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Over the last year the Serbian Council 

of Great Britain has   taken forward the 

key priorities of the  organisation and its 

members   within the constraints of a 

very tight budget. These priorities     

remain  developing and extending     

projects that encourage Serbian         

organisations and individuals to work together for the good 

of the community (the Round Table and Serbian Month), 

working with young people to enhance their cultural heritage 

and ties with Serbia by the promotion of the Serbian         

language and the Youth Award, and the promotion of a   

positive image of the Serbian community in Britain to the 

wider British public. We have also invested time and energy 

in developing a new website and social media to improve our 

communications with members and the wider audience. 

More needs to be done in this area and we require your   

input to ensure that it delivers what members want. 

The most important development during the year has been 

the partnership that the Round Table Working Group on the 

Serbian Language has developed with the Azbukum Centre 

in Serbia which has taught Serbian as a foreign language 

since 1995. The partnership, which has been led and     

managed by the Serbian Council, has enabled us to deliver 

the Azbukum course at GCSE and A Level with a            

qualification accredited by the Serbian government and   

recognised across the world. This is the first time since the 

early 1990s that pupils studying Serbian in Britain at these 

levels will receive a recognised qualification. Another major 

achievement was the delivery of the eleventh Serbian Month 

and the production of the second Serbian Month Catalogue. 

Maya Jordan, Director of Serbian Month and Secretary of 

the Serbian Council, delivered both of these initiatives, which 

were well received in Britain and Serbia. Finally, members of 

the Serbian Council played a significant role in organising 

and delivering the Round Table event to commemorate the 

20th Anniversary of NATO’s war on Yugoslavia, the first 

event of its kind which attracted an audience of over 160 

people.  

We are only able to achieve what we do because of the hard 

work of members of the Management Committee and I 

would like to thank them for giving up their valuable spare 

time to benefit SCGB and the British Serb community.     

Particular thanks are due to Maya Jordan who has given so  

much this year as she has done in past years. We are     

always looking for new members who are willing and able to 

contribute to our work so if you are interested please do get 

in touch. 

The success of the organisation also depends on having the 

funds to take forward priorities. You can help by becoming a 

member of the Serbian Council and paying the modest 

membership fee. As well as providing the Serbian Council 

with the finances it needs it will give you the chance to     

participate in deciding the future of the Serbian Council and 

the policies it should pursue. Help us make 2020 a great 

year for the Serbian Council and the Serbian community in 

Britain. 
 

With best wishes for 2020, 

Olga Stanojlovic 

Chairwoman  

Serbian Council of Great Britain  

 
 

Обраћање  председнице Савета 
 
 

Током протекле године, Српски cавет Велике Британије 

је имао врло ограничен буџет зa остварење својих 

главних активности организације и њених чланова.  

Приоритети су били и остају: развој и проширење 

пројеката који подстичу српске организације и појединце 

да раде заједно за добробит заједнице (Округли сто и 

Српски месец); рад са младим људима на унапрeђењу и 

очувању свог културног наслеђа и веза са Србијом путем 

промоције српског језика и Омладинске награде;  

промоција позитивног имиџа cрпске заједнице у 

Британији и широј британској јавности. 

У том правцу уложили смо време и енергију у развој 

новог сајта Савета и наше присутности у друштвеним 

медијима како бисмо побољшали комуникацију са 

члановима и широком публиком. Потребно је да се 

уради још више у овој области и зато je ваш допринос 

значајан  да бисмо испунили очекивања чланова. 

Најважнији постигнуће током прошле године било је 

успостављање партнерствa Радне групе Округлог стола 

за српски језик са Центром Азбукум из Србије, 

реномираном институцијом која се бави учењем српског 

језика као страног језика.  

Ово партнерство, које води Српски савет, омогућило нам 

је да започнемо курс српског језика на ГЦСЕ  и А нивоу 

са квалификацијом која је акредитована од Српскe владe  

 



 

и призната широм света. Ово је први пут од раних 90-их 

да ученици који уче српски језик у Британији на овим 

нивоима добијају признате квалификације.  

Још једно велико достигнуће било је организовање 

једанаестог Српског месеца и продукција другог по реду 

Каталога српског месеца. Маја Џордан, Директорка 

српског месеца и Секретар cавета, заслужна је за 

реализацију обе ове значајне акције, које су изузетно 

добро примљене и у Британији, и у Србији.  

Чланови Српског савета су имали значајну улогу и у 

организовању Округлог стола поводом 20-те годишњице 

НАТО агресије на Југославију, што је прва 

манифестација те врсте која је привукла публику од 

преко 160 људи.  

Ми у Савету смо били у могућности  да постигнемо све 

то захваљујући залагању и раду чланова Управног 

одбора, и зато желим  да им се захвалим на доприносу 

који су дали у раду Савета и добробити британске 

српске заједнице. Посебну захвалност желим да 

изразим  Маји Џордан којa је ове године као и свих 

година пре изузетно допринела нашим успесима.  

Увек тражимо нове чланове који су вољни и спремни да 

допринесу нашем раду, па ако сте заинтересовани 

молимо вас да нам се обратите.  

Успех организације такође зависи од тога да ли ће 

имати средства за своје акције и приоритете. Можете 

помоћи тако што ћете постати члан Српског савета уз 

годишњу скромну чланарину. На тај начин ћете помоћи 

Савету да обезбеди сталан извор прихода, а такође 

добити прилику да учествујете у одлукама и будућем 

раду Српског савета. Помозите нам да учинимо  2020. 

годину значајном за Српски cавет Велике Британије  и 

српску заједницу у Британији. 

 

Са најбољим жељама за 2020, 

Олга СТАНОЈЛОВИЋ 

Председница 

Српски савет Велике Британије 

Serbian Month in Great Britain 

London, Coventry, Reading, Halifax, Leicester, Bedfrod, 
Birmingham, Tunbridge Wells, Millom, Berkhamsted, 
Warrington 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

The eleventh Serbian Month,  was certainly the largest         

festival of Serbian culture on this island, and is a proof that 

our  diaspora in this country is maturing and developing. 

