23.12.2014.године, у 

времену од 19,00 до 20,30 часова у сали „Трибина младих“ Културног центра 

Новог Сада, у Новом Саду, Католичка порта 1. Одзив публике је био добар.. У 

музичком делу програма учествовали су ученици и професори музичке школе 

„Исидор Бајић“ из Новог Сада, као и гуслар Марко Шћепановић из Београда. 

Промоција није било медијски пропраћена, иако су медији били обавештени о 

томе. На крају промоције је послужен богат коктел. 

 Гостовања чланова Савеза на разним манифестацијама: 

 Дана 08.05.2014.године, поводом верског празника Свети Марко, чланови 

Огранка Бела Паланка Братислав Петровић, Горан Ранчић и Душан Јовановић, и 

су узели учешћа у књижевној манифестацији „Селу Дол у походе“ у Белој 

Паланци. 

 Дана 22. и 23.05.2014.године, чланови Огранка Бела Паланка Братислав Петровић 

и Горан Ранчић су наступали на међународној књижевној манифестацији 

„Лирични гласови“ у Софији, Бугарска. 

 У току месеца маја, чланови Огранка Бела Паланка су узели учешћа у 

хуманитарној манифестацији „Летело пиле широко“ у Бабушници.  

 У току месеца јуна, председник Огранка Бела Паланка, Братислав Петровић са 

својим романом „Цариградски друм“ наступа на Сајму књига у Софији и у Варни, 

Бугарска. 

 У току месеца јуна, председник Огранка Бела Паланка Братислав Петровић је 

учествовао на књижевној манифестацији "Вино и љубав" у Тополи. 

 У току месеца јуна, Огранак Бела Паланка, је са младим, још неафирмисаним 

песницима, узео учешћа на књижевној манифестацији „Сретања“ у селу Каменица 

надомак Ниша, где је Огранак од стране организатора добио похвалницу за узето 

учешће.  
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 Дана 28.06.2014.године, у Нишу, председник Огранка Бела Паланка Братислав 

Петровић је наступао у Атељеу „Милица“, на духовној књижевној манифестацији 

поводом Видовдана. Братислав се представио делима на дијалекту. 

 24.07.2014.године, чланови Огранка Бела Паланка су у Нишу, ресторан „Стари 

млин“, у организацији „Нишког песничког круга“ узели учешћа у хуманитарној 

књижевној манифестацији поводом помоћи настрадалима у поплављеним селима 

у околини Параћина, којом приликом су дариване ауторске књиге. 

 Дана 01., 02. и 03.08.2014.године, чланови огранка Бела Паланка Братислав 

Петровић и Душан Јовановић узели су учешћа на међународној културној 

манифестацији „Закопано благо“ у селу Велики Кривељ код Бора. Братислав 

Петровић је тада водио и дечију колонију песника из ОШ „Ђура Јакшић“ Велики 

Кривељ. 

 Дана 17.08.2014.године, чланови Огранка Бела Паланка узели су учешће на 

књижевној манифестацији „Преображенско појање“ у Народној библиотеци 

„Стеван Сремац“ у Нишу.  

 У току месеца октобра, чланови Огранка Бела Паланка Братислав Петровић и 

Саша Аранђеловић учествују на међународној уметничкој манифестацији „Дани 

балканске културе“ у Видину, Бугарска. 

 Дана 13.10.2014.године, у Нишу, чланови Огранка Ниш су присуствовали 

Академији поводом ослобођења Ниша у Другом светском рату, и том прииком 

председница огранка је учествовала у организацији читајући своје песме. 

 Дана 14.10.2014.године у времену од 18,00 до 19,30 часова, у Старој Пазови, у 

просторијама Клуба за дневни боравак, Градски парк бб, одржано је књижевно 

вече родољубиве поезије чланова СКОР, у организацији Центра за социјални рад, 

СО Стара Пазова, а у оквиру манифестације „Октобарски дани солидарности са 

старијим људим“, на којем су се својим радовима представили и поједини 

чланови из централе. Програм је био медијски пропраћен од стране локалне РТВ. 

 Дана   14.10.2014.године, у Дому културе у Бујановцу, чланови Огранка Врање су 

присуствовали промоцији прве збирке песама за децу „Враголије чаролије“ 

Миодрага Томића. На промоцији су говорили проф. др. Момчило Златановић, 

Снежана Милошевић, проф. Боривоје Поповић и Воја Микић – издавач, а 

учествовали су и хор и инструменталисти, као и вокални солисти чланови 

литеране секције школе из Бујановца. 

 Дана 16.10.2014.године, у Нишу, чланови Огранка Ниш су присуствовали 

књижевној вечери Милоја Дончића у организацији УП „Чегар“ Ниш. 

 Дана 24.10.2014.године, у Нишу, чланови Огранка Ниш су читали своје песме као 

гости УП „Чегар“ Ниш. 

 Дана 26.10.2014.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. 

 Дана 05.11.2014.године, чланови Огранка Ниш су у Нишкој Бањи одржали 

књижевни сусрет са другим књижевним клубовима из Ниша. 

 Дана 11.11.2014.године, у Нишу, чланови Огранка Ниш су присуствовали 

трибини француско-белгијског стрипа, у организацији ГО Пантелеј, којом 

приликом се разговарало о могућности стриповања поетских књижевних дела. 

 Дана 18.11.2014.године, председница Огранка Ниш је учествовала на Академији у 

знак обележавања примирја у Првом светском рату и том приликом читала своје 

песме. 
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 Дана 25.11.2014.године, у Нишу, председница Огранка Ниш учествовала је на 

Skype конференцији у оквиру Сајма, у организацији Канцеларије за сарадњу са 

дијаспором Града Ниша. Том приликом је говорила о СКОР као књижевној 

организацији која негује идентитет српског живља, традицију и живи језик Срба, 

ма где се они налазили. Такође је читала неколико песама о Великом рату. 

 Дана 26.11.2014.године, чланови Огранка Ниш су учествовали на избору издавача 

године и у додели сајамских награда, у Нишу. 

 Дана 27.11.2014.године, чланови Огранка Ниш су потписивали своје књиге на 

Сајму у Нишу. 

 Дана 27.11.2014.године, у Нишу, чланови Огранка су присуствовали промоцији 

монографије „Школама на ивици опстанка“ аутора Милосава Петровића. 

 Слађана Недељковић, члан Огранка Врање, је 29.11.2014.године учествовала у 

пројекту „Загребачке вечери поезије“ у Загребу, Горњи Град, на позив издавачке 

куће „Култура снова“. 

 Слађана Недељковић се дана 30.11.2014.године, представила у Бања Луци у 

музичком павиљону „Стакленац“, у оквиру традиционалне манифестације 

Поетског круга „Стиховица“ под називом „Бањалуци са љубављу“ који су јој 

доделили Захвалницу. 

 Дана 04.12.2014.године, чланови Огранка Ниш су учествовали на књижевном 

дружењу у Алексинцу, у оквиру књижевног клуба „Велимир Рајић“. 

 Дана 27.12.2014.године, чланови Огранка Ниш су се дружили с децом на редовној 

годишњој манифестацији „Таленти“ у организацији Дечије библиотеке у Нишу. 

