
                                      В Е С Н И К 
                              Е Н И Г М А Т С К О Г      К Л У Б А 

                     «Н О В А   З А Г О Н Е Т К А» 
 

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                               ISSN 1820 – 2918 
 

БЕОГРАД, ЈУНИ 2018.                                                        БРОЈ 54 
 

 

У В О Д Н А   Р Е Ч 
 

      Увек смо се залагали за ауторску, 
маштовиту и неспутану енигматику, 
сматрајући да од самих заљубљеника 
у загонеташтво зависи какав ће бити 
статус и даљи развој овог интелек-
туалног стваралаштва, а да и сами по-
клоници «гимнастике ума и играрије 
духа», морају често своје интересе 
подредити општим. Мислимо да данас 
ове ствари не иду у жељеном правцу. 
      Данас су најважнији профит и за-
рада, без обзира на квалитет, па ком-
пјутерска енигматика доминира (част 
ретким изузецима), рушећи све оно 
што је деценијама ауторски стварано. 
Енигматске ауторе, опет част ретким 
изузецима, на жалост, све мање инте-
ресује напредак стваралаштва којим 
се баве, а све више лични интереси. 
      Као што рекосмо, има и изузетака. 
Захваљујући неуморном борском ениг-
мати Крсти Иванову, који ради на мо-
нографији «Енигме», дошли смо до је-

диног броја јединственог енигматског 
часописа на есперанту, издатог код 
нас 1954. године, који Вам сада са за-
довољством поклањамо. 
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В А Ж Н И Ј А   Е Н И Г М А Т С К А   З Б И В А Њ А 
У ПЕРИОДУ МАЈ – ЈУНИ 2018. ГОДИНЕ 

 

уторак, 1. мај 2018. године – Јубилеј «Политика енигматике» 
 

      На киосцима се појавио 500. број популарног београдског енигматског из-
дања ПОЛИТИКА ЕНИГМАТИКА. Енигматски клуб «Нова загонетка» се придру-
жује многобројним честиткама и жели редакцији овог листа још много успе-
шних година и сличних јубилеја. 
 

 

      Претеча овог 
издања била је ПО-
ЛИТИКА ХУПЕР са 
227 бројева (март 
1990 – 9. март 
1999), коју су уре-
ђивали Дејан ПА-
ТАКОВИЋ и Милан 
ЈЕЛЕНКОВИЋ.    
      Затим лист ме-
ња име у ХУПЕР 
ЕНИГМАТИКА (број 
1: 16. март 1999 – 
187: 2. мај 2006). 
Од броја 188 (16. 
мај 2006), па до да-
нас, као двонедељ-
ник, лист носи име 
ПОЛИТИКА ЕНИГ-
МАТИКА. Лист су 
уређивали Дејан 
ПАТАКОВИЋ, Зоран 
ЗЕЉКОВИЋ, касније 
Веселин ПАТРНО-
ГИЋ, па Драган НИ-
КОЛИЋ, до дана-

шњих дана, с по-
моћником Милен-
ком МИЈАТОВИЋЕМ.    
      После НОВОСТИ 
ЕНИГМЕ, ово је нај-
дуговечнији српски 
енигматски лист. 
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петак, 4. мај 2018. године – Текст у «Политика разбибризи» 
 

      У броју 131 београдског енигматског часописа «По-
литика разбибрига», у редовној рубрици Занимљива 
енигматика, на странама 18 – 19, Јован ВУКОВИЋ обја-
вљује текст под насловом МУДРОСТ ПРЕЦИ ОСТАВЉАЈУ 
ДЕЦИ (наслов истоимене књиге Мице МАРКОВИЋ). Жи-
вотна сапутница др Радула МАРКОВИЋА, наставница и 
песникиња Мица МАРКОВИЋ, приредила је ретко садр-
жајан и леп зборник народних умотворина, вредан па-
жње читалаца свих узраста. На корицама књиге рекла-
мира се загонетка – акростих посвећена Вуку Караџићу, 
састављена од народних пословица које је Вук саку-
пљао.   

      Др Радул МАРКОВИЋ (умро 2003. године), иначе дугогодичњи сакупљач и 
проучавалац народних умотворина, заветовао је своју супругу да објави ова-
кву књигу, што он за живота није стигао, а што је она и учинила. Књига је 
публикована 2012. одине, издавач је био ОТВОРЕНА КЊИГА, Београд. На око 
270 страница дати су одабрани примери 35 врсти народних умотворина, где се 
налазе и загонетке. 
 

среда, 9. мај 2018. године – Ин меморијам 
 

      Изненада, када то нико није очекивао и када је био у пуном стваралачком 
заносу, у седамдесетдеветој години живота, напустио нас је наш велики дру-
гар и енигматски заљубљеник, писац капиталних енигматских књига и члан 
Енигматког клуба «Нова загонетка» Владета ТРИВУНАЦ. Уз присуство најбли-
же родбине, пријатеља и шаховских и енигматских колега, сахрана је оба-
вљена на гробљу у Панчеву, у петак, 11. маја. 

 

      Испред енигмата из ЕК «Нова загонетка», 
који су положили и венац на гроб драгог колеге, 
опростио се његов суграђанин и клупски ениг-
матски колега Момир ПАУНОВИЋ. 
      Поред Момира ПАУНОВИЋА, од енигмат- 
ских пријатеља овом тужном скупу  присуство-
вали су: Љубиша БАНОВИЋ, Јован ВУКОВИЋ, 
Зорица ЈАКОВЉЕВИЋ, Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ, 

Бошко ПЕТРОВИЋ са супругом, Милија СТЕВА-
НОВИЋ, Вања ТОШИЋ и Немања ЧУДИЋ, као и 
ћерка са супругом покојног Миодрага КРСТИЋА, 
великог пријатеља породице ТРИВУНАЦ. 

      За релативно кратко време, српска енигматика је изгубила два великана: 
Миодрага ТОШИЋА и Владету ТРИВУНЦА. Сваки од њих дао је, на свој начин, 
неизмеран допринос српском загонеташтву, и свима који су их познавали и са 
њима се дружили, они ће остати у трајном сећању, уз обавезу да млађе ениг-
матске генерације стално подсећају на њихова дела. 
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петак, 18 – недеља, 20. мај 2018. године – Енигмоколонија 
 

      Енигматско друштво «Др Ђорђе Натошевић» уприличило је, у свом граду 
Сомбору, 18. ЕНИГМАТСКУ КОЛОНИЈУ, на коју су стигли заљубљеници у заго-
нетке из Ниша, Београда, Новог Сада, Кљајићева и Сомбора. Овом тради-
ционалном скупу присуствовали су: Жељко ДИМОВИЋ, Блаженка КЉАЈИЋ, 
Дарко МАРКОВИЋ, Данијела МИЛУНОВИЋ, Зоран МИЛУНОВИЋ, Зоран РАДИСА-
ВЉЕВИЋ, Мирко РАНЧИЋ, Милан СИМИЋ и Милутин ТЕПШИЋ. 
 

  

СА 18. ЕНИГМАТСКЕ КОЛОНИЈЕ У СОМБОРУ 
 

      Одржано је четири такмичења. Прво место у укупном пласману поделили 
су новосадски енигмата Зоран РАДИСАВЉЕВИЋ, који је победио у решавању 
ребуса и квизу «Бројке и слова» и Сомборац Жељко ДИМОВИЋ, победивши у 
супер – квизовци и насловним анаграмима. 
      У решавању ребуса, које је саставио Бранислав НИКИЋ, требало је за 30 
минута решити 10 ребуса. Зоран РАДИСАВЉЕВИЋ и Милутин ТЕПШИЋ су ре-
шили по 8 ребуса, али је Зоран ипак освојио прво место. Треће место заузео је 
Мирко РАНЧИЋ. 
      На квозовкшком турниру други је био Мирко РАНЧИЋ, док је треће место 
освојио Зоран РАДИСАВЉЕВИЋ. 
      Популарни «насловњаци» састављали су се од наслова из последњег броја 
СОМБОРСКИХ НОВИНА, а најуспешнији анаграм био је ВИ СМЕЛЕ КРАСОТЕ (од 
наслова МАЕСТРОВЕ СЛИКЕ). Друго место освојио је Зоран МИЛУНОВИЋ, а на 
трећој позицији био је састав Мирка РАНЧИЋА. 
      За најбољи анаграм са задатом темом ОСАМНАЕСТА ЕНИГМАТСКА КОЛО-
НИЈА, проглашен је рад Жељка ДИМОВИЋА: И ОНАЈ ОТМЕНИ САСТАНАК С 
КОЛЕГАМА. На овај конкурс је пристигло 27 радова, друго место је освојио 

Лука ПАВИЧИЋ, а треће Борис НАЗАНСКИ. 
      Најбољи рад на тему колоније, одлуком њених учесника, имао је Милутин 
ТЕПШИЋ из Кљајићева.  
      Такмичења су одржана кроз 3. МЕМОРИЈАЛ ЧЕТИРИ М, на коме су се 
«колонисти», кроз занимљиве турнире подсетили истакнутих чланова «Нато-
шевића», који више нису живи, а свима презиме почиње на слово М: Радислав 
МАРИНКОВИЋ, Томислав МУНИШИЋ, Милан МИЛИН и Стеван МИЉЕВИЋ. 