Every year more and more organizations and individuals 

join the programme, covering an increasing number of cities 

across England. Last year's program included 40 events 

organized by numerous organisations and individuals, held 

from 26th January until 3rd March, in 11 cities across      

England: London, Reading, Birmingham, Halifax, Leicester, 

Tunbridge Wales, Bedford, Coventry, Millom, Berkhamsted 

and Warrington. The catalogue included the programme 

and information about Serbian organizations and groups in 

England, British organizations that collaborate with Serbia 

and successful British Serbian academics, artists and     

athletes. The catalogue has proven to be a great way of 

finding out information about our community and is         

excellent promotional material, not only during Serbian 

month. 

Serbian month began with the St Sava’s celebrations in 

Halifax, Reading, Leicester, London, Birmingham and    

Bedford with appropriate programmes that included        

performances by folk groups and pupils of Serbian         

language schools. 



Aleksandar Djermanovic, pianist from Novi Sad performed 

in a packed hall with the Tunbridge Wells Symphony    

Orchestra, conducted by Neil Thomas, playing Brahms 

Concerto No.1. Pianist Natasa Sarcevic presented       

Serbian, Armenian and Bulgarian classical music together 

with renowned violinist Yury Zhislin and cellists Joseph 

Spooner at St James’s Piccadilly.  

The concert by the young guitarist David Strbac, a student 

at the University of Vienna and the winner of the SANU 

Award for the most successful concert of the season, was 

held at the Embassy of the Republic of Serbia, after the 

AGM of the Serbian Council. SCGB presented its work on 

the projects Serbian Month, Round Table and Serbian 

Language Course GCSE level. 

Coventry, Belgrade's twinning city participated for the first 

time in Serbian Month, highlighting the links between the 

two cities through visits to the Herbert Museum and city 

tours, including a visit to the Belgrade Theatre. 

Holocaust Remembrance Day was marked at St. Sava 

Church in London by the Jasenovac and Holocaust    

Foundation, and included a guest appearance by author 

and journalist Rodney Atkinson and was accompanied by 

an exhibition. The Memorial Service for Women in Foreign 

Medical Missions during the First World War was followed 

by an exhibition and a lecture  and was organized by 

Zvezdana Popović.  

'Untold Memories of Two Wars' was the theme of an   

evening organised by SCGB, promoting the book 

'Memories of Siberia' by Jovan Milankovic, a Serbian        

diplomat in Tsarist Russia. A documentary by Vesna Lukic 

about Jews who found themselves in Serbia during World 

War II, 'Two Emperors and Queens' was also shown. The 

Circle of Serbian Sisters organised a screening of a     

popular documentary film by Boris Malagurski ‘Kosovo:    

A Moment in Civilization’. 

Svetlana Meiehofer presented Artem, a magazine on     

Serbian culture and art, with an evening of Serbian music, 

folk dance and film. Books by Serbian authors were also 

presented at the Mini Book Fair at the Serbian Library in 

London. 

Fetch Theatre in cooperation with Serbian Council        

presented the comedy 'Hitleria Pizzeria – an absurdist  

Balkan drama' by John Knowles and other British actors 

from Hastings, while the comedy 'Stolen Identity' with Lane 

Gutovic was a treat for a Serbian speaking audience. The 

programme also included concerts by popular rock starts 

from Balkans, Bajaga and Goran Bregovic. ' Belgrade  

Party in memory of Olga Gakovic who died last year  was 

held at Paya & Hoarse pub, while Around the Globe Music 

& Arts had a networking event. 

The Serbian City Club hosted a lecture by psychotherapist 

Rialde Sebek, as well as ‘Coffee with…event’ with Impact 

Hub from Belgrade and Petar Savic from the Serbian   

Entrepreneurs organization, London chapter. A Teacher 

Training Workshop for Serbian language teachers was 

held by representatives of the Azbukum Centre, while 

young students of the Serbian school had an opportunity 

to gather at the Youth Forum and meet You Tube star   

David Vujanic. 

HRH Princess Katherine's Lifeline Charity Foundation  

celebrated its 25th anniversary with a charity Gala               

Dinner. The movement ROD hosted Forum-Culture in  

Diaspora with representatives of Serbian cultural societies 

from Slovakia. 

From this it is clear that , as usual the diverse program of 

the eleventh Serbian Month covered the rich and wide 

range of interests of our community.  

  



Једанаести по реду Српски месец у Великој Британији, 

свакако  највећи фестивал наше културе на овом 

острву је доказ импресивног развоја наше дијаспоре у 

овој земљи. Сваке године се све више организација и 

појединаца укључује у програм, који обухвата и све 

већи број градова широм Енглеске. Прошлогодишњи 

програм обухватио је 40 догађаја у организацији  

многобројних удружења и појединаца који су од 26. 

јануара до 3. марта одржани у 11 градова широм 

Енглеске: Лондон, Рединг, Бирмингем, Халифакс, 

Лестер, Танбриџ Велс, Бедфорд, Ковентри, Милом, 

Беркхамстед и Варингтон.  Уз програм штампан је и 

каталог са корисним информацијама о српским 

организацијама и групама у Енглеској,  британским 

организацијама које сарађују са Србијом и успешним 

академицима, уметницима и спортистима. Каталог се 

показао као изврстан начин да се на једном месту 

пронађу информације о нашој заједници и користи се 

као изузетан промотивни материјал, не само током 

Српског месеца. 

Српски месец је отпочео Светосавским прославама у 

Халифаксу, Pедингу, Лестеру, Лондону, Бирмингему и 

Бедфорду са прикладним програмима који су 

укључивали и наступe фолклорних група и ученика 

школа српског језика. 