 Чланови Огранка Бела Паланка су у више наврата гостовали на различитим РТВ 

(Братислав Петровић – „Радио Бабушница, ТВ „Belle Amie“ из Ниша, ТВ Бор, ТВ 

НТВ (нишка телевизија), ТВ БП (Бела Паланка) и РТС 1, Београд, и иностраним 

Радио „Хоризонт“ из Софије, БНР (бугарски национални радио) у Софији и БНР 

Варна; Горан Ранчић - Радио Бабушница и ТВ „Belle Amie“ из Ниша; Саша 

Аранђеловић - ТВ Сурдулица), а о њуховим активностима изашло је неколико 

чланака у разним листовима и часописима (Нишке „Народне новине“, пиротска 

„Слобода“, „Тимочке новине“ и свим часописима који се баве културом у 

Бугарској). 

 Члановима Огранка Бела Паланка су поједина дела преведена на друге језике: 

Братислав Петровић - роман „Цариградски друм“, на бугарски језик, ИК „Персеј“ 

Софија, литературни часопис „ПУЛС“ као и електронски књижевни сајт 

„Литературен свјат“ (приче и поезија), једна песма на македонски у Македонији у 

зборнику „Симфонија на срцето“, једна песма на албански у Албанији, на 

електронском сајту „Барди Малићи“, као и једна песма на руском језику у Руској 

Федерацији у зборнику радова „Олга Малитшева“; Горан Ранчић, једна песма на 

бугарском у Бугарској, књижевни часопис „ПУЛС“ Софија; Саша Аранђеловић, 

сегменти романа и једна песма, на бугарском, у Бугарској, књижевни часопис 

„ПУЛС“ Софија. 

 Екипа ТВ „Фокус“ у Врању, снимила је једночасовну емисију у стану аутора 

збирке песама  „Живот или грешка“ Љубомира Тројановића, председника Огранка 

Врање, која је емитована у њиховом вечерњем програму. Дана 08.03.2014.године, 

Љубомир Тројановић је био гост јутарњег програма у РТВ Врање, којом приликом 

је у једночасовном програму представио себе и свој књижевни и сликарски рад. 

Дана 08.06.2014.године, чланови Огранка Врање (Љубомир Тројановић, Миле 

Костић и Катарина Стаменковић) су гостовали на РТВ Врање, којом приликом су 

говорили о раду Огранка и представили се својим песмама. Дана 

24.09.2014.године, екипа РТВ Врање, у дому Милета Костића Дубнице, снимила 
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је емисију о његовом десетогодишњем  књижевном стваралаштву под називом  

„Огњиште“. Емисија је емитована 4 пута на програму РТВ Врање. На сајту „О.К.“  

радио Врања, објављен је текст  Марије Станковић о Милету Костићу и његовој 

књизи пословица, пословичких поредби и изрека „Срећа у плитком џепу“. Миле 

Костић је  поводом објављивања наведене књиге  гостовао на радију Епархије 

врањске „Искон“, као и у јутарњем програму РТВ Врање, поводом 8.међународне 

уметничке колоније „Панонски бисери“. О његовој књизи „Срећа у плитком џепу“  

и о десетогодишњем књижевном раду Милета Костића и РТС Београд је снимио 

емисију дана 13.11.2014.године и емитовао је у трећем дневнику дана 

17.11.2014.године. 

 Братислав Петровић из Беле Паланке, добио је 1.награду на фестивалу „Топла“, у 

Србији, организованом од стране ИК „Арте“ из Београда, и Плакету „Слобо хвала 

и захвале“, Народне библиотеке „Стеван Сремац“ у Нишу. 

 Горан Ранчић из Бабушнице, добио је 3.награду на међународној књижевној 

манифестацији „Лирични гласови“ у Софији, Бугарска. 

 Марија Миленковић из Ниша, добила је Диплому на песничком конкурсу 

удружења Српско-бугарског пријатељства у Новом Саду. 

 Марина Адамовић из Ниша, добила је 1.награду за књигу поезије „Бесмисао 

смисла“, издање „Нова поетика“ Београд. 

 Миљана Игњатовић Кнежевић из Ниша, добила је 2.награду за поезију, Повељу за 

велике заслуге и бисту царице Теодоре на „Миљковићевим вечерима поезије“, у 

организацији Удружења књижевника „Бранко Миљковић“ из Ниша, Диплому на 

песничком конкурсу удружења Српско-бугарског пријатељства у Новом Саду и 

Похвалу за љубавну поезију на манифестацији „Барајево 2014“. 

 Немања Драгаш из Београда, добитник је многобројних 1.награда: на 

3.међународном фестивалу „Павле Поповић“; на 5.међународном фестивалу 

„Јанош Сивери“; на 3.међународном фестивалу поезије и кратке приче „Раде 

Томић“; на 8.међународном фестивалу поезије и кратке приче „Душко 

Трифуновић“; на 1.међународном фестивалу поезије и кратке приче „Жељко 

Аћимовић“; на 6.међународном фестивалу поезије и кратке приче „Магда 

Симин“, на 6.међународном фестивалу поезије и кратке приче „Станислав 

Препрек“; на 4.мултимедијалном фестивалу, Пљевље, Црна Гора; на 

3.међународном фестивалу поезије и кратке приче „Михајло Ковач“; Награда за 

најискренију љубавну песму на 13.међународном конкурсу Клуба умјетинчких 

душа из Мркоњић града. 

 Трашевић Тања из Ниша, добила је међународну награду „Грамоте“ у месту 

Казанлк, Бугарска. 

 У току 2014.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 2014.године објављене су следеће књиге чланова Савеза (17 

наслова, од тога је за 8 издавач Савез): 

o Бонтон (3. издање), Љубинке Светозаревић из Ниша, 
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o Душом одана, збирка песама, Лепосава Увалин, Кикинда, 

o Зашто?, збирка песама, Добринка Симић из Ниша 

o Истина у оку, збирка песама, Лепосава Увалин, Кикинда, 

o Једна младост жедна младости, збирка песама, Добринка Симић из Ниша, 

o Казна без злочина, друго, допуњено издање збирке песама, Милош Иветић, 

Футог, 

o Клијање, збирка прича, Зоран Маслаковић из Ниша, 

o Поглед са висине, роман (2.издање), Саша Аранђеловић из Бабушнице, 

o После ватре, роман, Љиљана Митровић из Ниша 

o Проклетство неправде, роман, Братислав Петровић из Беле Паланке, 

o Разломљена времена, збирка песама, Миљана Игњатовић Кнежевић из Ниша, 

o Родослов - Иветићи из Пеуља, Милош Иветић, Футог, 

o Распеће, збирка песама, Марија Миленковић Маца, Ниш, 

o Сви смо деца, збирка песама за децу, Миљана Игњатовић Кнежевић из Ниша, 

o Срећа у плитком џепу, збирка пословица и изрека, Миле Костић Дубница, 

Дубница, 

o Створили смо љубав, збирка песама, Вера Цветковић, Книћанин, 

o Трагом братства Иветић, монографија, Милош Иветић, Футог, 

 

 Друге активности Савеза од значаја за рад: 

 Ове године прослава "Песничке нове године" је одржана у организацији 

Огранка Врање, према предлогу Председништва Савеза. Прослава је одржана 

дана 27.12.2014.године у Врању, уз хармоникаша Слободана, сарадника 

Огранка. И поред слабијег броја учесника (око 10), атмосфера је била на 

очекиваном нивоу. Том приликом је одржан и радни састанак чланова Огранка. 