 

https://3.bp.blogspot.com/-r1MBbY5_n7I/WwJwYWxqmwI/AAAAAAAARl8/3KLK5WRrfWYG8OnttIEiYomEEJVgyZO4gCLcBGAs/s1600/IMG_20180520_155420126_HDR.jpg
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субота, 19. мај 2018. године – Јунилеј бјеловарског «Чвора» 
 

 
СТЈЕПАН ХОРВАТ 

50 ГОДИНА  
ОД ОСНИВАЊА 
«ЕНИГМАТСКОГ 

УДРУЖЕЊА 
БЈЕЛОВАР»  

 

      Пре педесет година, 19. маја 1968, дванаесторо бјеловарских љубитеља 
загонетања основало је клуб – ЕНИГМАТСКО УДРУЖЕЊЕ БЈЕЛОВАР (ЕУБ). За 
првог председника изабран је Стјепан ХОРВАТ, а у Управни одбор ушли су и 

Фрањо ФОРЈАН, Славко ПЕРКО и Мирослав МАРТИНИЋ. Овој групи убрзо су се 
придружили и многи значајни енигмати, као што су Фердо ПАВИШИЋ, Славко 
ПЕЛЕХ, Златан ЧОП, Илија СТАНЧУЛ, Звонимир ТУРЕК и други. У септембру 
месецу исте године изашао је први број часописа ЧВОР, када је кренула богата 
издавачка делатност у наредних тридесетак година. Почетком октобра 2018. 
године, у оквиру Сусрета одгонетача и загонетача Хрватске у Бјеловару, биће 
свечана Скупштина друштва, на којој ће се евоцирати дугогодишње «Чворово» 
деловање, које је оставило дубок траг у енигматици ових простора. 
      ЕНИГМАТСКО УДРУЖЕЊЕ БЈЕЛОВАР, 24. фебруара 1974. године мења на-
зив у ЕНИГМАТСКО УДРУЖЕЊЕ «ЧВОР», а 12. септембра 1982. године у ЗАГО-
НЕТАЧКО ДРУШТВО «ЧВОР». Дужност предсеника обављали су многи загоне-
тачи, поменимо неке: Стјепан ХОРВАТ, Иво ФИЦИ, Славко ПЕЛЕХ, Љубислав 
ДРАКУЛИЋ, Звонимир ЈУРКОВИЋ, Маријан ЈУРЧЕЦ, Радош ПУШОЊИЋ, Петар 
ИВЕГЕШ и други. После изласка ЧВОРА (1968), низали су се бројни енигматски 
часописи: МИНИ ЧВОР (1969), ЧВОР КРИЖАЉКА (1970), ЧВОР РАЗБИБРИГА 
(1972), СКАНДИ ЧВОР (1973), ПРЕДАХ (1974), па затим још десетак наслова, 
као и теоријски лист ЗАГОНЕТАЧ (1970). 
      Велики допринос ЧВОР је дао кроз енигматску издавачку делатност, штам-
пањем књига. Сетимо се издања: КАКО САСТАВИТИ ДОБРУ КРИЖАЉКУ (С. 
ПЕЛЕХ), ПРИРУЧНИК ЗА ОДГОНЕТАЧЕ (С. ХОРВАТ), ЗАГОНЕТКА АНАГРАМ И 
ПАЛИНДРОМ (М. ШАНТЕК), па енигматских речника од 2, 3, 4, 5 и 6 слова. 
Енигматски речник од 6 слова имао је 12 књига по 240 страница, са више од 
120.000 одредница. Издата је и прва књига енигматског речника од 7 слова. У 
педесет година ЧВОР је издао педесетак књига са енигматском тематиком. 

Најважније су свакако ЛЕКСИКОН ЗАГОНЕТАЧА ЈУГОСЛАВИЈЕ (С. ХОРВАТ) и 
БИБЛИОГРАФИЈА ЕНИГМАТИКЕ (С. ПЕЛЕХ). 
      На сајту Мирослава ЦВЕТКОВИЋА, МИРОСЛАВЉЕВА ЕНИГМАТИКА, поред 
осталог, а везано за овај догађај, пише: Немерљив је допринос Загонетачког 
друштва «Чвор» и Стјепана Хорвата југословенској енигматици, а самим тим и 
енигматици свих држава насталих распадом СФРЈ. Стотине састављача са ових 
простора је у његовим листовима почело и/или постало оно што данас јесу. 
Честитке за велики јубилеј! 

https://4.bp.blogspot.com/-Xddzqy4DJiM/Wv-tc3kJ0BI/AAAAAAAAa3Q/sWbVbzp6sFwwewTMLxoA7TWG3txLu1O3QCLcBGAs/s1600/Stjepan+Horvat.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-J-wPVkmN3N4/Wv-pU_k06mI/AAAAAAAAa3E/V0qtwh0qXZkB-Dc947NsNLx5u2ugmtUTgCLcBGAs/s1600/Cvorko.jpg
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петак, 25. мај 2018. године – Седница Председништва ЕКНЗ 
 

      На Новом Београду, у стану, на адреси ЕК «Нова загонетка», у времену од 
18,00 – 20,00 часова, одржана је седница Прдседништва клуба. Присутни су 
били сви чланови Председништва: Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ, Љубиша БАНОВИЋ, 
Петар ЈОВОВИЋ, Душко ЛАЗИЋ и Милија СТЕВАНОВИЋ, као и Томислав ПОПО-
ВИЋ, веза између клуба и Геронтолошког центра Београд, чији је активиста. 
      По појединим тачкама дневног реда, једногласно је одлучено следеће: 
– Годишња Скупштина клуба требало би да се одржи у суботу, 23. јуна, у про-
сторијама Геронтолошког центра Београд, РЈ Дневни центри и клубови, у Све-
тогорској улици, где је одржана и прошле године у оквиру установљене сарад-
ње ЕКНЗ и УГЦБ. Материјале за Скупштину приремиће Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ, 
који ће упутити и замолно писмо за добијање наведеног простора и за ового-
дишњу клупску Скупштину. За реализацију ове конкретне сарадње задужени 
су Томислав ПОПОВИЋ и Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ. У варијанти је и обезбеђива-
ње ручка за учеснике скупа, преко кетеринг службе Установе ГЦБ. 
– Пошто је у клубу изузетно тешка финансијска ситуација, која онемогућава 
реализацију најосновнијих активности, потребно је покушати наћи спонзоре 
или пријатеље клуба, који би барем минимално могли финансијски да помог-
ну. Да се нешто покуша на овом плану, својевољно је прихватио Милија СТЕ-
ВАНОВИЋ. Констатовано је да по питању плаћања чланарине, клупска дисци-
плина није на потребном нивоу. 
– До овогодишње клупске Скупштине, Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ ће припремити и 
54. број «Весника», са 32 стране и евентуалним додатком. Број ће садржати 
материјале потребне за одржавање седнице клупске Скупштине, сећање на 
недавно преминулог члана клуба Владету ТРИВУНЦА, избор радова са 8. Ме-
моријала «Чика Станка», као и стандардне рубрике ХРОНОЛОГИЈА ДОГАЋАЈА 
и ИЗ КЛУПСКЕ РАДИОНИЦЕ. 
– Регистрован је нови члан клуба. То је књижевник Саво БОЖИЋ, који је у 
регистру чланства евидентиран под редним бројм 93. Повратник у чланство 
клуба је Ивица МЛАЂЕНОВИЋ, један од дванаесторице оснивача клуба. 
– У летњим месецима, јулу и августу, у часопису «Новости енигма», у коме 
енигматски део припрема клуб, уместо сталне рубрике ЗАНИМЉИВА МАТЕМА-
ТИКА, ићи ће рубрика МОЗГАЛИЦЕ. По 9 загонетака (по 3 из 3 врсти мозгали-
ца), за ова два броја, припремиће Милија СТЕВАНОВИЋ. 
– Пошто има доста оперативних послова, које спроводи Председништво клуба, 
потребно је на Скупштини клуба извршити поделу послова по члановима 

Председништва, са конкретним задужењима. 
 

«В Е С Н И К» ЕНИГМАТСКОГ КЛУБА «НОВА ЗАГОНЕТКА» 

можете читати и на интернетском сајту 

www.ess.org.rs  
 

http://www.ess.org.rs/


ХРОНОЛОГИЈА ДОГАЂАЈА                                                   СТРАНА 7     

«ВЕСНИК» ЕНИГМАТСКОГ КЛУБА «НОВА ЗАГОНЕТКА», БРОЈ 54 

 

петак, 1. јуни 2018. године – Текст у «Новости енигми» 
 

      У «Новости енигми», број 2.429, од 1. јуна 2018. године, на страни 80, об-
јављенје ин меморијам ОДЛАЗАК ВЛАДЕТЕ ТРИВУНЦА, који је после краће бо-
лести прминуо у Панчеву, 9. маја. Текст је написао Панчевац Момир ПАУНО-
ВИЋ. 
 

петак, 1. јуни 2018. године – Текстови у «Политика разбибризи» 
 

      У «Политика разбибризи», број 132, од 1. јуна 2018. године, у рубрици 
«Занимљива енигматика», овјављен је текст Јована ВУЈОВИЋА о Владети ТРИ-
ВУНЦУ (ин меморијам 1939 – 2018) НОВИТЕТИ И ВАРИЈАЦИЈЕ. У њему се, по-
ред осталог, каже да је Владета ТРИВУНАЦ у српској енигматици заузео зна-
чајно место објавивши 20 књига, откривши 130 нових енигматских врста и 
варијација и 600 извоних идеја кључева у словним ребусима. 
      У истом броју овог листа, на странама 56 – 57, у рубрици «Занимљивости», 
Динко КНЕЖЕВИЋ је објавио текст АНАГРАМИ У ЕНИГМАТИЦИ. За 20 година 
постојања, у 500 бројева најтиражнијег српског енигматског листа, објављено 
је 6.688 анаграма. Од 207 енигмата који су у протеклих 500 бројева објаљи-
вали анаграме, највише су ову загонетку потписивали: Зоран РАДИСАВЉЕВИЋ 
(661), Стојимир ТАЛИЈАН (637), Живота ПЕТКОВИЋ (531), пок. Милан МИЛИН 
(462), Иван АНДОНОВ (394), пок. Веселин ПАТРНОГИЋ (279), Динко КНЕЖЕ-
ВИЋ (270), Дарко МАРКОВИЋ (214), Томислав ПОПОВИЋ (182), Славко БОВАН 
(165), Љубица БИЛАЛОВИЋ (159) итд. 
 

