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ЗАПИСНИК СА ПРВЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА УКС ОДРЖАНЕ 16.01.2019.
У 12 ЧАСОВА.
Присутни: Милош Јанковић, Новица Соврлић, Драган Мраовић, Видак Масловарић,
Адам Пуслојић, Живоран Ајдачић, Гордана Влајић, Петар Жебељан, Горан Ђорђевић.
Одсутни: Милован Витезовић, Селимир Радуловић.
Испред НО присутан Луне Левајац.
ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ РЕДА
Усвајање дневног реда
Усвајање Записника са конститутивне седнице УО, одржане 24.12.2018.
Усвајање правилника о раду УО УКС
Извештај о материјално-финансијском стању и пословању у 2018. години
Извештај о организационо-техничким и кадровским питањима у раду Радне
заједнице УКС
6. План рада УО УКС за 2019.
7. Питање финансирања рада УКС
8. Нормативно-правна регулатива у раду УО и УКС у целини
9. Предлози-пројекти и сугестије – приоритети
10. Разно
1.
2.
3.
4.
5.

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.
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 конститутивне седнице УО, одржане
24.12.2018.
Записник је једногласно увојен.

3. Милош Јанковић прелази на трећу тачку дневног реда и предлаже Управном
одбору да се усвоји правилник о раду УО УКС, а да се до следеће седнице УО
ураде допуне пословника.
Управни одбор једногласно усваја предлог, а обавезу да се уради допуна
пословника на себе узимају Милош Јанковић и Петар Жебељан.
4. Милош Јанковић прелази на четврту тачку дневног реда уз подсећање на Члан
33. Статута УКС.
Члан 33.
Чланови органа Удружења књижевника Србије одговарају солидарно за штету
коју својом одлуком проузрокују Удружењу књижевника Србије , поготову ако
је одлука донета грубом непажњом или с намером да се штета проузрокује,
осим ако су у поступку доношења одлуке издвојили своје мишљење у записник.
Поступак за накнаду штете покреће се на основу одлуке Управног одбора или
Надзорног одбора а уз прибављено мишљење Правног савета.
Одлуком се може одредити посебни заступник Удружења књижевника Србије
за поступак накнаде штете а одредбе овог члана примењују се и на његове
радње.
Осим чланова органа и радних тела и сви чланови Удружења могу лично
одговарати за обавезе Удружења књижевника Србије ако су незаконито
поступали с имовином Удружења књижевника Србије , нанели материјалну
штету или злоупотребили Удружење књижевника Србије , члански статус и
поједина задужења и овлашћења која су им дата као форму за незаконите и
преварне сврхе (члан 25. и чл. 40 Закона о удружењима).
За етички аспект таквих поступака задужени су Управни одбор, Надзорни
одбор и Веће части у складу с одредбама овог Статута.
Позива се Милена Симуновић да изнесе припремљен финансијски извештај.
Након прочитаног финансијског извештаја констатује се да дуг Удружења
књижевника Србије на дан 31. 12. 2018. износи 1.753.583,00, док Удружење има
потраживања у износу од 603.260,79. Потраживања се у највећој мери односе на
неплаћене трошкове струје које имају Удружење књижевних преводилаца, као и
Српско књижевно друштво.
Члан УО Драган Мраовић предлаже да се потраживања која имамо према
Удружењу књижевних преводилаца тражи судским путем јер је неколико пута
вођен разговор са представницима тог Удружења и конкретни резултати нису
видљиви.
У 12:24 пристиже Живорад Ајдачић.
Горан Ђорђевић предлаже да се направи тим од 3 члана и да се поново закаже
састанак са ова два Удружења.
Милош Јанковић ова два предлога ставља на гласање.

Гласањем је одлучено да се задуже Милош Јанковић, Видак Масловарић, као и
Бранислав Вељковић да напишу допис овим Удружењима и да се њихови
представници позову на састанак.
5. Милош Јанковић прелази на четврту тачку дневног реда и истиче да Удружење
има три редовно запослена лица и предлаже УО да генерални секретар
Бранислав Вељковић руководи радном заједницом. Предлог је једногласно
усвојен.
Када је у питању правилник о систематизацији, констатује се да је он добар и да
у овом тренутку нема потребе да се он значајније мења, већ да се направе
одређене допуне.
Председник Надзорног одбора даје предлог да се у опис посла пословном
секретару дода и вођење поверених послова.
6. Милош Јанковић прелази на шесту тачку дневног реда и предлаже да се
направи план рада за 2019. годину. Такође, пита чланове УО УКС да ли имају
предлог да се још нека значајна манифестација одржи, поред постојећих.
Управни одбор једногласно обавезује Драгана Мраовића, Гордану Влајић и
Адама Пуслојића да припреме за следећу седницу УО предлог плана рада у
2019. години.
7. Милош Јанковић предлаже да се тачке 6. 7. и 8. дневног реда ставе под једну.
Предлог је једногласно усвојен.
Отворена је дискусија по тачкама 6,7,8.
Петар Жебељан истиче да је НО у свом записнику изнео неколико важних
закључака, а посебно се осврнуо на тачку 8 – враћање зграде под ингеренцију
УКС. Петар Жебељан предлаже да се направи тим од неколико истакнутих
чланова УКС које ће се бавити тим питањем.
Живорад Ајдачић предлаже да се промени правилник о додељивању награде
„Милан Ракић“ и да се прецизно утврди да ли може да буде један добитник или
награда може да се дели на више кандидата.
Адам Пуслојић предлаже да радна група која је изабрана направи план рада за
ову годину, да се позабави и закључцима са Скупштине УКС, као и са НО.
Предлог је једногласно усвојен.
Живорад Ајдачић предлаже да се сваки члан УО обавеже да донесе средства у
износу од најмање 100 хиљада динара, а он се лично обавезује да ће ове године
донети 300 хиљада динара.
Након дискусије која је вођена на ову тему дошло се до предлога да се чланови
УО у складу својих могућности потруде да допринесу напретку Удружења.

8. Како су тачке 6, 7 и 8 дневног реда обједињене у једну, тачка 10 (разно) прелази
у тачку 8.
Милош Јанковић обавештава чланове Управног одбора да је предузео мере како
би се до краја фебруара замениле све столице у Удружењу које су дотрајале, као
и да је обезбедио 5 нових рачунара са оригиналним софтверима и програмима.
Констатује се да је Министарство културе расписало годишње конкурсе.
Министарство одбране Републике Србије је помогло око одржавња Скупштине
УКС и одлучено је да им се додели Благодарје Удружења.
Видак Масловарић обавештава да се Удружење писаца Кине јавило
Министарству културе са жељом да се у просторијама УКС одржи један
састанак са нашом делегацијом.
Адам Пуслојић предлаже да се споје два Одбора у један. Реч је о Одбору за
заштиту уметничке слободе и Одбора за заштиту људских права.
Једногласно је подржан предлог уз констатацију да је пре тога обавезна промена
Статута.
Луне Левајац информише чланове УО УКС да је са Књижевним друштвом
Мрчајевци основао Мрчајевачке сусрете којима су покровитељи град Чачак и
Удружење књижевника Србије и пита да ли та сардња наставља и у будућности.
Једногласно је договорено да се сарадња настави.

Седница је завршена у 13:46.
Записник водио:
Александар Божовић

Записник оверава:
Милош Јанковић