Пијаниста Александар Ђермановић из Новог Сада 

наступио je у препуној сали са Симфонијским 

оркестром Танбриџ Велсa под вођством диригента 

Нил Томаса свирајући Брамсов концерт број 1. 

Пијанисткиња Наташа Шарчевић је представила  

 

српску, јерменску и бугaраску музику са реномираним 

виолинистом Јури Жислиним и челистом Јозеф 

Спунером, у Св Џејмс Пикадили цркви.  

Концерт младог гитаристе Давида Штрбца, студентa 

Бечког универзитета и добитника САНУ награде за 

најуспешнији концерт сезоне је одржан у Амбасади 

Републике Србије, после Годишњe скупштинe Српског 

савета. CCBБ је представио свој рад на пројектима 

Српски месец, Округли сто, стандардизацији српског 

језека и рада школе средњошколског нивоа. 

Ковентри, братски партнер Београда је по први пут 

учествовао у манифестацији Српског месеца 

наглашавајући везе између ова два града кроз посете 

Херберт музеју и градске туре, укључујучи посету 

позоришту Београд.  

Дан сећања на Холокаст је обележен у цркви Св Саве 

у Лондону програмом Фондације Јасеновац и Холокаст 

укључујући гостовање аутора и новинара Родни 

Аткинсона и изложбу. Помен женама из страних 

медицинских мисија током Првог светског рата праћен 

изложбом и предавањем је организовала Звездана 

Поповић. У организацији Српског савета, ‘Неиспричане 

успомене два рата’ је била тема вечери промоције 

књиге 'Успомене из Сибира' Јована Миланковића, 

српског дипломате у Царској Русији и документраног 

филма Весне Лукић о Јеврејима који су се нашли у 

Србији за време Другог светског рата, ‘Два цара и 

краљица’.  

Светлана Меихофер је представила нови магазин о 

српској култури и уметности АРТЕМ, кроз вече српске 

музике, фолклора и филма. Књиге наших аутора су 

биле изложене и на Мини сајму књига у Српској 

библиотеци у Лондону.   

Српски месец у Великој 

Британији 



Феч театар је у сарадњи са Српским саветом 

представио комедију `Хитлерија  Пицерија` Џона 

Нолса, са британским глумцима из Хестингса, док је 

Лане Гутовић  насмејао љубитeље нашег позоришта 

комедијoм ‘Украђена личност’. Програм је такође 

укључио рок концерте популарног Бајаге и Горана 

Бреговића. У знак сећања на преминулу активисткињу 

Олгу Гаковић одржана је Београдска журка у `Паја и 

коњ` пабу, док је организација `Around the Globe Music 

& Art` (Музика и уметност око света) организовала 

дружење. Српски cити клуб је био домаћин предавања 

психотерапеута Риалде Себек , као и догађаја `Кафа 

са....` Импакт Хабом из Београда и Петром Савић из 

органиације Српски предузетници, лондонски огранак.   

Радионицу за професоре српског језика одржали су 

представници центра Азбукум, а млади студенти српске 

школе су започели иницијативу Форума за младе уз 

госта Давида Вујанића, познатог јутjубера. 

Лајфлајн добротворна фондација ЊКВ Принцезе 

Катарине прославила је 25 година раду уз хуманитарну 

Гала вечеру. Покрет РОД био је домаћин Форума-

културa у дијаспори са представницима српског 

културног друштава из Словачке. 

Разноврсни програм Српског месеца је покрио широк 

дијапазон интересовања наше заједнице. 
 

Commemoration of the  

20th Anniversary of NATO’s war on 

Yugoslavia 
One of the highlights for the Round Table this year was 

organising an event on 10th June 2019 to commemorate 

the 20th Anniversary of NATO’s war on Yugoslavia. The 

Serbian Council played a significant role in organising the 

event.   

Over 160 people attended the event and the audience 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

included HRH Princess Katarina, Her Excellency the     

Ambassador Aleksandra Joksiomović and husband,   

Counsellor Marijana Ognjanović, Colonel Danko Štrbac – 

Assistant Defence Attaché, Mr. Veljko Jelenković – Third 

Secretary at the Embassy and his wife and John Livingston 

QC. 

The event began with a commemoration for all the victims 

of the war at St Sava’s Church after which, Lazar Vuković, 

a member of the Serbian Council, and one of our UK&I 

Representatives, opened the event on behalf of the Round 

Table of Serbian Organisations in the UK. 

The Serbian Embassy supplied a short film on the bombing 

campaign, which the Embassy, and other Serbian          

embassies across the world, had screened for members of 

other diplomatic missions to commemorate the 20th       

Anniversary of the bombing. 

A panel of experts spoke about the war and its implications 

for the future of the region. The panel was chaired by Alex 

Simić and included Phil Hammond, Professor of Media and 

Communications, Misha Gavrilovic, Co-Chairman of the 

British-Serbian Alliance for Peace, Jonathan Rooper,     

former BBC producer and film director and Marko Gasic, 

International Affairs Analyst. Former Halifax MP Alice    

Mahon and Chair of the Committee for Peace in the       

Balkans was unable to attend but wrote a letter of support. 

After the presentations by the panel members the audience 

were invited to make contributions and to ask questions. 

Zorka Maksimovic gave an impassioned recital of the Song 

of Defiance, a poem by Dobrica Eric. Maya Milanković - 

Atkinson, Chair of the Round Table and a member of the 

Serbian Council closed proceedings. 

Members of the audience were free to enjoy refreshments 

provided by the Round Table and to view the exhibition that 

Zvezdana Popović had put together. The event was funded 

by the St Sava Church, the Serbian Council, the Serbian 

Society and donations from audience members.  

 

 



Комеморација 20. годишњице 

НАТО рата против Југославије 
 

Један од најзначајнијих подухвата „Округлог Стола“ 

ове године била је комеморација поводом 

двадесетогодишњице НАТО агресије на Савезну 

републику Југославију која је одржна. 10. Јуна 2019. 

