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У В О Д Н А    Р Е Ч  
 

      У овом броју ВЕСНИКА бележимо два 
јубилеја Енигматског клуба НОВА ЗАГО-
НЕТКА: седамдесети број овог инфор-
мативно – теоријског клупског билтена и 
десети МЕМОРИЈАЛ СРБОЉУБА СТАН-
КОВИЋА. Да се подсетимо, а о томе ћемо 
више писати у наредним бројевима, први 
број ВЕСНИКА публикован је марта ме-
сеца 2002. године, а прво такмичење у 
састављању словних ребуса и индире-
ката (МЕМОРИЈАЛ СРБОЉУБА СТАНКО-
ВИЋА) организовано је 2003. године, да 
би постало двогодишња манифестација. 
 

      Клупско гласило ВЕСНИК је зна-
чајно за српску енигматику, јер изла-
зи у континуитету скоро 20 година, 
што је реткост за оваква енигматска 
издања. Посебан значај ове публика-
ције је и у томе што су у њој, од на-
ших најпознатијих енигматских ауто-
ра, третиране различите енигматске 
теме са текстовима, који се не могу 
наћи у постојећој енигматској штам-
пи, а који су битни за приказивање 
историјског развоја, представљање 
постојећег стања и давања импулса 
за унапређивање и даљи развој срп-
ске енигматике. 
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      Овај број ВЕСНИКА искључиво је по-
свећен јубиларном 10. МЕМОРИЈАЛУ СР-
БОЉУБА СТАНКОВИЋА. Пошто садржи све 
саставе који су ушли у такмичарску кон-
куренцију, са шифрама аутора, он ће бити 
и материјал за чланове жирија, који ће 
својим избором одредити победнике у 
овом надметању. Коначни резултати по 
ауторима биће дати у следећем броју ВЕ-
СНИКА. Ово клупско издање омогућиће и 
ширем аудиторијуму да ужива у умећу на-
ших аутора у овим енигматским сферама. 
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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» 

 

О  р  г  а  н  и  з  у  ј  е    т  р  а  д  и  ц  и  о  н  а  л  н  о 
 

ТАКМИЧЕЊЕ У САСТАВЉАЊУ  
СЛОВНИХ РЕБУСА И ИНДИРЕКАТА 

10. «Меморијал Србољуба Станковића» 
 

Такмичење се организује у следећим дисциплинама: 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

1. Чист словни ребус  
(једнословни, вишесловни  

или са речима) 
 

2. Комбиновани  
словни ребус  

(са словима, бројевима, знацима, 
симболима) 

 

3. Индирект  
у свим варијантама 

(синоним поставке, израз који се логички 
наслања на поставку или произилази из 

ње, узимање, недостајање или 
наглашавање одређених делова 

синонима или асоцијације поставке  
и слично) 
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Општа такмичарска правила: 
 

  1. Може се учествовати у једној или више дисциплина,  
      са највише 15 састава по једној и са највише  
      три ауторске шифре укупно. 
  2. Сваки рад, са назнаком шифре аутора, мора бити коректно и  
      потпуно представљен са решењем,  
      a на посебном папиру А5 формата. 
  3. Радови се могу састављати у складу са опште прихваћеним  
      правилима, али и на основу нових идеја и развојних путева   
      предметних загонетака. 
  4. Код оцењивања радова узимаће се у обзир оригиналност,  
      маштовитост, духовитост и комбинаторика поставке,  
      као и ефектност решења. 
  5. Један од критеријума у вредновању ребуса биће и  
      «економичност» рада, тј. разлика између броја слова решења и  
      броја слова у поставци. 
  6. Разломачка црта у ребусима неће се третирати као посебан знак. 
  7. У обзир долазе све варијације индиреката: наставак поставке,  
      синоним или асоцијација за поставку, узимање, недостајање или  
      наглашавање одређених делова синонима или асоцијације  
      поставке и слично. 
  8. Такмичарски радови који не испуњавају наведене пропозиције  
      биће дисквалификовани, без обзира на њихов квалитет. 
 

Општи услови конкурса: 
 

  1. Радове ће оцењивати жири, који ће бити накнадно одређен.  
      Одлуке жирија су коначне, 
      а чланови жирија немају право учешћа у такмичењу. 
  2. Аутори радова ће бити откривени тек по завршетку рада жирија  
      и одређивања коначног пласмана. 
  3. За све такмичарске дисциплине, за ауторе три најбоље пласирана  
      састава, биће обезбеђене одговарајуће награде. 
  4. Радове слати под шифром на адресу: ЕК «Нова загонетка»  
      (за Мирослава Лазаревића), 11070 Београд, Булевар Арсенија  
      Чарнојевића 124, улаз 3, стан 26. 