 Градска управа за културу града, Нови Сад, је почетком 2014.године објавила 

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 са пројектом „Осма међународна уметничка колонија 

„Панонски бисери““. Ове године смо, по други пут, добили новчана средства 

од државе за одржавање Колоније и то износ од 150.000 динара. Такође, на 

истом конкурсу, добили смо и износ од 120.000 динара за потребе 

суфинансирања објављивања књиге „Трагом братства Иветић“, аутора Иветић 

Милоша из Футога, издавач СКОР. Градском заводу за културу града су 

редовно достављени Извештаји о утрошку средстава. 

 Град Врање, је крајем 2014.године објавио јавни конкурс за финансирање и 

суфинансирање пројеката из области културе за прву половину 2015.године. 

Огранак Врање је дана 30.10.2014.године учествовао на конкурсу са пројектом 

„Бисери југа“ који је имао за циљ промоцију књижевног стваралаштва и 

подстицај издавачке делатности у Граду Врању, Пчињском округу и на 

територији града Ниша, Беле Паланке и Бабушнице. Пројекат је предвиђао 

промоцију нових чланова, новог броја зборника СКОР под називом „Сазвежђа 

12“, учествовање на културним манифестацијама и објављивање нових књига 

старих и новопримљених чланова. Промоције су планиране у Домовима 

културе у Врању, Владичином Хану, Сурдулици, Прешеву, Бујановцу, 

Трговишту, Босилеграду, Нишу, Белој Паланци и Бабушници. СКОР Огранак 
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Врање би учествовао и на манифестацијама „Дани Врања“ у Врању и 

„Каранфил девојче“ у Врањској бањи. Огранак Врање није прошао на 

поменутом конкурсу, чека се образложење. На истом конкурсу, почетком 

године, чланови Огранка Врање, Љубомир Тројановић, Миле Костић и 

Снежана Милошевић су дана 30.10.2014.године на истом конкурсу аплицирали 

са новим збиркама песама, али нису прошли уз образложење да су приоритет 

имали аутори који нису прошли на претходном конкурсу, а они јесу прошле 

године. 

 Објављен је дванаести по реду зборник радова чланова Савеза, под називом 

„Сазвежђа 12“. Финансирање штампе је омогућено новцем који је остао од 

суфинансирања Колоније од стране Градске управе за културу града Новог 

Сада.. Тема овог зборника је била слободна, заступљено је 106 аутора из 

Србије и иностранства. Формат зборника „Сазвежђа 12“ је исти као и за 

претходне зборнике „Сазвежђа“. Овај зборник је поново наставио са меким 

корицама, а оне су по дизајну мало другачије од претходних издања (Предња 

страна и даље носи слику Николе Васића Тополовачког из Кикинде само је 

мало преуређена, а задња страна корице има новију верзију, са логом Савеза). 

Цена штампања је износила око 50.000 динара. Књига је штампана у тиражу од 

300 примерака и одлучено је да сваки заступљени аутор добије по 1 примерак, 

да Огранци добију по десет примерака, а да остатак буде подељен на 

промоцијама, што је и урађено. 

 На свим одржаним промоцијама зборника „Сазвежђа 12“ и „Принциповање“, 

осим у централи, била је знатно мала посећеност, те је председник Савеза јавно 

искритиковао све председнике Огранка, као и чланове Савеза због тога што се  

нису потрудили да о промоцијама обавесте што већи број заинтересованих, те 

им је скренута пажња да то у наредном периоду исправе. Огранак Смедерево 

није до краја године одржао промоцију зборника „Принциповање“, а Огранак 

Бабушница није уопште одржала икакву промоцију, па су ти задаци пребачени 

за јануар 2015.године, а председницима наведених огранака биће изречене 

усмене опомене на Скупштини. 

 Ове године је приређен зборник радова са уметничке колоније „Панонски 

бисери“, који носи назив „Принциповање“. Назив зборника је био и тема 

колоније. Корице за зборник је урадила Драгица Ждралић из Петроварадина, 

технички уредник Уређивачко-издавачког одбора Савеза. Укупно је 

заступљено 56 аутора из Србије и иностранства. Зборник је урађен у А5 

формату, корице су меке, а обим је 134 страница. Финансирање штампе је 

омогућено плаћањем учешћа (300 динара или 3 евра по страници). 

 Трећи број Билтена Савеза, под називом „Трагови душе“ је изашао из штампе 

крајем маја, а не марта. Билтен садржи 16 страница, а у њему су осим основних 

и актуелних информација о Савезу, и фотографије појединих чланова Савеза, 

као и њихови радови. 

 У току 2014.године није одржан ниједан састанак Секретаријата Савеза. 

 Свим председницима постојећих Огранака у току месеца децембра поново је 

прослеђен је образац прављења годишњег извештаја. Извештаји су потребни 

како због годишњег извештаја рада Савеза, тако и због прављења билтена, ради 

информисања чланова. Председници Огранка Бела Паланка, Врање и Ниш су 

Извештај одрадили у форми прописаног обрасца, и послали га електронском 

поштом, док други огранци нису написали свој извештај. Председник Савеза 

им је на то скренуо пажњу за убудуће. 
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 Огранци Бела Паланка, Бабушница, Београд, Кикинда и Смедерево нису 

одржали ниједан састанак у току године. Огранак Врање је одржао четири 

радна састанка у току године, а један је одложен због неодазивања чланова. 

Огранак Ниш је у току целе године одржао три редовна састанка, а на првом је 

извршена примопредаја дужности између дотадашњег председника Зорице 

Станковић и новоизабраног председника Миљане Игњатовић-Кнежевић. Нови 

председник је на задужење добила и Пехар за најбољи огранак, који је ове 

године додељен Огранку Ниш. 

 Одржано је укупно 5 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. Стога ће се на следећој седници 

Скупштине размотрити додељивање неких функција појединим члановима за 

које се сматра да ће се одазвати задатку. Председник Савеза ће изнети предлог 

да се на следећој седници Скупштине за новог потпредседника Савеза уместо 

Драгољуба Станковића из Београда, постави Немања Драгаш из Београда. 

Драгољуб Станковић у току претходне године није показао довољно залагања 

за остваривање циљева Савеза, а Немања Драгаш је млад, перспективан, 

вишеструко награђиван песник, па се претпоставља да ће моћи своје 

активности усмерити у корист Савеза и привући већи број младих ствараоца у 

наше редове. 

 У току 2014 и даље је првенствени циљ Савеза био обезбеђивање просторија за 

рад, као и уврштање неких активности Савеза (колонија и слично) у културне 

активности града Новог Сада. И поред подизања износа годишње чланарине, 

због нередовног уплаћивања, нисамо имали могућности изнајмљивања 

просторија. Успели смо да од града добијем новчана средства на конкурсу, 

којим смо одржали Колонију, па стоји претпоставка да ако и наредне године 

прођемо на том конкурсу, створиће се услови да се иста убележи у Календар 

туристичких и културних манифестација у Новом Саду. 