године. Српски савет је такође имао битну улогу у 

његовом организовању. 

Том приликом било је присутно преко 160 гостију 

поред осталих била је Њено краљевско височанство 

принцеза Катарина, Њена екселенција амбасадорка 

Александра Јоксимовић са супругом, Мирјана 

Огњановић конзул, Пуковник Данко Штрбац –помоћник 

војног аташеа, Вељко Јеланковић – трећи секретар 

амабасаде са супругом и Џон Ливингстон (John 

Livingston QC). 

Комеморација је почела Поменом свим жртвама рата 

у цркви Свети Сава у Лондону. Догађај је, у име 

„Округлог Стола“ Српских организација у Уједињеном 

Краљевству отворио Лазар Вуковић, један од 

представника дијаспоре, уједно и члан Српског cавета. 

Амбасада Србије је уступила кратак филм о 

бомбардовању који је снимљен за представнике 

страних дипломатских мисија поводом обележавања 

двадесетогодишњице бомбардовања. 

Панел стручњака је говорио о рату и последицама 

бомбардовања на будућност целог региона. Панелом 

је председавао Алекс Симић, а чланови панела су 

били Фил Хамонд (Phil Hammond) професор медијских 

студија и комуникација, Миша Гавриловић 

копредседсвајући Британско – Српског савеза за мир 

на Балкану, Џонатан Ропер (Jonathan Roper), бивши 

продуцент и директор филма у BBC и Марко Гашић 

аналитичар међународних односа. Алис Мом (Alice 

Mahon),  бивша посланица Британског парламента за 

Халифакс, која је и председник комитета Британско – 

Српског савеза за мир на Балкану, није могла да дође 

али је послала писмо подршке. После презентација 

Панел је позвао публику да учествује коментарима и 

питањима. Зорка Максимовић је дирљиво рецитовала 

песму Добрице Ерића ‘Песма пркоса’, а 

председавајућа „Округлог cтола“ Маја Миланковић-

Аткинсон је одржала завршну реч.  
 

The Round Table 

The Serbian Council played a major role in establishing 

the Round Table network some years ago. The aim was to 

encourage co-operation and collaboration between      

Serbian community groups and organisations from across 

the UK and Ireland for the good of the community and  

provide a forum for Serbian organisations and interested 

individuals to discuss issues of interests and importance 

to the Serbian community in the UK and Ireland (UK&I). 

Over the years the main priorities of the Round Table 

have been the promotion of the teaching and learning of 

the Serbian language, the Serbian Month, now in its 

twelfth year, which is recognised as being one of the most      

significant festivals of Serbian arts and culture in the    

Serbian Diaspora.  Also, the Round Table has continued 

with the practice to elect two representatives to represent 

the community and the current holders of this office are 

Maya Milanković- Atkinson and Lazar Vuković. 

 

Округли Сто 

Српски савет је, пре више година одиграо значајну 

улогу у oснивању организације „Округли сто“ са циљем 

да подстакне сарадњу и заједнички рад Српских 

организација и друштава из Уједињеног Краљевства и 

Ирске у интересу српске заједнице. „Округли сто“ је 

форум на коме Српске организације и заинтересовани 

поједнци могу да разматрају питања од заједничког  



интереса и значаја за Српску заједницу из Уједињеног 

Краљевства и Ирске. 

Приоритети „Округлог cтола“ су током година били 

промоција наставе и учења српског језика као и 

манфестација „Српски месец“који се редовно одржава 

већ дванаест година, сада као један од најзначајнијих 

фестивала српске уметности и културе дијаспоре. 

„Округли сто“ редовно бира по два делегата који 

представљају заједницу, данас су то: Маја Миланковић

-Аткинсон и Лазар Вуковић. 

 

The Serbian Language 

One of the top priorities for the Serbian Council is the   

promotion of the teaching and learning of the Serbian  

language in Britain. We have continued to pursue this 

through the Round Table Working Group on the Serbian 

Language because we believe that this should be a    

community wide initiative. 
 

Award Ceremony for Serbian GCSE 

Level Students 2019 
Parents, students and guests from the Serbian               

community, including Her Excellency Serbian Ambassador 

Aleksandra Joksimović and His Grace Bishop Dositej,  

celebrated the success of the thirty one students from 

Bristol, Birmingham, Leicester, London and Oxford who 

completed the Serbian GCSE Level course in February 

2019 at an Award Ceremony where Roksanda Ilinčić, the 

world famous fashion designer, presented them with their 

well- earned certificates. 

The ceremony, held on the evening of Friday 21st at the 

Kensington Aldridge Academy, was organised by the 

Round Table Working Group on the Serbian Language, 

which had designed and delivered the course. The       

audience of over 100 was welcomed by Olga Stanojlović, 

Chair of the Round Table Working Group, who hosted the 

event and thanked Colonel Sava Stepanović whose    

generous donation had funded the event.  

Olga introduced Mirjana Jovanović-Lazić, one of the Joint 

Directors of Studies, a teacher of the course in London 

and Oxford and who had helped re-start the church school 

in Oxford, at the request of His Grace Bishop Dositej.  

Mirjana told the audience how the Round Table Working 

Group had been established in 2012 to promote the  

teaching and learning of Serbian in Britain and to      

standardise the way it is taught in order to improve quality.  

Mirjana went on to tell the audience that the focus had 

been on older students who were not catered for by any 

existing schools and also on campaigning to persuade the 

British authorities to re-introduce a Serbian GCSE and A 

level. The campaign was unsuccessful as were attempts 

to persuade the Serbian government to introduce a      

diploma to be offered in all Serbian Diaspora communities. 

