
Драги "Вуче"!
Пишем ти као старом пријатељу. Ја се још

увек држим оне из твојих записа:
Вреднији је један стари пријатељ, него сто

нових.
Елем, гледах те како си стасавао, па кад

постаде познат и признат, мој "Вуче", поче да
се похрамљујеш. Временске (не) прилике ти не

иђаху наруку. Понестаде црвенила са твог
лица, ни младалачке ведрине и раздраганости,

по чему си се иначе одвајао од других
суплеменика. Плахи пријатељи те почеше

сажаљевати и напуштати.
Али "Вук" не би био вук да се олако предавао,

већ си веровао у боље дане.
"Вуче", главу горе. Ти добро знаш да се "без

муке песма не испоја".
Твоје се у српској енигматици зна ево десеттри

лета. Колико си ти енигматици дао
многима ће требати много више труда и

година и година.
Песник каже "Поколења дјела суде", разведри

чело, осмехни се момче младо, распламти
оптимизам, подгреј наду за боље дане. Не

сметни с ума, протеклих година био си
барјактар српске енигматике. Дижем

здравицу за успешно тридесетогодишње
делање, за подстрек за нова енигматска
прегнућа. Драги наш "Вуче", прегаоцу бог

помаже. Живели и срећно.
     Ваш Јован Вуковић



 
 
 
 

ZAPISNIK 
   Sa Osniva~ke skup{tine Udru`ewa enigmata "Vuk Karaxi}", odr`ana u Beogradu dana        
29. decembra 1986. godine u prostoriji zgrade ul. Savski nasip broj 7/a 
U Radno predsedni{tvo izabrani su: Radojica Jovi~i}, Ratko Stojkovi}, Vladimir [ari}. 
Za predsedavaju}eg Osniva~ke Skup{tine izabran je i predsedava Radojica Jovi~i}. Za 
zapisni~ara je izabran Ratko Srojkovi}. 
Predsedavaju}i Skup{tine In`. Radojica Jovi~i} pozdravio je prisutne qubiteqe 
enigmatike i podsetio da je inicijativa za osnivawe Udru`ewa enigmata, data sa ciqem        
da se okupi {to vi{e qubiteqa enigmatike i drugih hobija, kao i da se organizovano radi na 
{irewu i razvoju ove vrste stvarala{tva. On je tako|e ukazao i na odredbe propisa SR 
Srbije, koji se odnose na osnivawe Udru`ewa gra|ana a posebno na to da je propisan najmawi 
broj osniva~a, kao i postupak upisa u registar. Pro~itane su odredbe Statuta Udru`ewa koji 
je izradila grupa stru~nih lica iz prisutnog sastava.  Posle diskusije u kojoj se raspravqalo 
o pojedinim pitawima i predvi|enim re{ewima, izabrani su Osniva~i Udru`ewa: 
Dr.prof. Milenko Zuber, Beograd, ul. Lamartinova 13, Dipl.In`. Veqko Maksimovi}, 
Beograd, ul. Bulevar JNA 60, In`. Radojica Jovi~i}, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada 
71, Olaf Qubibrati}, tehni~ar, Zemun, ul. Prvomajska 5, Prof. Radmilo Ivanovi}, Beograd, 
ul. Dr. Milo{a Panti}a 5, Dipl.pravnik Ratko Stojkovi}, Novi Beograd, ul. Dr. Ivana Ribara 
197, Vera Drndarevi}, tehni~ar, Beograd, ul. Nikole Marakovi}a 15, Vladimir [ari}, 
slu`benik, [imanovci, ul. Prhova~ka, 2, Radoje Marjanovi}, vkv radnik, Novi Beograd ul. 
Savski nasip 9/a, Miladin Maksimovi}, vkv laborant, Beograd, ul. Bra}e Jerkovi}a 155/27, 
Dragan Simi}, tehni~ar, Zemun, ul. Ora{ka 15, Dipl.In`. Zoran \or|evi}, Beograd, ul. 
Me{trovi}eva 20/11, Miodrag Lopi~i}, tehni~ar, Novi Beograd, ul. Ho [i Minova 3/55,    
Krste Ivanovski vkv. radnik, Beograd, ul. Vodovodska 9 i Danica Milakovi}, tehni~ar,  
Zemun, ul. Milice [uvakovi} 4. 
Skup{tini kao gosti prisustvuju: Dipl. ekonomista Branko Poli}, Predsednik ESS, Vasi} 
Slobodan, qubiteq enigmatike iz Beograda, @ivojin @ivojinovi}, qubiteq enigmatike iz 
Ku~eva, Kara} Qiqana, qubiteq enigmatike iz Beograda, Kosti} Slobodan, qubiteq 
enigmatike iz Beograda i Slavoqub Markovi}, qubiteq enigmatike iz Pan~eva. 
Izabrani osniva~i jednoglasno donose slede}e 
 

ODLUKE 
 

1. Osniva se Udru`ewe enigmata "Vuk Karaxi}" u Beogradu, sa sedi{tem u ul. Omladinskih 
brigada 71. 

2. Odre|uje se In`. Radojica Jovi~i} za vr{ewe svih poslova koji se odnose na upis 
Udru`ewa u Registar dru{tvenih organizacija i Udru`ewa gra|ana, 

3. Donosi se Statut Udru`ewa enigmata "Vuk Karaxi}" u tekstu koji je jednoglasno 
usvojen, 

4. Po dono{ewu predwih odluka, na predlog Olafa Qubibrati}a, osniva~i jednoglasno    
5. biraju: 
a/   za ~lanove Predsedni{tva Udru`ewa: 
     Dr. Prof. Milenko Zuber, Dipl. In`. Veqko Maksimovi}, In`. Radojica Jovi~i},      
     Dipl. pravnik Ratko Stojkovi}, Prof Radmilo Ivanovi}, vkv Radoje Marjanovi}                  
     i Dipl. In`. Zoran \or|evi}. 

 
      b/  U Odbor Samupravne  dru{tvene kontrole izabrani su: 
          Olaf Qubibrati} tehni~ar, Miladin Maksimovi} vkv radnik i Vladimir [ari}   
          slu`benik. 
 
    c/  Za Sekretara Udru`ewa izabran je Dipl.pravnik Ratko Stojkovi} iz Beograda. 
        Skup{tina je zavr{ena u 20,30 sati. 
 

Zapisni~ar               Predsedavaju}i 
/Ratko Stojkovi} s.r/      /Radojica Jovi~i} s.r/ 
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      MIQENKO MOJSIJA ZUBER 

(Bosanski Novi, 8. 08. 1930- - Beograd, 11. 02. 1995) 
PRISTUPNICA U UDRU@EWE ENIGMATA "VUK KARAXI]"                                         

ЧЛАНСКА КАРТА BROJ 1. OD  29.12. 1986) 
 

Ove redove posve}ujemo na{em biv{em iskrenom prijatequ i jednom                  
od osniva~a Udru`ewa. 

PROFESOR MATEMATIKE, DOKTOR NAUKA, @IVOTNI HOBI MU JE             
BIO POPULARIZACIJA ENIGMATIKE. 

 
 
Miqenko se nije bavio aktivno enigmatikom, ali je ostavio traga u oblasti matemati~kih zagonetaka. 
Radio je pokatkad neke sitnije zagonetke, i poznat je wegov anagram posve}en tv tv. stanici "Studio 
Be" *BUDI SE TO", na kojoj je bio ~est gost zajedno sa R. Jovi~i}em, gde se govorilo o enigmatici o 
klubovima i enigmatskoj literaturi. 
Bio je u~esnik u osnivawu nekoliko klubova. Zajedno sa R. Jovi~i}em u ~estvovao je u pokretawu "BE-
NIKA" (Beogradski enigmatski klub", zatim je opet sa Jovi~i}em odlazio nekoliko puta u Gwilane i 
u~estvovao u osnivawu enigmatskog kluba u Gwilanu i pomagao u wegovom radu. U Udru`ewu "Vuk Ka-
raxi}" bio je nosilac enigmatskih takmi~ewa i manifestacija. Bio je u `iriju svih takmi~ewa ovog  
Udru`ewa. Naro~ito je bio aktivan u radu sa pionirima. Zajedno sa R. Jovi~i}em obilazio je beog-
radske {kole i gimnazije i prikupqao pionire i omladince za razna takmi~ewa, ~emu je novoosno-
vano na{e Udru`ewe tih godina posve}ivalo veliku pa`wu. U Udru`ewu je  1987, 1988, 1989, 1990, 
1991, 1992 i 1993 godine bilo u~laweno preko 30 pionira a u takmi~ewima je u~estvovalo wih 70-80. 
Naro~ito u lepom se}awu i organizaciji ostala su pionirska takmi~ewa u re{avawu zagonetaka u 
organizaciji Udru`ewa u Beogradu, i takmi~ewa u Aran|elovcu i Vaqevu u organizaciji Enigmatskog 
saveza Srbije.  
Umro je 1995. godine i sahrawen na Novom grobqu u Beogradu. Sahrani je prisustvovalo  {esnaest 
~lanova na{eg Udru`ewa, a na wegov grob polo`en je venac Udru`ewa.  
Eto toliko, kao iskreno se}awe na prijateqa koji je dao veliki doprinos i veliku qubav na{em 
Udru`ewu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udru`ewe enigmata "Vuk Karaxi}" bilo je prepoznatqivo i po tome, {to je svake godine raspisivalo 
konkurs za sastavqawe nekoliko enigmatskih radova. U~e{}e na konkursima nije bilo ograni~eno 
samo na ~lanove Udru`ewa i zato je na konkurse  uvek stizao ve}i broj radova iz svih kraje stare 
Jugoslavije. 
Odmah nakon osnivawa Udru`ewa je, te 1987 godine, raspisalo  konkurs za sastavqawe anagrama, 
magi~nog lika ukr{tenice i skandinavke. Tema za sastavqawe anagrama bila je:                                
VUK STEFANOVI] KARAXI]. 
                        Ovde donosimo tri uspela anagrama sa tog konkursa daleke 1987 godine: 
 

1. FATO, XIN V.K. SE VRA]A KU]I! autor: Milutin Todorovi}, Smederevo 
 

2. ЏАК СТРОФА ВИНКА ЋЕ ВУЋИ....напред: аутор: Божидар Вртипрах, Загреб. 
 

3. XINOVSKI FAKT UVE]A ^AR! autor: Vjekoslav Leto{, Sremska Mitrovica 
 

4. TA KU]A SKRIVA XINOV ]EF! autor: Boris Nazanski, Vara`din 
]ef i voqa na{eg xina, ve~ita su zadu`bina, 
Dok je sveta i svetlina, slavi}e ga otaxbina. 

                                                            Toliko radi se}awa! 

        NAPISANO U BILTENU "VUKOV KOV^E@I]" BROJ 3. OD JANUARA 1990 GODINE. 
Dr, Prof. Miqenko Zuber je na{ najvredniji aktivista. U~estvuje u svim enigmatskim 
manifestacijama  i aktivnostima. a posebno mu je drag rad sa pionirima. Zahvaquju}i 

wegovom anga`ovawu  Udru`ewe ima u svom ~lanstvu dosta pionira  primqenih  u pro{loj 
godini. Svi su u~estvovali na takmi~ewima  pionira a posebnom anga`ovano{}u Miqenka 

organizovan je i besprekoran prevoz u mesta odr`avawa takmi~ewa. Udru`ewe je veoma 
zadovoqno wegovim radom, a posebno kada se zna da je anga`ovan i kao sekretar u 

Enigmatskom savezu Srbije. @elimo mu dobro zdravqe i  daqu aktivnost zajedno sa svima 
nama. 25. febreuara 1989. godine Udru`ewe mu je doelilo ZAHVALNICU za uspe{an rad.  
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OSNIVA^I UDRU@EWA ENIGMATA "VUK KARAXI]" 
29. DECEMBRA 1986. GODINE 

MIQENKO 
ZUBER 

pristupnica 
BROJ 1. 

29.12.1986. 
GOD. 

RADOJICA 
JOVI^I] 

pristupnica 
BROJ 2. 

29.12.1986. 
GOD. 

VEQKO 
MAKSIMOVI] 

pristupnica 
BROJ 3. 

29.12.1986. 
GOD. 

RATKO 
STOJKOVI] 
pristupnica 

BROJ 4. 
29.12.1986. 

GOD. 

OLAF 
QUBIBRATI] 

pristupnica 
BROJ 5. 

29.12.1986. 
GOD. 

VLADIMIR 
[ARI] 

pristupnica 
BROJ 7. 

29.12.1986.  

 

RADMILO 
IVANOVI] 
pristupnica 

BROJ 9. 
29.12.1986. 

GOD. 

VERA 
DRNDAREVI] 
pristupnica 

BROJ 11. 
29.12.1986. 