  5. У другој мањој затвореној коверти у истој пошиљци треба ставити   
      идентификацију шифре, са именом и презименом аутора,  
      кућном и електронском адресом и бројем телефона. 
  6. Рок за слање радова је 30. новембар 2021. године. 
 

Београд, 30. април 2021. године 
    

                                       Председништво ЕК «Нова загонетка» 
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      У прописаном року за ово надметање у састављању словних ребуса и ин-
диреката у организацији Енигматског клуба «Нова загонетка» стигло је преко 
250 састава. У такмичарској конкуренцији биће укупно 224 рада и то 54 чиста 
словна ребуса (16 шифри), 60 комбинованих словних ребуса (16 шифри) и 110 
индиреката (21 шифра), који у потпуности испуњавају услове конкурса. 
  
      На жалост, иако су одлично графички урађени, у ово надметање нису 
могли да се укључе састави под шифрама: РАЧУНАР (9), СЛАНА СОБА (6) и 
КОМПРЕСОР (3), укупно 18 састава, пошто се ради о сликовним ребусима, као 
и 17 сликовних ребуса без графичког приказа, послатих под шифраом АНА ГРА 
МИРАЈ. Ауторима ових 35 састава захваљујемо се на труду и жељи да уче-
ствују у овом надметању, али они нису могли ући у такмичарску конкуренци-
ју, јер нису били у сфери загонетака за које је ово надметање и организова-
но. 
 

      Радове са конкурса који су у ушли у конкуренцију, односно који здовоља-
вају у потпуности прописане услове и које ћемо све приказати на наредним 
страницама, оцењиваће следећи жири (сложено по азбучном редоследу прези-
мена): 
 

1. Јован ВУКОВИЋ, Нова пазова (ЈВ), члан жирија 
    vukovicenigmata@gmail.com, 
2. Александар ЈАНКОВИЋ, Крагујевац (АЈ), члан жирија, 
    Rookie89_416@hotmail.com,  
3. Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ, Београд (МЛ), председник жирија 
    miroslav.lazarevic40@mts.rs, 
4. Драган ЛОЈАНИЦА, Београд (ДЛ), члан жирија 
    dragan.lojanica@gmail.com, 
5. Ђорђе ОТАШЕВИЋ, Београд (ЂО), члан жирија 
    djordjeotasevic@yahoo.com и 
6. Момир ПАУНОВИЋ, Панчево (МП), члан жирија 
    mjpaunpa@yahoo.com. 
 

      Начин оцењивања радова и утврђивања коначног пласмана је следећи: За 
сваку такмичарску категорију, сваки члан жирија одабира, по њему, десет 
најбољих састава и вреднује их са 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1 поена. Чланови 
жирија имају потпуну самосталност у избору радова и њиховог рангирања, па 
је према томе присутност субјективности веома могућа. При овоме, чланови 
жирија, имају пред собом само саставе и шифре њихових аутора, не знајући ко 
се иза њих крије. 

ДЕСЕТИ «МЕМОРИЈАЛ СРБОЉУБА СТАНКОВИЋА»  

1.мај – 30. новембар 2021. 

ПРОПОЗИЦИЈЕ И ТАКМИЧАРСКИ ЖИРИ 
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      Уколико се у међувремену открије да је неки од вреднованих радова већ 
раније објављен (нехотични плагијат), тај састав се избацује из конкуренције 
и вредносни поени се померају навише, због чега члан жирија, у свом избору,  
додаје још један рад са оценом 1. Ово значи да сваки члан жирија одабира и 
једанаести, резервни рад. 
 

      Коначни пласман за сваку дисциплину добија се простим сабирањем поена 
свих чланова жирија. У случају истог броја поена, сматраће се да је бољи 
састав онај који је добио поене од већег броја чланова жирија, а у случају да 
се ради о истом броју чланова жирија онај, који има већу појединачну оцену. 
Уколико је и ово идентично, одлуку о пласману доноси председник жирија, са 
консултовањем чланова жирија. 
 