Mirjana said that in the circumstances the Round Table 

Working Group had no option but to design and deliver a 

Serbian GCSE level course modelled on other Modern 

Language GCSE courses and which satisfies the         

requirements by Ofqual, the government body responsible 

for exams in England. Mirjana thought that the only    

drawback was that the course does not offer a recognised 

qualification and this had impacted on numbers.  Mirjana 

went on to say that this year’s students were the fourth 

cadre of students on the course and had achieved the 

best results to-date 19 A*s, 9As, 1B, 1C and 1 D. She 

congratulated them on their hard work and amazing 

achievement. 

Philip Grotjahn, a student on the course at the Oxford 

School spoke about what he had got out of the course and 

how it had improved his Serbian. He enjoyed learning the 

grammar and with his best friend Stefan had created silly 

rhymes to remind them of grammatical constructions. He 

said that as well as improving his Serbian he had also had 

a chance to make new friends and have fun. 

 



Olga then introduced Miloš Stefanović from Serbian City 

Club and a member of the Round Table Working Group who 

talked enthusiastically about the vision of developing a 

standardised way of teaching and learning Serbian to      

Serbian Diaspora communities across the world and how 

this was essential for ensuring that the young people in the 

growing Serbian Diaspora could retain their ties with Serbia 

and celebrate their cultural heritage. He said that the first 

step in making the vision a reality was the development of a 

partnership with the Azbukum Centre in Serbia, which has 

been teaching Serbian as a foreign  language since 1995. 

Since 2017 their courses have been accredited by the     

Serbian government and are recognised in Europe and   

beyond since they are in line with the Common European 

Framework for Reference for Languages. From September 

2019 the Azbukum Course at GCSE Foundation and Higher 

levels will be offered and students will receive a recognised 

qualification at the end of the course which could be used 

when applying for universities in Britain and Serbia and in 

work applications. He stressed that the initiative              

complemented rather than replaced other initiatives, such as 

Dopunske škole or schools which taught Serbian as if to   

native speakers. 

Emilia Derbuch-Marković, a student on the London course, 

whose presentation for the Speaking Examination had been 

on Roksanda Ilinčić, introduced Roksanda to the audience. 

The audience and Roksanda were impressed by Emilia’s 

fluency and her depth of knowledge about Roksanda and 

her career. Before presenting the certificates Roksanda said 

that although she had been in Britain for over twenty years 

her heart remained in Belgrade and that she recognised how 

important learning the Serbian language was to young Serbs 

in the Diaspora if they were to maintain their links with their 

country of  heritage.  

The presentation of the certificates was managed by  Dobrila 

Kostić, who has made and continues to make such a       

significant contribution to the teaching and learning of      

Serbian in Britain. The presentation of each certificate was 

cheered by the students and their families and was captured 

by Nenad Obradović, our well known photographer.  

The evening was closed by the vote of thanks given by Lara 

Medić, a student on the London course, who thanked the 

church for allowing the course to be taught in the  Bishop 

Nikolaj Community Centre, to the members of the Round 

Table Working Group for all their hard work and above all 

Dobrila Kostić and Mirjana Jovanović-Lazić, the teachers 

whose dedication and hard work had enabled the students 

to reach their full potential and achievements in the          

examinations. Lara went on to say that as well as all the 

hard work and improving their Serbian, students had fun and 

had made new, lifelong friendships.  

Српски Језик 

Један од приоритета Српског cавета јеп промоција 

наставе и учења српског језика у Британији. Због значаја 

српског језика за целу заједницу у коју верујемо, Српски 

cавет ће наставити са овим радом у оквиру „Радне групе 

Округлог cтола за Српски језик“.  

Додела диплома из Српског језика за 

GCSE 2019 
Родитељи, студенти, гости из заједнице као и њена 

екселенција амбасадор Александра Јоксимовић и 

Његова милост владика Доситеј заједно су прославили 

успехе тридесетиједног ученика из Бристола, 

Бирмингама, Лестера, Лондона и Оксфорда који су 

успешно завршили курс у фебруару 2019. године. 

Роксанда Илинчић, модна креаторка светског гласа, је 

заслужним студентима уручила сведочанства.  

Свечана додела сведочанстава одржана је у петак 21. 

јуна 2019. године. У Кенсингтон Олдриџ (Kensington     

Aldridge) академији коју је организовала „Радна група за 

српски језик Округлог Стола“ заслужна за сам курс и 

организацију наставе. Олга Станојловић, руководилац 

„Радне групе за српски језик Округлог Стола“ – домаћин 

свечаности поздравила је публику од око 100 људи  и  



захвалила ce Пуковнику Сави Степановићу на 

великодушној донацији за одржавање ове прославе. 

Олга Станојловић је представила публици Мирјану 

Јовановић-Лазић једну од руководилаца курса, уједно 

и наставник курса у Лондону и Оксфорду која је 

помогла и да црквена школа у Оксфорду поново 

започне са радом на захтев Његове милости владике 

Доситеја. 

Мирјана Јовановић-Лазић је упознала публику са 

радом „Радне групе Округлог стола“ основанe 2012. 

године са циљем да промовише наставу и учење 

српског језика у Британији и стандардизује начин 

одвијања наставе да би се постигао бољи квалитет. У 

виду су у првом реду били старији полазници за које у 

осталим школама није постојао одговарајући курс, а 

уједно организовање кампање за придобијање 

британских власти да поново уведу A-level програм за 

српски језик.  Кампања није успела ни код Британских 

власти, а и покушаји да влада Србије организује курс 

који би могао да се понуди српској дијаспори, били су 

такође безуспешни. Због таквих околности „Радна 

група округлог стола“ је одлучила да креира и 

организује наставу српског језика по моделу GCSE 

програма савремених језика и стандардима OFqual – 

(орган британске владе за испите у Енглеској).  