GOD. 

DRAGAN 
SIMI] 

pristupnica 
BROJ 14. 

29.12.1986. 
GOD. 

RADOJE 
MARJANOVI] 

pristupnica 
BROJ 15. 

29.12.1986.  

 

MILADIN 
MAKSIMOVI] 

pristupnica 
BROJ 17. 

29.12.1986. 
GOD. 

BRANKO POLI] 
Predsednik Enigmatskog 
saveza Srbije, prisustvo-

vao je Osniva~koj 
skup{tini 29. 12. 1986. god. 
^lan Udru`ewa postao je 

16.03. 1987. godine. 
pristupnica broj 29 

Me|u osniva~ima  su jo{ i: 
ZORAN \OR\EVI],  koji je 

poginuo u saobra}ajnoj nesre}i, a 
koji se vidi na slici do Veqka 

Maksimovi}a,  LOPI^I] 
MIODRAG, nemamo sliku, KRSTE 

IVANOVSKI, nemamo sliku i 
DANICA MILAKOVI],       

nemamo sliku. 

 

 

SLIKE SA 
OSNIVA^KE 
SKUP[TINE    

29. DECEMBRA 
1986. godine 



                  29. DECEMBAR 1986. GODINA 
 
 

 

 

 

 

 

 

               
                                         1987. GODINA - KOV^E@I] BROJ - 1    
- Udru`ewe enigmata "Vuk Karaxi}" registrovano kod Gradskog sekretarijata unutra{wih poslova u    
  Beogradu, pod brojem 212-1-19, dana 16. februara 1987. godine kao dru{tvena organizacija. 
- Udru`ewe enigmata "Vuk Karaxi}" primqeno u Enigmatski savez SR Srbije. 
- Na kraju godine, Udu`ewe je imalo 36 stalnih ~lanova, 12 ~lanova prijateqa i 7 po~asnih ~lanova.  
- Obele`ena je 200- godi{wica ro|ewa Vuka Stefanovi}a Karaxi}a. 
- 16. maja, odr`ano je masovno otvoreno takmi~ewe u re{avawu zagonetaka za pionire i odrasle. 
U~estvovalo je 60 pionira iз raznih {kola i 79 odraslih takmi~ara. U grupi za pionire, pobedio je 
u~enik Ivan Grujin iz O[ "Petar Petrovi} Wego{", a u grupi za odrasle prvi je bio Dragan Manojlovi} 
iz Grocke. Podeqen je veliki broj nagrada 
- 16. maja odr`ano je pojedina~no i ekipno takmi~ewe u sastavqawu zagonetki, koje je organizovao 
Enigmatski savez Srbije. U pojedina~nom takmi~ewu od na{ih ~lanova najboqi rezultat je postigao 
Veqko Maksimovi} koje je delio 4-6 mesta, dok je u ekipnom takmi~ewu ekipa "Vuk Karaџi}" zauzela 
tre}e mesto.  
- U okviru prvenstva enigmata Jugoslavije, na{e Udru`ewe odr`alo je 4 juna ~etvrtfinalno takmi~ewe 
i re{avawu zagonetaka izme|u svojih ~lanova. Bilo je prisutno 11 takmi~ara. Prvi je bio Vladimir 
[ari}, drugi Radovan Novoseli}, tre}a Olivera Taranovi}, koji su se plasirali u naredno finalno 
takmi~ewe. 
- Raspisan je prvi  konkurs u sastavqawu zagonetaka "VUK-87", za anagram, magi~ni lik, klasi~nu 
ukr{tenicu i skandinavku. Za Anagram na temu "Vuk Stefanovi}-Karaxi}" stiglo je 282 anagrama, a 
najboqi je bio anagram Pavla Bogdanovi}a i Borisa Nazanskog  iz Zagreba (zajedni~ki rad). 
           ANAGRAM: TA KU]A SKRIVA XINOV ]EF! 
]ef i voqa na{eg xina, ve~ita su zadu`bina: dok je sveta i svetlina slavi}e ga otaџbina... 
Stigla su 62 magi~na lika. Najboqi je bio magi~ni lik  Zvonka Kova~i}a iz Zagreba. Za klasi~nu 
ukr{tenicu stigao je 41 rad a najboqa je bila ukr{tenica Momira Vujovi}a iz Titograda. Bilo je i 30 
skandinavki, ali prva nagrada nije dodeqena, drugi je bio Nikola Petkovski iz Skopqa. 
- 9-10 oktobra u Sarajevu su odr`ani 19  po redu enigmatski susreti Jugoslavije. U ekipnom takmi~ewu u 
re{avawu zagonetaka, na{a ekipa (Vladimir [ari}, Radovan Novoseli}, Radojica Jovi~i}) osvojila je 
drugo mesto. U pojedina~nom takmi~ewu Vladimir [ari} je zauzeo peto mesto. 
- Sаradawa na enigmatskom planu bila je jo{ uvek individualna. 
 
 
 
 
 
 

              
 
 
 
 
 

   

24. oktobra u Tr{i}u odr`ano prvo prvenstvo pionira u 
re{avawu zagonetaka, pojedina~no i ekipno. Glavni orga-
nizator i inicijator za odr`avawe ovog takmi~ewa  bio   
je Dr.Prof. Milenko Zuber. Na{е Udru`ewe u~estvova-     
lo je na ovom takmi~ewu sa tri ekipe. Ekipa  O[ "Titovi 
pioniri", ekipa O[ "Milica Pavlovi}" i ekipa O[ 
"Vra~ar" sve iz Beograda. Prvo mesto osvojila je na{a 
ekipa iz O[ "Titovi pioniri" iz Beograda. U pojedina~-
nom takmi~ewu najboqi rezultat postigla je na{a takmi-
~arka, u~enica O[ "Vra~ar" iz Beograda.  

Osniva~ka Skup{tina Udru`ewa enigmata "Vuk Karaxi}", 
odr`ana je 28. Decembra 1986 godine, u prostorijama Gra|e-
vinskog preduze}a "Rad" na Novom Beogradu, ul. Savski nasip 
9a, sa po~etkom u 17. sati. Bilo je prisutno 19 zaqubqenika 
enigmatike, a kao gost Skup{tini je prisustvovao i Dipl. 
ekonomista Branko Poli}, Predsednik Enigmatskog saveza 
SR Srbije. Predsedavao je In`. Radojica Jovi~i}, a u prvo 
Predsedni{tvo izabrani su:  Dipl. In`. Veqko Maksimovi}, 
In`. Radojica Jovi~i}, Dipl. pravnik Ratko Stojkovi}, 
Slu`benik Vladimir [ari}, Prof. Radmilo Ivanovi}, vkv 
radnik Radoje Marjanovi} i Dipl. In`. Zoran \or|evi}. 
Tako je to po~elo..  
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1988 GODINA - VUKOV KOV^E@I] BROJ - 2 

- Na kraju ove godine bilo je 48 redovnih ~lanova, 15 ~lanova prijateqa i 9 po~asnih ~lanova. 
- ^lanarina je bila 2.000 dinara???? 
- 26-28 marta, odr`ana je manifestacija "Enigmatski vlak-88". Ekipa "Vuk Karaxi}" (Olivera 
Taranovi}, Goran \or|evi}, Radovan Novoseli}) osvojila je peto mesto me|u jedanaest ekipa.  
- 10. juna u okviru polufinalnog takmi~ewa u re{avawu zagonetaka za SR Srbiju, Udru`ewe je u okviru 
svog ~lanstva odr`alo ovo takmi~ewe. Prvo mesto osvojio je Milutin Tep{i}. Prema propozicijama za 
takmi~ewe  u Novom Sadu plasirali su se: Milutin tep{i}, Vladimir [ari}, Goran \or|evi}, Jelena 
Anti}, Dragan Manojlovi}, Dragan Simi} i Olivera Taranovi}. 
-25. juna u Novom Sadu odr`ano je finalno takmi~ewe za SE Srbiju u re{avawu zagonetaka.                     
U pojedina~nom takmi~ewu od 25 takmi~ara, ~etvrti je bio Milutin Tep{i}. Na osnovu pojedina~nih 
rezultata odre|en je plasman ekipa. Na{a ekipa (Milutin Tep{i}, Goran \or|evi}, Vladimir [ari}) 
osvojila je drugo mesto 
- 7-9 oktobra, u Aran|elovcu su odr`ani 20 jubilarni susreti enigmata Jugoslavije. U kategoriji 
sastavqa~a autora, Vladimir [ari} je osvojio sedmo mesto. U grupu takmi~ewa u re{avawu zagonetaka 
za `ene, tre}e mesto osvojila je Olivera Taranovi}.  
- Olaf Qubibrati} iskqu~en iz ~lanstva. 
- Po~ela je enigmatska saradwa preko Udru`ewa na ~etiri sredwe strane u listu Eureka, gde su 
obavqena 32 rada. a pripremqen je i kompletan broj jedne Male Eureke.  
- Dogovorena je i zapo~eta saradwa u de~jem listu "Mikijev zabavnik". Objavqeno je 30 radova. 
- Сарађивали смо са: Еурека, Мала Еурека, Микијев забавник, Зеленило, Јежев хумор, и Еротикон. 
- Nije odr`ano takmi~ewe "VUK-88" iz finansijskih razloga. 

  
         1989 GODINA - VUKOV KOV^E@I] BROJ - 3 
- Bilo je 66 reovnih ~lanova, 15 ~lanova prijateqa i 9 po~asnih ~lanova. 
- ^lanarina je bila 0,90 dinara. 
- 9. juna odr`ano je polufinalno takmi~ewe u re{avawu zagonetaka za Srbiju u okviru Udru`ewa. 
U~estvovalo je 24 re{ava~a. Prvo mesto osvojio je Vladimir [ari} 
- 24. juna u Vaqevu je odr`ano finalno takmi~ewe u re{avawu zagonetaka za Srbiju. Takmi~ilo se 26 
takmi~ara me|u kojima i na{ |a~i} Nenad Simi} od 12. godina. Prvo mesto  osvojio je Vladimir [ari}. 
Istog dana odr`ano je i takmi~ewe u sastavqawu zagonetaka. Prvo mesto osvojio je Vladimir [ari}. 
- 27. maja u Aran|elovcu je odr`ano tre}e pionirsko takmi~ewe u re{avawu zagonetaka. Zahvaljuju}i 
Milenku Zuberu, na{e Udru`ewe je na ovom takmi~ewu u~estvovalo sa petnaest takmi~ara. Najbolji 
plasman postigla je u~enica Sanja Petrovi} ~etvrto mesto. 
-21 susreti enigmata Jugoslavije odr`ani su 6-8 oktobra u Bohinwu.U pojedina~nom takmi~enju u 
re{avanju zagonetaka, Milutin Tep{i} je postigao osmo mesto. Na{a ekipa (M.Tep{i}, K. Doj~inovi}, S. 
Stjepanovi}) osvojila je {esto mesto 
- Sprovedeno je takmi~enje u sastavljawu zagonetaka "VUK-89" , anagram (Dositej Obradovi}), ukr{tene 
re~i i skandinavke. Za anagram je stiglo 488 radova. Najboљi je anagram Pavla Bogdanovi}a iz Zagreba: 
 Odlomak razgovora s 20-godi{wim Vukom na otvarawu velike {kole u Beogradu, krajem avgusta 1808 
godine. 
"Ti si Vu~e, reko{e mi, u Sovjetu na{em }ata, a ne mari{ stara slova ka`e{ da su -preuglata! Ja bukvar 
i nauk, o~e, od djetiњih nogu volim... Vole}e i vredni |aci u Velikoj novoj {koli. Dobar nauk љude vodi 
od iskona, od postaњa. VODI, ]ATO DO SRBIJE... i narodnog blagostawa". 
Другу награду освојио је анаграм Бориса Назанског: И ДЕЈСТВО И ДОБРОЋА. 
 Пrispela je 51 ukr{tenica a najboљa je бila Hranislava Dodi}a iz Leskovca. Prispelo je 25 
skandinavki, a najboљa je bila Mileta Jankovi}a iz Novog Sada.  Na konkursu je u~estvovalo 82 
u~esnika. 
- Sara|ivali smo u listovima: Eureka, Mala Eureka, Eureka {ampionka a pripremqen je i jedan           
ceo   broj Male Eureke 
- Objavљeno je ukupno  327 rada. Napla}eno je 8.245. dinara... inflacija, skupo}a. 

             
                  1990 GODINA - VUKOV KOV^E@I] BROJ - 4 
- Bilo je 79 ~lanova. Nema viшe ~lanova prijateqa. 7 po~asnih ~lanova. 
- ^lanarina za ovu godinu bila je 20 dinara. 
- 3. marta u Domu JNA odr`ana je redovna godi{wa konferecija Udru`ewa. 
26. maja u Somboru je u organizaciji dru{tva "\or|e Nato{evi}" odr`ano takmi~ewe pionira u 
re{avawu zagonetaka. Bila su tri na{a pionira a najboqi rezultat postigla je Gordana Vidmar 
osvojiv{i 17 mesto od 32 takmi~ara.  
 