субота, 2. јуни 2018. године – Сарадња са «Маркетпринтом» 
 

      Послата је електронским путем 127. серија од 10 укрштеница  величине 
11х14 поља, за издања љубавних романа новосадског «Маркетпринта». Аутори 
радова ове пошиљке били су: Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ (6), Томислав ПОПОВИЋ 
(2) и Момир ВУЧЕНОВИЋ и Душко ЛАЗИЋ (по 1). 
      У сарадњи која тече од 26. фебруара 2002. године, до сада је послато и 
скоро све објављено, сем неких радова из задњих пошиљки, укупно 1.270 
укрштеница од 33 аутора. Допринос појединаца овој сарадњи је следећи: 
      Душко ЛАЗИЋ (302), Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ (182), Миодраг ТОШИЋ (148), 
Владета ТРИВУНАЦ (78), Карло ВЕРЕБ (74), Живомир ЈЕВТИЋ (66), Момир ВУ-
ЧЕНОВИЋ (62), Бранко НИКОЛИЋ (46), Младен МАРКОВИЋ (38), Динко КНЕЖЕ-
ВИЋ (36), Љубиша ЈАКШИЋ (30), Љубислав ДРАКУЛИЋ (17), Михајло ВЕМИЋ, 

Жељко ПРВАНОВ, Марјан РАДАКОВИЋ и Мирослав ЦВЕТКОВИЋ (по 15), Ново 
ЗЕКИЋ (14), Јан БАЖИК, Драган МАТОВИЋ, Ивица МЛАЂЕНОВИЋ, Милија 
СТЕВАНОВИЋ и Томислав ПОПОВИЋ (по 12), Вељко ДОПУЂА (10), Владимир 
ШАРИЋ (8), Миленко МИЈАТОВИЋ (7), Мирослав ЖИВКОВИЋ и Александар 
ЈАНКОВИЋ (по 5), Станислав ЛУКИЋ, Вељко МАКСИМОВИЋ, Милосав МАРЈА-
НОВИЋ, Веселин ПАТРНОГИЋ и Сретен ПЕРИЋ (по 4) и Љубиша БАНОВИЋ (2). 
      Енигматски клуб «Нова загонетка» се још једном захваљује свима који су 
учествовали у овој сарадњи и тиме помогли клубу. 
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НАЈАВА ЕНИГМАТСКИХ СКУПОВА И ТАКМИЧЕЊА 
 

 

      Енигматско друштво «Др Ђорђе 
Натошевић» из Сомбора, поводом 
овогодишњег јубилеја и прославе 30 
година од оснивања и успешног рада 
(17. септембар 1988 – 2018), распи-
сује анаграмни конкурс на задату те-
му. Треба саставити чист анаграм од 
следећих слова: 

ТРИДЕСЕТ ГОДИНА РАДА «НАТОШЕВИЋА». 
 

      Рок за слање анаграма је 1. август 2018. године. Радови се шаљу 
електронски на мејл: 

enigmoteka@open.telekom.rs  
или поштом на адреду: 

ЕД «Др Ђорђе Натошевић», Београдска 12, 25000 Сомбор 
      Број радова није ограничен, а три најбоља састава наградиће се књигама 
на 18. СУСРЕТИМА ЕНИГМАТА СРБИЈЕ у Сремској Митровици. 

 

ОСАМНАЕСТИ СУСРЕТИ ЕНИГМАТА СРБИЈЕ 
 

      Већина чланова Председништва ЕСС – а сложила се са местом и вре-
меном одржвања овогодишњих 18. СУСРЕТА ЕНИГМАТА СРБИЈЕ у граду на 
Сави, у Сремској Митровици. 
      Председник ЕСС – а Жељко ДИМОВИЋ разговарао је са Златком ЗРИЛИ-
ЋЕМ, директором маркетинга СРЕМСКИХ НОВИНА, при чему су заједно посе-
тили Дом ученика средњих школа, који ће ове године бити домаћин српским 
енигматима. Констатовано је да испуњава све услове за одржавање оваквог 
једног скупа. 
      Објекат је од центра града удаљен 20 минута хода. Са економом овог До-
ма ученика, утврђено је време одржавања ових енигматских сусрета: 

24 – 26. август 2018. године. 
      Смештај ће бити у двокреветним и трокреветним собама. Свака соба има 
купатило и основна средства за хигијену. Дом поседује интернет и две мање 

сале, које су један наспрам друге и погодне за такмичења и састанке који ће 
се током сусрета одржавати. Исхрана је у ресторану, по принципу самопослу-
живања, доручак – шведски сто, ручак и вечера – кувана јела. Цена пансио-
на је 2.000,00 динара. Није условљена уплата аванса, већ ће се обавезе из-
миривати приликом доласка.       
      Медијски покровитељ манифестације биће СРЕМСКЕ НОВИНЕ, а са 
Златком ЗРИЛИЋЕМ договорен је и оквирни план активности Сусрета, уз ње-
гову спремност за максималну помоћ. 

 

mailto:enigmoteka@open.telekom.rs
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Е Н И Г М А Т С К И   К Л У Б 
 

«Н О В А   З А Г О Н Е Т К А» 
 

 

Београд, 6. јуни 2018. године 
 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е 
      У суботу, 23. јуна 2018. године, у времену од 11,30 – 14,30 часова, одржаће 
се редовна Годишња скупштина Енигматског клуба «Нова загонетка» из Бео-
града (седамнаеста по реду, укључујући и оснивачку). 
      Седница Скупштине клуба одржаће се у Београду, у просторијама Герон-
толошког центра Београд – Радна јединица дневни центри и клубови, «Стари 
град II», Светогорска 14 (угао са Влајковићевом улицом, у близини «Атељеа 
212»). 
        Позивају се сви чланови клуба, као и позвани гости, да својим присуством 
увеличају овај скуп и својим активним учешћем допринесу његовом квали-
тетнијем и ефикаснијем раду. 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Напомена: 
      Уз захвалност за разумевање, молимо позване да уваже следеће: 
1. Због неповољне финасијске ситуације, Клуб ће обезбедити присутнима   
    само скроман ручак, после завршетка радног дела седнице;   
2. Исто тако, за чланове клуба из унутрашњости, Клуб није у могућности да   
    обезбеди и плаћање путних трошкова. 

                                                     П Р Е Д С Е Д Н И Ш Т В О 
                                     ЕНИГМАТСКОГ КЛУБА «НОВА ЗАГОНЕТКА» 

П Р Е Д Л О Г   Д Н Е В Н О Г   Р Е Д А 
  1. Поздравна реч, отварање седнице и усвајање дневног реда; 
  2. Избор Радног председништва, записничара и оверача запи- 
      сника; 
  3. Ин  меморијам (Миливоје Ршумовић, Милош Врзић, Карчи  
       Вереб, Миодраг Тошић, Каица Ђорђевић, Златко Делић и  
       Владета Тривунац); 
  4. Извештај о раду за протекли период; 
  5. План рада за наредни период; 
  6. Финансијски извештај за протекли период; 
  7. Финансијски план за наредни период; 
  8. Верификација новог члана клупског Председништва; 
  9. Стање у српској енигматици; 
10. Осми «Меморијал Србољуба Станковића» – проглашење  
       победника и подела награда; 
11. Додела клупских захвалница за верност и сарадњу; 
12. Друга актуелна проблематика. 
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Београд, 6. јуни 2018. године 
 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј    О    Р  А  Д  У 
за период 6. јуни 2017 – 5. јуни 2018. године 

 

      1. Седнице и рад Председништва клуба 
 

      У извештајном периоду одржани су: Петнаеста редовна Годишња скуп-
штина клуба (17. јуни 2017), као и четири седнице Председништва клуба (1. 
јули и 1. октобар 2017, 14. фебруар и 25. мај 2018). Укључујући и Оснивачку 
скупштину клуба 29. септембра 2001. године, ово је био шеснаести годишњи 
скуп енигмата окупљених око ЕК «Нова загонетка». Одржан је Београду, у 
просторијама Геронтолошког центра Боград – Радна јединица дневни центри и 
клубови, «Стари град II», Светогорска улица број 14. После овог скупа, на 
истом месту, одржаана је и конститутивна седница Председништва Енигмат-
ског савеза Србије. 
      Годишњој скупштини присуствовало је 29 заљубљеника енигматике: 13 го-

стију: Небојша ВУЧИНИЋ (одговорни уредник «Новости енигме»), Жељко ДИ-

МОВИЋ, Милан ЖАРКОВАЧКИ, Милош КАРНА и Зоран РАДИСАВЉЕВИЋ (ЕД Др 

«Ђорђе Натошевић»), Миле ЈАНКОВИЋ и Милутин ТЕПШИЋ (ЕК «Пирамида»), 

Радојица ЈОВИЧИЋ и Миленко МИЈАТОВИЋ (УЕ «Вук Караџић»),  Воја ДОДЕВ-

СКИ (ЕК «Ваљево»), Живадин ЈОВАНОВИЋ (ЕК «Браничево»), Сретен ПЕРИЋ 

(ЕК «Изазов») и Владимир ШАРИЋ (ЕК «Срем»), као и 16 чланова клуба: Љу-

биша БАНОВИЋ, Момир ВУЧЕНОВИЋ, Ново ЗЕКИЋ, Петар ЈОВОВИЋ, Мирослав 

ЛАЗАРЕВИЋ, Душко ЛАЗИЋ, Драган ЛОЈАНИЦА, Аница МИЛОШЕВ, Цветко МИ-

ТИЋ, Радомир МИЋУНОВИЋ, Ђорђе ОТАШАВИЋ, Томислав ПОПОВИЋ, Раденко 

РАКОВИЋ, Милија СТЕВАНОВИЋ, Ратко СТОЈКОВИЋ и Миодраг ТОШИЋ.  