      Пошто је ово само једна енигматска игра, са циљем даље популаризације 
и унапређивања предметних такмичарских енигматских дисциплина, аутори 
састава то треба тако и да прихвате, јер би можда неки други састав жирија, 
донео другачије одлуке. Значи, овде се ради о рангирању послатих загонетака 
које задовољавају услове конкурса, на основу појединачних критеријума чла-
нова жирија, а не на основу неких општих правила, која је овде тешко и уве-
сти и која фактички и не постоје. Зато сви учесници овог надметања могу да 
се сматрају победницима, јер су дали допринос даљем развоју словних ребуса 
и индиреката, скренули пажњу на ове лепе емигматске дисциплине, којима, на 
жалост, енигматска штампа и не посвећује потребну пажњу. 
 

      Захваљујемо се свим учесницима на труду и жељи да се ове загонетке 
отргну од заборава, да се преко њих покаже сва ширина и лепота енигматског 

комбиновања. Састављање ових загонетака има посебну драж јер су то у пра-
вом смислу речи ауторске загонетке, које се не могу креирати компјутерски, 
помоћу готових програма и одређених шаблона, тако да се овде надмећу људи 
и њихове идеје, а не машине. 
 

      Иако изгледа да је велики број идеја за састављање ових загонетака мо-
жда већ искоришћен, мислимо да то није тако, јер се увек може наћи и неки 
кључ, на основу кога ће се градити загонетка, а који до сада није био у 
употреби, јер у енигматици су машта и комбинаторика неисцрпни. Поред тога, 
увек се за већ коришћене идеје, може наћи и нека боља реализација са леп-
шим и «животнијим» решењима, што такође даје допринос овим енигматским 

умотворинама. 
 

      Због свега овога, још једном се захваљујемо свим учесницима, сматрајући 
да су они показали да су прави заљубљеници у ауторску, маштовиту и комби-
наторску енигматику, која није оптерећена неким калупима, због чега је иза-
зовна и истраживачка. А то би требало да буде основни циљ у енигматском 
стваралаштву, који вуче ову интелектуалну активност напред. Према томе, 
сматрамо да су сви такмичари, на свој начин, допринели овом циљу. 
 

ПРЕДСЕДНИШТВО ЕК «НОВА ЗАГОНЕТКА» 
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АТЛЕТИЧАРКА ЈЕВТИ. 
 

                                      Ћ 
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      На предлог Владете Тривунца, нашег познатог енигматског састављача, тео-
ретичара и писца из Панчева, Енигматски клуб «Нова загонетка» је у програмска 
опредељења уврстио и такмичење у састављању словних ребуса и индиреката, 
које би се одржавало сваке друге године. Ово енигматско надметање посвећено је 
Србољубу Станковићу – Чика Станку, једном од утемељивача савременог 
српског словног ребуса, који је педесетих година прошлог века са новим и машто-
витим идејама, покренуо српски словни ребус узлазном путањом и заинтригирао 
већи број српских енигмата за ову врсту загонетке. Захваљујући познавању ениг-
матике у целини, Симон Рацковић, велики енигмата и уредник, са којим се Чика 
Станко дружио, почео је у београдској ЕНИГМИ да објављује његова остварења. 
      Крајем прошлог и почетком овог века, својим књигама о словним ребусима, а 
затим и о индиректима, такође великан српске енигматике, Владета Тривунац је 
извршио реафирмацију ових помало заборављених и запоставњених енигматских 
умотворина, привукавши велики број истакнутих српских енигмата, који су почели 
да се више баве овим загонетачким дисциплинама, али и анимирајући уреднике не-
ких енигматских часописа да више пажње посвећују овим загонеткама. 
      У ово такмичење прво су били укључени само словни ребуси, а затим и инди-
ректи. Ово је учињено због тога, што су ово доста сличне загонетке, па је у неким 
случајевима врло тешко повући строгу границу између словног ребуса и индиректа, 
због чега се и срећу називи словноребусни индирект или индиректни словни ребус. 
Индирект је загонетка базирана на асоцијацијама, а и код словног ребуса често се 
поставка (фраза), прво решава на бази асоцијација, а тек онда се користе словно-
ребусне комбинације везане за број, величину, положај, облик или врсту слова. 
 

 

Слика лево: 
СРБОЉУБ СТАНКОВИЋ 

(1921 – 2000) 
 

Слика десно: 
ВЛАДЕТА ТРИВУНАЦ 

(1939 – 2018) 
 

 

      У 2003. години организован је Први «Меморијал Србољуба Станковића». То је 
било надметање у састављању само словних ребуса. У конкуренцији 29 аутора, 
са укупно 474 састава, победници су били: Радомир Мићуновић, Београд 
(једнословни ребус), Ненад Јовановић, Ниш (вишесловни ребус), Мирослав 
Живковић, Јагодина (комбиновани словни ребус) и Бранислав Никић, Пожа-
ревац (ребус са речима). На овом енигматском надметању, жири је радио у 
сатаву: Љубиша Јакшић, Мирослав Лазаревић, Ђорђе Оташевић, Милија Стева-
новић и Миодраг Тошић. 