 

страна - 6 



 
U okviru programa Enigmatskog saveza Srbije u  Gorwem Milanovcu je 21. aprila odr`ano ~etvrto pio-
nirsko takmi~ewe u re{avawu zagonetaka. Na{e Udru`ewe imalo je ~etiri ekipe po tri ~lana. U poje-
dina~nom takmi~ewu. Дvadeseto mesto osvojila je u~enica Olivera \or|evi} od 62 takmi~ara. U ekip-
nom takmi~ewu na{a ekipa (Nela Budimir, Olivera \or|evi}, Sa{a Radenkovi}) osvojila je sedmo 
mesto. 
- 12-14 oktobra, u Puli su odr`ani 22 susreti enigmata Jugoslavije. Bila su samo dva na{a ~lana 
Milutin tep{i} i Kosara Doj~inovi} 
- Organizovano je i sprovedeno nagradno takmi~ewe u sastavqawu zagonetaka "VUK-90", za anagram 
(Antun Augustin~i}), ukr{tene re~i i skandinavku. Prispelo je 245 anagrama, gde prva nagrada nije 
doдeqena. Другу награду освојио је Милан Марјановић из Вуковара за анаграм: Док ЋУТИ и ради НАГНУТ 
над скулптуром, све НАС УЧИ дивном вајарском културом. Prispelo je 49 ukr{tenica, a najbољju je 
poslao klasi~nu ukr{tenicu Stanko [arac iz Зagreba. Prispelo je 28 skandinavki. Prva nagrada nije 
dode-qena. Na ovom takmi~ewu u~estvovalo je 77 sastavqa~a.  
- Nastavqena je enigmatska saradwa sa listovima  Velika Eureka, Eureka skandinavka, Eureka {am-
pionka, Mala Eureka, a pripremqen je i jedan ceo broj male Eureke. Ukupno je objavqeno  618 radova. 
- Ostvaren je honorar od 66.615 dinara.  
 
 

                           1991 GODINA, VUKOV KOV^E@I] BROJ - 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1992 GODINA - VUKOV KOV^E@I] BROJ - 6 
-Bilo nas je 72. po~asnih ~lanova 4. 
- Umro je Radislav Marinkovi}-Rademar 
- 22. 02. u DOM-u JNA, odr`ana je Godi{wa konferencija Udru`ewa, bilo je prisutno 48 enigmata. 
- 9. maja u Qigu, odr`ano je {esto po redu prvenstvo u re{avawu zagonetaka za osnovne {kole.  Na{a 
ekipa (Marija Simi}, Sne`ana Kuburuvи}, Jovan Ivezi}) bila je najmla|a ekipa i osvojila je 22. mesto. 
28. novembra odr`ano je pojedina~no i ekipno prvenstvo Srbije u re{avawu i sastavqawu zagonetaka. U 
pojedina~nom takmi~ewu  za re{ava~e PRVO mesto je osvojio Vladimir [ari}.  U ekipnom takmi~ewu 
na{a ekipa (Vladimir [ari}, Milutin Tep{i, Kosara Doj~inovi}) osvojila je Prvo mesto. U pojedina~-
nom takmi~ewu sastavqa~a PRVO mesto je osvojio Sreten Peri} iz Loznice. U Ekipnom takmi~ewu 
sastavqa~a, na{a ekiapa (Vladimir [ari}, Dragan Simi} i Milutin Tep{i}) osvojila je PRVO mesto.  
- Sara|ivalo smo u listovima: velika Eureka, Eureka skandinavka, Eureka {ampionka, mala Eureka, 
mala Eureka - zima, prole}e, leto, jesen, ]ao test - prestao da izlazi u toku godine. Objavqeno ukupno 
357 radova. 
 

- Bilo nas je 78, po~asnih ~lanova sedam. 
- Poginuo je na oku~anskom rati{tu Simo Marjanovi}, enigamata. 
- 23.02. od`ana je Godi{wa konferencija Udru`ewa u DOM-u JNA. 
16. novebra u organizaciji Enigmatskog saveza Srbije i na{eg Udru`ewa, odr`ano je prvenstvo Srbije  
u re{avawu  i sastavqawu zagonetaka. U pojedina~nom prvenstvu PRVO mesto je osvojio Milutin 
Tep{i}. U ekipnom takmi~ewu na{a ekipa (M.Tep{i}, D. Simi}, K, Doj~inovi}) osvojila je [esto 
mesto. U sastavqawu zagonetaka PETO mesto je osvojio Vladimir [ari}. 
- Sara|ivali smo u listovima: Velika Eureka, Eureka skandinavka, Eureka {ampionka. Pripremqen   
je i jedan ceo broj Male Eureke. Po~ela je i saradwa u listu "]ao test". Objavqeno je 540 radova. 
- Odr`an je redovni konkurs "VUK-91" za anagram (tema: Laza Lazarevi}), ukr{tene re~i i 
skandinavke. 
Prispelo je 265 anagrama, a najboqi je bio anagram Milana Marjanovi}a iz Vukovara: 
Srpski LEKAR i kwi`evni VAZAL, u zaborav ZA]I ne}e,  
jer iskaza veliko ume}e. 
Stiglo 80 ukr{tenica. Najboqa je bila ukr{tenica Sretena Peri}a iz Loznice. Stiglo je  55 skan-
dinavki a najboqa je bila skandinavka Zlatka Deli}a iz Knina. Na konkursu je u~estvovalo 77 
sastavqa~a.  
- 11 o5. u Barajevu je odr`ano peto prvenstvo Srbije u re{avawu zagonetaka za u~enike osnovnih {ko-
la. Doma}in je bila O[ "Miodrag Vukovi}-Seqak". U~e{}e u takmi~ewu uzelo je 88 |aka. U pojedina~-
nom takmi~ewu  na{ |a~i} Nenad Simi} osvojio je sedamnaesto mesto. U Ekipnom takmi~ewu bile su 
tri ekipe. Prva ekipa (Nenad Simi}, Marija Simi}, Sne`ana Kuburovi}) osvojila je 24 mesto. 
- Novinar i enigmata gospodin Jovan Vukovi}, izdao je kwigu "LITERATE ENIGMATE". 
- Ostvaren je prihod od 188.015 dinara.  
Сарађивали смо са листовима: Еурека, Велика еурека, Еурека скандинавка, Шампионска еурека, Мала 
еурека, Ћао тест. Наши чланови, сарадници Еуреке од првог броја  Вељко Максимовић, Ратко Стојковић,  
и Радојица Јовичић, на наградни викенд у Горњи Милановац, поводом 10. година излажења  издања 
Еуреке.  
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- Prestali su kontakti saradwa sa enigmatama iz Hrvatske, i Bosne Hercegovine iz razloga ratovawa. 
- Konkurs "VUK-92" nije organizovan iz finansijskih razloga. 
- Пrihodi su bili 2.965 dinara 
 

                1993 godina - VUKOV KOV^E@I] NIJE [TAMPAN 
- Sara|ivalo se u listovima: Velika Eureka, mala Eureka,  
  Eureka skandinavka. 
- 23.03 odr`ana redovna Godi{wa konferencija u [ahovskom save Srbije. 
- Objavqeno je ukupno 282 radova. 
- Stawe u dru{tvu dosta lo{e, i nekih ve}ih aktivnosti nije bilo. 
- Konkurs "VUK-93" nije organizovan iz finansijskih razloga. 
- Ostvaren prihod od 2.200 dinara  
 
 

1994 GODINA - VUKOV KOV^E@I] BROJ - 7 
- Raspisan je konkurs  za sastavqawe zagonetaka "VUK-94" za anagram (slobodna li~nost po izboru), 
ukr{tene re~i i skandinavku. Stiglo 88 anagrama, a najboqi je bio rad Zorana Taci}a iz Рesnika: 
BRATSKI KA OBLAKU (Kolubarska bitka - proslava 80. godi{wice). Stiglo je 38 ukr{tenica, ali prva 
nagrada nije dodeqena. Stiglo je 54 skandinavke a prva nagrada nije dodeqena. Bilo je 28 u~esnika 
- Sara|ivali smo sa listovima: Velika Eureka, Eureka skandinavka, Eureka {ampionka, Mala Eureka, 
Mala Eureka-prole}e,leto,jesen,zima, Osmosmerka, ]ao test. Po~ela je redovna saradwa u listu Poli-
tika ekspres. Objavqeno je ukupno 505 radova.  
- Bilo je 62 ~lana i devet po~asnih. 
21-24 jula u Somboru odr`ana TRE]A ENIGMATSKA KOLONIJA. U re{avawu zagonetaka Sreten Peri}   
je osvojio peto mesto. U re{evawu kvizovke Sreten peri} je osvojio peto mesto. 
- Пo~etkom Januara, Ratko Stojkovi}, Stanko @ugi} i Dragan Simi}, u~estvovali su no}nom programu 
radio Beograda. 
Prihodi su bili 26.994. dinara.  
 
 

           1995 GODINA - VUKOV KOV^E@I] BROJ - 8 
- Било је 62. члана и 4.почасна члана.  
- Konkurs "VUK-95" za anagram (poznate li~nosti i doga|aji), 
ukr{tene re~i i skandinavke.  
Stiglo je 42 anagrama a najboqi je bio anagram Dinka Kne`evi}a:  

IZA WIH JE PUNO DECENIJA! OVELIKA 
GARANCIJA....svetskog mira 

(Pola veka  organizacije Ujediwenih nacija).                                  
Stiglo je 28 ukr{tenica, a najboљi rad je poslao Jan Ba`ik.       
Stiglo je 32 skandinavke, a  prva nagrada  pripala je takoђе               

Jan Ba`iku iz Glo`ana.  Ове godine umro je Dr. prof. Milenko Zuber. 
- 11. 02. Osma godi{nja konferencija odr`ana je u prostorijama [ahovskog saveza Srbije. 
- Sara|ivali smo u listovima: Velika Eureka, Eureka skandinavka, Mala Eureka, Politika ekspres i 
dodatak Antena, Vreme razonode (dva broja). Objavqenio je 735. radova. U ovom kov~e`i}u {tampani su 
svi nagra|eni radovi. 
- 16 decembra u Po`arevcu je odr`ano takmi~ewe u re{avawu zagonetaka. U pojedina~nom plasmanu   
  Veqko Maksimovi} je osvojio TRE]E mesto, a u ekipnom takmi~ewu na{a ekipa osvojila je PRVO mesto 
- Umro je Sa{a Mom~ilovi, enigmata iz Vrawa 
- Ostvaren je prihod od 44.755 dinara. 
- Ове године Удружење енигмата "Вук Караџић" примљено је у Енигматски савез Србије. 
- Одржана Годишња скупштина ЕСС у Пожаревцу. Било је присутно 50. енигмата. 
- Одржано је и такмичење у решавању загонетака. У појединачном такмичењу наш члан Вељко Максимовић, освојио 
је ТРЕЋЕ место. У укупном пласма наша екипа заузела је ПРВО место. 
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  1996 GODINA - VUKOV KOV^E@I] BROJ - 9 

                           10 GODINA UDRU@EWA ENIGMATA "VUK KARAXI]" 
- Broj ~lanova se pove}ao, bilo nas je 82. uz ~etiri po~asna ~lana. 
- Ratko Stojkovi} izdao UNIVERZALNI RE^NIK SKRA]ENICA, AKRONIMA I OZNAKA. 
- Stanko @ugi}, izdao RE^NIK PODSETNIK  SA ^ETIRI SLOVA.  
- Deveta Godi{wa skup{tina Udru`ewa odr`ana je 27. aprila u prostorijama [ahovskog saveza Srbije 
- Umro Milo{ I{tvanovi}, enigmata iz Beograda 
- U Novebru iza{ao prvi broj lista MARBO- mega ukr{tenica koji u celini priprema Udru`ewe. 
- Saradwa sa listovima bila je: VELIKA EUREKA, EUREKA SKANDINAVKA, MALA EUREKA, MALA 
EUREKA-LETO, EUREKA TURIZAM-LETO, EUREKA [AMPIONKA, EUREKA ODMOR, POLITIKA 
EKSPRES SA DODATKOM ANTENA, MARBO - MEGA UKR[TENICA, DEMOKRATIJA, RELAKS. Objavqeno 
je ukupno 1.093 rada. 
- 15. septembra u Mladenovcu su ven~ani Olivera Taranovi}, sada Markovi} i Miroslav Markovi}. 
- nagradu za najve}i broj objavqenih radova dobio je Ratko Stojkovi},  
- Odr`ano je Sedmo prvenstvo u~enika osnovnih {kola Srbije u re{avawu zagonetaka u Beogradu. 
Re{avawe je bilo ekipno a na{a ekipa zauzela je [ESTO mesto. 
- U organizaciji Enigmatskog saveza Srbije, u Beogradu je 21 decembra odr`ano Prvenstvo u re{avawu 
zagonetaka. U pojedina~nom takmi~ewu  prvo mesto osvojio je Sreten Peri} iz Loznice, a u ekipnom 
takmi~ewu, na{a ekipa prva ekipa (bilo je tri ekipe) zauzela je PRVO mesto. 
- ceo iznos honora od lista Politika Ekspres za Avgust ostao je Udru`ewu.  
- Odr`ano je tradicionalno takmi~ewe u sastavqawu zagonetaka "VUK-96", za anagram (poznata li~nost 
ili doga|aj), ukr{tene re~i i skandinavke. Stiglo je 120 anagrama. ПРВУ nagradu за анаграм, добио јеe  
\URО KNEЖEVI} iz Srpske Crwe: A KAKO JE ISTINSKA I MUDRA PAMET U NAS! (Srpska 
akademija nauka i umetnosti). Ukr{tenih re~i je stiglo 55. Najboqi rad je bila ukr{тenica JANA 
BA`IKA iz Glo`ana. Skandinavki je do{lo 38, a najboqu je poslao DINKO KNE`EVI} iz Batajnice.  
- Zaradili smo 44.418 dinara. 
 