Мирјана Јовановић-Лазић  сматра да је једини 

недостатак курса чињеница да не обезбеђује 

квалификацију која се признаје, јеp то утиче на 

бројност полазника. Hагласила да је ово четврта 

генерација студената и да су постигнути најбољи 

резултати до сада. 19 А*, 9А, 1Б, 1Ци 1Д. Честитала је 

студентима на напорном раду и невероватном успеху. 

Студент курса Филип Гротзан из Оксфорда говорио је 

о томе шта је постигао захваљујући курсу и колико је 

напредовао у српском језику. Уживао је у учењу 

граматике и са најбољим другом Стефаном састављао 

занимљиве риме како би се подсетио на граматичке 

конструкције.  Поред напредовања у српском језику 

курс му је омогућио да стекне нове пријатеље и 

дружење. 

Олга Станојловић је затим представила Милоша 

Стефановића, представника Српског cити клуба и 

члана „Радне групе за српски језик Округлог Стола“ 

који је надахнуто говорио о идеји да се развије 

стандардизован начин наставе и учења српског језика 

за српску дијаспору у целом свету и о значају таквог 

курса како би се осигурало да млади људи из све 

бројније српске дијаспоре могу да задрже везе са 

Србијом и славe своје културно наслеђе. Први корак 

ка остварењу тога циља је партнерство са „Азбикум 

центром“ у Србији који предаје српски као страни језик 

још од 1995. године. Године 2017., Српска влада је 

акредитовала њихове курсеве као и Европска 

заједница и шире, јер су у складу са Common European 

Framework for Languages. Од септембра 2019. године 

почела je настава Азбукум курсева на GCSE основном 

и вишем степену који омогућују акредитовану 

квалификацију признату као сведочанство о знању 

језика у Британији и за упис на универзитете као и за 

могућност запослења у Србији. Он је истакао да овај 

курс српског као страног језика не замењује постојеће 

курсеве већ служи као допуна курсевима као што су 

допунска школа која је намењена учењу српског као 

матерњег језика. 

Емилија Дербук-Марковић, студент курса у Лондону, за 

свој усмени део имала је презентацију о Роксанди 

Илинчић коју је представила публици. Публика је била 

импресионирана Емилијиним течним говором српског 

језика као и знањем о Роксанди Илинчић и њеној 

каријери. Пре доделе сведочанстава госпођа Илинчић 

је казала да иако живи у Британији више од двадесет 

година, срце јој је остало у Београду и да је свесна 

значаја учења српског језика за младе Србе у 

дијаспори како би могли да одржавају везе са земљом 

свог порекла. 

Добрила Костић, учитељица која сада као и раније 

значајно доприноси настави и учењу српског језика у 

Британији руководила је презентацију cведочанстава. 

Презентација сваког сведочанства праћена је 

скандирањем родитеља и студената, као и 

фотографисањем нашег познатог фотографа Ненад 

Обрадовић. На крају вечери је Лара Медић, студент 

курса у Лондону захвалила ce цркви за уступање 

просторија  „Дома владике Николаја“ за наставу курса,  



„Радној групи за српски језик“ на залагању и труду, а 

највише наставницима Добрили Костић и Мирјани 

Јовановић-Лазић, чији су преданост и огроман рад 

омогућили студентима да остваре одличне резултате 

на испитима. Лара Медић је додала да су се, поред 

великог рада и успеха у српском језику, студенти 

лепо дружили и склопили нова животна 

пријатељства.  

 

The Round Table and Azbukum 

Serbian Language Course at GCSE 

and A Level with a recognised 

qualification 2019 -2010 
 

The Round Table Working Group, in which the Serbian 

Council plays a major role, has entered into a partnership 

with the Azbukum Centre for Serbian Language and  

Culture, which has taught Serbian as a foreign language 

from 1995, to offer a new programme for learning       

Serbian for young people in the diaspora community in 

Britain. 

The aim is to provide a systematic, attractive and proven 

programme for learning Serbian outside Serbia. The 

course is designed as a composite programme of    

weekend classes and access to Azbukum’s latest online 

platform of interactive language study. The plan and   

programme of the new course has been created by a 

team of specialists in the Azbukum Centre and is        

accredited by the Serbian Ministry of Education. 

On successful completion of the course, students receive 

a Confirmation of Attendance and can, if they wish, take 

a test to be awarded an official Certificate as proof of 

their level of knowledge of the Serbian language. 

The course is being piloted this year and began in late 

September 2019 with ten students and will run until     

mid - July 2020. Classes are held on Saturdays over 

three hours in groups of students on a similar linguistic 

level. They are taught by Mrs Mirjana Lazić, Dobrila 

Kostić and Olivera Pupovac, assisted by Vera Jevtić, 

teachers who have been trained in Azbukum’s method 

for teaching Serbian as a foreign language. Students 

took a preliminary test before the first class to assess 

their linguistic level and be assigned to the appropriate 

group. 

At the beginning of the course students received their 

learning materials for use in group activities (lessons, 

exercises, audio recordings). Besides these, they       

received a password for accessing Azbukum’s online 

platform and additional materials specifically prepared to 

follow the content of the group activities. Students      

access the platform whenever they wish and should 

spend 30 to 45 minutes each week doing various       

exercises in listening, reading, writing or working on   

other tasks, quizzes and games.  

The programme is designed to accommodate multiple 

linguistic levels and covers levels A2, B1 and B2 of the 

Common European Framework of Reference for        

Languages which provides a standard scale for learning, 

teaching and assessing linguistic proficiency recognized 

across Europe and beyond. A2 is equivalent to the basic 

GCSE level, B1 to the higher GCSE level, while B2 is 

equivalent to A-Level standard in the British public exam 

system. The topics taught in the new programme are 

similar to topics offered in the GCSE schemes of     

teaching for modern languages. All topics are followed by 

texts in the Cyrillic and Latin alphabets, audio recordings, 

exercises for comprehension and developing vocabulary, 

grammatical explanations, games, quizzes and revision 

tests as an aid to learning. 