      Присутнима је подељен јубиларни, 50. број «Весника» ЕК «Нова заго-
нетка». Седницу скупштине је водио председник клуба Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ.  
      Поред већ уобичајених садржаја везаних за извештаје и планове рада и 
финансијског пословања, ударне теме биле су везане за 50 бројева «Весника», 
информативно – теоријског клупског гласила, за расписивање Осмог «Мемо-
ријала Чика – Станка», као и за односе са Енигмтским клубом «Кикинда». 
Скупштина клуба је прихватила предлог Председништва клуба да се до даљ-
њег замрзну односи са овом чланицом Енигматског савеза Србије. Званично су 
саопштени и резултати клупског анаграмског конкурса организованог на тему 
јубилеја клуба и подељене су награде (дипломе и књиге). За 15 година вер-
ности клубу захвалнице су добили: Аница МИЛОШЕВ, Радомир МИЋУНОВИЋ, 
Момир ПАУНОВИЋ и Миодраг ТОШИЋ, а за 10 година верности: Љубиша БА-
НОВИЋ, Александар ЈАНКОВИЋ, Томислав ПОПОВИЋ и Даница СТОЈИМИРО-
ВИЋ. За објављене текстове у «Веснику» (бројеви 47 – 50) захвалнице су до-
били: Јован ВУКОВИЋ, Мирослав ЖИВКОВИЋ, Радомир МИЋУНОВИЋ, Момир 
ПАУНОВИЋ, Крста ИВАНОВ и Драган ЛОЈАНИЦА, а за радове у «Маркетприн-
ту»: Душко ЛАЗИЋ и Владета ТРИВУНАЦ. 
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      На седницама клупског Председништва одлуке су доношене  једногласно.     

      Разговарало се о саопштењу Клуба за јавност, поводом реаговања ЕК 
«Кикинда» на замрзавање односа са овим клубом, а заузиман је и став пово-
дом предлога за искључење ЕК «Кикинда» из Енигматског савеза Србије. Став 
је био и да искључење ЕК «Срем» из ЕСС–а због неплаћене чланарине, не 
може да буде валидно, јер пре тога није уследило никакво упозорење. 
      Тема је била и предлог протокола о сарадњи са Установом «Геронтолошки 
центар Београд».  
      Поводом смрти великана српске енигматике Миодрага ТОШИЋА и Владете 
ТРИВУНЦА, одржане су и комеморативне седнице Председништва, и догова-
рани су детаљи око сахрана. Дат је и предлог за кооптирање новог члана 
клупског Председништва, Петра ЈОВОВИЋА, уместо покојног Миодрага ТОШИ-
ЋА. Евидентирани су нови чланови Клуба Зоран МИЛУНОВИЋ из Новог Сада и 
Саво БОЖИЋ из Београда, као и враћање у чланство Ивице МЛАЂЕНОВИЋ, 
једног од оснивача клуба. Такође је одређена и нова уредничка тројка 
енигматског дела у «Новости енигми» (Лојаница, Милуновић, Пауновић). 
      Разговарало се и о Годишњој скупштини ЕСС–а, поводом Дана енигмата 
Србије, као и о изменама Статута ЕСС–а.  
      На дневном реду била је и књига «Речник етника и ктетика, слова А–Ј», 
затим теме су биле и редовна Годишња скупштину Клуба, налажење евен-
туалних спонзора и недисциплина везана за плаћање клупске чланарине. 
      Представници клуба су активно учествовали и на седници Предедништва 
Енигматског савеза Србије (18. август 2017), као и на годишњој Скупштини 
ЕСС–а (17. фебруар 2018). Поред тога, у више наврата, представници клуба су 
учествовали на месечним састанцима редакције часописа «Новости енигма». 
      Председништво клуба је било веома ангажовано око издавања клупског 
гласила, припреме за штампање нових енигматских књига, као и око вођења 
уређивачког посла у часопису «Новости енигма». 
 

      2. Издавање информативно – теоретског листа «Весник» 
 

      Укупно је припремљено, умножено и дистрибуирано четири броја клупског 
листа «Весник»: број 50, јуни 2017, са 48 + 12 страница; број 51, октобар 
2017, са 52 + 4 странице (додатак 26. број «ГЕН»–а); број 52, фебруар 2018, 
са 48 страница и број 53, мај 2018, са 48 + 12 страница (са укупно 224 стра-
ница разноврсног енигматског штива).  
      У четири броја «Весника», који се односе на овај извештајни период, обја-
вљено је укупно 69 текстуалних прилога (31 информативних, 19 историјских, 

10 теоријских, 7 приказа књига и издања и 2 језичка приказа) од 20 аутора. 
Учинак појединаца био је следећи: Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ (12), Јован ВУКОВИЋ  
и Раденко РАКОВИЋ (по 9), Крста ИВАНОВ и Радомир МИЋУНОВИЋ (по 5), 
Мирослав ЖИВКОВИЋ (4), Динко КНЕЖЕВИЋ, Момир ПАУНОВИЋ, Милија СТЕ-
ВАНОВИЋ и Владимир ШАРИЋ (по 3), Драган ЛОЈАНИЦА, Томислав ПОПОВИЋ 
и Ратко СТОЈКОВИЋ (по 2) и Јадран ГОЛОИГРА, Жељко ДИМОВИЋ, Љубислав 
ДРАКУЛИЋ, Бранко МИЛОВАНОВИЋ, Никола ПЕШИЋ, Зоран РАДИСАВЉЕВИЋ и 
Владета ТРИВУНАЦ (по 1). 
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      Поред обавеза према Народној библиотеци Србије, «Весник», као и до са-

да, бесплатно се достављао члановима клуба, чланицама ЕСС–а, као и другим 
заинтересованим лицима и установама у Србији и иностранству.       
      У оквиру КЛУПСКЕ РАДИОНИЦЕ објављена је укупно 127 различитх заго-
нетака од 11 аутора (Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ и Милија СТЕВАНОВИЋ (по 30), 
Момир ВУЧЕНОВИЋ (18), Радомир МИЋУНОВИЋ (13), Мирослав ЖИВКОВИЋ, 
Момир ПАУНОВИЋ и Раденко РАКОВИЋ (по 10), Гордана ЈОВАНОВИЋ ШАРИЋ и 
Томислав ПОПОВИЋ (по 2) и Драган МАТОВИЋ и Живота ПЕТКОВИЋ (по 1). У 
овој рубрици презентиране су следеће загонетке: анаграми (29), словни ребу-
си (27), индиректи (26), сликовни ребуси (18), лимерици и скандинавке (по 
10), мозгалице (5) и словни квадрати 9х9 (2). 
      И даље стоји оцена да је овај билтен један од најзначајнијих енигматских 
издања на овим нашим просторима. Успео је да опстане захваљујући великом 
клупском ангажовању, али и несебичној подршци и квалитетној сарадњи нај-
познатијих српских енигматских истраживача, теоретичара и писаца, који су 
без тражења хонорара, давали вредне и значајне прилоге. Свима њима, по-
ново, једно бескрајно хвала, јер без њих ово гласило не би било оно што 
јесте. 
 

      3. Сарадња са новосадском издавачком кућом «Маркетпринт» 
 

      Сарадња са новосадским издавачком кућом «Маркетпринт» успешно је на-
стављена. И даље су чланови клуба израђивали скандинавке за издања «Љу-
бавни викенд роман» («Сви писци света» и «Сенке»), бруто величине 11х14 и 
10х15 поља, без слике. Радове је прикупљао, обрађивао, компјутерски при-
премао и електронским путем слао издавачу Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ, а хонорар 
од сарадње ишао је у клупску касу. 
      У извештајном периоду послато је укупно 90 скандинавки (20. јуни, 22. 
јули, 28. август, 16. октобар и 11. децембар 2017. године и 30. јануар, 16. 
март, 3. мај и 2. јуни 2018. године). Тако је за издања «Маркетпринта», од по-
четка сарадње 26. фебруара 2002. године, до сада урађено укупно 1.270 скан-
динавки. Аутори 90 састава из извештајног периода били су: Момир ВУЧЕ-
НОВИЋ, Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ и Душко ЛАЗИЋ (по 17), Карло ВЕРЕБ и То-
мислав ПОПОВИЋ (по 12), Драган МАТОВИЋ (8), Љубиша БАНОВИЋ, Ново ЗЕ-
КИЋ и Владимир ШАРИЋ (по 2) и Миодраг ТОШИЋ (1). Ова активност поново 
је показала клупску солидарност, обезбедила је, не велику, али за клуб зна-
чајну своту новца, па се још једном захваљујемо свим актерима који су уче-
ствовали у овом послу. 

      Настављена је и нова сарадња са кућом «Маркетпринт». У месечноом из-
дању Љубавних романа «Лара», штампа се по једна бела укрштеница вели-
чине 13х13 поља, коју припрема наш клуб. Од јуна 2017, закључно са мајом 
2018. године публиковано је 12 оваквих састава (а од почетка ове сарадње 
укупно 25 радова). 
      Потребно је нагласити коректност издавача, који брзо по слању укрште-
ница, иако још нису све објављене, уплаћује хонорар на клупски жиро–рачун. 
Због овога, Клуб већ дуже време не повећава цену ових услуга. 
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      4. Сарадња са београдским часописом «Новости енигма» 
 

      Од броја 2.378 (1. март 2014), енигматски део у часопису «Новости ениг-
ма» припрема Енигматски клуб «Нова загонетка», а уредник је био Миодраг 
ТОШИЋ. После његове смрти енигматски део у овом листу припрема уреднич-
ки тим: Драган ЛОЈАНИЦА, Зоран МИЛУНОВИЋ и Момир ПАУНОВИЋ. 
     Следећи традицију овог листа, он је био отворен за сарадњу за све српске 
енигмате и само квалитет је одлучивао о објављивању рада. Главни уредник у 
листу Небојша ВУЧИНИЋ, трудио се да лист буде садржајно и визуелно све 
бољи. Све је више била присутна и ангажована енигматика. 
      Значајну сарадњу у овом листу остваривали су чланови нашег Клуба, а 
Клуб је припремао и рубрику «Занимљива математика» са по 9 задатака у сва-
ком броју. У летњим месецима, јулу и августу, уместо овога ишле су «Мозга-

лице» са 9 задатака. 
 

      5. Сарадња са београдским часописом «Глорија» 
 

      Од 729. броја часописа «Глорија» (2. јуни 2017), па до 26. марта 2018. 
године (број 770), у овој ревији сваког понедељка, објављена је по једна 
скандинавка, величине 20х24 поља, које је израђивао Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ. 
Нови издавач COLOR MEDIA INTERNATIONAL, без икаквог образложења, као 
што то обично бива, отказао је даљу сарадњу. Како је и ова сарадња ишла 
преко Клуба, проценат од хонорара сливао се у клупску касу. 
 