1997 GODINA - VUKOV KOV^E@I] BROJ - 10 
  - Ove godine pove}ao se broj ~lanova. Tada nas  je bilo 124      

                                                         - Umro je enigamata Subi} Lazar iz Bor~e. 
            - Sara|ivali smo u listovima: MARBO- mega  ukr{teniца, ,POLITIKA 

EKSPRES SA  DODATKOM ANTENA, VELIKA EUREKA, MALA EUREKA, 
EUREKA SKANDINAVKA, EUREKA [AMPIONKA, DEMOKRATIUJA, 
Zabavni magazin LOBI, ARGUMENT, GRA\ANIN. Objavqeno je 
rekordnih          3.206 radova.  
24.o3 odr`ana je redovna Godi{wa Konferencija u AERO kluvu u 
Beogradu 
- Stanko @ugi} izdao troslov~ani enigmatski re~nik.  
 - 10. maja odr`ano je Osmo prvenstvo u~enika osnovnih {kola u      
 re{avawuzagonetaka u Beloj Crkvi. Mi nismo imali |ake  za    
 takmi~ewe. 

   - 13. decembra u Beogradu je odr`ano prvenstvo Srbije u re{avawu     
 agonetaka u Beogradu. U pojedina~-nom takmi~ewu sedmo mesto osvojio      
 je  Jan Ba`ik, a u ekipnom takmi~ewu na{a ekipa (Jan Ba`ik, Marija    
 Simi}, Vladimir [ari}) osvojila     je drugo mesto. Istog dana  
 odr`ano je i  takmi~ewe u sastavqawu zagonetaka. Najboqi rezultat   
postigao je  Jan  Ba`ik iz Glo`ana.  

- Odr`ano je tradicionalno tak,mi~ewe u sastavqawu zagonetaka "VUK-97",za anagram na slobodnu 
temu, ukr{tene re~i i skandinavku. Stiglo 185 anagrama.PRVU nagradu osvojio SLAVKO BOVAN: 
STALNO GRADISMO NA HRIDINAMA ATOSA! (Osamstogodina manastira Hilandar). 
 Наш члан STANISLAV LUKI} добио је ПЕТУ награду за анаграм: ВАПАЈ СРЦА: ОДЕ ЗНАНА ЛЕДИ! 
(Принцеза Дајана од Велса). Stiglo je 66 ukr{tenih re~i. ПРВО МЕСТО, освојио је ЗЛАТКО ДЕЛИЋ из 
Пожаревца. ДРУГУ награду освојио је наш члан ЗОРАН МИЛУНОВИЋ из Ниша. Skandinavki je stiglo 68. 
ПРВО место освојила је скандинавка ЈАНА БАЖИКА из Гложана, а друго место скандинавка СРЕТЕНА 
ПЕРИЋА из Лознице.  
- Ostvaren je finansijski rezultat od 121.364 dinara. .  
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                        1998 GODINA - VUKOV KOV^E@I] BROJ - 11 

- Broj ~lanova se pove}ao na 148.  
- Umro je Du{an \urin, enigmata iz Beograda i Milojko 
Veqovi} - Ba}o iz Smedereva. 
- 20. o3 u AERO klubu, odr`ana Godi{wa konferencija 
udru`ewa. 
- Po~ela je enigmatska saradwa u listu "PINK 
REVIJA" na 12 strana. 
- Saradwa sa listovima: MARBO-mega ukr{tenica, 
Politika ekspres sa dodatkom Antena, Velika Eureka, 
Eureka skandinavka, Eureka {ampionka, Tim Fle{, 
Pink Revija, Demokratija i zabavni magazin LOBI. 
Objavqeno je ukupno 2.592 rada.  

                                                                                 - Raspisan je i sproveden tradicionalni konkurs u    
                                                                                 sastavqawu zagonetaka "VUK-98" za anagram na 
slobodnu temu, ukr{tene re~i i skandinavku. Stiglo je 147 anagrama. ПРВУ nagradu osvojio je ДИНКО 
КНЕЖЕВИЋ за анаграм: "GU^A, I DOBRA SVIRKA BRE, DOTI^E STRAST MASE!" (Tridesetosmi 
sabor truba~a). Другу награду освојио је РАДЕНКО ЗЕЧИЋ за анаграм: ОРВЕЛ: ТИТАНИК НИЈЕ ПРСКО ОД 
ЛЕДА! (Леонардо ди Каприо, Кејт Винслет).  Класичних укрштеница је стигло 45.  Prva и друга nagrada nije 
dodeqena, Трећу награду освојио је МИЛЕНКО МИЈАТОВИЋ.Skandinavki je stiglo 49. Prva nagrada   
nije dodeqena. Другу награду је освојио ЗОРАН МИЛУНОВИЋ из Ниша.  
- Ostvaren je finansijski plan od 230.676 dinara.  
  
      

1999 GODINA - VUKOV KOV^E@I] BROJ - 12 
                  - Bilo nas je 135. 
                 Sra|ivali smo u: MARBO-ukr{tenica, Politika ekspres        

sa dodatkom Antena, Politika ekspres dodataka 
Ekspres mozaik, Pink revija, A[-enigma, Enigmatska 
igra ^IGRA. Objavqeno je ukupno 1742 rada. 
- Prestala je saradwa u izdawima listova Eureke, jer su 
De~je novine oti{le u ste~aj.  
- Raspisan je i sproveden konkурс za sastavqawe 
zagonetaka "VUK-99"  ukr{tene re~i i skandinavku. Nije 
tra`en anagram. Za ukr{tene re~i stiglo je 24 rada. 
ПРВУ награду освојио је ЗОРАН МИЛУНОВИЋ из Ниша, 
а другу ДУШАН НИКИЋ из Београда Prispelo je 38 
skandinavki.ПРВУ nagradu je dobio MILENKO 
MIJATOVI} iz Beograda, а другу ЈОВАН   
НОВАКОВИЋУ из Пожаревца. U~estvovalo je 25 
sastavqa~a 

- Eureka je ostala du`na 10. 180 dinara koji se sigurno ne}e naplatiti. 
- Istaknuti beogradski enigmata Miroslav Lazarevi} izdao je kwigu "Enigmatski magi~ni kvadrati". 
- u Listu "Ilustrovana politika" Intervju o enigmatici dao Branislav Risti} 
- u Listu Politika Ekspres, objavqen je Intervju sa Radojicom Jovi~i}em na temu "Enigmatika - najboqa 
zabava za milione qudi" 
- Sini{a Simonovi} pi{e ""LAKE" I "TE[KE" UKR[TENE RE^I. 
- Qubisav Drakuli} raspravqa,  da li je isto "pijandura" i "ispi~utura". 
- Ostvaren finansijski rezultat iznosio je 233.676 dinara.  
 

              POQUBAC KAO NAGRADA 
Siguran sam da sam jedini enigmata koji je na nekom takmi~ewu kao nagradu dobio poqubac. 
Bilo je to u Bjelovaru na Susretu enigmata Jugoslavije, negde 1980 godine. Organizovano je i omladinsko 
takmi~ewe u re{avawu zagonetaka. Sa grupom drugih enigmata iz raznih krajeva Jugoslavije stigao sa 
ranije od ostalih pre samog takmi~ewa i zapazio da jedna devojka sedi u uglu i pla~e. Bila je iz Novske i 
plakala zato {to je iz wene {kole iz Novske doputovala samo ona i nije mogla da se takmi~i, jer je bilo 
potrebno najmawe dva takmi~ara. Zamolio sam `iri da mi dozvoli da u~estvujem kao gost sa devojkom iz 
Novske. I tako smo bili dva takmi~ara u ekipi. . Nije bila ba{ odu{evqena, jer je mislila po{to sam iz 
Makedonije da ne}emo dobro pro}i. Me|utim nas dvoje smo osvojili peto mesto od vi{e ekipa. Kad su 
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objavqeni rezultati devojka iz Novske sva sre}na i ushi}ena javno me je pred svim prisutnim  srda~no 
zahvalila i nagradila me jednim iskrenim poqupcem, {to je izazvalo aplauz. Osvajao sam razne nagrade na 
mnogim takmi~ewima, ali mi je ova iz Bjelovara veoma draga i rado je se se}am. Nikola Petkovski 
    

                   2000 GODINA - VUKOV KOV^E@I] BROJ -13 
              - Bilo nas je 136, a bilo je i deset porodica. 
              - Umro je Branislav Risti}, enigmata iz Beograda 
              - Po~ela je saradwa, potpuna priprema enigmatskih radova        
              za list "Balkan Mozaik". Urednik Veqko maksimovi} 

Po~ela saradwa, potpuna priprema enigmatsки лист 
"Kron".Urednik R. Jovi~i}. 

             Sara|ivali smo sa: MARBO- mega ukr{tenica, Politika     
             Ekspres, Politika Ekspres dodatak Antena, Politika    
             Ekspres dodata Ekspres mozaik, Pink revija, A[ enigma,    
             Balkan Mozaik. Ukupno je objavqeno 1.968 radova. 
             Raspisan je sproveden tradicionalni konkurs "VUK-2000"            
             za   ukr{tene re~i i skandinavke. Stigo je 30 ukr{tenica,      
             ПРВА nagrada за класичну укрштеницу dodeqena je ЈАН     
            БАЖИКУ  iz Glo`ana а  друга награда ДИНКУ КНЕЖЕВИЋУ    
            из Батајнице.   
            Skandinavki je stiglo 27. И  ovde je prvu nagradu osvojio  

ЈАН БАЖИК а другу награду МИЛЕНКО МИЈАТОВИЋ. Na konkursu je u~estvovalo 23 sastavqa~a.  
- 13.03 u emisiji  TV Palma "Pod palmom"  gostovali su Ratko Stojkovi} i Veqko Maksimovi}. 
- 7 maja u listu "Politika Ekspres" objavqen je razgovor sa Radojicom Jovi~i} sa temom "Privla~ne 
magi~ne kockice" 
- Jovan Vukovi} sastavio je Bibliografiju enigmatskih kwiga u kojoj su navedeni i Re~nici Radojice 
Jovi~i}a, Stanka @ugi}a i kwiga Ratka Stojkovi}a.  
- O lak{im i te`im ukr{tenim re~ima pi{u jo{ Mihailo Vujovi} iz Podgorice i Dragan Lojanica iz 
Beograda. 
- Iza{la je iz {tampe prva kwiga Momira Paunovi}a "Zagonetke u stihu". 
- u Ovoj godini ostvarili smo 354.347 dinara. 
 
 

    2001 GODINA - VUKOV KOV^E@IЋ BROJ - 14 
- Bilo nas je 121. U ovoj godini primqeno je 11 enigmata. 
- Umro je istaknuti ni{ki enigmata Nikola Popovi}. 
  Po~eli smo da radimo enigmatski list "TIP-TOP 
enigmatika" formata A4 i A5. 
- Sara|ivali smo u listovima: MARBO- mega ukr{tenica, 
Politika Ekspres, Mini Kron, TIp-top enigmatika ve}i 
format, Tip-Top enigmatika mawi format, Upitnik 
(ura|eno dva broja), Politika Ekspres dodatak Antena, 
HOBI skandi (ura|en jedan broj), Rezon,  Balkan Mozaik 
Mini Marbo (ura|ena dva broja)  Objavqeno je ukupno 2.531 
rad.  
- Radojica Jovi~i}, Veqko Maksimovi} i Ratko Stojkovi}, 
posetili Loznicu  na poziv Bore Skori}a vlasnika lista 
"Marbo". Dogovorena priprema i izla`ewe listi}a "Mali 
Marbo" jednom mese~no. 

