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ЗАПИСНИК СА ТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА УКС ОДРЖАНЕ 12.03.2019.
У 12 ЧАСОВА.
Присутни: Милош Јанковић, Новица Соврлић, Драган Мраовић, Видак Масловарић,
Адам Пуслојић, Живорад Ајдачић, Гордана Влајић, Петар Жебељан, Горан Ђорђевић.
Одсутни: Милован Витезовић, Селимир Радуловић.

ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ РЕДА

1.
2.
3.
4.

Усвајање Записника са Друге седнице УО УКС
Измена и допуна Статута УКС
Израда стратегије УКС за 2019-2023
Разно (предлози и сугестије, текућа питања)

Председавајући седницом: Милош Јанковић.
1. Милош Јанковић отвара седницу у 12:00 и обавештава УО да се председник
УКС Милован Витезовић јавио уочи седнице и да је оправдано одсутан. Такође,
свој изостанак је оправдао и господин Селимир Радуловић. Након овог
обавештења господин Јанковић констатује да постоји кворум, након чега чита
дневни ред и пита чланове Управног одбора да ли неко има предлог за допуну
истог. Сви чланови се слажу са предложеним дневним редом.
Милош Јанковић пита чланове УО да ли се слажу са записником са друге
седнице УО. Једногласно је усвојен записник са прошле седнице.
2. Милош Јанковић прелази на тачку два дневног реда „Измене и допуне Статута
УКС“.
Потребно је да се направи Радна група која ће усагласити све допуне и измене
везане за Статут, након чега ће предлог ићи на усвајање истог на редовној
Скупштини УКС. Начелна препорука је да се у Статуту свуда где је то потребно
реч Управа замени речима Управни одбор.
Након гласања, за чланове Радне групе изабрани су Горан Ђорђевић, члан УО,
Милош Раденковић, адвокат и Бранислав Вељковић, генерални секретар УКС.

УО је дао предлог да се одређени чланови Статута измене:
Члан 17.
Додаје се прецизна формулација да су органи УКС, који се бирају на годишњој
скупштини у мандату од четири године, са могућношћу поновног избора у
трајању од још једног мандата.
1. Управни одбор
2. Надзорни одбор.
3. Веће Части.
Чланови УКС могу поново бити бирани на неку од функција у органима УКС
након протока 4 године од обављања последње функције у неком од органа.
Избор у један орган, не значи аутоматски да члан УКС не може бити биран у
други орган.
Члан 19.
Донета је одлука да се два одбора споје у један. Реч је о Одбору за заштиту
уметничке слободе и Одбору за заштиту људских права.
Члан 23.
Донета је одлука да се у овом члану, у ставу 5 дода и заменик председника, тако
да став убудуће гласи: Управни одбор, из редова изабраних чланова Управног
одбора, бира председника, заменика председника и два потпредседника
Удружења.
Такође, у истом члану, у ставу 7, додаје се: заменик председника, неко од
потпредседника или лице које председник овласти, тако да став сада гласи:
Радом Управног одбора руководи председник Удружења, а у случају његове
спречености – заменик председника, неко од потпредседника или лице које
председник овласти.
Члан 26.
Донета је одлука да су у ставу 5 додаје да председник може бити разрешен
дужности, поред већ побројаних услова, и на на предлог 2/3 чланова УО.
Члан 29.
У ставу 2 овог члана додаје се: с тим да исто лице може бити бирано у више
мандата на функцију.
Отвара се расправа о увођењу титуле почасног председника.
Живорад Ајдачић истиче да би се учинила неправда према свим председницима
Удружења који су ранијих година били на челу УКС.
Адам Пуслојић предлаже да се свим живим председницима додели ова титула.
Након темељне дискусије на ову тему, дошло се до гласања. На гласању су се
нашла два предлога:
1. Предлог да се не уводи титула почасног председника
2. Предлог да се свим живим председницима додели ова почаст.

За предлог број један су гласали сви присутни на седници УО, сем Адама
Пуслојића који је био за предлог број два.
Предлог Новице Соврлића да се у Статут унесе да је Друштво књижевника
Косова и Метохије колективни члан Удружења књижевника Србије.
Предлог се усваја.
Овим предлогом се окончава друга тачка дневног реда, уз закључак да се о
донетим одлукама обавести и радна група за измене и допуне Статута УКС, која
ће исте правно уподобити и припремити за усвајање на редовној годишњој
скупштини УКС у 2019. години.
3. Милош Јанковић прелази на трећу тачку дневног реда и обавештава Управни
одбор да је био на састанку са министром културе и да је договорено да у
наредних неколико дана министар посети просторије УКС, а све у вези са
Стратегијом УКС коју је урадила Радна група на челу са Драганом Мраовићем.
Господин Мраовић добија реч да упозна УО о коначној верзији Стратегије УКС.
Након изнете Стратегије, одлучено је да чланови УО који имају допуне у вези
са Стратегијом, допуне пошаљу до сутра (13.3.2019.) до 12 часова, када ћемо
Нацрт Стратегије послати и министру културе Републике Србије.
4. Милош Јанковић прелази на четврту тачку дневног реда:
Обавештава чланове УО да је обезбедио још 7 рачунара (укупно 8).
Након тога, упознаје УО о допису Мирослава Цере Михаиловића и став УО је да
се пружи подршка нашем колеги из Врања.
Драган Мраовић упознаје УО о иницијативи да се Арно Гујон прими у чланство
УКС. Сви присутни поздрављају одлуку уз напомену да господина Гујона
требамо примити у чланство УКС по позиву, а да организујемо и конференцију
за новинаре, како би се све то и медијски пропратило.
Миљурко Вукадиновић је дао предлог да се чланови УО укључе у акцију „ДАН
УОЧИ“. Акција је везана за организовање дискусионе трибине и песничког
митинга поводом 20 година од НАТО бомбардовања.
Милош Јанковић извештава чланове УО да ће у наредних 2 до 3 дана бити
потписан споразум са СКД у вези наплате електричне енергије. Споразум ће
бити идентичан као и онај који имамо са УКПС.
Адам Пуслојић је добио подршку УО да сазове Радну групу која ће се бавити
оснивањем Академије УКС.
Живорад Ајдачић обавештава чланове УО да су Златни беочуг добили
Београдски међународни сусрети писаца, као и заменик председника УКС
Милош Јанковић.
Живорад Ајдачић предлаже Драгана Мраовића за представника Удружења
књижевника Србије у Координационом одбору репрезентативних уметничких
удружења.

Седница је завршена у 14:06.
Записник водио:
Александар Божовић

Записник оверава:
Милош Јанковић

