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ЗАПИСНИК СА ДРУГЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА УКС ОДРЖАНЕ 19.02.2019. 

У 12 ЧАСОВА. 

 

Присутни: Милош Јанковић, Новица Соврлић, Драган Мраовић, Видак Масловарић, 

Адам Пуслојић, Живоран Ајдачић, Гордана Влајић, Петар Жебељан, Селимир 

Радуловић,  Горан Ђорђевић.  

 

Одсутни: Милован Витезовић,. 

 

Испред НО присутан Луне Левајац. 

 

ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ РЕДА 

 

1. Предлог дневног реда и његово усвајање 

2. Усвајање Записника са Прве седнице УО УКС 

3. Усвајање Финансијског извештаја за 2018. годину 

4. Извештај и дискусија о реализацији усвојених закључака са Прве седнице 

5. Извештај радне групе за израду стратегије УКС за 2019-2023, допуна, 

предлагање, гласање и усвајање 

6. Нормативно-правна питања, предлози за измене и допуне  

- Предлог измена и допуна Пословника о раду УО УКС, гласање 

- Предлог измена и допуна Правилника о употреби знака УКС, гласање 

- Предлог измена и допуна Пословника о раду скупштине УКС, гласање 

- Предлог измена и допуна Правилника о систематизацији радних места у РЗ 

УКС, гласање 

- Предлог измена и допуна Правилника о пријему у чланство УКС, гласање 

- Предлог измена и допуна Правилника о додељивању награде „Милан Ракић“, 

гласање 

- Предлози за формирање радних тела и комисија УКС која нису формирана, 

гласање 

- Предлог измена и допуна Статута УКС, гласање 

7. Расправа и одлучивање/гласање о предлозима и сугестијама Надзорног одбора 

УКС упућених УО УКС 

8. Разно (предлози и сугестије, текућа питања) 

 

 

Председавајући седницом: Милош Јанковић. 

 

1. Милош Јанковић отвара седницу у 12:05 и констатује да постоји кворум након 

чега чита дневни ред и пита чланове Управног одбора да ли неко има предлог за 

допуну истог. 
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Живорад Ајдачић предлаже да се као 8. тачка дневног реда дода расправа у вези 

избора чланова за национални савет за културу Републике Србије. 

Предлог се усваја и ставља под тачку 8 дневног реда, а тачка Разно прелази на 

тачку 9. 

 

 Дневни ред је једногласно усвојен.  

 

2. Милош Јанковић прелази на тачку два дневног реда и пита чланове Управног 

одбора да ли се усваја записника са прве седнице УО, одржане 16.1.2019.  

 

Записник је једногласно увојен. 

 

3. Милош Јанковић прелази на трећу тачку дневног реда и обавештава Управни 

одбор да је НО заседао у току данашњег дана где су разматрали финансијски 

извештај за 2018. годину. 

Председник НО Луне Левајац извештава УО о детаљима састанка и истиче да је 

НО једногласно усвојио финансијски извештај. 

Милош Јанковић ставља на гласање питање о усвајању финансијског извештаја. 

УО једногласно усваја финансијски извештај за 2018. годину.  

 

4. Милош Јанковић прелази на четврту тачку дневног реда и извештава УО о 

закључцима са претходне седнице, као и са задужењима која су добили чланови 

УО. 

Када је у питању споразум о наплати рачуна за електричну енергију, постоји 

писмени договор са Удружењем преводилаца Србије, предлог је да се исти 

предлог направи и са СКД. 

Живорад Ајдачић даје предлог да се то Удружење пријави Министарству 

културе. 

Милош Јанковић ставља оба предлога на гласање. Једногласно је усвојен 

предлог да се направи споразум са СКД и ту обавезу на себе преузимају Милош 

Јанковић и Видак Масловарић. 

Милош Јанковић чита и остала задужења која су добили чланови УО и 

констатује да су сви закључци са предходне седнице реализовани. 

 

 

5. Милош Јанковић прелази на пету тачку дневног реда и користи прилику да 

похвали рад Радне групе која је припремила Нацрт стратегије УКС за приод 

2019-2023. годину. Обавештава чланове УО да се пред ову седницу чуо и са 

председником Удружења Милованом Витезовићем који је такође похвалио 

Нацрт и истакао да Удружење мора и медијски да иступи са овим документом, 

како би упозно и ширу јавност и вратио УКС у медије. Такође, предлог је да се 

Нацрт стратегије окачи на сајт Удружења, како би и чланови УКС били 

упознати са истим и имали прилику да дају сугестију како би се Нацрт 

евентуално побољшао. 

Реч добија Драган Мраовић који похваљује колеге Адама Пуслојића и Гордану 

Влајић са којима је радио на пројекту. Истиче чињеницу да је Нацрт рађен уз 

консултације са Министарством културе, како би се Нацрт ускладио са будућим 

Законом о култури. Такође, преноси да је и председник УКС Милован 

Витезовић задовољан Нацртом, али да ће имати неке додатне сугестије и 

предлоге које ће послати у писаној форми. Обавештава и остале чланове УО да 

могу да пошаљу предлог за допуну Нацрта најкасније до 10. марта, а да ће се 



заказати нова седница УО у периоду између 11. и 16. марта. Сви присутни су се 

сложили са роком који је дат да се евентуалне допуне ураде и предају Радној 

групи. 

 

6. Милош Јанковић прелази на шесту тачку Дневног реда и истиче како су 

правилници које има Удружење добри и да исте треба поновно усвојити уз неке 

мање допуне. Присутни се слажу са том констатацијом.  

Када је у питању награда „Милан Ракић“, стављено је на гласање да ли награда 

треба бити дељива или недељива. Присутни су већином гласова одлучили да 

награда буде недељива, уз глас Адама Пуслојића који је гласао да се награда „у 

принципу“ може поделити.  

Када је реч о систематизацији радних места у УКС, истиче се да је 

систематизација добра, али да ситне преправке неко од чланова УО преузме на 

себе. Видак Масловарић је преузео задатак да доради систематизацију радних 

места. 

Петар Жебељан добија реч и истиче да се мора неко задужити за сарадњу са 

књижевним заједницама. Видак Масловарић добија поверење испред УО да 

координира у раду са књижевним заједницама УКС.  

 

7.  

 

 

 

8. Тачку број 8 дневног реда УКС отвара Живорад Ајдачић и показује дописе 

других Удружења како је критикован у вези избора у Национални савет за 

културу. Пошто је УКС предложило Живорада Ајдачића да буде делегиран 

испред Удружења, захтева да се пошаље допис у коме ће се упознати Министар 

културе са целом ситуацијом. 

Предлог је једногласно усвојен.  

 

9. Милош Јанковић прелази на тачку 9 и упознаје УО о писму које је спремио да 

пошаље амбасади САД, а у вези 56. Београдских међународних сусрета писаца, 

како би амбасада САД финансирала долазак неког америчког писца на сусрете. 

Сви чланови УO су поздравили ту иницијативу уз сугестију да амбасада САД 

достави списак неколико писаца које би могли да позову, а да Одбор за 

међународну сарадњу да коначну одлуку о томе ко ће бити позван. У плану је да 

исту врсту договора направи и са другим амбасадама, а тренутно је најближи 

успостављању сарадње са амбасадом Канаде и Велике Британије. 

Такође, у наредних неколико дана се очекује потписивање Уговора о донацији 

са фирмом Висард доо, а већ је успео обезбеди донацију једног рачунара који се 

користи у редакцији КН.  

 

 

Седница је завршена у 14:08.   

 

Записник водио:       Записник оверава: 

Александар Божовић     Милош Јанковић 