- Raspisan je konkurs za sastavqawe zagonetaka "VUK-2001" za ukr{tene re~i i skandinavke. 
U~estvovalo je ~etrnaest sastavqa~a. Stiglo je 22 ukr{tenice.ПРВУ nagradu je osvojio ZLATAN 
PUPEZIN iz Zrewanina а другу награду освојио је ДРАГАН ЛОЈАНИЦА из Београда.  Stigle su 19 
skandinavke.ПРВУ  nagradu je dobio DRAGAN LOJANICA iz Бeogradaа ДРУГУ је освојиоо СРЕТЕН 
ПЕРИЋ из Лознице.- Ove godine pzna~ena je 15. godina postojawa i rada Udru`ewa.  
- 22. marta odr`ana je redovna Godi{wa skup{tina Udru`ewa . Skupilo se 62 ~lana. 
- U [imanovcima je 13 februara odr`ana sve~ana promocija kwige Gordae [ari} "Izletela ptica".  
- U centru za kulturu u Smederevu, odr`ana je promocija kwige Radoslava Jovanovi}a "@ivojin D. Kari} 
" prvi srpski enigmata. Pored mnogobrojnih prisutnih, tu su bili i Radojica Jovi~i} i Ratko stojkovi}  
- U toku godine iza{la je iz {tampe kwiga Momira Paunovi}a "Stihovani anagram i wegove varijacije" 
- Enigmata iz Ni{a Marjan Radakovi} pi{e o kvalitetu osmosmerki. 
Ostvaren je finansijski rezultat od 596.236 dinara.  
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   2002 GODINA - VUKOV KOV^E@I] BROJ - 15 

- Bilo nas je 112, a te godine primqeno je 6 novih 
~lanovi a nekoliko wih je napustilo Udru`ewe.  
- Saradwa sa listovima se nastavila kao u 
protekloj godini: MARBO-mega ukr{tenica, 
Politika Ekspres, Balkan Mozaik, Tip_Top 
enigmatika A4, Tip-Top enigmatika A5, Mini 
Marbo. Objavqeno je ukupno 2.487 radova.  
- Jovan Vukovi} u listu "Razonoda" pi{e o 
aktivnostima na{eg Udru`ewa.  
- Raspisan je konkurs za sastavqa~e "VUK-2002"  
za ukr{tene re~i i skandinavke. U~estvovala su 
43 sastavqa~a. Stigle su 64 ukr{tenice. ПРВУ 
НАГРАДУ добио је ЉУБИША ЈАКШИЋ из 
Београда, а другу СРЕТЕН ПЕРИЋ из Лознице. 
Stiglo je 63 skandinavke.  PRVU награду 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              2003 GODINA - VUKOV KOV^E@I} BROJ - 16 
- Bilo nas je svega 59. Mnogi su napustili Udru`ewe, zbog 
prestanka saradwe u listu Marbo. 
"Marbo" смо престали да радимо зbog neprihvatawa nove 
cene rada, Predsedni{tvo je donelo odluku da se ovaj 
list vi{e ne radi. [teta. 

                                                                         - U listu "Marbo" zapo~elo je objavqivawe na{ih radova iz 
ranijih brojeva. Isto to va`i i za mali Marbo. 
Nastavqena je saradwa u listovima Politika Ekspres, 
Balkan Mozaik, Hobi skandi.  a dogovorena je saradwa i 
za enigmatski list ENIGMANIJA i enigmatska saradwa 
na dvanaest strana enigmatike u listu "Vijesti" iz 
Podgorice. Ura|ena su ~etiri broja lista ABC malog 
formata, ali je prestalo izla`ewe i wega i Krona        
od istog izdava~a. Ostao nam je du`an 15.230 dinara. 
Ura|eno je ukupno 1.827 radova. 

- Iza{la je iz {tampe zanimqiva kwiga Momira Paunovi}a pod nazivom "UKR[TENICA - KRAQICA 
ZAGONETKI". 
- 50. godina enigmatskog rada proslavio je Nikola Petkovski iz Skopљa, 25. godina enigmatskog rada 
proslavio je Midhat Sarajlija,  
- Dinko Kne`evi}, prikupio  anagrame koji su iza{li u 2003 godini pod nazivom ANAGRAMNA 2003.  
- Iz finansijskih razloga nije sproveden tradicionalni konkurs "VUK-2003".  
- Umro je @eqko Vuka{inovi}, enigmata iz Beograda 
- Umro je @iva Rackov, enigmata iz [apca.  
 
 
 
 
 
 

 osvojio je JAN BA`IK iz Glo`ana а ДРУГУ награду је добио ИВИЦА МЛАЂЕНОВИЋ из Београда.  
- 18. marta u [imanovcima je odr`ana promocija kwige "IGRA RE^I", kojoj je prisustvovalo nekoliko 
~lanova ba{eg Udru`ewa.  
- 11.05 u [imanovcima je u organizaciji Enigmatskog saveza Srbije odr`ano dvanaesto prvenstvo 
u~enika u re{avawu zagonetaka. Na{e udru`ewe nije imalo svoje predstavnike.  
- Radoslav Jovanovi}, sastavio je SKANDI ZA GINISA "Smederevska pesni~ka jesen kroz enigmatiku". 
- Prvi put je u Kov~e`i}u objavqena starosna struktura ~lanova Udru`ewa. Najvi{e ima ~lanova sa 
59 godina,.  
- Ostvaren je finansijski rezultat od 671.878 dinara. 
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 2004 GODINA - VUKOV KOV^E@I] BROJ 17 
- 25. aprila, odr`ana je redovna godi{wa Konferencija 
Udru`ewa u restoranu "Bosna". Okupila se 42 verna 
~lana. 
- Umro Miroslav Pawkovi} enigmata iz Beograda. 

  Sara|ivali smo u listovima: Politika Ekspres, Balkan   
  Mozaik, VIJESTI enigmatski dodatak. Objavqeno je   
  ukupno 1.546 rada.  

   - Tradicionalno takmi~ewe "VUK-2004" nije odr`an iz      
    finansijskih razloga.  
 
 
  - Iza{la je iz {tampe kwiga Ratka Stojkovi}a          
   "LEKSIKON LITERATA LAUREATA".  

- 20. godina enigmatskog rada proslavio je Mirko Stankovi} iz ^elinaca. 52. godine enigmatskog rada 
proslavio je Ratko Stojkovi} iz Beograda, 50. godina enigmatskog stvarala{tva proslavio je Sini{a 
Simonovi}. 35. Godina enigmatskog rada i  publicistike proslavio je Radoslav Jovanovi} iz 
Smedereva. 51. Godinu enigmatskog rada proslavio je Jovi~i} Radojica, 50. Godina enigmatskog i 
pesni~kog rada proslavila je i Gordana Jovanovi}-[ari}  
- Dinko Kne}`evi} pripremio je i ove godine zbirku anagrama "Anagramna 2004". 
- U organizaciji Enigmatskog saveza Srbije u Pan~evu je 13 i 14 novembra odr`an ~etvrti susret 
enigmata Srbije. U pojedina~nom takmi~ewu u re{avawu zagonetaka, prvo mesto osvojio je MILENKO 
MIJATOVI} i postao prvak Srbije. Odr`ano je i takmi~ewe u sastavqawu anagrama na temu: ^etvrti 
susret enigmata Srbije. PRVO mesto osvojio je gospodin DINKO KNE`EVI} зa anagram "^UJTE, 
SABRASTE I VRSNI TIM IGRE!" Za anagram na temu: Ko priznaje pola mu se pra{ta, DRUGO mesto 
osvojio je JAN BA`IK za anagram "JA SUPER - PO[TENIMA PROLAZAK".  
- Ostvaren je finansijski rezultat od 734.330 dinara. Najve}i... 
 

  2005 GODINA - VUKOV KOV^E@I] BROJ - 18 
- 2. aprila odr`ana je redovna Godi{wa Skup{tina 
udru`ewa u restoranu Bosni. Bilo je prisutno 38. vernih 
~lanova.  
- Te godine bilo nas je svega 40. ~lanova.  
- Umrla je Dragica Emri} iz Vrwa~ke Bawe. Umro je i 
Veselin Patrnogi} iz Beograda. 
Sara|ivali smo u listovima: Balkan Mozaik, koji je 
prestao da izlazi, Vijesti-enigmatski dodatak. koji je 
pre{ao na samo dve stranice velikog formata. Objavqena 
su svega 104 rada.  
- Tradicionalno takmi~ewe u sastavqawu zagonetaka 
"VUK-2005" nije organizovano iz finansijskih razloga. 

- 1 i 2. oktobra u organizaciji Enigmatskog saveza Srbije u  
Ni{koj Bawi, odr`an je peti susret enigmata Srbije. U 
pojedina~nom re{avawu anagrama, na temu:  

Enigmatika - znawe i razonoda, tre}e mesto osvojio je MILENKO MIJATOVI}, za anagram: RW. ZA 
DOKONE ZAMENA ZA IGRU "TONIK". Na temu: Ni{ka Bawa topla voda, za mangupe `iva zгoda", tre}e 
mesto osvojio je MILENKO MIJATOVI} za anagram: VA[ P: POGODNA ZA U@IVAWE, BLATANA, 
GODI BAKAMA! Na temu. Sve }e to narod pozlatiti, tre}e mesto osvojio je MILENKO MIJATOVI} za 
anagram: OSTA]E TI ZLO PROTIV NADE. Na temu: Peti susret enigmata Srbije u Ni{koj Bawi, drugo 
mesto osvojio DRAGAN LOJANICA za anagram: BA[ I JESU UMNIJE BITKE I IGRAWA SPRETNOSTI.  

                    U pojedina~nom takmi~ewu u re{avawa zagonetaka, drugo mesto osvojio je VLADIMIR [ARI} 
                  . U ekipnom re{avawu zagonetaka, drugo mesto osvojila je na{a ekipa (Milenko  

Mijatovi}, Vladimir [ari}, Veqko Maksimovi}).  Nagrada [ahovskog saveza Srbije za anagram na temu: 
[AHOVSKI SAVEZ SRBIJE I CRNE GORE-BEOGRAD, dodeqena je za prvo mesto DINKU KNE`EVI}u  
za anagram: IH, ZBRA[E SE BORCI DREVNE IGRE SOJA SVAKOG. 
- 50. godina enigmatskog stvarala{tva proslavio je Veqko Maksimovi} iz Бeograda 
- Milenko Mijatovi} osvojio je prvo mesto za anagram na konkursu lista "Razonoda". Na temu Petsto 
brojeva enigmatske rевије RAZONODA, Milenko je sastavio anagram: TA, ETO PROVERENO JE - 
SVETSKI JE DOBAR MAGAZIN! 
- Enigmata Dinko Kne`evi} obradio je i ove godine sve anagrame pod naslovom "Anagramna 2005".  
- Ostvaren je finansijski rezultat od 376.901 dinar.  

 
ВУКОВЦИ И ПРИЈАТЕЉИ  У НИШКОЈ 

БАЊИ НА  ПЕТОМ СУСРЕТУ ЕНИГМАТА 
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                         20. ГОДИНА ПОСТОЈАЊА И РАДА УДРУЖЕЊА 
                                    29.12. 1986 – 29. 12. 2006 ГОДИНА.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Те године било је 44. члана. Kako je godina 
bila jubilarna, to je donet kratak sadrжaj 
rada Udruжewa зa svaku godinu, све до 2005 

године -  Вуков ковчежић број 18.  
За разлику од ранијих година када смо 

припремали и сарађивали у више листова, ове 
године сарадња се свела само на две странице 

већег формата у Листу "Вијести" из Подгорице. 
Објављено је свега 186. радова. Крајем године, а 
преко Енигматског савеза (Мирослав Лазаревић) 
дата нам је сарадња у енигматском прилогу листа 

"Глас јавности" под називом РЕШКО. 
У Вуковом ковчежићу штампани су прилози:      

Е, то су били дани, Оливере Тарановић,               
20. година постојања и дружења енигмата        

"Вук Караџић" 

        EDUKATIVNOSTT ENIGMATIKE KOD MLADIH 
Enigmatika kao vid duhovnog stvarala{tva, postala je   
nezaobilazan sadr`aj u mnogim ud`benicima sada{njeg          
{kolstva od mla|ih do starijih razreda osnovne {kole. 

Dru`ewe sa enigmatima "Vuk Karaxi}", kao i u Savezu enigmata 
Srbije, do`iveo sam mnoge trenutke radosti. 

