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КОНСТИТУИСАЊЕ УО УКС
24.12.2018.
Присутни: Милован Витезовић, Новица Соврлић, Драган Мраовић, Видак Масловарић,
Селимир Радуловић, Адам Пуслојић, Живоран Ајдачић, Петар Жебељан, Милош
Јанковић, Горан Ђорђевић. Одсутни: Гордана Влајић из здравствених разлога.
Испред НО присутан Дејан Мастиловић.
Дневни Ред:
1. Конституисање новог Управног одбора
- Избор председника Удружења књижевника Србије
- Избор заменика председника
- Избор два потпредседника
2. Предлог заступника УКС у АПР-у
Предлог лица овлашћених за депоновање потписа
3. Предлог председника Одбора УКС за међународну сарадњу.
Предлог вођења послова око оснивања Академије књижевника Србије, пројекта
„Велики господин Дунав“, Издавачке делатности УКС и „Балканског Удружења
писаца“
4. Разно
1. Седницу отвара у 10:00 часова генерални секретар Бранислав Вељковић који
чита дневни ред и предлаже Живорада Ајдачића да руководи конститутивном
седницом.
Дневни ред и предлог се усвајају.
Живорад Ајдачић тражи реч и поздравља све присутне. Истиче да је пред управом
тежак задатак који им је поверила Скупштина. Подсећа да је једна од битнијих ставки
да се мења Статут УКС који је из 2009. године.
Предлаже да се потврди функција заменика председника, о чему је он говорио и на
Скупштини.
За председника предлаже да се изабере песник Милован Витезовић.

Управни одбор једногласном одлуком на место председника бира Милована
Витезовића. Једини уздржан је новоизабрани председник Милован Витезовић.
Драган Мраовић узима реч и истиче да је од изузетног значаја да на челу Удружења
буде истакнути књижевник и да сви чланови УО треба да пруже максималну подршку
новом председнику, заменику председника и потпредседницима
Живорад Ајдачић предлаже да се изаберу подпредседници Удружења књижевника
Србије. Предложено је да потпредседници буду Селимир Радуловић из Војводине и
Новица Соврлић са Косова и Метохије. Предлог је стављен на гласање. Једногласном
одлуком изабрани су Селимир Радуловић и Новица Соврлић за потпредседнике УКС.
Живорад Ајдачић даје предлог да се изабере заменик председника, како би Управа на
оперативнији начин могла да функционише и потпомогне рад председника Милована
Витезовића.
Предложено је да на то место заменика председника УКС буде изабран Милош
Јанковић. 8 чланова УО је подржало ту одлуку, уздржани су остали Милош Јанковић и
Селимир Радуловић . Милош Јанковић је изабран за заменика председника УКС.
2. Ради оперативнијег функционисања Удружења УО једногласно је донео одлуку
да потписници буду, поред председника Милована Витезовића, Бранислав
Вељковић, Милош Јанковић и Живорад Ајдачић.
3. Живорад Ајдачић прелази на 3. тачку дневног реда и предлаже да УО изабере
свог представника који ће се ангажовати око успоставњања радне групе за
организацију „Дана Ђирила и Методија“ и Београдских међународних сусрета
писаца као и сарадњом са разним институцијама из иностранства. Тај задатак је
поверен господину Видаку Масловарићу и он ће бити члан УО задужен за
функционисање Одбора за међународну сарадњу.
Следећи предлог је да се оформи Академија удружења књижевника Србије и њу
ће водити књижевник УКС Радомир Андрић. Адам Пуслојић предлаже да у тој
групи која ће водити Академију буду и Срба Игњатовић и Александар Петров.
Д. Мраовић предлаже и А. Пуслојића као координатора. Предлог је прихваћен
од стране УО.
Када је издавачка делатност УКС у питању, УО задужио је Петра Жебељана, а
као његов заменик постављен је Миломир Краговић. У раду ове радне групе
такође је указано поверење и досадашњим њеним члановима Радомиру Андрићу
и Браниславу Вељковићу.
Милош Јанковић подржава иницијативу да се покрене „Балканско Удружење
писаца“ као добар и користан пројекат који треба подржати и на име тог
пројекта можемо конкурисати за средства из иностранства и он преузима на себе
обавезу да ту идеју реализује.
Рад на значајном пројекту „Велики господин Дунав“ и даље ће се бавити радна
група на челу са Радомиром Андрићем.
4. Живорад Ајдачић обавештава УО УКС да Скупштина града Београда намерава
да распише конкурс за 3700 улица која немају имена и задатак нове управе је да

за месец дана предложи имена истакнутих преминулих чланова Удружења
којима до сада није указана одговарајућа почаст.
Милован Витезовић се захваљује Скупштини и Управи УКС на добијеном
поверењу и истиче жељу да ова управа ради сложно и у интересу Удружења, као
и да се рехабилитују уметност и углед писаца.
Милош Јанковић се такође захвалио на поверењу и истиче да ће се његов
допринос Удружењу видети већ за 5-6 месеци.
Седница је завршена у 11:35.
Записник водио:
Александар Божовић

Записник оверава:
Живорад Ајдачић