 

ДЕСЕТИ «МЕМОРИЈАЛ СРБОЉУБА СТАНКОВИЋА»  

КРАТАК ИСТОРИЈАТ  

ОВОГ ЕНИГМАТСКОГ НАДМЕТАЊА 
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      На Другом «Меморијалу Србољуба Станковића» организованом 2005. године 
било је укупно 29 аутора са 523 састава. Победници су били: Радомир Мићу-
новић, Београд (чист словни ребус), Момир Вученовић, Београд (комбиновани 
словни ребус), Зоран Радисављевић, Нови Сад (ребус са речима и индирект). 
Од тада је и индирект је постао такмичарска дисциплина, а према интересовању 
видело се да је то био добар потез организатора. Овога пута, жири за оцењива-
ње радова имао је шест чланова: Љубиша Јакшић, Мирослав Лазаревић, Ђорђе 
Оташевић, Милија Стевановић, Миодраг Тошић и Владета Тривунац. 

 

      Трећи «Меморијал Србољуба Станковића», организован 2007. године, окупио 
је 24 аутора, који су се са 890 састава надметали у три такмичарске дисципли-
не. Победници су били: Милија Стевановић, Београд (чист словни ребус), Ра-
домир Мићуновић, Београд (комбиновани словни ребус) и Милија Стевано-
вић, Београд (индирект). Овога пута жири је радио у саставу: Мирослав Лаза-
ревић, Љубиша Јакшић, Ђорђе Оташевић, Миодраг Тошић и Владета Тривунац. За 
чланове жирија увек су одређивани они енигмати који те године нису учество-
вали на овом традиционалном енигматском такмичењу. 

 

      На Четвртом «Меморијалу Србољуба Станковића» који је ЕКНЗ организовао 
2009. године, у конкуренцији је било укупно 382 састава од 23 аутора. У кате-
горији чистог словног ребуса победио је Милија Стевановић, Београд, најбољи 
у састављању комбинованог словног ребуса био је Милосав Марјановић, Ва-
љево, док је прво место у састављању индиреката освојио Владимир Шарић, 
Шимановци (Жири: Мирослав Лазаревић, Милорад Живанић, Миленко Мијатовић, 
Ђорђе Оташевић и Миодраг Тошић). 

 

     На Петом меморијалу 2011. године, посвећеном Србољубу Станковићу, као и 
словном ребусу и индиректу, учествовало је 20 аутора, са укупно 323 састава 
(чист словни ребус – 91, комбиновани словни ребус – 112, индирект – 120), при 
чему је овога пута број састава по једној такмичарској дисциплини био ограничен 
на 15, па је учесницима конкурса сугерисано да, уколико имају више радова, сами 
одаберу оне са којима ће се надметати, водећи рачуна о датом ограничењу. Жири 
у саставу: Мирослав Лазаревић, Милорад Живанић, Мирослав Живковић, Ђорђе 
Оташевић и Миодраг Тошић, утврдио је следеће: У конкуренцији чистог словног 
ребуса победио је Милија Стевановић из Београда, код комбинованог словног 
ребуса најбољи је био Момир Вученовић из Београда, док је у категорији ин-
диреката, опет, најбољи састав имао Београђанин Милија Стевановић. 

 

      На Шестом «Меморијалу Србољуба Станковића» 2013. године, учествовало је 
18 аутора, са укупно 293 састава. И овога пута број састава са којим је један 
аутор могао да конкурише био је ограничен на 15. Приспеле радове оцењивао је 
жири у саставу: Мирослав Лазаревић, Ђорђе Оташевић, Миодраг Тошић, Владета 
Тривунац и Милан Шабан. У конкуренцији чистог словног ребуса победио је Ми-
лосав Марјановић, Ваљево, у конкуренцији комбинованог словног ребуса нај-
бољи је био састав Момира Вученовића, Београд, док је код индиреката најви-
ше поена добио рад Данице Стојимировић, Београд. 
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      Седми «Меморијал Србољуба Станковића» 2015. године окупио је 22 аутора, 
који су послали укупно 264 састава (чист словни ребус – 78, комбиновани 
словни ребус – 79, индирект – 107). Овога пута, жири: Мирослав Лазаревић, 
Драган Лојаница, Ђорђе Оташевић, Миодраг Тошић и Владета Тривунац, конста-
товао је следеће: Победник у категоријама чистог словног ребуса и комбинованог 
словног ребуса је Владимир Шарић из Шимановаца, док је код индиреката 
највише поена добио рад Новосађанина Зорана Радисављевића. 