Kao prosvetni radnik sara|ivao sam u mnogim de~ijim listovima      
u kojima je bilo enigmatskih zadataka, kao {to su bili listovi: 
"De~je novine", "Zagonetka", "Mini kviz", "Mala Eureka" i dr.,         
a i sam sam ure|ivao listove za decu sa enigmatskom sadr`inom: 

"Vrelo", "Na{e novine"... 
pored svoje profesije u prosveti , bavio sam se enigmatikom kao 

"hobijem" u slobodnom vremenu. Evo ve} 17 godina sa ~lan   
Udru`eњa enigmata "Vuk Karaxi}" u Beogradu. U~estvovao sam           

u vi{e takmi~eњa sa svojim u~enicima i osvojio preko pet 
priznaњa na Republi~kom i priznaњe na Prvom jugoslovenskom 
takmi~eњu za pionire 1990. gpdine u Puli., osvojiv{i sa svojim 

u~enicima Prvo mesto ekipno i tre}e mesto u pojedina~nom 
takmi~eњu. Dru`eњe sa enigmatatima i enigmatikom ne samo        

{to pri~iњava zadovolqstvo, ve} ima nau~ni i vaspitni       
karakter kao i razvijawe psihi~kih funkcija: mi{qewa, pa`we, 

karaktera, voqe kao i samodiscipline u radu. Zato se sa punim 
pravom mo`e re}i: da enigmatika ima edukativni karakter   

naro~ito kod mladih. 
Prof. Milosav M. Barjaktarevi} 

   
 

од Драгана Лојанице, Свесрдан уредник и енигмата, од Момира Вученовића, Енигмате у "Лексикону" – личности 
из Смедерева од Карла Вереба , Едукативност енигматике код младих, од Проф. Милосава Барјактаревића, као и 
Анаграмна за 2006. годину од Динка Кнежевића.  
Те јубиларне године, расписан је и КОНКУРС за састављање анаграма  на тему: ДВАДЕСЕТ ГОДИНА 
ПОСТОЈАЊА УДРУЖЕЊА ЕНИГМАТА"ВУК КАРАЏИЋ". Ево неколико успелих анаграма 
ПАЖЊА! КО? НИЏА. ДВЕ СУ ДЕКАДЕ УМНОГ СТВАЕАЊА И ДУГО ЋЕ ТРАЈАТИ! (Никола Петковски) 
ДА, ДА. ТУ КУЋУ ОПЕТ КРАСЕ ЈЕДИНСТВО, АНГАЖОВАЊЕ ГРАДЊА ИМИЏА....!(Миленко Мијатовић) 
ДУГ ТОК ПУТАЊЕ ЏИНОВСКОГ РАДА И УМЕЋА СТВАРАЊА – ЖЕДАН ИДЕЈА! (Мидхат Сарајлија) 
ДОМАЋИНЕ, СТОП ЏАКАЊУ. СВАГДА КРЕНИ УЖИВАЊЕ. ДА ДУГО ТРАЈЕ! (Динко Кнежевић) 
ТУ ЈЕ ЖИВА КУЋА, СТАЊЕ НАДМЕТАЊА, А ДУГ ЏИНОВСКОГ РАДА! (Драган Лојаница) 

Ове године добили су од  ЕСС  
"ЗЛАТНЕ ПОВЕЉЕ" ЗА 5О. 
ГОДИНА ЕНИГМАТСКОГ 

СТВАРАЛАШТВА. 
Стеван Апостоловић, Београд, 

Вељко Вујчић, Београд, Радмило 
Ивановић, Београд, Радојица 

Јовичић, Београд, Вељко 
Максимовић, Београд, Душан 

Никић, Београд, Синиша 
Симоновић, Београд и Ратко 

Стојковић, Београд 
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2007 ГОДИНА - ВУКОВ КОВЧЕЖИЋ - 20 

Те године било је 35.чланова. Број се стално 
смањивао због недостатка енигматске сарадње. 

За 20. година верности Удружењу,      
ЗАХВАЛНИЦЕ су добили: Никола Петковски, 

Оливера Тарановић, Јелена Антић, Бранко Полић, 
Гордана Шарић и Косара Дојчиновић. 
У овој години добра сарадња је била са     

Независним дневником "Вијести" из Подгорице. 
Објављено је 172. рада. 

У додатку "Решко" објавили смо 181. рад, што 
укупно за ову годину износи 353 објављена рада 

 Изашла је из штампе нова кјњига Момира 
Пауновића "АНАГРАМНИ КОЛОПЛЕТ"Одржани 

су Седми сусрети енигмата у Лозници. 

У такмичењу решавања загонетака ПРВАК СРБИЈЕ  ПОСТАО ЈЕ МИЛЕНКО МИЈАТОВИЋ.  
У такмичењу састављања загонетака, ПРВАК СРБИЈЕ, постао је МИЛУТИН ТЕПШИЋ.  
Изашла је вредна збирка анаграма "АНАГРАМНА ЗА 2007, од Динка Кнежевића. 
На сусретима у Лозници, Председник Јовичић је на Скупштини ЕСС, поднео извештај о раду Удружења за 
протеклих 20. година.  
Из финансијских разлога Удружење није било у могућности да организује свој традиционални конкурс за 
састављање одређених врста загонетака. Објављено је неколико прилога: Штампање са интернета, Едукативност 
енигматике, Проф.Милосав Барјактаревић), Влада Шарић заљубљеник у енигматику и шах – пријатељ свих 
енигмата, Да остане забележено у ковчежићу о енигматским речницима и написима, Вук на челу Београда.  
Те године приход је био 336.189. динара.  
 

       2008 ГОДИНА - ВУКОВ КОВЧЕЖИЋ -21 

 

 

Ове године било нас је 34. 
Наш истакнути енигмата ДРАГАН ЛОЈАНИЦА, прославио 

је ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ЕНИГМАТСКОГ СТВАРАЛАШТВА 
И РАДА. Десет година у Удруженју славили су: Живомир 

Јевтић и Дарко Симоновић. 
Сарађивали су у листу "Вијести" из Подгорице, где је 

објављено 102. рада. 
На предлог ЕСС, почели смо са припремом радова у листу 

"ГАЗЕТА ЗАБАВА". Изашло је тринаест бројева                     
а плаћено девет.  у Овом листу објављено је 286. радова.       

УКУПНО У ОВОЈ ГОДИНИ ОБЈАВЉЕНО  388 РАДОВА 

одржани ОСМИ СУСРЕТИ ЕНИгмата у у Сомбору.  
У Појединачном решавању загионетака, првак Србије је СРЕТЕН ПЕРИЋ. У овом такмичењу учествовали су 
још: Никола Петковски,, Владимир Шарић, и. Миленко Мијатовић. У екипном збиру наша екипа (Петковски, 
шарић, Мијатовић) освојила је треће место.  Нисмо могли да одржимо Наградни конкурс "ВУК-2008. година из 
финансијских разлога.   АНАГРАМ МИРКА СТАНКОВИЋА . ТЕМА: "ВУК" творац прве српске граматике. 
ЦРКВА – ТАКАВ ПРОГРЕС – УВЕК СТРЕПИМ! 
анаграм мидхата сарајлије. Тема: Европска унија. КАПИЈЕ СУ РАВНО! Ту је и добар чланак Драгана Лојанице – 
ЦРТИЦА У РЕЧИМА.  припремљена је и послата многима АНАГРАМНА ЗА 2008. Штампан је као и увек Увод, 
а кориштени су многи анаграми наших чланова Коцељевачке новости број 74, донеле су кратак садржај 
енигматског рада и стваралаштва нашег председника Радојице Јовичића под насловом "Упознајте наше 
енигмате"  Ту је и чланак "Супернизам"  од Динка Кнежевића,  као и прича  са насловом "ПРИЧЕ ИЗ БАЊЕ",  
енигмате и писца Бранка Николића. Дата је и информација о стављању речника од четири слова на ЦД, од Станка 
Жугића. "БЛАГОТВОРНИ ЕФЕКТ УКРШТЕНИЦА" написао је истакнути енигмата Карло Вереб.. Никола 
Петковски, написао  текст "ОСВРТ НА НЕКА ПОГРЕШНА ОПИСИВАЊА ПОЈМОВА. 
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Те године било је 34. члана 
Умро је Олаф Љубибратић (1926-2009) 
Двадесет година у Удружењу прославили су Милан Живановић 
и Милосав Барјактаревић. 
Сарађивали смо у листу "Вијести" из Подгориве и лису 
"Илустрована политика" из Београда 
У ТОЈ ГОДИНИ ОБЈАВЉЕНО ЈЕ УКУПНО 358. радова. 
Те године расписан је конкурс "ВУК-2010". 
За чланове  Удружења, дат је задатак да се састави укрштеница 
13x9, али СА ШТО ВИШЕ УПИСАНИХ ПОЈМОВА КОЈЕ У 
СЕБИ САДРЖЕ ИМЕ "вук". само са два црна поља. Стигло је 
34. рада.             

У Вршцу је нашем члану и Председнику удружења, ДОДЕЉЕНА ПОВЕЉА ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО И 
ЕНИГМАТСКО СТВАРАЛАШТВО.  
ДИНКО КНЕЖЕВИЋ" је завршио и послао многим члановима, вредно енигматско дело "АНАГРАМНА-2009". 
Анаграм из анаграмне "2009". Тема  Глумица из филма "Зона Замфирова) – КАТАРИНА РАДИВОЈЕВИЋ 
(Динко Кнежевић) 
Станко Жугић, објавио енигматски рад са насловом "ЖУГИЋЕВКА". 
На другој страни донет је Пригодан квадрат Милутина Тепшића. 
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Било је 34. члана. Двадесет година у Удружењу, славили су:  
Мирјана Рафаиловић и Станко Жугић.  
Сарађивало смо у листу "Вијести" из Подгорице и листу 
"Илустрована политика" који је имао енигматски додатак "Забавни 
додатак".Ове године објављено је тачно 600. радова.  
Те године расписан је  наградни конкурс "ВУК-2011". само за своје 
чланове.На класичан лик укрштенице 13x10, obavezno upisati i 
tri pojma: CVRЧAK, ZDRAVQE I ШKRЖWAK. Приспело је 38. 
радова од 14. аутора. 
ПРВУ награду освојио је СТАНКО ЖУГИЋ, ДРУГУ награду   
  освојио је НИКОЛА ПЕТКОВСКИ и ТРЕЋУ награду освојио  је ВЕЉКО МАКСИМОВИЋ. 

Штампана је по цела страница енигматскии прилога Владимира Шарића, Станка Жугића Вељка Максимовића,  
Радослава Јовановића, коме је и представљена књига "МОЈИ АНАГРАМИ НА ФЕЈСБУКУ", Мирка Станковића, 
и Драгана Лојанице.  
ДИНКО КНЕЖЕВЋ је, као и раније припремио енигматски алманах анаграма "анаграмна-2010".  
Анаграми из анаграмне: 
Тема: Ништа није тако лоше, да не може бити горе. О, БОЖЕ ТИ НАШ ЈАКИ, ТЕШЕ ЛИ  И ТЕ ГНОМЕ 
НАРОД! 
Десети сусрети енигмата одржани су у Крагујевцу. 
У појединачном такмичењу у решавању загонетака, ПРВО место освојио је МИЛЕНКО МИЈАТОВИЋ.  
ДРУГО место освојио је МИЛУТИН ТЕПШИЋ и ПЕТО место освојио је Влада Шарић.  
У екипној конкуренцији ПРВО место освојила је екипа УЕ "Вук Караџић" (Миленко Нијатовић, Владимир 
Шарић, Никола Петковски).  
У појединачном такмичењу у састављању загонетака, ПРВО место освојио је МИЛУТИН ТЕПШИЋ, ДРУГО, 
место је СРЕТЕН ПЕРИЋ и ТРЕЋЕ место је освојио НИКОЛА ПЕТКОВСКИ.. 
У екипном конкуренцији ПРВО место, освојила је екипа "Вук Караџић" (Мијатовић, Шарић,Петковски). 
Одржано је и такмичење усастављању анаграма. 
ПЕТО место освојио је МИРКО СТАНКОВИЋ из Челиинаца. 
Финансијски приход у овој години, биоје: 652.683 динара.  
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25. ГОДИНА ПОСТОЈАЊА И РАДА УДРУЖЕЊА 
 
 Било је 35. чланова, 

Донете су слике са именима оснивача Удружења.  
Милутин Тепшић саставио је јубиларни анаграм:на тему: 
Двадесет пет година "Вука Караџића"- ПА ДА, ДАВАЋЕТЕ 
ГАТКЕ У ЏИНОВСКИ РАД! 
Умрла је Јелена Антић.  
Сарађивали смо у листовима: "Илустрована политика" 
додатак "Енигматски забавник", "Вијести" и почела је 
сарадња-додатак у листу "Правда".  
У току ове године објављено је укупно 412. радова.  
За чланове Удружења, расписан је Наградни конкурс "ВУК-
2012". Задатак је био, саставити укрштеницу 13x9,. У лик  