 Председништво Савеза је наставило сарадњу са МЗ "Дунав“, али се већина 

активности одвијала у просторијама Удружења новосадских пензионера. 

 Дана 15.05.2014.године у Републици Србији проглашено је ванредно стање 

због елементарних непогода – поплава широм земље. Савез се укључио у 

акцију помагања државним органима кроз организовано прикупљање 

хуманитарне помоћи. У дане 18. и 19.05.2014.године у времену од 10 до 18 

часова, формиран је пункт – Сабирни центар где се вршило организовано 

прикупљање разних потрепштина. Пункт је био у просторијама Удружења 

новосадских пензионера, у Н.Саду, ул.Д.Аврамовића број 10. Дежурства су 

радили следећи чланови Савеза: Борка Драгољевић, Будимир Фрка, Горан 

Трифуновић, Љубомир Глигорић, Миленко Милошевић, Милош Иветић, 

Сандра Гргуревић и Радојка Кувизић, а њима је повремено помагао и Игор 

Станковић. Грађани су путем медија били обавештени о прикупљању, акценат 

је дат на: храна, пиће, одећа и обућа, санитарна и хигијенска средства, ћебад, 

пелене за децу. Прикупљено је 4 комбија разних ствари, највише одеће и 

обуће, који су предати Црвеном крсту. Сви чланови Савеза у отаџбини су били 

обавештени да помоћ могу пружити и у виду новчаних средстава и то уплатом 

на рачун Савеза. Укупно је уплаћено 1.500 динара (Зоран Маслаковић и Марија 

Миленковић, обоје из Ниша), а новац је пребачен на рачун Владе Републике 
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Србије. Сви чланови Савеза у расејању су били обавештени да помоћ могу 

послати путем транспорта или путем поште, на адресу Савеза. Уколико помоћ 

транспортују возилима, требају обавестити амбасаду Србије у земљи у којој 

живе. Рок прикупљања донација је крај маја. Није било таквих донација. Било 

је предвиђено да се акција прикупљања помоћи понавља периодично, у 

зависности од потребе, али тога није било. 

 

2. Пријем нових чланова: 

 На седницама Председништва Савеза у току 2014.године једногласно су 

примљени следећи чланови, укупно њих 46: 

1. Ана Жигић, Нови Београд 

2. Антон Ловрић, Ниш 

3. Бранислав Ђинђиновић, Београд 

4. Бранислав Филиповић, Београд 

5. Велимир Ковачевић, Нови Сад 

6. Вера Цветановић, Бабушница 

7. Горјана Ана Дабић, Београд 

8. Добринка Симић, Ниш 

9. Драгица Добријевић, Смедерево 

10. Драгица Савић, Бачка Паланка 

11. Душан Живковић, Београд 

12. Јелена Божиловић, Бабушница 

13. Јелена Јовановић, Велико Градиште 

14. Јованка Новковић-Перге, Сремска Митровица 

15. Катица Бабић, Нови Сад 

16. Љиљана Глигоријевић, Житковац 

17. Љиљана Марић, Смедерево 

18. Љиљана Митровић, Ниш, 

19. Љубинка Златковић, Ниш 

20. Љубинка Светозаревић, Ниш 

21. Љубомир Тројановић, Врање 

22. Маја Томић, Богатић 

23. Марија Миленковић, Ниш 

24. Милица Аранђеловић, Панчево 

25. Милојка Јововић, Подгорица, Црна Гора 

26. Милорад Куљић, Стари Лединци 

27. Милосав Влајић, Младеновац 

28. Милош Елек, Београд 

29. Миодраг Томић, Божињевац 

30. Мирјана Цветковић, Смедерево 

31. Мирјана Хемун, Сремски Карловци 

32. Мирослав Ђоловић, Београд 

33. Мирослава Цветковић, Смедерево 

34. Наталија Карић-Слијепчевић, Смедерево 

35. Никола Станковић, Београд 

36. Оливера Носов, Орљане 

37. Оливера Шестаков, Београд 

38. Петар Ћирић, Перлез 

39. Радомир Станојковић, Врањe 

40. Слађана Недељковић, Врањe 
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41. Слободанка Митровић, Ниш 

42. Снежана Алексић Станојловић, Нови Сад 

43. Снежана Милошевић, Врање 

44. Срба Ђорђевић, Врање 

45. Стојан Марјановић, Београд 

46. Тања Трашевић, Ниш 

 

3. Наредни задаци чланова Савеза за 2015.годину, 

 Крајем месеца јануара расписати нови конкурс за 9.међународну уметничку 

колонију „Панонски бисери“, који треба бити одржана последњег викенда месеца 

маја 2015.године, а са истим конкурисати на конкурсу Покрајинског секретаријата 

за културу или Градске управе за културу града Новог Сада, 2015.године. 

 Крајем месеца маја расписати нови конкурс за зборник „Сазвежђа 14“, који треба 

бити направљен до краја године, а са истим конкурисати на конкурсу 

Покрајинског секретаријата за културу или Градске управе за културу града 

Новог Сада, 2016.године. 

 Почетком месеца јануара расписати конкурс за зборник „Сазвежђа 13“. Књига би 

требала бити припремљена за штампу до краја пролећа, а са оквирном верзијом 

исте би конкурисали на конкурсу који расписује Покрајински секретаријат за 

културу АП Војводине или Градски завод за културу града Новог Сада. Уколико 

се не прође на конкурсту, финансирање ће бити од новчаних средстава који буде 

прикупљен уплатом чланарине. С тим у вези, простор за представљање радова 

чланова и даље је ограничен на једну страницу за поезију и три странице за прозу. 

 На Скупштини одабрати новог заменика Савеза, новог потпредседника Савеза и 

новог главног и одговорног уредника Уређивачко-издавачког одбора. 

 Наредне састанке Огранак Бабушница, Београд, Врање, Кикинда, Ниш и 

Смедерево, прве за 2015.годину одржати најкасније до краја месеца фебруара. 

Приоритетна тема састанка је  договор о будућој сарадњи и раду Огранка. 

 До марта 2015.године одштампати и поделити нови билтен под називом „Трагови 

душе“ број 4. 

 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. 

 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, преко 2013 и 2014 у којој није остварен (нити покушан). 

 Потпредседник Савеза (из Београда) и председник Огранка Београд ће 

организовати промоцију рада Савеза, на штанду Министарства за дијаспору као и 

на другим штандовима, на Сајму књига у Београду, у току месеца октобра. 