 

      Радове на Осмом «Меморијалу Србољуба Станковића», који је трајао од 1. 
јуна – 30. новембра 2017. године, оцењивао је жири у саставу: Мирослав Лаза-
ревић, председник жирија и Драган Лојаница, Ђорђе Оташевић, Момир Пауновић 
и Владета Тривунац, чланови жирија. Као и раније, члановима жирија су доста-
вљени оригинални радови са шифром аутора, у облику како су и приспели на 
конкурс, а без навођења имена и презимена аутора. 
      Резултати конкурса били су објављени на сајту Енигматског савеза Србије, у 
часописима «Новости енигма» и «Политика енигматика», као и у «Веснику» 
Енигматског клуба «Нова загонетка». 
      Број такмичара је био нешто мањи него раније, јер су идеје за стварање ових 
загонетака помало пресушиле, па су само најистакнутији и најинвентивнији са-
стављачи у овој области имали жеље, храбрости, умећа и воље да даље истра-
жују и проналазе нове могућности за конструкције ових загонетака, као и да на-
лазе боља и друга решења за већ коришћене идеје. На такмичењу је учествовало 
укупно 17 аутора. У конкуренцији чистог словног ребуса било је 96 састава, за 
најбољи комбиновани словни ребус надметало се 116 састава, а у конкуренцији 
индиреката било је 117 радова, што значи да је укупно у такмичарској конку-
ренцији било 329 загонетака.  
      По оцени жирија најбољи чист словни ребус и индирект саставио је Зоран 
Радисављевић из Новог Сада, а аутор најбољег комбинованог словног ребуса 
био је Београђанин Милија Стевановић. 
      Ако би се за прво место дало 5 поена, за друго 4, за треће 3, за четврто 2 и 
за пето место 1 поен, узимајући у обзир све три такмичарске дисциплине, тада би 
ранг листа ауторске успешности на овом такмичењу била следећа: Зоран Ради-
сављевић 16 поена, Милија Стевановић 12 поена, Владимир Шарић 7 по-
ена, Момир Вученовић и Милан Жарковачки по 4 поена и Раденко Рако-
вић 2 поена. На основу овога, жири је за најуспешнијег такмичара на овом Осмом 
меморијалу прогласио Новосађанина Зорана Радисављевића. 

 

НАЈУСПЕШНИЈИ ТАКМИЧАРИ НА МЕМОРИЈАЛИМА 
 

 
Радомир 

МИЋУНОВИЋ 

 
Ненад 

ЈОВАНОВИЋ 

 
Мирослав 

ЖИВКОВИЋ 

 
Бранислав 

НИКИЋ 

 
Момир 

ВУЧЕНОВИЋ 
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      На Деветом «Меморијалу Србољуба Станковића» (1. јуни – 30. новембар 
2019), радове који су ушли у конкуренцију, односно који су испуњавали услове 
конкурса, оцењивао је следећи жири: Мирослав Лазаревић, председник жирија и 
Мирослав Живковић, Драган Лојаница, Ђорђе Оташевић и Момир Пауновић, 
чланови жирија. 
      У конкуренцији чистог словног ребуса било је 55 састава, код комбинованог 
словног ребуса надметао се 71 састав, а у конкуренцији индиреката било је 92 
рада, значи укупно 218 састава. Ове саставе послало је 15 аутора, међу којима 
су били и енигмати из БиХ, Словеније и Хрватске, па је ово енигматско такмичење 
имало и међународни карактер. Прва два места освојио је Новосађанин Зоран 
Радисављевић (комбиновани словни ребус и индирект), а једно прво место 
припало је Владимиру Шарићу из Шимановаца (чист словни ребус). 
      Пет првопласираних радова у све три такмичарске дисциплине награђено је 
енигматским књигама, тако да је овога пута Енигматски клуб «Нова загонетка» 

