
 

 

ЗАДУЖБИНА 

ВЕСЕЛИНА ЛУЧИЋА 

11 000 Београд, Студентски трг 1, ПИБ: 101885095, Матични број: 17247786,Рачун: 265-1760310000354-52 

Тел: (011) 3207-426,Финансијски послови: (011) 3207-428, Факс: (011) 3207-486 
 

  Београд, 15. септембар 2020. године 

 03-13 број: 612-5347/7 -19 

На основу члана 10 став 1 тачка 5 Статута Задужбине Веселина Лучића, бр. 06-

291/14-12 од 23. јануара 2012. године, а на предлог Жирија за избор најбољег 

књижевног остварења наставника и сарадника Универзитета у Београду за 2020. годину, 

Одбор Задужбине Веселина Лучића, на седници одржаној дана 15. септембра 2020. 

године,  донео је следећу:  

О Д Л У К У 

   

Награда Веселина Лучића за најбоље књижевно остварење наставника и 

сарадника Универзитета у Београду за 2020. годину, додељује се за песничку збирку 

Уста без капака, издавача Контраст издаваштво, 2019, аутору др Горану Коруновићу, 

доценту Универзитета у Београду – Филолошког факултета. 

Награда се додељује у нето износу од 300.000,00 (словима: тристотинехиљада) 

динара.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Конкурс за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника Универзитета 

у Београду за 2020. годину расписан је Одлуком Одбора Задужбине Веселина Лучића, 

03-13 брoj 612-5347/1-19 од 13. новембра 2019. године и упућен је свим факултетима 

Универзитета у Београду ради објављивања на њиховим интернет странама, а дана 20. 

фебруара 2020. године објављен је у дневном листу Политика, као и на интернет 

страници Универзитета у Београду. Рок за подношење пријава трајао је од 21. фебруара 

до 21. априла 2020. године, а услед проглашења ванредног стања у Републици Србији 

због епидемије корона вируса, одлуком Одбора Задужбине 03-13 број: 612-5347/5-19 од 

9. априла 2020. године, рок је продужен до 21. маја 2020. године.  

У року за подношење пријава пристигло је једно књижевно дело под називом 

Уста без капака, издавача Контраст издаваштво, 2019, аутора др Горана Коруновића, 

доцента Универзитета у Београду – Филолошког факултета. 

Дана 3. јула 2020. године, Жири, именован Одлуком Одбора Задужбине 

Веселина Лучића, 03-13 број: 612-5347/4-19 од 17. јуна 2020. године, након разматрања 

пријаве приспеле на Конкурс, сачинио је Извештај 03-13 број: 612-5347/6-19, у чијем се 

образложењу између осталог наводи да је збирка динамички саздана следовима песама 

у прози и песама у слободном стиху и да је чине три циклуса који откривају унутрашњу 

логику композиције збирке – трансформацију лирског гласа од нељудског, 

животињског, флоралног, преко друштвеног плана егзистенције до говора о приватном 

и интимном доживаљају лирског сопства у свету. У песмама је честа слободна 

сликовитост надреалистичке провенијенције, које стабилизују проходни синтаксичко-

ритмички обрасци. У збирци су видљиви разнолики трагови популарне културе, као и 

политичност која није експлицитна, већ се заснива на сликовитим упризорењима 

виолентних и аутодеструктивних импулса у заједници и појединцу. Отворена и 

затворена прознопоетским записима посвећеним ониричким искуствима и теми гласа, 

збирка Уста без капака се остварује у напетости између уређеног компоновања и 

дисперзивних и ослобађајућих семантичких импулса.   

Одбор Задужбине Веселина Лучића прихватио је предлог Жирија да се Награда 

Веселина Лучића додели др Горану Коруновићу, па је одлучено као у диспозитиву. 

 

  ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ 

 

 проф. др Софија Стефановић 