       6. Осми «Меморијал Србољуба Станковића» 
 

      У извештајном периоду организован је и успешно реализован, осми по ре-

ду, «Меморијал Србољуба Станковића», такмичења у састављању словних ре-

буса и индиреката, чиме је Клуб још једном дао допринос даљем развоју ових 

загонетака, које се доста запостављају, јер се не могу радити компјутерски. 
 

       7. Учествовање на Седамнаестом СЕС–у у Суботици 
 

       На 17. Сусретима енигмата Србије који су одржани у Студентском дому 
«Иво Лола Рибар» у Суботици од 18 – 20. августа 2017. године, од 57 учесни-
ка, свега 7 је било из нашег Клуба. Помало је забрињавајуће да наш Клуб, иа-
ко има одличне енигмате, већ другу годину заредом није могао да пријави ни 
једну такмичарски екипу. 
      Повељу ЕСС–а за животно дело добио је Драган ЛОЈАНИЦА, Јубиларне 
повеље ЕСС–а за 65 година бављења енигматиком добили су Љубислав ДРА-

КУЛИЋ и Ратко СТОЈКОВИЋ, Златна повеља ЕСС – а за 50 година енигматског 
рада припала је Душку ЛАЗИЋУ, а Захвалницу за помоћ у оргнизацији и реа-
лизацији 17. СЕС–а добио је и Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ. 
 

      8. Посета Међународном сајму књига и Сајму медија у Београду 
 

      По традицији, на позив нашег Клуба, српски енигмати су посетили у ок-
тобру месецу 62. Међународни сајам књига у Београду, окупивши се на штан-
ду издавача АЛМА др Ђорђа ОТАШЕВИЋА. Од 14 присутних енигмата, 9 је било  
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из нашег Клуба. После тога је посећен и штанд «Вечерњих новости» на Сајму 

медија, на коме је редакција «Новости енигме» организовала пријатно друже-
ње са посетиоцима (дељење ремитенде и наградно решавање скандинавки). 
 

      9. Издавање енигматских књига 
       

      И у протеклом периоду чланови клуба су веома активно радили на припре-
мању нових енигматских књига (Љ. ДРАКУЛИЋ, М. ЖИВКОВИЋ, К. ИВАНОВ, М. 
ЛАЗАРЕВИЋ, Р. МИЋУНОВИЋ, Р. СТОЈКОВИЋ и В. ТРИВУНАЦ). Штампана су 
свега два издања: АЛМАНАХ СУСРЕТА ЕНИГМАТА СРБИЈЕ Крсте ИВАНОВА, чији 
је матични клуб ЕК «Бор» и РЕЧНИК ЕТНИКА И КТЕТИКА, А–Ј Мирослава ЛАЗА-
РЕВИЋА, као шеста књига у оквиру клупске едиције «Мала енигматска библи-
оека». Чланови Клуба су поново показали да у енигматици виде нешто више 
од обичног профитирања, жртвујући многе своје ресурсе у овом мукотрпном и 

нерентабилном послу. 
 

      10. Остале активности 
 

      У извештајном периоду чланови Клуба су учестовали у телевизијским 
енигматским прилозима, укључивани су у радио програме и више пута били 
активно присутни на одређеним енигматским скуповима, промоцијама књига и 
састанцима (детаљније о овоме у рубрици ХРОНОЛОГИЈА ДОГАЂАЈА). 
 

      11. Резиме о раду 
 

      И у овом периоду, клупски енигматски потенцијал није био у потпуности 
искоришћен. И даље је знатно присутна незаинтересованост за активности ко-
јима се Клуб од основања бави, због нових трендова и схватања, као и нових 
животних филозофија, где су приоритетни зарада и профит.  
      Ипак можемо констатовати да је наш Клуб у извештајном периоду задово-
љавајуће радио, па је и даље у границама укупних могућности и клупских спо-
собности, доприносио афирмацији, популаризацији и развоју енигматике. Клуб 
је постигао добре резлтате у некомерционалном бављењу енигматиком, врло 
значајном за бољи статус и даљи развој ове сфере људских преокупација. 
      Индивидуална сарадња чланова клуба, по сопственом избору, није била 
мала, али је и клупска сарадња са «Маркетпринтом», «Глоријом» и «Новости 
енигмом», била значајна. Реализација 8. «Меморијала Србољуба Станковића» 
је значајна активност Клуба, која је битна и за српску енигматику, због попу-
ларизације и развоја загонетака које третира. Запажени резултати су постиг-
нути и на плану издавања клупског гласила «Весник», који све више постаје 

цењен енигматски информативно – теоријски лист на овим нашим простори-
ма. Значајни напори су учињени и у области припреме и штампања књига.  
     У свим сегментима активности, с обзиром на своје потенцијале, Клуб би 
требало у наредном периоду да оствари и више, а нарочито у сфери прибли-
жавања енигматике најмлађим нараштајима и њиховог укључивања у ениг-
матске токове, на чему се, до сада, врло мао радило. 
 

                                                                  П Р Е Д С Е Д Н И Ш Т В О  
ЕНИГМАТСКОГ КЛУБА «НОВА ЗАГОНЕТКА» 
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Београд, 6. јуни 2018. године 
 

Ф И Н А Н С И Ј С К И   И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј   (С Т А Њ Е   Б Л А Г А Ј Н Е) 
за период 5. јуни 2017 – 5. jуни 2018. године 

 

У извештајном периоду у клубу су остварени следећи приходи и расходи: 
 

Р. 
бр. 

Врста прихода 
Износ у 

дин. 

1. Стање у клупској благајни на дан 5. јуна 2017. године 2.900,00 

2. 
Клупска чланарина за 2017. годину  

(11х1.200,00 + 5х700,00) 
    

16.700,00 

3. 
Клупска чланарина за 2018. годину 

(15х1.200,00 + 4х700,00) 
   20.800,00 

4. 
Сарадња са «Маркетпринтом»–Нови Сад  

(7х3.000,00 + 6х400,00) 
23.400,00 

5. 
Сарадња са «Глоријом» (04.17–03.18)–Београд 

(51х150,00) 
  7.650,00 

 У  К  У  П  Н  О : 71.450,00 
 

Р. 
бр. 

Врста расхода 
Износ у 

дин. 

1. 
Годишња скупштина (17. јуни 2017)– 
ручак (40х200,00) + пиће (1.600,00) 

9.600,00 

2. Завршни рачун и Пореска пријава за 2017. годину 11.800,00 

3. 
Чланарина за ЕСС за 2017 (11х500,00) и  

2018. годину (15х500,00) 
13.000,00 

4. Умножавање «Весника» (бројеви 50,51,52 и 53) 18.200,00 

5. Слање «Весника» (бројеви 50,51,52 и 53)  3.270,00 

6. 
Сахране (читуља за Миодрага Тошића 3.500,00, 

венац за Владету Тривунца 1.500,00) 
5.000,00 

7 
ISBN (1.800,00) и CIP (1.200,00) за  

«Речник етника и ктетика А–Ј» 
3.000,00 

8. Тонер касета за штампач (1.700,00 + 1.500,00) 3.200,00 

9. Куповина књига («Алманах СЕС–а») (6х530,00 + 5х160,00) 3.980,00 

 У  К  У  П  Н  О : 71.050,00 
 

На крају извештајног периода стање у клупској благајни је следеће: 
 

71.450,00 – 71.050,00 = 400,00 динара 
 

                                                П Р Е Д С Е Д Н И Ш Т В О  
ЕНИГМАТСКОГ КЛУБА «НОВА ЗАГОНЕТКА» 
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Београд, 6. јуни 2018. године 
 

ПЛАН  РАДА  ЗА  2018 – 2019.  ГОДИНУ 
 

У наредном периоду у Клубу се, оквирно, планирају следеће активности: 
 

      1. Годишња скупштина и седнице Председништва клуба 
      Редовна Годишња скупштина Клуба, одржаће се 23. јуна 2018. године. 
      Држаће се, по потреби, и отворене седнице Председништва Клуба. 
      2. Издавање информативно – теоретског листа «Весник» 
      У наредном периоду планира се штампање четири броја клупског гласила 
«Весник», а зависно од добијених текстова и финансијске ситуације у Клубу. 
      3. Енигматска сарадња 
      Чланови Клуба имају пуну слободу избора сарадње, наравно без икаквих 
обавеза према Клубу. Клуб ће наставити сарадњу са Компанијом «Новости», 
као и са новосадским «Маркетпринтом», а тражиће, наравно, и другу сарадњу. 
      4. Издавање енигматских књига 
      У наредном периоду, сходно финансијској ситуацији, планира се даље из-
давање енигматских књига у оквиру клупске «Мале енигматске библиотеке». 
      5. Сарадња са Геронтолошким центром Београд 
      На основу протокола о сарадњи са Установом ГЦБ, Клуб ће за чланове ове 
установе оргаизовати енигматске, песничке и афористичарске манифестације, 
а за узврат повремено користити просторије ове установе за клупске скупове.       
      6. Енигматски скупови, сусрети, манифестације и такмичења 
      Учествоваће се на свим енигматским скуповима, сусретима, манифеста-
цијама и такмичењима, уколико постоји позив или су они отвореног типа. 
 

ФИНАНСИЈСКИ  ПЛАН  ЗА  2018 – 2019.  ГОДИНУ 
 

      Оквирно, у наредном периоду планирају се следећи приходи и расходи: 
 

Р.бр. Врста прихода Износ у дин. 

1. Стање у клупској благајни на дан 5. јуна 2018. године 400,00 

2. Клупска чланарина (25х1.200,00) 30.000,00 

3. 
Сарадња са «Маркетпринтом»–Нови Сад  

(8х3.000,00 + 12х400,00) 
28.800,00 

 У  К  У  П  Н  О : 59.200,00 
 

Р.бр. Врста расхода Износ у дин. 