ауторима ових састава поделио 14 енигматских издања. 
      И овога пута је жири утврдио најуспешнијег такмичара. Ако се првопласирани 
састав вреднује са 12 поена, другопласирани са 10, трећепласирани са 8, четвр-
топласирани са 7 и тако редом до десетопласираног са 1 поеном, добијено је сле-
деће: Милија Стевановић 55 поена, Зоран Радисављевић 30 поена, Влади-
мир Шарић 25 поена, Живота Петковић 20 поена, Гојко Мандић 12 поена, 
Милан Жарковачки 10 поена, Даница Стојимировић 8 поена, Мирослав 
Кордић 7 поена, Жељко Прванов 4 поена и Бранислав Никић 3 поена. Ова-
кав један критеријум утврдио је најуспешнијег учесника на овом енигматском 
надметању. То је Београђанин Милија Стевановић, неуморни стваралац ова-
квих загонетака, са непресушном маштом и великим даром за комбиновање. 
      Учесници овог надметања са бројем такмичарских радова били су (сложено 
по азбучном редоследу): 
01. Аљоша ВУКОВИЋ, Шибеник, Хрватска (9); 

02. Милан ЖАРКОВАЧКИ, Нови Сад (17); 

03. Мирослав КОРДИЋ, Београд (9); 

04. Гојко МАНДИЋ, Бања Лука, Република Српска (14); 

05. Бранко МИЛОВАНОВИЋ, Љубљана, Словенија (1): 

06. Недјељко НЕДИЋ, Угљара, Босна и Херцеговина (6); 

07. Бранислав НИКИЋ, Пожаревац (4); 

08. Живота ПЕТКОВИЋ, Равно Село (27);  

09. Жељко ПРВАНОВ, Панчево (13); 

10. Зоран РАДИСАВЉЕВИЋ, Нови Сад (16); 

11. Раденко РАКОВИЋ, Мала Ремета (6); 

12. Милија СТЕВАНОВИЋ, Београд (45); 

13. Даница СТОЈИМИРОВИЋ, Београд (5); 

14. Михајло ЏУЏАР, Руски Крстур (3); 

15. Владимир ШАРИЋ, Шимановци (43). 
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УКУПНИ ТАКМИЧАРСКИ УСПЕХ НА СВИХ ДЕВЕТ МЕМОРИЈАЛА 

 

      Ако би се за освојено прво место у једној такмичарској категорији дало 3 
поена, за друго 2, а за треће 1, такмичарски успех, изражен простим сабирањем 
поена, на досадашњих девет меморијала, изгледао би овако: 
     1. Милија Стевановић, Београд (42), 2. Зоран Радисављевић, Нови Сад 
(25), 3. Владимир Шарић, Шимановци (22), 4. Радомир Мићуновић, Београд 
(20), 5. Момир Вученовић, Београд (14), 6. Бранислав Никић, Пожаревац (9), 
7. Милосав Марјановић, Ваљево (8), 8. Никола Пешић, Ниш (6), 9. Даница 
Стојимировић, Београд (5), 10 – 14. Михајло Вемић, Београд, Милан Жар-
ковачки, Нови Сад, Мирослав Живковић, Јагодина, Раденко Раковић, Мала 
Ремета  и  Жарко  Стевић,  Мајданпек (по 4), 15.  Ненад  Јовановић,  Ниш (3),  
16 – 17. Славко Бован, Кикинда и Мирко Станковић, Челинац (по 2).  
     Наведена такмичења била су веома успешна и допринела су даљој попу-
ларизацији и развоју словног ребуса и индиректа. Нове идеје које су коришћене у 
реализацији састава и велики број квалитетних радова, потврдили су чињеницу 
да у овим енигматским дисциплинама нису исцрпљене све могућности и да српска 
енигматика има изванредне и надахнуте ауторе код којих енигматској машти и 
играрији нема краја. Још једном је потврђено да се овде ради о вредним ениг-
матским остварењима помало напуштених састава, с обзиром на фреквентност 
појављивања оваквих умотворина у нашој енигматској штампи. 
      Наравно, ово нису никаква општа рангирања састављача словних ребуса и 
индиреката, јер нису сви ни учествовали на овим надметањима или су то чинили 
повремено, а и оцене чланова жирија су могле бити субјективне. Ипак ово даје 
неку слику посвећености и умећа аутора у овој енигматској сфери, као и њиховог 
доприноса у обогаћивању и унапређивању ових енигматских дисциплина. 

 

НАЈУСПЕШНИЈИ ТАКМИЧАРИ НА МЕМОРИЈАЛИМА 
 

 
Зоран РА-

ДИСАВЉЕВИЋ 

 
Милија 

СТЕВАНОВИЋ 

 
Милосав 

МАРЈАНОВИЋ 

 
Владимир 
ШАРИЋ 

 
Даница СТО-
ЈИМИРОВИЋ 

 

 
Никола 
ПЕШИЋ 

 
Михајло 
ВЕМИЋ 

 
Милан 

ЖАРКОВАЧКИ 

 
Раденко 

РАКОВИЋ 

 
Живота 

ПЕТКОВИЋ 
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ПРВИ МЕМОРИЈАЛ – 2003. ГОДИНЕ 
 

 

Свако тражи оно своје, 
задатак комарца то је. 