 Секретар Савеза ће до краја текуће године завршити 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 радили само 

председник Савеза Игор Станковић, потпредседник Савеза Милош Иветић и 

секретар Савеза Сандра Гргуревић. Као администратори група за огранке 

именовани су следећи чланови: Вера Цветановић, Горан Ранчић и Саша 
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Аранђеловић – за Огранак Бабушница, Братислав Петровић Браца - за Огранак 

Бела Паланка, Радисав Пантелић и Драгољуб Станковић - за Огранак Београд, 

Љубомир Тројановић - за Огранак Врање, Снежана Томин и Миодраг Бркин - за 

Огранак Кикинда, Марија Миленковић Маца и Миљана Игњатовић Кнежевић – за 

Огранак Ниш и Мирослав Болтрес – за Огранак Смедерево. Ажурни су били 

Радисав Пантелић, Братислав Петровић, Љубомир Тројановић, Марија 

Миленковић и Мирослав Болтрес, остали нису, нарочито кикинђани, који никако 

нису узели учешћа у уређивању групе. У наредном периоду треба радити на 

оснивању нових група, у складу са оснивањем огранака, те самим тим радити на 

адекватном ажурирању активности Савеза на профилу Савеза. 

 

4. Разно: 

 Чланарина (списак свих чланова који су платили чланарину за предметну годину – 

платило је укупно њих 121): 

1. Александар Бачко (преко рачуна), Београд 

2. Алтенка Сапунџиева (платио поштом - евро), Бугарска 

3. Ана Жигић (платила у БГ), Нови Београд 

4. Андреја Пауновић (преко рачуна), Београд 

5. Бојан Ивановић (преко рачуна), Ваљево 

6. Борислав Путник (платио у НС), Нови Сад 

7. Борка Драгољевић (платила у НС), Нови Сад 

8. Борка Живановић (платио у НС), Нови Сад још 100 

9. Бранислав Ђинђиновић (платио у БГ), Београд 

10. Бранка Зенг (преко рачуна), Панчево 

11. Братислав Петровић (преко рачуна), Бела Паланка 

12. Будимир Фрка (платио у НС), Нови Сад 

13. Вања Георгиева (платио поштом - евро), Велико Тарново, Бугарска 

14. Велимир Ковачевић (преко рачуна), Нови Сад 

15. Вера Александрић (почасна), Нови Сад 

16. Вера Цветановић (преко рачуна), Бабушница 

17. Вера Цветковић (платила у НС), Книћанин 

18. Верослава Малешевић (преко рачуна), Костолац 

19. Војислав Трумпић (преко рачуна), Ћуприја 

20. Гордана Миљковић (преко рачуна), Параћин 

21. Гордана Павловић (преко рачуна), Земун 

22. Горјана Ана Дабић (преко рачуна), Београд 

23. Гроздана Црепајац (преко рачуна), Банатски Карловац 

24. Дарко Бешлић (платио у НС), Београд 

25. Добрила Ристић (преко рачуна), Сокобања 

26. Добринка Симић (преко поште), Ниш 

27. Драгица Добријевић (преко рачуна), Смедерево 

28. Драгица Савић (преко рачуна), Бачка Паланка 

29. Драгица Ждралић (платила у НС), Петроварадин 

30. Драгица Кораћ Ивановић (преко рачуна), Београд 

31. Драгољуб Станковић (преко рачуна), Београд 

32. Душан Ђорђевић (преко рачуна), Ниш 

33. Душан Живковић (преко рачуна), Београд 

34. Душан Јовановић (преко рачуна), Бела Паланка 

35. Емилија Живковић (преко рачуна), Крагујевац 

36. Жељка Шош (преко рачуна), Нови Сад 
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37. Жељко Цеснак (преко рачуна), Пландиште 

38. Живојка Жујкић (преко рачуна), Ракова бара 

39. Загорка Ристивојевић Тополац (преко рачуна), Трстеник 

40. Зоран Недељковић (преко рачуна), Врање 

41. Зоран Маслаковић (преко рачуна), Ниш 

42. Зорица Станковић (преко рачуна), Ниш 

43. Зорка Чордашевић (платио у НС - динари), Франкфурт, Немачка 

44. Игор Станковић (платио у НС), Нови Сад 

45. Јелена Божиловић (преко рачуна), Бабушница 

46. Јелена Милојевић (преко рачуна), Горњи Милановац 

47. Јелица Богојевић (преко рачуна), Проваљеник 

48. Јован Стојиловић (преко рачуна), Крагујевац 

49. Јована Раилић (платила поштом - евро), Прњавор, Република Српска 

50. Катарина Стаменковић (преко рачуна), Врање 

51. Лазар Лаушев (платио у НС), Идвор 

52. Љиљана Глигоријевић (преко рачуна), Житковац 

53. Љиљана Марић (преко рачуна), Смедерево 

54. Љиљана Митровић (преко рачуна), Ниш 

55. Љиљана Фијат (платила у НС), Нови Сад 

56. Љубинка Светозаревић (преко рачуна), Ниш 

57. Љубиша Станковић (платио поштом - евро), Кронберг, Немачка 

58. Љубомир Глигорић (платио у НС), Нови Сад 

59. Љубомир Тројановић (преко рачуна), Врање 

60. Љупка Катана (преко рачуна), Београд 

61. Маја Томић (платила у НС), Богатић 

62. Марија Лесан (платила у НС), Београд 

63. Марија Миленковић (преко рачуна), Ниш 

64. Марина Адамовић (преко рачуна), Ниш 

65. Милан Добровољски (платио у НС), Маглић 

66. Милан Милутиновић (платио у БГ), Београд 

67. Миланка Голубовић (преко рачуна), Пожаревац 

68. Миле Костић (преко рачуна), Дубница 

69. Милета Томић (преко рачуна), Ваљево 

70. Милијана Голубовић (преко рачуна), Ужице 

71. Милица Аранђеловић (преко рачуна), Панчево 

72. Милица Стојковић (преко рачуна), Врање 

73. Милорад Куљић (преко рачуна), Стари Лединци 

74. Милосав Влајић (преко рачуна), Младеновац 

75. Милош Елек (преко рачуна), Београд 

76. Милош Иветић (платио у НС), Футог 

77. Миљана Игњатовић Кнежевић (преко рачуна), Ниш 

78. Миодраг Бркин (преко рачуна), Кикинда 

79. Миодраг Томић (преко рачуна), село Божињевац 

80. Миомирка Нешић (преко рачуна), Смедерево 

81. Мирјана Ђапо (платила у НС - евро), дистрикт Брчко 

82. Мирјана Соколовић (преко рачуна), Стара Пазова 

83. Мирјана Хемун (платила у НС), Сремски Карловци 

84. Мирјана Цветковић (преко рачуна), Смедерево 

85. Мирослав Болтрес (преко рачуна), Смедерево 

86. Мирослав Ђоловић (платио у БГ), Београд 
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87. Мирослава Цветковић (преко рачуна), Смедерево 