1. Годишња скупштина (23. јуни 2018)–послужење 8.000,00 

2. Завршни рачун и Пореска пријава за 2018. годину 12.000,00 

3. Умножавање Весника»–бројеви 54, 55, 56 и 57 18.000,00 

4. Чланарина за Енигматски савез Србије (25х500,00) 12.500,00 

5. Штампање енигматских књига 8.000,00 

 У  К  У  П  Н  О : 58.500,00 
 

ПРЕДСЕДНИШТВО ЕК «НОВА ЗАГОНЕТКА» 
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ИЗАБРАНИ РАДОВИ – ЧИСТ СЛОВНИ РЕБУС 
 

6 – 7. место 

Зоран РАДИСАВЉЕВИЋ 
 

Решење: на «Ш» иза «В», «А» 

пише – НАШИ ЗАВАПИШЕ 

ИЗДРЖЉИВОСТИ ДОШАО КРАЈ 

(2,1,3,1,1,4=4,8) 
 

А 

⎯⎯ 

В Ш 
 

НИШТА НЕ ОДБИЈАМО 

(1,3,1.2,2,2,5=3.6.7) 
 

АА    УЗ 

6 – 7. место 

Живота ПЕТКОВИЋ 
 

Решење: «А» код «А» је, те «УЗ» 

имамо – АКО ДАЈЕТЕ УЗИМАМО 

 

8. место 

Милија СТЕВАНОВИЋ 
 

Решење: «О» баласт Руме –  

ОБАЛА СТРУМЕ 

КРАЈ У МАКЕДОНИЈИ  

(1,6,4=5,6) 
 

РУМАО 

 

ГРАД У БАРАЊИ  

(3,3,2,1,1.1.1=4,8) 

                     ТР 

АЛЕКСАНДАР БЕЛ 

9. место 

Владимир ШАРИЋ 
 

Решење: «БЕЛ» има на «С», 

«Т» и «Р» – БЕЛИ МАНАСТИР  

 

12. место 

Никола ПЕШИЋ 
 

Решење: при чеку лова – 

ПРИЧЕ КУЛОВА 

Није шала, није цака, 

то су лаже безвезњака! 

(3,4,4=5,6) 
 

ЧЕК   ЛОВА 
 

ВОЛИ ДА ПИЈЕ  

(3,4,2=1,4,4) 
 

че 

13 – 14. место 

Милан ЖАРКОВАЧКИ 
 

Решење: има мало «ЧЕ» –  

И МАМА ЛОЧЕ  
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ИЗАБРАНИ РАДОВИ–КОМБИНОВАНИ СЛОВНИ РЕБУС 
 

6. место 

Милосав МАРЈАНОВИЋ 
 

Решење: с пет «Љ», а осам с «Е» – 

СПЕТЉАО САМ СЕ 

ШЕПРТЉА 

(1,3,1,1,4,1,1=7,3,2) 
 

5Љ 8Е 
 

БОЉИ ПОБЕДИШЕ 

(1,1,1,1,5,1=5,1,4) 
 

Р 

             А 

П 

7. место 

Зоран РАДИСАВЉЕВИЋ 
 

Решење: «П» о «Р»,  

а затим «А» – ПОРАЗ А ТИМА 

 

9. место 

Милија СТЕВАНОВИЋ 
 

Решење: «П» ротирајте са «Н» – 

ПРОТИ РАЈ ТЕСАН 

ЗАСЛУЖИО ЈЕ ВИШЕ?! 

(1,9,2,1=5,3,5) 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

НРЕБУКИРАП 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 

 

ВОЛИ САМ ДА ПОПИЈЕ  

(2,1,4,2,4=4,3,3,3) 
 

Е  88 

10. место 

Жељко ПРВАНОВ 
 

Решење: уз «Е», осам уз осам – 

УЗЕО САМ УЗО САМ 
 

14. место 

Зоран РАДИСАВЉЕВИЋ 
 

Решење: «К» и «В» нису  

седмице – КИВНИ СУСЕД МИЦЕ 

БЕСАН НА КОМШИНИЦУ 

(1,1,1,4,7=5,5,4) 
 

К  7     В  7 

 

НЕОПХОДАН ПРИБОР ЗА РАД 

(1,5,1,5,1,1=6,8) 
 

О → С     А → Ч 

15. место 

Владимир ШАРИЋ 
 

Решење: «О» према «С», према 

«Ч», «А» – ОПРЕМА СПРЕМАЧА 
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ИЗАБРАНИ РАДОВИ – ИНДИРЕКТ 
 

7. место 

Владимир ШАРИЋ 
 

Решење: . . . а не Мија –  

АНЕМИЈА 

ИЗ «СЕРВИСНЕ СТАНИЦЕ» 

 БЕСКРВНОСТ (1,2,4=7) 
 

ЧКАЉА ЈЕ КУВАР  

ЈОРДАН, . . .  
 

ПОЗНАТИ ТЕНИСЕР 

(6,4=5,5) 
 

ТЕНИСЕРКА ПЕТКОВИЋ 

ПОМАЖЕ ВАТРОГАСЦИМА 

8. место 

Милија СТЕВАНОВИЋ 
 

Решење: Андреа гаси –  

АНДРЕ АГАСИ 

 

9. место 

Милан ЖАРКОВАЧКИ 
 

Решење: оба «Л» Амора –  

ОБАЛА МОРА 

НА ПРИМОРЈУ 

(3,1,5=5,4) 
 

БОГ СА ЛУКОМ И 

СТРЕЛАМА 
 

СПУНЕРИЗАМ 

ВРСТА ПЕЧЕЊА (5,4=9) 
 

РОДИТЕЉИ У ШКОЛИ . . . 

10 – 11. место 

Гојко МАНДИЋ 
 

Решење: . . . прате сина –  

ПРАСЕТИНА  

 

10 – 11. место 

Владимир ШАРИЋ 
 

Решење: «ИГ» у асу – 

ИГУАСУ 

НАЦИОНАЛНИ ПАРК У АРГЕНТИНИ 

(2,1,3=6) 
 

ГЛИГОРИЋ 

 

ВЕЧИТА ДЕВИЗА (7,2,4=7,6) 
 

ГЛУМИЦА МИЋАЛОВИЋ 

ЛЕТУЈЕ У ГРЧКОЈ 

13 – 14. место 

Милија СТЕВАНОВИЋ 
 

Решење: .Слобода на Роду –  

СЛОБОДА НАРОДУ  
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НАГРАЂЕНИ ТАКМИЧАРИ 
 

 

 

 
 

Зоран РАДИСАВЉЕВИЋ: 
Књиге: РЕЧНИК ЕТНИКА И КТЕТИКА и ЕНИГМА 1 – 200. 
Дипломе: 1. место (ЧСР), 3. место (КСР), 1. и 3. место (ИНД), Најуспешнији 

такмичар; Захвалница за допринос развоју словног ребуса и индиректа. 
Милија СТЕВАНОВИЋ: 
Књига: ПУТ КА ВРХУ 3. 
Дипломе: 4. место (ЧСР), 1. и 5. место (КСР), 2. место (ИНД); Захвалница за 
допринос развоју словног ребуса и индиректа. 
Владимир ШАРИЋ: 
Књига: СВЕ ЈЕ МОГЛО БИТИ ДРУКЧИЈЕ. 
Дипломе: 3. место (ЧСР), 4. место (КСР) и 4. место (ИНД); Зхвалница за 
допринос развоју словног ребуса и индиректа. 
Момир ВУЧЕНОВИЋ: 
Књига: МОЗГАЛИЦА ИНДИРЕКТ. 
Диплома: 2. место (ЧСР). 
Милан ЖАРКОВАЧКИ: 
Књига: АНАДИПЛОЗЕ. 
Диплома: 2. место (КСР). 
Раденко РАКОВИЋ: 
Књига: ПУТ КА ВРХУ 3. 
Диплома: 5. место (ЧСР) и 5. место (ИНД). 
 

Легенда: 
ЧСР – Чист словни ребус; КСР – Комбиновани словни ребус; ИНД – Индирект. 
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      Овај избор «најребуса» карактерисали су велики преокрети и до 

сада невиђена ситуација. Од четири ребуса који су у другу фазу 
гласања ушли са најмањим бројем поена (5), чак три су добила по 

једну највишу оцену, а један није добио ни једну петицу, али је зато 

на крају освојио прво место. 
      Ребус који је помало неочекивано, али ипак и заслужено победио у 

овом месечном избору, је ребус Момира ВУЧЕНОВИЋА, са тужним ре-
шењем: У СНЕГУ СКАПАЛО МАЧЕ (усне, гуска, па ломаче).  

      Све честит-ке Момиру, иначе «велемајстору» за прављење сли-

ковних ребуса без помоћних слова, за ову прву победу у месечним из-
борима «најребуса» на блогу Бранислава НИКИЋА. 
 

РЕБУС (4, 5, 2, 6 = 1, 5, 7, 4) 
Тужна зимска вест 

 

 

У СНЕГУ СКАПАЛО МАЧЕ (усне, гуска, па ломаче) 

СА БЛОГА ЗА ЉУБИТЕЉЕ РЕБУСА 
БРАНИСЛАВА НИКИЋА 

«НАЈРЕБУС» АПРИЛА МЕСЕЦА 2018. 
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Мирослав Лазаревић, Београд 
 

ДВЕ СТОТИНЕ ГОДИНА ОД ОБЈАВЉИВАЊА 
ПРВИХ СРПСКИХ НАРОДНИХ ЗАГОНЕТАКА 

ДВА ВЕКА 
СРПСКОГ 

РЈЕЧНИКА 

 

 

Вук  
Стефановић Караџић 

 

СРПСКИ РЈЕЧНИК 
истолкован њемачким и 

латинским ријечима 
 

Беч, 1818. 
 

      У предговору «Српског рјечника», Вук Стефановић Караџић је, између 
осталог, написао: «Ја сам из љубави к Српскоме језику, и из жеље да би му се 
што брже помогло, прије неколике године написао и издао на свијет Пи-
сменицу Српскога језика, само као мали углед како Србљи склањају имена и 
спрежу глаголе. Она је изишла онакова, као што је онда од мене могла изићи 
прва Српска граматика. Који су сумљали да што не знаду, могли су се чему из 

ње поучити; а који мисле да све знаду, они ће се подерати онакови какви су, 
макар им ко написао сто најбољи граматика. Из који сам узрока издао ону 
прву Српску граматику, из оније исти ево издајем и овај први Српски рјечник 
(и другу граматику). Ја могу слободно казати за ове ријечи, што су овђе ску-
пљене, да су све у народу познате, и да се овако изговарају као што су овђе 
записане; а у народу је остало још млого ријечи, које ја, или нијесам никад ни 
чуо, или ми нијесу сад могле пасти на ум. Може бити да ће се и у овој књизи 
наћи ријечи у описивању обичаја и други ријечи, којије нема на своме мјесту». 
 