У 

Решење: «У» ћирилицом –  
УЋИ РИЛИЦОМ 

Аутор: Радомир Мићуновић 

 

Успомене деда буди, 
а унук се само чуди. 

И   Д   ГУ 

Решење: «Г», «У» следе «Д», «И» не – 
ГУСЛЕ ДЕДИНЕ 

Аутор: Ненад Јовановић 

 

    

Ако буде много хладно, 
грејање ће бити «јадно». 

         БИ 
→     Л 

→   – О 

Решење: према «Л» и ка минус «О», 
«БИ» – ПРЕМАЛИ КАМИН У СОБИ 

Аутор: Мирослав Живковић 

 

Наступ први, трема вреба, 
помоћ њему сада треба. 

ЉУБ(ИША)   ЧЕТ(НИК) 

Решење: по Љубише, по четника – 
ПОЉУБИШЕ ПОЧЕТНИКА 

Аутор: Бранислав Никић 

 

ДРУГИ МЕМОРИЈАЛ – 2005. ГОДИНЕ 
 

 

Заједно су летовали 
и дружењу печат дали. 

А 
Решење: «А», наиме, знак ампера – 

АНА ИМЕ ЗНА КАМПЕРА 
Аутор: Радомир Мићуновић 

 

Знамо да та сила теже, 
за тежину све нас веже. 

    
             ___ 

     ЛА       ТЕ 

Решење: тежи на «ТЕ» «ЛА» – 
ТЕЖИНА ТЕЛА 

Аутор: Момир Вученовић 

 
 

ДЕСЕТИ «МЕМОРИЈАЛ СРБОЉУБА СТАНКОВИЋА»  

ПРВОПЛАСИРАНИ САСТАВИ 

НА ДОСАДАШЊИХ ДЕВЕТ МЕМОРИЈАЛА 

(Стиховане асоцијације приредио Мирослав Лазаревић) 
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Када паре понестану, 
они су у првом плану. 

РАЂА  АЛЕКСИЋ  ПАРЛОВ 

Решење: пре Мије је Дино и Мате затим – 
ПРЕМИЈЕ ИМАТЕ ЈЕДИНО ЗА ТИМ 

Аутор: Зоран Радисављевић 

 

 
 

Ако оне добро раде, 
мудрост, памет тада граде. 

ПРЕМДА ЋЕ ЛИСЦИ СИГУРНО, . . . 

Решење: . . .  можда неће лије – МОЖДАНЕ ЋЕЛИЈЕ 
Аутор: Зоран Радисављевић 

 

ТРЕЋИ МЕМОРИЈАЛ – 2007. ГОДИНЕ 
 

      

Учинак ће бити већи, 
кад искуство ти ћеш стећи. 

Н              С 

Решење: «Н» и «С» ивична – 
НИСИ ВИЧНА 

Аутор: Милија Стевановић 

 

Врхунски тенисер био, 
на бољег се намерио. 

Bq   АН 

Решење: бекерел и мини с «А» «Н» – 
БЕКЕР ЕЛИМИНИСАН 

Аутор: Радомир Мићуновић 

 

 

Овог свеца многи славе, 
светковине разне праве. 

НЕЋЕ ОНА, НЕЋЕ ОН. 
МОРАМО . . . 

Решење: . . . све ти или ја – СВЕТИ ИЛИЈА 
Аутор: Милија Стевановић 
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ЧЕТВРТИ МЕМОРИЈАЛ – 2009. ГОДИНЕ 
 

 

Данашње вам време, знате, 
лудорије разне прате. 

ТЕТОВААЖАА 

Решење: ерата ту «А» – 
ЕРА ТАТУА 

Аутор: Милија Стевановић 

 

Усред зиме топло време, 
у пролеће зимске теме. 

А → МА 

Решење: «А» прилази «МА» – 
АПРИЛ, А ЗИМА 

Аутор: Милосав Марјановић 

 

 

Пред долазак зимских дана, 
припреме су са свих страна. 

ПЕТАР  ИИИИИ 

Решење: Пери пет «И» је презиме – ПЕРИПЕТИЈЕ ПРЕ ЗИМЕ 

Аутор: Владимир Шарић 

 

ПЕТИ МЕМОРИЈАЛ – 2011. ГОДИНЕ 
 

             

Црни је у офанзиви, 
бели неће да преживи. 