укрштенице обавезно уписати појмове: КРЗНО и ЗВРЧКА.. Стгло је 49. радова од 15. аутора. 
ПРВА награда припала је СРЕТЕНУ ПЕРИЋУ, ДРУГА Мидхату Сарајлији и ТРЕЋА Вељку Максимовићу.  
Донете су целе странице Драгана Лојанице, Карла Вереба, Стевана Апостоловића, Милутина Тепшића, Станка 
Жугића, Радослава Јовановића, Мирка Станковића,Владимира Шарића, Сретена Перића, Вељка Максимовића. и 
Момира Вученовића 
ЈЕДАНАЕСТИ СУСРЕТ ЕНИГМАТА ОДРЖАН ЈЕ У ПОЖАРЕВЦУ. 
У појединачном такмичењу у решавању задатака, ТРЕЋЕ место освојио је Миленко Мијатовић.  
У екипном пласмана наша прва екипа освојила ДРУГО место (М.Мијатовић, И. Андонов, Н.Петковски). Наша 
друга екипа, освојила је ЧЕТВРТО место (В.Шарић, В. Максимовић, Д.Лојаница).  
У појединачном такмичењу у састављању загонетака, треће МЕСТО ОСВОЈИО ЈЕ Иван Андонов 
У појединачном такмичењу за анаграмисте са темом: Галерија Милене Павловић, ДРУГО место освојио Иван 
Андонов – ВРАЋА БЛАГО И МИЛЕ ПРЕЛИВЕ ЛИНИЈА. На тему: Продавница спортске опреме, ТРЕЋЕ место 
освојио је Иван Андонов. На тему: Грешити је људски, али осећај је  божански, ПЕТО место освојио је Влада 
Шарић. И ове године вредни ДИНКО КНЕЖЕВИЋ урадио је алманах анаграма "АНАГРАМНА-2011). 
Ево једног анаграма из "Анаграмне-2011", на тему: Ко говори истину, често се замера другима – СТОГ И ВЕОМА 
ИСКРЕНА РЕЧ, ДОИСТА УГРОЗИ УМ (Никола Петковски). Штампана је и ТРОДИМЕНЗИОНАЛНА 
УКРШТЕНИЦА Драгана Ристића, посвећена јубилеју Удружења.  
Укупан приход у 2011.годинуи, износио је 670.595. динара.  
За 25. година постојања и рада удружења, објављено је укупно 24.753. рада.  
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Било је 33. члана.  
25. година у удружењу прославили су Никола Петковски и 
Сретен Перић.  
Енигматска сарадња се знатно смањила. Престао је да излази 
додатак у листу "Илустрована политика". Штампана само по 
једна скандинавка на пола стране. Сарадња са листом 
"Вијести". је настављена. При крају године престала је сарадња 
са листом "Правда" који је престала да излази.  Ове године 
почела је сарадња са листом "ДИС:гласник". Ту су две стране 
енигматике.  
Дванаести сусрети енигмата одржани су у Кикинди.  
У појединачном делу решавања загонетака, ПЕТО место 
освојио је СРЕТЕН ПЕРИЋ. 
Екипа у саставу В.Шарић, М. Мијатовић и Н. Петковски, 
освојила је ЧЕТВРТО место. 

Штампане су целе странице: Иван Андонов, Мидхат Сарајлија, 50. година енигматског рада Гордане Јовановић-
Шарић, Драган Лојаница – Прве укрштене речи у Србији и 100 година укрштених речи, затим Крста Иванова,. 
Владимира Шарића, Бранка Миловановића, Момира Вученовића, Николе Петковског, Радослава 
Јовановића,Миленка Мијатовића, Мирка Станковића Карла Вереба, Вељка Вујчића и Јована Вуковића- Да што 
мити да што. 
 Штампане су нове књиге: Енигматика за младе и старе – Милосав Барјактаревић, Библиографија српске 
енигматике – Марјан Радаковић и Мој источник знања за енигматику Живомира Јевтића.  
И ове године ДИНКО КНЕЖЕВИЋ је урадио алманах анаграма "АНАГРАМНА-2012". 
У овој години урађено је укупно 374. рада.  
Приход у овој години износио је: 507.667 динара.  
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29. јуна 2013 године, одржана Редовна годишња скупштина. 
Било  је 33. члана. 
Сарађивали смо у листу "Илустрована политика", Независном 
дневнику "Вијести" из Подгорицеи Гласнику "ДИС", лист 
производно-трговинског предузећа у Београду. У 2013. 
години објављено је укупно 208. радова. КАРЛО ВЕРЕБ, 
прославио је 50. година у енигматици. Штампан је Интервју 
Председника енигматског савеза Србије у листу "АЛО". 
ЉИЉАНА И РАДЕ ЈОВАНОВИЋ – верни пријатељи 
удружења. 

ТРИНАЕСТИ СУСРЕТИ ЕНИГМАТА             
ОДРЖАНИ СУ У ВРАЊУ 

На сусретима је одржано неколико такмичења: 
У појединачном такмичењу у решавања загонетака, 
ПРВИ је био Славко Бован из Кикинде. 
ЕКИПНИ ПОБЕДНИК у решавању загонетака је екипа 
"Тупљење и оштреље" из Кикинде у саставу:Славко 
Бован, Илија Ђурковић и Дејан Минић). 
У појединачном такмичењу у састављању загонетака, 
ПРВИ је био Сретен Перић из Лознице. 
Екипни победник у овом такмичењу је екипа "Изазов" 
из Лознице у саставу:Сретен Перић, Решад Бесничанин 
и Младен Марковић.  

 У такмичењу за састављање анаграма, ПРВО место је освојила Гордана Јовановић-Шарић за 
анаграме: 
Тема: Врање седиште пчињског округа.  "СТАВИШ ГУЊЧЕ КАО ГОРДЕ СРПКИЊЕ" 
ЗА НАЈУСПЕШНИЈЕГ УЧЕСНИКА СУСРЕТА ПРОГЛАШЕН ЈЕ СЛАВКО БОВАН из 
Кикинде. 
Динко Кнежевић је објавио алманах анаграма "Анаграмна-2013".  
Никола Петковски је написао: Двослови и њихова употрена у енигматици. 
Драган Лојаница, прославио 55. година од објаве Првог енигматског рада. Радојица Јовичић 
пише: Још нешто        о првој укрштеници у Србији. 
МОМИР ПАУНОВИЋ- 50. година енигматског рада.  
НИКОЛА ПЕТКОВСКИ – 50. година бављења енигматиком. 
РАДОЈИЦА ЈОВИЧИЋ . "ЈЕЖ" у енигматици, са прилозима енигматских листова.  
Нова књига ЖИВОМИРА ЈЕВТИЋА" са насловом "МОЈ ИСТОЧНИК ЗНАЊА ЗА 
ЕНИГМАТИКУ" 
ДРАГАН ЛОЈАНИЦА издао је књигу "1ОО ГОДИНА УКРШТЕНИХ РЕЧИ" 
ГОРДАНА ЈОВАНОВИЋ-ШАРИЋ, прославила је  50. ГОДИНА ЕНИГМАТСКОГ 
СТВАРАЛАШТВА. КРСТА ИВАНОВ . прославио је 50. ГОДИНА УСПЕШНОГ 
ЕНИГМАТСКОГ РАДА. 
Енигматски клуб "Нова загонетка" издао је књигу "УКРШТАЊЕ РЕЧИ У СРПСКОЈ 

КОНКУРС ЕНИГМАТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ – АНАГРАМИ 
ТЕМА: СТО ГОДИНА ПРВЕ МОДЕРНЕ УКРШТЕНИЦЕ АРТУРА ВИНА 

 
5. МЕСТО:  

НАДАРЕН ТВОРАЦ ПРИРЕДИ НОВО - РЕШЕТКАСТУ ЕНИГМУ! 
(Динко Кнежевић – 65. бодова. 

 
10. МЕСТО: 

У ТРЕН ДОНЕО К'О ДАР САВРШЕН ПРЕВРАТ У ЕНИГМАТИЦИ! 
(Драган Лојаница – 44. бодa.) 
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Наведена је укупна сарадња удружења до краја 2014. година са насловним странама листова. 
Од оснивања до краја 2014. године, објављено је укупно 25.681 рад. Најдужа сарадња била је са листом ЕУРЕКА – 
11,. година, Затим дневне новине "Политика експрес" 10. година, МАРБО – 8. година итд.  

 

Редовна Годишња Скупштина Удружења, одржана је 31. маја 
2014. године у просторији АЕРО – клуба у Београду. 
Било нас је 32.  члана.  25.  година у Удружењу,  прославио је 
Милан Живановић, а 20. година верности удружењу, 
прославио је Динко Кнежевић 
Сарађивали смо у листу "Илустрована политкка", "Вијести" 
из Подгорице  у Гласнику "ДИС" из Београда.  
У ТОКУ 2014.  ГОДИНЕ ОБЈАВЉЕНО ЈЕ УКУПНО 183.  
РАДА И 184. СУДОКА. 
Основан Енигматски клуб "КИКИНДА" у Кикинди. Први 
председник ЕКК је Златан Пупезин, а секретар Славко Бован. 
Том приликом одржано је и Прво првенство Кикинде у 
решавању енигматских задатака. ШАМПИОН Кикинде, 
постао је Милорад Живанић из Београда. 

ЧЕТРНАЕСТИ СУСРЕТИ ЕНИГМАТА ОДРЖАНИ            
СУ У БОРУ (29-31.АВГУСТА) 

Одржана је Скупштина Енигматског савеза Србије. 
Одржана су и разна такмичења. 
У појединачном такмичењу у састављању загонетака ПРВО 
МЕСТО, освојио је Динко Кнежевић из Батајнице. 
Екипно наша екипа заузела је ДРУГО место. 
У пјединачном решавању загонетака, ПРВО МЕСТО 
освојила је Гордана Јовановић-Шариш из Шимановаца. 
У екипном пласману наша екипа освојила је ДРУГО место. 
У појединачном састављању анаграма, ПРВО место је 
освојио Зоран Радисављевић. Екипно, наша екипа заузела је 
ПРВО место (Г.Јовановић, Д. Кнежевић, В. Шарић).  

Одржано је ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ у састављању анаграма на задату тему: 
Тема: Бор – град бакра и злата. "А РАЗОТКРИ БРДА БЛАГА" – Сретен Перић 
Тема: Хотел "Језеро" бисер источне Србије "ХЕЈ, ЛЕТИ СЕ ИСТИЧЕ СРЕБРНО ОБЗОРЈЕ" Владимир Шарић 
Тема: Манифестација "Дани Брестовачке Бање" БАЦИ ИДЕЈЕ, САЊАМ ФАНТАСТИЧНЕ БОРАВКЕ".      
Гордана Јовановић. у ЕКИПНОМ ПЛАСМАНУ прво место ОСВОЈИЛА ЈЕ НАША ЕКИПА (Д.Кнежевић,             
Г. Јовановић, В.Шарић. ДИНКО КНЕЖЕВИЋ, проглашен је за најуспешнијег учесника на овом сусрету.  
Динко кнежевић,  је као и сваке године, урадио је Алманах анаграма "АНАГРАМНА-2014".  
Младен Марковић пише пригодан чланак "Марбо по Вуку" 
Страница Живомира Јевтића испуњена је специфичним енигматским саставима чији је аутор.  
Станко Жугић је комплетирао Седмословни речник на слово "Ѕ" и "Ш". 
Карло Вереб пише: УКРШТЕНЕ РЧИ, НЕ МОЖЕ! 
Расписан је НАГРАДНИ КОНКУРС "ВУК-2015". Саставити скандинавку 10x21 без ограничења.  На конкурс је 
дошао 31. рад.  ПРВО МЕСТО ЗА НАЈБОЉИ САСТАВ, ОСВОЈИО ЈЕ Динко Кнежевић" ИЗ Батајнице,       
ДРУГО место освојио је Драган Лојаница, треће Сретен Перић итд.  
Страница са радовима пок. Вељка Максимовића.  
Драган Лојаница пише: Из моје енигматске радионице. 
Радојица Јовичић: Сећање на 20-годишњицу "Дечјих новина" из Горњег Милановца. 
Радојица Јовичић – 42. године непрекидне сарадње у листу "Глас осигураника. 
20. година Енигматског клуба "Браничево" 
500. бројева енигматског листа УКРШТЕНИЦА.  
КРСТА ИВАНОВ издао "ЈЕДНОСЛОВНИ РЕЧНИК". 
Штампан је извод из речника идиома.  
ЈУБИЛЕЈ 35. ГОДИНА ПОСТОЈАЊА И РАДА ЕНИГМАТСКОГ КЛУБА БОР".Пише: Крста Иванов. 
Јован Вуковић пише: ЗНАЧАЈ САРАДНИЧКИХ КОНКУРСА. 
УКУПАН ПРИХОД ЗА ОВУ ГОДИНУ БИО ЈЕ. 247.657. динара 
ПОТВРДА О РЕГИСТРАЦИЈИ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА УРУЧЕНА               
ЈЕ 22.04.2105. ГОДИНЕ НА АДРЕСУ УДРУЖЕЊА.  
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Скупштина удружења одржана је        
15. јуна 2015. године у Аеро клубу у 
Београду. 
Те године било је 29. чланова. 
Чланство су напустили Стеван 
Апостоловић и Мила Апостоловић. 
25. година у удружењу, прославила је 
Мирјана Рафаиловић и Станко Жугић 
Сарађивали смо и лустовима 
"Илустрована политика", дневнику 
"Вијести" из Подгорице  и Гласнику 
"ДИС" из Београда. Објављено је 
укупно 242 рада и 10. судока. 