ИСТОРИЈСКИ ПРИЛОЗИ                                                    СТРАНА 23 

«ВЕСНИК» ЕНИГМАТСКОГ КЛУБА «НОВА ЗАГОНЕТКА», БРОЈ 54 

 

      По мишљењу стручњака, СРПСКИ РЈЕЧНИК, у издању из 1818. године, као 

дело у коме је први пут приказан српски наросни језик, представља најзначај-
нију књигу српске науке до сада. Вуков језик и правопис су били тако једно-
ставни, да је њих и просечни Србин знао. Вуков предговор овом издању сма-
тра се манифестом увођења народног језика и новог правописа у српску књи-
жевност. Ово дело има 26.270 акцентованих речи по правилима која се до-
некле разликују од данашњих. Права је слика Вуковог тршићког краја и први 
пут се на једном месту јавља толико речи из народног говора, због чега је овај 
речник изузетно важан и драгоцен. У њему се сачувало све оно што је у срп-
ском народу живело од памтивека. Словеначки научник Јернеј Копитар, учи-
тељ, помагач и заштитник Вука, слависта и дворски библиотекар, све речи је 
превео на немачки и латински језик и ти преводи се налазе у РЈЕЧНИКУ. 
      СРПСКИ РЈЕЧНИК има два издања, која се могу посматрати као два посеб-
на дела. Друго издање из 1852. године, је допуњено и прерађено у односу на 
прво из 1818. године, са 47.427 акцентованих речи.  
      Вуков РЈЕЧНИК се може сматрати енциклопедијом српског народа. Уносећи 
речи у речник, Вук је бележио и значења речи и читаве кратке приче о срп-
ским обичајима, животу и народним веровањима. Поред тога уносио је и описе 
наших крајева, чињенице о флори и фауни, као и о друштвеним, политичким и 
националним приликама. Оно што је за енигматику најважније, у ово дело су 
уношене и народне умотворине, пословице, загонетке, приповетке, предања 
и стихови из лирских и епских песама. Врло је значајна и ГРАМАТИКА СРП-
СКОГ ЈЕЗИКА, која је објављена уз РЈЕЧНИК. Њу је на немачки језик, 1824. 
године превео Јакоб Грим, немачки филолог и књижевник, који је потпомагао 
рад Вука Караџића. 
      Састављање речника српског народног говора, Вук Стефановић Караџић 
(Тршић, 1787 – Беч, 1864) започео је 1815. године, а највећи део посла одви-
јао се у фрушкогорском манастиру Шишатовац, где је Вук био гост архиман-
дрита Лукијана Мушицког. 
      У ЛЕКСИКОНУ СРПСКИХ ЕНИГМАТА, за Вука Караџића, налазимо: «Овај 
генијални самоук и једна од најзначајнијих личности српске књижевности, на-
уке и културе, веома је значајан и за српску енигматику. Од њега па све до да-
нашњих дана, загонетка постаје незаобилазно забавно штиво. Бележећи на-
родне загонетке спасао их је од заборава и трајно сачувао ово народно благо, 
кроз које је показао сву маштовитост и досетљивост српског народа у прошло-
сти. Са Вуком је народна загонетка ушла у нашу литературу, јер је започет си-
стематски рад на њеном бележењу и објављивању». 
 

 
Јернеј Копитар 

 

 
Лукијан Мушицки 

 

 
Јакоб Грим 
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СЛОГОВНИ КВАДРАТ 5х5 

 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5      
 

Водоравно и усправно: 

1. Део тела који са леве стране дели 

труп од бутине, 

2. Играч ватерпола, 

3. Који се могу лако препозна-ти, 

препознатљиви, 

4. Политичари без принципа, 

5. Продужити делатност. 
 

СЛОВНИ РЕБУСИ 

ВРХУНСКИ КВАЛИТЕТ 

(8,2,3,1 = 5,5,4) 
 

РР 

ИМА ДОСТА НЕДОСТАТАКА 

(1,1,2,5,1,4 = 3,4,7) 
 

ВЕМ    Е 

 

ИНДИРЕКТИ 

ПОКРАЈИНА У ШПАНИЈИ (4,6 = 10) 
 

КАТАРИНА ВОЛИ ДА СЛУ-

ША БРУКСА. ОБОЖАВА ... 

ПОДМЕТНУТА ПОДЛОГА (7,1 = 8) 
 

ЧИСТАЧ  УЛИЦА 

 

СЛОГОВНИ КВАДРАТ 5х5 

Водоравно и усправно: 

1. Који нису добили ново лишће, 

2. Граматички видови језичких 

јединица за одређене појмове, 

3. Врста јавних продаја, 

4. Истрошена непромочива платна, 

5. Наш филм Вука Ршумовића са 

фестивала у Венецији 2014. 

 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5      
 

 

Решења: Слоговни квадрати 5х5: ЛЕВА ПРЕПОНА, ВАТЕРПОЛИСТА, ПРЕПО-
ЗНАТИВИ, ПОЛИТИКАНТИ, НАСТАВИТИ РАД; НЕОЛИСТАНИ, ОБЛИЦИ РЕЧИ, 
ЛИЦИТАЦИЈЕ, СТАРЕ ЦИРАДЕ, НИЧИЈЕ ДЕТЕ; Словни ребуси: примакла се «Р» 
оба – ПРИМА КЛАСЕ РОБА, с «В», «ЕМ», анекс «Е» није – СВЕ МАНЕ КСЕНИЈЕ; 
Индиректи: . . . Ката Лонија – КАТАЛОНИЈА, подмета «Ч» – ПОДМЕТАЧ. 
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Панграм од 47 слова 
 

САЗНАХ ДА БУРЕГ-
ЏИЈА ШЕФИК ЧЕЉО 

ПОМАЖЕ ЛЕТИ У 
ЦЕЂЕЊУ ВОЋА 

 

Раденко 
Раковић 

Посетнице 
 

СТИПО Н. ЛОКИН, 
РУМЕНКА 

 

МАРИО П. ФЕКЕТЕ, 
МОСТАР 

 

 

Анаграмна честитка Гордане и Владимира Шарића 

 

 

ЋАЛЕ ПО НИШКИ везе, и пише мудре ретке, 
сложене у лепезе, врцаве загонетке. 

 

Нека ти срећа сад цвета и са оволико лета,  
умна мисао да шета и дуго да загонета. 

 

Да ти душа буде млада,  
желе ти Гоца  и Влада. 

 

 

Мозгалица 
 

РАСТЕ МИЈИ. 
СТАЈЕ МИРИ. 

 

Решење није оно што прво  
пада на памет, већ је реч 

заједничка за обе реченице. 

 

Милија 
Стевановић 

Асоцијације 
 

КОЛЕНО . . . . . . 
ПИЈАНАЦ 

 

СИЗИФ . . . . . 
БУБРЕГ 

 

 

Анаграми 
 

И ОРАЊА ВАМ 
ДИВНА!. 

 

ЈОЈ, СТАРИ А(У)ТО! 

 

Живота 
Петковић 

Словни ребуси 
 

ЛО          БА 
 

ОМ    ОЕ 
 

 

Решења: 
Посетнице: КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР, ПРОФЕСОР МАТЕМАТИКЕ; Анаграмна 
честитка: НИКОЛ ПЕШИЋ; Мозгалица: МИСТЕРИЈА (анаграм за обе реченице); 
Асоцијације: ЧАШИЦА, КАМЕН: Анаграми: РАДОВИ НА ЊИВАМА, ТОЈОТА 
ЈАРИС; Слони ребуси: «ЛО» лево, десно «БА» – ЛОЛЕ ВОДЕ СНОБА, «О» близу 
је «М», «О» с «Е» – ОБЛИЗУЈЕМО СЕ. 

ШАРЕНА СТРАНА 
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Саставио и нацртао: Момир Вученовић, Београд 
 

СЛИКОВНИ (ИЛУСТРОВАНИ) 

РЕБУСИ БЕЗ ПОМОЋНИХ СЛОВА 
 

Мајсторије нашег Моме, за похвалу су, дабоме  
 

 

 

 

 Патика са псима – ПАТИ КАСАП СИМА       С три пса лама – СТРИП С АЛАМА 
 

 

 

 

  Пар купа, ланци – ПАРК У ПАЛАНЦИ      Копрена, па зар – КО ПРЕ НА ПАЗАР 
 

 

 

 

   С пар нојева со – СПАРНО ЈЕ, ВАСО         До брега раже – ДОБРЕ ГАРАЖЕ 
 

 

 

 

С метама радари – СМЕТА МАРА ДАРИ       До шлема шине – ДОШЛЕ МАШИНЕ 
 

 

 

 

Пет коза, бор, аван–ПЕТКО ЗАБОРАВАН   Во, јаје, два чека–ВОЈА ЈЕДВА ЧЕКА 
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Раденко Раковић, Мала Ремета 
 

 

 
 
 
 
 
 

      Као решење овог анаграма добијају се имена и презимена 20 савремених 
италијанских глумица. У самој поставци анаграма налази се сигурно најпозна-
тија и најславнија италијанска глумица – СОФИЈА ЛОРЕН. Двадесет осталих 
добијате решавањем анаграама. Једна од њих је и натурализована Италијанка 
АНТОНИЈА ЛИСКОВА. 