All students who attend 75% of weekend classes and 

complete 100% of the online programme will be ready to 

take the final tests and will receive a written Confirmation 

of Attendance awarded by the Azbukum Centre.          

Students who pass the final test will also receive a      

Certificate of Knowledge of the Serbian Language for the 

appropriate level. Both documents, the Confirmation and 

Certificate, are accredited and recognized qualifications. 

They can be used as official documents for registration at 

universities in Serbia, Great Britain and throughout the 

world. They can also be used as proof of knowledge of 

Serbian when applying for employment.  



Округли сто и Азбукум курс 

Српског језика на нивоу GCSE и A

-level са признатом 

квалификацијом 2019-2020 
 

“Радна група Округлог Стола за српски језик“ у чијем 

саставу Српски савет има значајну улогу, склопио је 

уговор о партнерству са Азбукум центром за српски 

језик и културу. Азбукум курс српског као страног језика 

који датира још од 1995. године,  моћи ће да похађају и 

млади људи српске дијаспоре у Великој Британији. 

Циљ уговора је да се понуди систематски, привлачан и 

успешан програм за учење српског језика ван Србије. 

Курс се састоји од наставе викендима и коришћење 

најновије Азбукумове платформе интерактивног учења 

језика. Програм су креирали стручњаци Азбукум центра 

заједно са Министарством просвете Србије. 

По успешно завршеном курсу, студенти добијају 

потврду похађања курса, и ако желе могу да положе 

тест ради добијањa сертификата као доказа о нивоу 

достигнутог знањa српског језика. 

Први (пробни) курс је почео крајем септембра 2019. 

године са 10  студената и трајаће  до средине 2020. 

године. Настава се одржава суботом и траје 3 сата. 

Ради се у групама студената  истог нивоа знања. 

Наставу држе Мирјана Лазић и Добила Костић уз помоћ  

Вере Јефтић и Оливере Пуповац, наставника које су 

обучене Абукум методом за наставу српског језика за 

странце. Студенти су тестирани пре почетка курса да 

би се оценио ниво знања језика и укључили у 

одговарајућу групу. 

Студенти добијају материјале за учење у групи на 

почетку курса (лекције, вежбе, аудио снимке). Добијају 

лозинку за коришћење Азбукум интернет платформе 

као и додатне материјале специјално припремљене за 

садржај групних активности. Платформа је доступна 

студентима све време али се очекује да сваке недеље 

проведу 30 – 40 минута радећи разне вежбе слушањa, 

читања, писања, као и других задатака као што су 

квизови и игрице. 

Програм је прилагођен вишеструким степенима од А2, 

Б1 и Б2 у складу са Заједничким европским оквиром за 

живе језике што обезбеђује стандардно мерило за 

учење, наставу и оцењивање познавања језика 

признато у Европи и шире. А2 је еквивалентан 

основном GCSE нивоу, Б1 вишем GCSE нивоу, а Б2 

нивоу A-level стандарда британског система јавних 

испита.  Теме којима се бави нови програм су сличне 

темама које покрива GCSE програм за наставу 

савремених језика. Текстови за све теме су и на 

ћирилици и латиници, аудио снимци за разумевање, 

развој речника, граматичка објашњења, квизови и игре 

као и тестови за испитивње знања и помоћ у учењу.  

Студенти који присуствују 75% наставе викендима и 

заврше 100% интернет програма биће спремни за тест 

и добиће писмену потврду од Азбукум центра. 

Студенти који успешно положе завршни тест добиће и 

Уверење о познавању српског језика за одређени ниво. 

Оба документа могу се користити за упис на 

унверзитете у Србији, Великој Британији и целом свету. 

Могу се користити као доказ знања cрпског језика при 

конкурисању за посао. 

 

Memorial Sevice for Women in Foreign 

Medical Missions in the Great War 
On the 2nd March 2018 the Fifth Memorial Service for 

Women in Foreign Medical Missions in Serbia in the Great 

War was held at the Serbian Orthodox Church of St Sava.  

As in previous years the event was organised by Zvezdana 

Popovic and supported by a number of Serbian               

organisations, including the Serbian Council. 

    Whitehead in her Serbian Army uniform 



 

The focus of the event was a presentation by Natasha 

Stoyce, a final year doctoral student at Leicester University 

on the extraordinary Canadian, Leslie Joy “Jo” Whitehead. 

Natasha told the audience that in May 1915 Jo Whitehead 

enlisted as an ambulance driver with the 1st Serbian Army 

via the Serbian Relief Fund and after the fall of Serbia in 

October of that year she served with the 9th Serbian    

Regiment Danube Division ‘as an ordinary Infantry soldier’ 

having volunteered for this duty at the beginning of the  

retreat of 1915’. Under the occupation of Serbia by the 

Central Powers Jo became a guard for units of the Scottish 

Women’s Hospitals who had themselves become prisoners 

of war in occupied Serbia. 

Zvezdana Popovic then gave a talk about ‘Gallant Little 

Serbia’ and the support that Serbia received from the   

Scottish Women’s Hospitals and other organisations during 

the Great War. 

 

Olga Stanojlovic, Serbian Council who chaired the event 

thanked Natasha and Zvezdana for their contributions and 

Zvezdana for her commitment to keeping this history alive 

amongst the Serbian Community in Britain and amongst 

the wider British public.  

Помен за жене у страним 

медицинским мисијама у 

Великом рату 
 

У cрпској православној цркви Св. Саве, 2. марта 2018. 

године одржан је Пети помен  женa у страним 

лекарским мисијама у Србији  током Великог рата. Као 

и претходних година манифестацију је организовала 

Звездана Поповић и подржана је од стране многих 

српских организација, укључујући и Српски савет 

Велике Британије. 