88. Нада Адамовић (преко рачуна), Кикинда 

89. Нада Ђурђевић (платила у НС), Нови Сад 

90. Нада Малек (преко рачуна), Панчево 

91. Наталија Карић-Слијепчевић (преко рачуна), Смедерево 

92. Невена Џаја, Беч (платила поштом - евро), Аустрија 

93. Негован Јоцић (преко рачуна), Бела Паланка 

94. Немања Драгаш (преко рачуна), Београд 

95. Никола Станковић (платио у БГ), Београд 

96. Оливера Носов (преко рачуна), Орљане 

97. Оливера Шестаков (преко рачуна), Београд 

98. Петар Јаћимовић (преко рачуна), Сремска Каменица 

99. Петар Шушњар (преко рачуна и у НС), Нови Сад 

100. Предраг Виденовић (преко рачуна), Сокобања 

101. Предраг Лазаров (платио у НС), Шид 

102. Предраг Радаковић (преко рачуна), Житиште 

103. Радисав Пантелић (платио у НС), Београд 

104. Радојка Кувизић (платила у НС), Нови Сад 

105. Ратко Белић (преко рачуна), Суботица 

106. Ружена Краћица (путем поште), Падина 

107. Савка Козић (платила у НС), Беочин 

108. Сандра Гргуревић (платио у НС), Нови Сад 

109. Саша Аранђеловић (преко рачуна), Бабушница 

110. Славица Лалошевић (преко рачуна), Нови Сад 

111. Славица Мијатовић (преко рачуна), Лозница 

112. Славица Нићифоровић-Веселиновић (преко рачуна), Раковац 

113. Слободан Савић (платио у НС), Вукошић 

114. Снежана Влајнић-Костић (платила у БГ - евро), Лимасол, Кипар 

115. Снежана Алексић Станојловић (платила у НС),  Нови Сад 

116. Срба Ђорђевић (преко рачуна), Врање 

117. Стела Михаиловић (преко рачуна), Београд 

118. Стоианка Попова (преко рачуна), Софија, Бугарска 

119. Стојанка Ковачевић (платила у НС), Сремски Карловци 

120. Тања Трашевић (преко рачуна), Ниш 

121. Татјана Вујанић (преко рачуна), Надаљ 

Нажалост, у току 2014 године велики број чланова није уплатио чланарину и због тога 

им престаје чланство с почетком 2015 године, у складу са Статутом. Сви чланови 

Савеза су са обавезама упознати у неколико прилика путем медија – интернет и СМС 

поруке. 

 Престанак чланства: 

Смрт (0 члана): 

Неплаћена чланарина у претходној години (64 члана): 

1. Александар Станојевић, Ниш 

2. Ана Берта, Инђија 

3. Ана Ранковић, Обреновац 

4. Андро Мошић, Београд 

5. Анета Александров, Врање 

6. Антон Ловрић, Ниш 

7. Бојан Митић, Врање 

8. Борис Стојанов, Јагодина 
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9. Борислав Гаврић, Бијељина, Република Српска 

10. Босиљка Перић-Батак, Батајница 

11. Бранислав Филиповић, Београд 

12. Бранко Маравић, Халмстад, Шведска 

13. Владимир Рапченко, Сремски Карловци 

14. Владисав Арсеновић, Шабац 

15. Гојко Ћурчић, Нови Сад 

16. Горан Матић, Београд 

17. Горан Ранчић, Бабушница 

18. Горан Трифуновић, Нови Сад 

19. Гордана Јовановић Шарић, Шимановци 

20. Гордана Шарчевић, Нови Сад  

21. Горица Ђурђевић, Дервента, Република Српска 

22. Даринка Трифовић, Београд 

23. Драган Драгићевић, Књажевац 

24. Елвира Будалић, Кула 

25. Емилија Јелић, Нови Сад 

26. Емилија Остојић, Ниш 

27. Живка Зубанов, Беочин 

28. Зора Рашка, Остојићево 

29. Зорица Марков, Кикинда 

30. Зорица Станковић, Футог 

31. Јадранка Ћулум, Вршац 

32. Јелена Јовановић, Велико Градиште 

33. Јован Богдановић, Нови Сад 

34. Јованка Новковић-Перге, Сремска Митровица 

35. Катица Бабић, Нови Сад 

36. Лепосава Увалин, Кикинда 

37. Љубица Вуков-Михајило, Петроварадин 

38. Марина Јовановић, Лесковац 

39. Милан Пантић, Лозница 

40. Миленко Милошевић, Маглић 

41. Милица Докнић, Ниш 

42. Милка Вујновић, Њуарк, Америка 

43. Милојка Јововић, Подгорица, Црна Гора 

44. Милош Ђошен, Београд 

45. Мирјана Крчмар, Кикинда 

46. Нада Вукичевић, Београд 

47. Нађа Бранков, Вршац 

48. Нена Миљановић, Шабац 

49. Ненад Милкић, Бања Ковиљача 

50. Ненад Плавшић, Београд 

51. Ненад Радош, Београд 

52. Петар Ћирић, Перлез 

53. Радомир Станојковић, Врање 

54. Ружица Кљајић, Сомбор 

55. Сања Шкорић, Футог 

56. Славица Благојевић, Лешје 

57. Слађана Недељковић, Врање 

58. Слободанка Митровић, Ниш 
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59. Снежана Милошевић, Врање 

60. Снежана Томин, Кикинда 

61. Соња Стоиљковић, Лучица 

62. Стојан Марјановић, Београд 

63. Тадија Ераковић, Нови Сад 

64. Тамара Луцић Динић, Неготин 

Својевољно иступање из Савеза из објективних или субјективних разлога, а на 

писмени захтев (4 члана): 

1. Љубинка Златковић, Ниш, 

2. Олга Грачко, Нови Сад, 

3. Сабах Ал-Зубеиди, Београд, 

4. др Татјана Богдановић, Ниш. 

Укупно је престало чланство 68 чланa Савеза. 

 Друге активности: 

 Дана 22.02.2014.године, у времену од 17,00 до 18,30 часова, одржана је редовна 

седница Скупштине Савеза у Новом Саду, у просторијама Месне заједнице "Дунав", 

ул.Београдски кеј бр.19а, на којој су, између осталог, прочитани Годишњи извештај о 

раду за 2013.годину, Годишњи план рада за 2014.годину и Финансијски план за 

2014.годину. Постављени су и неки нови чланови у органима Савеза. Од стране 

књиговодствене агенције Р & М, урађен је годишњи финансијски извештај, који је 

прослеђен АПР. 

 Није било дисциплинских поступака против чланова Савеза. 

 Број „пријатеља“ Савеза на Фејсбуку је половином године премашио бројку од пет 

хиљада, те смо морали поједине „пријатеље“ да уклонимо из „круга“ – то смо урадили 

са профилима који нису лични и који немају везе са књижевношћу, како би направили 

места за све друге којима је овај вид испољавања уметности заиста битан. Морамо 

још једанпут напоменути да је овај вид рекламирања заиста најекономичнији и 

најбржи, јер је 90% чланова примљених у 2014.години, за Савез сазнало преко 

Фејсбука. 

 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 и даље 

бити адекватно новчано награђен и то током текуће године, када се за то створе 

услови (када се уплате чланарине из расејања). 

 Од стране штампарије „Лито Студио“ из Новог Сада, половином месеца децембра, и 

ове године смо, као и прошле, добили на поклон џепне календаре са логом СКОР-а, 

тираж 700 комада, а заслуге за то и даље носи Љубомир Глигорић, ујак власника 

штампарије господина Зорана Борчића. Календари су члановима Огранка Ниш 

подељени на прослави Песничке Нове године, а осталима ће бити подељени на 

седници Скупштине. 