 

 

МОНИКА БЕЛУЧИ 

 

 

ОРНЕЛА МУТИ 

 

 

СОФИЈА ЛОРЕН 
 

 

АНАГРАМ ОД 265 СЛОВА 
ПОСВЕЋЕН ИТАЛИЈАНСКИМ ГЛУМИЦАМА 

Решење: 
АЛЕСИЈА МАРКУЦИ, АНА ВАЛЕ, АНА ФАЛКИ, АНДРЕА ОСВАРТ, 

АНТОНИЈА ЛИСКОВА, ВАЛЕРИЈА МАРИНИ, ВИТОРИЈА БЕЛВЕДЕРЕ, 
ГАБРИЈЕЛА ПЕСИОН, КЛАУДИЈА ГЕРИНИ, МАНУЕЛА АРКУРИ, 

МАРИЈА ГРАЦИЈА КУЧИНОТА, МАРТИНА СТЕЛА, МОНИКА БЕЛУЧИ, 
НИКОЛ ГРИМАУДО, ОРНЕЛА МУТИ, САБРИНА ФЕРИЛИ, СЕРЕНА ГРАНДИ, 

СЕРЕНА ОТИЈЕРИ, СТЕФАНИЈА САНДРЕЛИ, ФРАНЧЕСКА НЕРИ. 

САВРЕМЕНЕ ИТАЛИЈАНСКЕ ФИЛМСКЕ ГЛУМИЦЕ.  
НАЈСЕКСЕПИЛНИЈЕ, АТРАКТИВНЕ, ФАНТАСТИЧНЕ, 

РАСНЕ И НАДАРЕНЕ. МАЕСТРАЛНО ГЛУМЕ, ИГРАЈУ И У 
СЕРИЈАМА, А И НА ФИЛМУ И ВРЕДНО РАДЕ, БРАВО! 

А И ЦУРЕ КАО ЧАРОБНА СОФИЈА ЛОРЕН. 
ОДЛИЧНА РОЛА, КАРИЈЕРА АКТЕРА, А РАДЕ И НА РАИ. 

НАЈОРИГИНАЛНИЈА, УИГРАНА, АЛИ КВАЛИТЕТНА 
РАСА «РИБА». БИРАЛИ МУДРИЈИ ЛИКОВИ. 
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Мирослав Лазаревић, Београд 

ВЛАДЕТА  

            Стевана  

                           ТРИВУНАЦ 
Скопље, 4. јуни 1939 – 

Панчево, 9. мај 2018. 
 

 

      Иако се у последње време често жалио на здравствено стање, нико од његових 
најближих, као ни од његових другара из света енигматике и шаха, није веровао да ће 
се овакав крај тако брзо догодити. Неуморни Владета је до последњег даха радио на 
реализацији својих енигматских и шаховских замисли, хтео је да своје богато знање и 
искуство представи у писаној форми, на најбољи могући начин, за садашње, али и 
будуће генерације. Поседовао је особине аналитичности, систематичности, темељитости 
и језгровитости, које су врло битне за оваква ангажовања. Није волео импровизације. 
      У ЛЕКСИКОНУ СРПСКИХ ЕНИГМАТА стоји да је Владета дипломирани инжењер 
технологије, да је радни век провео у Хемијској индустрији Панчево, обављајући руково-
деће и стручне послове, да је био омладински првак Београда и Србије у шаху, а да је у 
енигматици, која је ипак превладала, био изузетан аутор, велики поборник ангажоване 
енигматике, иноватор, истраживач и писац капиталних енигматских књига. 
      Невероватно скроман, није волео да се о њему много говори, али је вредно и 
предано радио, рачунајући да ће његова дела рећи све о његовом стваралаштву. 
      Овога пута ћемо већу пажњу задржати на његовим енигматским књигама, укупно је 
објавио 20 оваквих дела, а у рукопису му је остало још неколико. Овај великан српске 
енигматике увелико је припремао текст за књигу о недавно преминулом Миодрагу 
ТОШИЋУ, такође великану српске енигматике. Надамо се да ће се написати и књига о 
Владети ТРИВУНЦУ, он то свакако заслужује. Неоспорно је да је Владета најпродук-
тивнији енигматски писац књига, не само у Србији, већ и у ширем окружењу. Због тога 
ћемо Вам још једном представити цео његов енигматски опус, што се тиче књига. 
 

 

Владета Тривунац: 
КАКО РЕШАВАТИ 
СЛОВНЕ РЕБУСЕ, 

Б5 формат. 130 страна, 
Панчево 1998. 

 
Владета Тривунац: 

ИДЕЈЕ  
У СЛОВНИМ РЕБУСИМА, 
Б5 формат, 288 страна, 

Панчево 2001. 
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Владета Тривунац: 
КЛИНОВИ, ПИРАМИДЕ 

И ВАРИЈАЦИЈЕ, 
А4 формат, 248 страна, 

Београд 2006, 
 

Владета Тривунав: 
МАГИЧНИ ЛИКОВИ 7х11 

БОШКА ПЕТРОВИЋА, 
А4 формат, 111 страна 

Београд 2006. 

 

 

 

Владета Тривунац: 
МАГИЧНИ КВАДРАТ 7х7, 
А4 формат, 413 страна, 

Београд 2007. 
 

Владета Тривунац: 
565 ЈЕДНОСЛОВНИХ 

РЕБУСА, 
А5 формат, 163 стране,  

Беград 2008. 

 
 

 

Владета Тривунац: 
АНАГРАМНА КАЗИВАЊА, 
А5 формат, 179 страна, 

Београд 2009. 
 

Владета тривунац: 
1600 ИДЕЈА  

У СЛОВНИМ РЕБУСИМА, 
А4 формат. 307 страна, 

Београд, 2009. 
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Владета Тривунац: 
СЛОВНИ РЕБУС 
АНТОЛОГИЈА, 

А5 формат, 125 страна, 
Београд 2010. 

 
Владета Тривунац: 

СЛОВНИ РЕБУС 
ЕНЦИКЛОПЕДИЈА, 

А4 формат, 373 стране, 
Београд 2010. 

 
 

 

Мирослав Лазаревић и 
Владета Тривунац: 
СЛОВНИ РЕБУСИ 

МИХАЈЛА ВЕМИЋА, 
А5 формат, 76 страна, 

Београд 2011. 
 

Владета Тривунац: 

МОЗГАЛИЦА ИНДИРЕКТ, 
А5 формат, 66 страна, 

Београд 2011. 

 

 

 

Јован Вуковић и  
Владета Тривунац: 
ЕНИГМА 1 – 200, 
МОНОГРАФИЈА, 

БИБЛИОГРАФИЈА, 

А4 формат, 178 страна, 
Београд, 2011. 

 
ВладетаТривунац: 

СЛОВНОРЕБУСНЕ КАЖЕ, 
А4 формат, 145 страна, 

Београд 2012. 
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Владета Тривунац: 
ЈАВНОСТ – 

 ЕНИГМАТСКА СТРАНА, 
А4 формат, 109 страна, 

Београд 2013. 
 

Владета Тривунац: 
ЕНИГМАТСКА 

АУТОБИОГРАФИЈА, 
ОДАБРАНИ РАДОВИ, 

А4 формат, 198 страна, 

Београд 2013. 
 

 

 

Владета Тривунац: 
ЕНИГМАТСКА 

АУТОБИОГРАФИЈА, 
НОВИТЕТИ И РЕКОРДИ, 
А4 формат, 44 стране, 

Београд 2013. 
 

Бранко Миловановић и 
Владета Тривунац: 

ЗАГОНЕТКА 
КРИПТОГРАМ, 

А5 формат, 142 стране,  
Београд 2013.  

 

 

Бранко Миловановић и 
Владета Тривунац: 
МАГИЧНИ ЛИКОВИ, 

А5 формт, 148 страна, 
Београд 2014. 

 
Мирослав Лазаревић и 

ВладетаТривунац: 
СЛОВНИ РЕБУС – 

 ВРСТЕ И ВАРИЈАЦИЈЕ, 
А5 формат, 96 страна, 

Београд 2015. 
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Момир Пауновић, Панчево 

ВЛАДЕТА ТРИВУНАЦ 
(1939 – 2018) 

 
 

      У Панчеву је 9. маја преминуо Владета Тривунац, дипломирани инжењер 

технологије, дугогодишњи радник Хемијске индустрије Панчево, истински ерудита, 

човек широког спектра интересовања, талентовани шахиста, врхунски аутор заго-

нетака и енигматски писац.  

      Рођен је у Скопљу 1939. године, а гимназију и Технолошки факултет завршио у 

Београду. У Панчеву је живео од 1970. године, када се као дипломирани инжењер 

технологије запослио у Хемијској индустрији «Панчево». У овом хемијском 

комплексу је и окончао своју професионалну каријеру, радећи у Азотари и Петро-

хемији, као инжењер у производњи, руководилац службе и директор погона. 

      Као средњошколац, испољио је велики шаховски таленат, рано стекао титулу 

мајсторског кандидата, победио на омладинском првенству Београда, а 1957. го-

дине је освојио титулу омладинског првака Србије. Посветивши се факултетским 

студијама, прекинуо је успешну шаховску каријеру, да би се од 1977. године стра-

сно предао свом другом хобију – енигматици. У овој области духовног стварала-

штва постао је врхунски састављач загонетака. Сарађивао је у педесетак листова и 

у њима објавио око три хиљаде разноврсних састава, исказујући се нарочито као 

аутор магичних ликова, ребуса и анаграма. Одликовао се оригиналношћу и инова-

тивношћу састава, аутор је 130 нових ениг-матских врста и варијација, а открио је 

и више стотина кључева у словним ребусима. 

      Последњих двадесетак година се посветио истраживачком, аналитичком и 

публицистичком раду у области загонеташтва. У «Лексикону српских енигмата» и 

«Библиографији српске енигматике», поменут је као један од најбољих познава-

лаца наше енигматске баштине, посебно ребуса, и као водећи енигматски писац. 

Евидентирано је више од сто његових библиографских јединица. Највећи допринос 

енигматици дао је књигама из те области – почев од 1998. године написао је чак 

20 књига (!) и по томе му нема премца. За собом је оставио готове рукописе за још 

две енигматске књиге, а увелико је припре-мао књигу о историјату шаха у Панче-

ву, којом је желео да заокружи свој публицистички опус.  

      Енигматски савез Србије доделио је Владети Тривунцу највеће признање – 

повељу за животно дело у енигматском стваралаштву. 
 

(Објављено у листу «Панчевац», број 4764 од 18. маја 2018) 
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