М 
Решење: то подебело «М» – 

ТОП ОДЕ БЕЛОМ 
Аутор: Милија Стевановић 

 

Наставише исто, брате, 
зулумом по нама млате. 

                                          ....          ....       .... 
                                          ....          ....      .... 
                                          ....           ...      ... 
                                          ....            ...   ... 

                               ....      ....             ...... 
                               ....     ....             ..... 
                                 .........              .....     
                                  .......              ..... 

Решење: од растера «Ј», «У» – 
ОДРАСТЕ РАЈУ 

Аутор: Момир Вученовић 
 

 

Њено име свако знаде, 
певачица из Канаде. 

БЕЖИ ОД ЖЕНА СА ИМЕНОМ ЛИНДА, 
КЛОНИ . . . 

Решење: . . . се Линди он – СЕЛИН ДИОН 

Аутор: Милија Стевановић 
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ШЕСТИ МЕМОРИЈАЛ – 2013. ГОДИНЕ 
 

 

Доспео до гадних јада, 
све решава њухом сада. 

АЦ 

Решење: слепили с «А», «Ц» – 
СЛЕПИ ЛИСАЦ 

Аутор: Милосав Марјановић 

 

Умешност је женска, брате, 
без граница, то већ знате. 

0 
А 

Решење: над «А», мега нула – 
НАДА МЕ ГАНУЛА 

Аутор: Момир Вученовић 
 

 

Увек треба да се чује, 
уважава и поштује. 

БУЧНА ПТИЦА КОЈА ДОНОСИ БЕБЕ! 

Решење: гласна рода – ГЛАС НАРОДА 
Аутор: Даница Стојимировић 

 

СЕДМИ МЕМОРИЈАЛ – 2015. ГОДИНЕ 
 

 

Молитве су то пригодне, 
у невољи увек плодне. 

Палиндромни ребус 

И 
 

Решење: «И», на белом – 
МОЛЕБАНИ 

Аутор: Владимир Шарић 

 

Не иде се тамо често, 
код Чапљине то је место. 

ВЦИ  
 

Решење: пре било «ВЦИ» – 
ПРЕБИЛОВЦИ 

Аутор: Владимир Шарић 
 

 

Исусова мајка ту је, 
сваки верник је поштује. 

ГЛУМИЦА ДРАГИЧЕВИЋ НИКАДА НЕ ЛАЖЕ, 
ВЕРУЈЕМ . . . 

Решење: . . . све Тамари ја – СВЕТА МАРИЈА 

Аутор: Зоран Радисављевић 
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ОСМИ МЕМОРИЈАЛ – 2017. ГОДИНЕ 
 

 

О манама својим, жено, 
говорим ти отворено. 

А 

⎯⎯⎯⎯ 

8     8 
Решење: под «А» осам иза осам – 

ПОДАО САМ И ЗАО САМ 

Аутор: Зоран Радисављевић 

 

Она радост деци даје, 
зима, зима, па нека је. 

Р    АЗ 

Решење: с негираним «Р», «АЗ»  – 
СНЕГ И РАНИ МРАЗ 

Аутор: Милија Стевановић 
 

 

Вредноћа је њена хвали, 
за њу многи све би дали. 

ОД ДАМЕ ЈЕ ЈАЧИ КРАЉ, . . . 

Решење: . . . а не жандар – РАДНА ЖЕНА 

Аутор: Зоран Радисављевић 

 

ДЕВЕТИ МЕМОРИЈАЛ – 2019. ГОДИНЕ 
 

 

Престоницу нашу хвале, 
велеград је, баш без шале. 

Ћирилично – латинични 
 

ВЕ    TARABE 
Решење: «ВЕ» личи на «БE» ограда – 

ВЕЛИЧИНА БЕОГРАДА 

Аутор: Владимир Шарић 

 

Стојан воли да попије, 
он то, брате, и не крије. 

1219 – 2019. 
3,14 

Решење: на пи осамсто лета – 
НАПИО САМ СТОЛЕТА 

Аутор: Зоран Радисављевић 

 

 

Свако нешто заговара, 
и по народ лоше ствара. 

ДОК СЕ ПОШТЕН СВЕТ КЛОНИ  
ДВА ПОЛИТИЧАРА, . . . 

Решење: . . . иде олош код оба – ИДЕОЛОШКО ДОБА 
Аутор: Зоран Радисављевић 

 