 

 Приходи и расходи: 

РАЧУН: 

 За пријаву јавног скупа – одржавање уметничке колоније уплаћена је 

административна такса од 290 динара. 

 Путем поште члановима Савеза послато је следеће: зборници „Сазвежђа 12“ и 

„Принциповање“, дистрибуирани су свим члановима који су учествовали у њима 

својим радовима (осим члановима из Бабушнице, Београда, Врања, Кикинде, Ниша, 

Новог Сада и Смедерева, као и појединима којима је подељен на други начин), билтен 

„Трагови душе 3“ и нове чланске карте. Послато је 37 обичних писама и 13 



~ 19 ~ 

 

међународних писама. Укупно је, у више наврата, потрошено 7.016 динара, а 

уплаћено је 13.000 динара. Тренутно имамо још 640,50 динара на том рачуну. 

 Председник Савеза је од дана 01.05.2013.године услед обавезе продужавања Уговора 

са Телеком Србија, са истима потписао нови Уговор на период од две године, за 

коришћење тзв.„Box 4“ пакет, који подразумева телевизију, интернет, фиксни и 

мобилни телефон. С обзиром да председник за потребе Савеза, осим мобилног 

телефона, користи и интернет конекцију, а понекад и телевизијски пријемник, и на те 

потребе утроши око 80 % целокупног кредита, Савез је са њим, као његовим 

представником, склопио Уговор којим је регулисано да ће Савез подмирити половину 

годишњих трошкова преплате за овај пакет, што би износило негде око 18.000 динара. 

Председник Савеза је рефундирао укупно 28.693 (децембар 2013, јануар - мај 2014) са 

рачуна Савеза трошкови плаћања наведеног пакета за период уплате (2014). 

 За потребе штампања трећег броја билтена „Трагови душе“, са рачуна Савеза је 

уплаћено 10.000 динара за услугу штампања и припреме за штампу (штампарија 

„Горапрес“, Земун). 

 За потребе штампања зборника „Принциповање“, са 8.Међународне уметничке 

колоније „Панонски бисери“ са рачуна Савеза је уплаћено 31.000 динара за услугу 

штампања и припреме за штампу (штампарија „Горапрес“, Земун). 

 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. У току 2014 године то је 

урадило пет чланова Савеза и то: Вера Цветковић, Лепосава Увалин (2 пута), Марија 

Миленковић, Миле Костић, Милош Иветић (3 пута), дакле укупно 12.000 динара. 

 За  ИСБН број је Народној библиотеци Србије са рачуна уплаћено 8.100 динара 

(зборници, збирке песама…). 

 За ЦИП је поводом уплате Матици српској са рачуна Савеза рефундирано укупно 

2.000 динара. 

 За ИСБН број и бар-код, на рачун Савеза је уплаћено укупно 6.750 динара: Вера 

Цветковић – 1.350, Лепосава Увалин – 2.700, Марија Миленковић – 1.350, Миле 

Костић – 1.350. Од донације која је уплаћена за потребе штампања књиге Иветић 

Милоша, плаћено је три ИСБН броја и три бар кода за књиге Иветић Милоша. 

 За ЦИП, на рачун Савеза је уплаћено укупно 5.000 динара: Вера Цветковић, Лепосава 

Увалин, Марија Миленковић, Миле Костић. 

 За израду годишњег финансијског извештаја за 2013 годину, Агенцији Р & М, 

уплаћено је 11.500 динара. Такође, за израду шестомесечног извештаја за 2014.годину, 

наведеној агенцији је уплаћено 5.800 динара. 

 На име накнаде за регистрацију финансијског извештаја, АПР је са рачуна Савеза 

уплаћено 400 динара. 

 За потребе награда поводом прославе Дана Савеза, са рачуна Савеза је рефундирано 

5.760 динара (урамљивање слика). Награде су уручене како заслужним члановима, 

тако и сарадницима Савеза. 

 За продуживање домена сајта Савеза уплаћено је 3.777,8 динара - Орион Телеком 

(ИНТ ЦС д.о.о, Београд). 

 За продуживање ћириличног домена сајта Савеза уплаћено је 449 динара (ИНТ ЦС 

д.о.о, Београд). 

 За трошкове организовања коктела након годишње Скупштине, са рачуна Савеза 

рефундирано је 3.375 динара. 
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 За трошкове организовања коктела после промоција, са рачуна Савеза рефундирано је 

288 динара. 

 За трошкове службеног путовања (гориво и путарина) руководства Савеза на 

промоцију зборника у Београду, Старој Пазови и Кикинди са рачуна Савеза је 

рефундирано 15.073 динара. 

 За израду идејног решења визит карти за чланове органа Савеза, студију за графички 

дизајн „Владарт студио“, са рачуна Савеза је уплаћено 4.000 динара. 

 За израду визит карти за чланове органа Савеза, штампарији „Принтекспрес“, са 

рачуна Савеза је уплаћено 9.792 динара. 

 За израду и штампу дилома и других награда за Дан Савеза, штампарији 

„Принтекспрес“, са рачуна Савеза је уплаћено први пут 1.076,40 динара, а потом 

(накнадна израда једне Дипломе и једне Повеље) још 360 динара. 

 За израду заставе, стоних заставица (постоље и копље за заставу, и месингани сталци 

за 7 заставица) предузећу „ДЕС“, уплаћено је 15.024 динара. Додатно је уплаћено још 

3.168 динара за израду још 3 стоних саставица (са месинганим сталцима) и преправку 

копља и заставе (скраћивање). Укупно је уплаћено 18.192.динара.  

 На име учешћа за зборник „Принциповање“ уплаћено је 3.600 динара (300 динара по 

учеснику): Љубомир Тројановић, Марија Миленковић, Мирјана Соколовић, Мирослав 

Болтрес, Петар Јаћимовић. 

 На име новчане помоћи за поплављена подручја, укупно је 2 члана уплатило и то: 

Марија Миленковић 1000 и Зоран Маслаковић 500 динара, обоје су из Ниша, укупно 

1500 динара. Та сума је уплаћена на рачун Владе Р.Србије. 

 Потпредседнику Савеза, Иветић Милошу, на име рефундирања трошкова за гориво, 

по одлуци Председништва од дана 17.05.2014.године, са рачуна Савеза је исплаћено 

1.499 динара. 

 На рачун Савеза од стране Градске управе за културу града Новог Сада уплаћено је 

укупно 270.000 динара, у два наврата: 150.000 и 120.000 динара, на име 

суфинансирања – по конкурсу. 

 Савез је добио једну донацију: 6.000 динара од стране Дунис д.о.о, из Новог Сада (за 

потребе штампања књига Милоша Иветића из Футога). 

 

Усклађивањем са новим прописима, угашен је рачун у Народном трезору, јула 

2014.године. 

 

БЛАГАЈНА: 

 Дана 22.02.2014.године уплаћено 9500 динара (чланарина), салдо је 9500 динара. 

 Дана 24.02.2014. године, на рачун из благајне је уплаћено 9.500 динара, салдо је 0. 

 Дана 28.03.2014.године уплаћено је 6500 динара (чланарина), салдо је 6500 динара. 