Радојица Јовичић – 65. година постојања Енигме.  
Објављено је СЕЋАЊЕ на рад удружења у 1998. години. 
Енигматски клуб "БОР" на телевизији 
Славко Бован пише о активностима Енигматског клуба "Кикинда".  
 

 

ПЕТНАЕСТИ СУСРЕТ ЕНИГМАТА 
СРБИЈЕ, одржани  су у Ваљеву од              
2-4.октобра 2015. године.  
Поред посете разним знаменитостима у 
Ваљеву су одржана  и традционална 
такмичења у неколико дисциплина. 
На такмичењу у састављању загонетака, 
победио је СЛАВКО БОВАН из Кикинде.  
У екипном такмичењу наша екипа је 
освојила ТРЕЋЕ место В.Шарић,Г.Шарић). 
На такмичењу у решавању енигматских 
задатака, победио је гост из Ријеке Перо 
Галогажа. У екипном такмичењу наша 
екипа освојила је ДРУГО место 
(М.Мијатовић,В. Шарић, Г. Шарић). 

На такмичењу у састављању анаграма биле су теме: 
ПРВО место освојила је Гордана Јовановић-Шарић за анаграме: 

1. "Ваљево – седиште Колубарског округа"-  (ГРАДЕ БУКЕ УОКОЛО ШЉИВАРСКОГ СВЕТА!) 
2. "Тешко стаду без пастира" – (СПИШ, А ТАДА ТУ КОЗЕ БРСТЕ). 
3. "Бранко Полић – пропагатор енигматике" – (ГОРКИ ПИПАК ПРОБИЋЕ ОГРОМАН ТАЛЕНАТ). 

Друго место освојио је Славко Бован. 
У екипном такмичењу наша екипа освојила је треће место.  
ЗА НАЈУСПЕШНИЈЕГ УЧЕСНИКА СУСРЕТА ПРОГЛАШЕН ЈЕ СЛАВКО БОВАН, КАО И ЊЕГОВ КЛУБ     
ЕК "КИКИНДА". 
Квалитетан текст Младена Марковића, пренет је са његовог сајта. – НАСЛОВИ ПЕСАМА ЗА УКРШТЕНИЦЕ.  
Динко Кнежевић, завршио је анаграмни алманах "АНАГРАМНА-2015".  
30. ГОДИНА ЕНИГМАТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ. 
 Успешна сарадња са енигматским листом УКРШТЕНИЦА. 
Из штампе је изашла  КЊИГА "ЛЕКСИКОН ЛИТЕРАТА ЕНИГМАТА"-трећа књига Ратка Стојковића. 
Резултати такмичења у састављању ребуса у организацији "Нове загонетке". ПРВО место освојио је Влада Шарић. 
Страница Гордане Јовановић-Шарић – ВИНСКА ПЕСМА. 
Драган Лојаница - Извод из правила за састављање укрштених речи. 
Радојица Јовичић – Стиховане загонетке објављиване пре 40. година у Енигми. 
Био је и НАГРАДНИ КОНКУРС "ВУК-2015"..  Задатак је био саставити  скандинавку 9x21, за објављивање у листу 
"Илустрована политика". На конкурс је стигло 29. скандинавки д 10. аутора.  
ПРВО место освојио је Драган Лојаница, ДРУГО место  Сретен Перић и треће место освојио је Владимир Шарић 
Јован Вуковић пише о САСТАВЉАЧКИМ КОНКУРСИМА. . 
ДОБИЈЕНА ЈЕ ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 
2015 ГОДИНУ.  
ПРИХОД У ОВОЈ ГОДИНИ БИО ЈЕ 376.372. ДИНАРА.  
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                                             НОВА САЗНАЊА - ПРОВЕРА МОГУЋНОСТИ  
За време Југославије није било граница за енигматику.Без обзира одакле су, из које су републике, састављачи 
загонетака могли су да објављују своје радове у било ком листу, под условом да су загонетке занимљиве и 
квалитетне. Што су загонетачи из Хрватске имали више простора у "Енигминим" издањима, објашњење се мора 
потражити у њиховом енигматском искуству. Састављачима из Србије није одговарала обавеза писања страних 
имена етимолошки, као и ијекавштина., Кад су се на то навикли, онда им се странице загребачких и бјеловарских 
листова лакше "отварају". Због тога мање "раде" на "крижаљкама", а више се посвећују ситнијим загонеткама, 
пре свега анаграмима. 
Сад кад сводимо рачуне, добро је да имамо евидентирано колико су српски састављачи били присутни у хрватској 
енигматици. То је важно због историје српске енигматике. У прилици смо да почнемо од листа "Чвор", прворођеног 
у ЕУБ "Чвор" из Бјеловара. Први број овог занимљивог часописа појавио се 8.9.1968. 
Значај  "Чворових" издања за енигматику уопште је у томе што су имали сталну рубрику "Наша пошта" и 
"Одговори уредништва" у којима су објављивали информације о пристиглим сарадничким радовима, давали 
савете и сугестије како припремати радове. Сарадницима су те рубрике помогле да се брже прилагоде захтевима 
уредништва, и да уз рад отклоне недостатке у свом енигматском усавршавању. 
Скоро сви водећи чланови Удружења енигмата "Вук Караџић" из Београда  били су сарадници "Чвора", 
"Крижаљке" и "Чвор Разбибриге". Из опширнијег материјала о учешћу српских енигмата у хрватској загонетачкој 
штампи доносимо део који се односи на чланове УЕ "Вук". 
У броју 7 (1.3.1969) објављена је "Једнаџба" Радојице Јовичића. Дакле, стари енигматски вук успео је да први 
отвори странице "Чвора" за чланове свог клуба. Па га ево и у бр. 9 (1.5.1969). 
 
МЈЕЊАЉКА 
На ТВРЂАВИ града Рима 
провео сам вече цијело, 
читајући без предаха 
то МАРКСОВО важно дjело! 
Р. Јовичић-Београд 
Решење: Капитол - Капитал 
 
Ево најзад и млађаног (онда) Владимира 
 Шарића у броју 14 (1.10.1969). 
ПОСЈЕТНИЦА 
           КАТА И. ПУЗИЋ 
          ЦЕЉЕ 
В. Шарић - Смедерево 
Решење: Кућепазитељица 
 
У истом броју под бројем 452 објављена је нова  
"ЧАХУРА" Момира Пауновића. 
Стари ФОСИЛ- вели Мара 
пећ зидану нама ствара 
нама ствара! 
М. Пауновић - Рашанац 
Решење: Окамина - камин 
 
Уредништво у броју  
19 (13.12.1969) 
 јавља Владимиру Шарићу. 
"В. Шарић, Смедерево: -Захваљујемо на 
 послатим материјалима за "Лексикон  
загонетача". Свакако ступите у контакт  
са загонетачом Н.М. Срдачно поздрављамо." 
 
Па онда следи нова "ЧАХУРА" Момина. 
На попису је тетка Дана, нашла ОТОК с Јадрана! 
М. Пауновић 
Решење: Листа - Ист 
 
На страницама "Чвора" појављују се и следећи енигмати из Србије: С. Концулов, Бранко Полић, Н. Поповић, Д. и 
М. Михајић, Д. Гаврић, Рудолф Јанковић, М. Живанић, И. Станчул, Д. Росић, Р. Настић, Р. Зорић, Ј. Вуковић, И. 
Млађеновић, Војин Крсмановић, В. Стојковић (Алексинац), Цоле (Лозница- то је Слободан Пантелић - прим. Ј.В.), 
 и још нека имена. Неки сараденици из "Чвора" са српске стране, уопште нису регистровани у "Лексикону српских 
енигмата", једноставно због тога што се нису појављивали на страницама енигматских листова у Србији . 
Занимљив је "одговор" дат у броју 22 (24.1.1970). 
"Цоле, Лозница: -Правопис не допушта мјешање ријечи јекавице и екавице, па тако у једној крижаљци не могу се 
наћи заједно те ријечи. Тематска крижаљка мора бити састављена на неки од ликова намјењених за такву 
крижаљку. Бирајте ријечи па ће бити више успјеха. Поздрав". 
Током 1969. у издањима "Чвора" појавило се преко 150 сарадника. Са српске стране највише радова је објавио 
Илија Станчул из Кикинде - 20, а остали нису доспели евидентирање 10 састава. 
Истовремено су на страницама "Чворових" издања представљени биографско-енигматски следећи загонетачи из 
Србије: Симон Рацковић, Илија Станчул, Илија Муса (Нови Београд), Ивица Млађеновић, Никола Поповић, 
Славко Концулов, Драгомир Бендераћ, Драгослав Росић, Милорад Живанић, Драгица и Војимир Михајић (Земун), 
Војин Крсмановић, Раде Зорић, Илија Матић, Милорад Нерић и Рудолф Јанковић. Толико за ову прилику.  

                 Јован Вуковић 
 
 

У броју 12 (октобар 1969) је нова стихована загонетка     
Радојице Јовичића. 
МЈЕЊАЉКА 
Животна ме БОЛЕСТ снашла 
знам, сјећам се сада, 
кад сам једно сјајно вече, 
гледао МЕТЕОР где пада! 
Р. Јовичић- Београд 
Решење: Падавица - падалица 
 
Момир Пауновић започиње сарадњу у броју 16 
(1.11.1969). 
ЧАХУРА 
Радника што коси поља, 
ујела је једна ЗОЉА! 
М. Пауновић - Рашанац 
Решење: Косац - оса 
 

А у броју 18 (29.12.1969) своје радове                      
имају и М. Пауновић и Р. Јовичић. 
ПРЕМЕТАЉКА 
Главни орган 
крвотока,  
даје назив 
тог ОТОКА! 
М. Пауновић - Рашанац 
Решење: Срце - Црес 
 
     КРИВА ПОСЈЕТНИЦА 
        Ч. БАКУС - СТОЛАР 
Мајстор Бакус  искрен није, 
занимање  
право крије! 
Р. Јовичић 
Решење: Стаклобрусач 
 

Нова 1970. година започета је бројем 
21(10.1.1970)    и радом Владе Шарића. 

ОБОСМЈЕРКА (53 слова) 
С КАМЕРОМ И УЛА ХАРДИ СНИМА: 

КУЛУ, ЛУЛУ, КАМИН, СИДРА, ХАЛУ и 
МОРЕ. МАКС! 

Наравно, реч је једној од првих најдужих 
палиндромних реченица код нас. 
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РЕСТОРАН "АЕРОКЛУБ" ГДЕ НАШЕ УДРУЖЕЊЕ ОДРЖАВА  СВОЈЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ 

 

СЕЋАЊЕ НА ПРИЈАТЕЉА, ОСНИВАЧА          
ЕНИГМАТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 
(Бранко Полић и Радојица Јовичић) 

 

    МИРЈАНА РАФАИЛОВИЋ 
ПРИМА НАГРАДУ ЗА 25. 

ГОДИНА ВЕРНОСТИ 
УДРУЖЕЊУ. 

  

Већ 20. година излази лист "Укрштеница" који уређује 
наш истакнути члан Мидхат Сарајлија (на слици), Лист 
издаје кућа "НИДДА ВЕРЛАГ" у Франкфурту. 
Захваљујући нашем уреднику у овом листу дуго време-
на сарађују све чланови нашег удружења: Момир Вуче-
новић, Миленко Мијатовић, Вељко Вујчић, Карло Ве-
реб. Ратко Стојковић је скорo од почетка излажења 
листа био сарадник, али је  напустио сарадњу из непо-
знатих разлога. Наш члан Радојица Јовичић, сарадник  
је у овом листу од 2005. године,То је пуних 12. година. 
Уреднику желимо добро здравље и наставак       
успешне сарадње. 
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