 Дана 01.04.2014.године на рачун је из благајне уплаћено 6000 динара (500 је 

рефундирано за потребе куповине коктела за прославу Дана Савеза), салдо је 0. 

 Дана 10.04.2014.године уплаћено је 3000 динара (чланарина), салдо је 3000 динара. 

 Дана 12.04.2014.године на рачун из благајне је уплаћено 2890 динара (110 је 

рефундирано за потребе куповине Дневника благајне), салдо је 0 динара. 

 Дана 23.05.2014.године уплаћено је 3450 динара (чланарина, ИСБН, бар код и ЦИП), 

салдо је 3450 динара. 

 Дана 23.05.2014.године на рачун из благајне је уплаћено 3450 динара, салдо је 0. 

 Дана 22.06.2014.године уплаћено је 2500 динара (чланарина; употреба знака), салдо је 

2500 динара. 

 Дана 24.06.2014.године на рачун из благајне је уплаћено 2500 динара, салдо је 0. 

 Дана 28.09.2014.године уплаћено је 22200 динара (чланарина), салдо је 22200 динара. 
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 Дана 29.09.2014.године на рачун из благајне уплаћено је 22200 динара, салдо је 0. 

Новац из благајне Савеза од чланарина уплаћених од чланова из расејања (укупно 40 

евра искоришћен је за плаћање услуге администратору сајта Савеза. 

 

 Проблеми у раду: 

 Документација Савеза је и даље поприлично сређена. У току 2014 године 

радило се „ручно“ сређивање документација, након чега је секретар Савеза све 

те промене уносио у електронску форму документације. Када се обезбеде 

просторије Савеза, са фиксном линијом телефона (или службеним мобилним 

телефоном), како би трошкови позивања могли бити о трошку Савеза, 

приступиће се задатку извлачења свих приступница које нису детаљно 

попуњене (недостаје контакт телефон, електронска адреса и друго), како би се 

остварио контакт са наведеним члановима и то исправило након сређивања 

Регистра приступница и Регистра чланова. 

 Огранак Београд је у 2014 години добио новог председника. На редовној 

седници Скупштине 22.02.2014.године укинуто је овлашћење Нади Вукићевић 

Дринској и исто предато Радисаву Пантелићу. Нада је била предложена за 

функцију Главног и одговорног уредника Уређивачко-издавачког одбора, где 

би могла својим залагањем остварити максималне резултате, но иста је то 

одбила, тако да је та функција остала упражњена. Рад председника Огранка 

Београд може се оценити као задовољавајући. Није било пуно активности 

организованих у име Савеза, осим промоција зборника. Примећено је да се 

Радисав Пантелић организује заједничке активности са другим клубовима, те 

му је скренута пажња да мора појачати самосталне активности огранка. У току 

2014 године првенствени циљ Огранка је повећање чланства које жели да 

остане у Савезу, јер је примећено да поједини чланови не желе да уплате 

чланарину, након учлањивања, иако су били упознати са условима. На предлог 

председника Савеза уместо Миленка Милошевића као члана Уређивачко-

издавачког одбора изабран је Љубомир Глигорић из Новог Сада. Миленко је, 

због приватних обавеза, спречен да остварује задатке који су му поверени као 

члану, а Љубомир је један од најактивнијих чланова Савеза, а исти се врло 

добро одазвао задацима. 

 Др Татјана Богдановић која је вршила функцију председника Огранка Ниш 

дала је оставку на функцију и чланство у Савезу дана 09.03.2014.године. 

Уместо ње, на чело огранка је једногласном одлуком Председништва, на 

седници одржаној дана 28.03.2014.године постављена Зорица Станковић из 

Ниша. Иста је смењена дана 12.09.2014.године када је за новог председника, 

такође једногласном одлуком Председништва, постављена Миљана 

Игњатовић-Кнежевић. 

 Огранак у Белој Паланци је формиран 28.01.2014.године а за председника је 

постављен Братислав Петровић. Огранак је угашен дана 08.11.2014.године, 

након што је Братислав Петровић дао оставку на функцију, и тада је формиран 

Огранак Бабушница, а на чело огранка је постављена Вера Цветановић из 

Бабушнице, нови члан Савеза. 

 Огранак у Смедереву је формиран 02.03.2013.године а за председника је 

постављен Мирослав Болтрес. Огранак није имао посебних активности у току 

2014.године, те се од њих очекује бољи рад у току 2015.године. 

 Крајем 2013.године, тачније 15.11.2013.године, наново је (по други пут) 

формиран Огранак Врање. За председника Огранка постављен је Бојан Митић, 

млади песник који је показао ентузијазам у раду Савеза. Дана 
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12.09.2014.године, једногласном одлуком Председништва, за новог 

председника постављен је Љубомир Тројановић. 

 Председник Огранка Кикинда Снежана Томин није платила чланарину, па јој је 

аутоматски престало чланство у Савезу. Због неплаћања чланарине и других 

чланова Огранка Кикинда, исти је спао на 3 члана, тако да се гаси. У случају да 

се то наново активирају поједини чланови или се учлане нови, Председништво 

ће за новог председника тог огранка предложити Миодрага Бркина из Кикинде, 

који је у досадашњем раду показао залагање за остваривање циљева Савеза. 

 Централа Савеза а и Огранци и даље имају проблема са обезбеђивањем 

просторија за њихов рад. Почетком године потписан је Споразум са 

Удружењем новосадских пензионера. У складу са тим Споразумом, централа је 

добила на ограничено коришћење просторије УНП, које се налазе у Новом 

Саду, улица Димитрија Аврамовића број 10. Простор се састоји од једне сале 

за састанке, две канцеларије и тоалета. Централа може користити салу за 

састанке, као и тоалет, сваког дана у послеподневним часовима и викендом, 

када УНС нема својих активности. Такође, добили смо могућност да своје 

књиге, а и заставу ставимо на прозор просторија, како би били на увид 

пролазницима. Савез је заузврат, у више наврата присуствовао књижевним 

вечерима и промоцијама које је организовао УНС. Досадашња сарадња се 

може оценити као добра. Огранак Београд је у току 2014 године користио 

просторије Установе културе Палилула, а Огранак Кикинда просторије 

књижевног клуба „Душко Трифуновић“, али то само по интерном договору. 

Огранак Врање је дана 23.10.014.године упутио писмени захтев Градском 

већнику за култури и Градоначелнику Града Врања за уступање просторије на 

коришћење, на који до краја године није одговорено. Централа Савеза је 

почетком године разматрала изнајмљивање неког пословног простора, али 

уплаћивање чланарине – основног новчаног средства за рад није ишло како 

треба, те није ни било могућности. На предлог Председништва на седници 

Скупштине почетком године усвојено је повећање чланарине и то са 500 на 

1.000 динара за чланове у отаџбини и са 15 на 20 евра за чланове у расејању. 

 

 

Других новости и догађаја од значаја за рад Савеза није било. 

 

Извештај достављам на увид и даље поступање. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  ИЗВЕШТАЈ ПОДНОСИ: 

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК СКОР 

                                                                                                                         Игор Станковић 