Фокус догађаја био је предавање Наташe Стоиcи, 

студенткиње завршне године докторских студија на 

Лестер универзитету о Канађанки Лесли Џој  “Џо” 

Вајтхед која cе у мају 1915. године преко Српског 

фонда за помоћ пријавила као возач кола хитне 

помоћи у 1. Српској армији. Hакон пада Србије у 

октобру исте године Лесли Џој ce добровољно 

прикључила 9. српској дунавској дивизији "као обичaн 

војник пешадијe" на почетку повлачења 1915. године. 

За време окупације Србије, Џо је постала чувар 

јединица шкотских женских болница које су и саме 

постале ратни заробљеници у окупираној Србији. 

Звездана Поповић је овом приликом говорила и о 

“Галантној малој Србији“ и подршци коју је Србија 

добила од шкотских женских болница и других 

организација током Великог рата.  

 

Домаћин догађаја Олга Станојловић, председник 

Српског савета, захвалила ce предавачима Наташи и 

Звездани на њиховом доприносу, а посебно Звездани 

на њеном ентузијазму да очува сећање на овај део 

наше историје у српској заједници у Британији и широј 

британској јавности. 

 

Youth Forum and Youth Award  

Former pupils on the GCSE Level Serbian Language 

course and their parents said that they wanted an           

opportunity to stay in touch and be able to meet with other 

young people of Serbian heritage and to play an active part 

in the community. 

 

The Serbian Council welcomed the opportunity to work 

with young people and to give them an opportunity to    

express their views and to contribute to shaping the future 

of the community. Led by Lazar Vukovic and Olga 

Stanojlovic, the Serbian Council organised a Youth Forum 

on the 3rd March 2019 as part of Serbian Month, which was 

open to any interested young person from the Serbian 

community. The event aimed to provide an opportunity for 

young people to share their ideas and discuss the value of 

setting up a ‘Youth Award’ which would recognise activities 

that young people engage with to build their Serbian    

identity and to contribute to the good of the Serbian     

community. This could be learning the Serbian language, 

folk dancing, music, volunteering in the community or other 

community activities. The initiative was welcomed by the 

young people and Lazar is developing the award and     

seeing if it can be linked to the Duke of Edinburgh Award, 

which is valued by universities and employers, and which 

many of our young people are signed up to. 

The highlight of the event was that the opportunity for the 

young people to meet the David Vujanic, the YouTuber 

‘VUJ’ and presenter who talked to them about his          

experience of coming to Britain as a child refugee and 

building his own business. VUJ was very generous with his 

time and answered questions from his young audience and 

encouraged them to aim high.    



Омладински форум и награда за 

младе 

 

Бивши ученици  ГЦСЕ Школе српског језик  (GCSE  

Level Serbian Language course) и њихови родитељи 

изразили су жељу  да наставе са  дружењем и остану у 

контакту и по завршетку школе, као и да се упознају са 

другим младим особама српског порекла и да тако 

имају активну улогу у животу српске заједници.  

Српски савет је поздравио и подржао ову иницијативу 

као прилику да настави ради са младим људима и да 

им пружи прилику да изразе своје ставове и допринесу 

обликовању будућности заједнице. Тим поводом 

Српски савет, на челу са Лазаром Вуковићем и Олгом 

Станојловић, организовао је Форум младих,  3. марта 

2019. године у склопу програма Српског месеца. Форум 

је био отворен за све заинтересоване младе особе из 

српске заједнице. Циљ манифестације био је да се 

младима пружи прилика да поделе своје идеје и 

размотре могућност за  успостављања "Награде за 

младе", која би требало да призна и подстакне  

активности младих како би изградили свој српски 

идентитет и допринели добробити српскe заједницe. 

Активности  би могле да обухвате учења cрпског језика, 

народних игара, музике, као и волонтирања у 

организацијама или другe активности у српској 

заједници. Иницијативу су поздравили сви присутни 

млади људи и учесници Форума. Следећи корак је на 

Лазару да даље разради концепт награде за младе и 

испита могућности да  се награда  повеже  са Наградом 

војводе од  Единбурга (Duke of Edinburgh Award ), коју 

вреднују универзитети и послодавци, а која је 

попупларна међу младима. 

Овај догађај је такође била изузетна прилика за 

присутне младе људе да упознају Давида Вујанића, 

познатијег као YouTuber ‘VUJ’ (ВУЈ). Давид је поделио 

са присутнима своје искуство о доласку у Велику 

Британију као дете избеглица и почецима и изградњи 

сопственог бизниса. ВУЈ је великодушнo посветио 

доста времена младима и трудио се да одговори на 

бројна питања публике, истакавши колико је важно да 

верују у себе и буду амбициозни и себи поставе високе 

циљеве. 

 

Concert by Guitarist Nemanja 
Bogunovic  
 
 

Rising star of the classical guitar world Nemanja 

Bogunović  perform alongside acclaimed soprano Silva 

McQueen on 2nd Nov 2019, at the Study Society, Colet 

House, W14. 

Following a concert in the Isle of Man and having           

previously graced the United Nations in New York and at 

the Kennedy Centre, Nemanja brought to life pieces by 

giant composers of the instrument including Villa Lobos 

and Morriccone. 

This time Nemanja was introduced to London audiences 

not only as a master of the guitar, but also as a composer 

in his own right. He presented original compositions from 

his new album ‘Bogunovic plays Bogunovic’. 

Twelve pieces for the guitar and a string quintet are       

distinguished  by a sound that reflects a significant        

personal note, as well as a vast inspiration found in the 

music of the Mediterranean, Latin America, Orient and  

elements of the Serbian folklore. 

Concert programme also included traditional Serbian 

songs (starogradske pesme) arranged by Bogunovic. 

 



Концерт гитаристе Немање 

Богуновића 

 

Класични гитариста Немања Богуновић наступио је 

заједно са  сопраном Силвом Меквин 2. новембра 

2019. године у Стади сосајати  (The Study Soceity) у 

Лондону. 

Након концерта на острву Ајл оф мен (Isle of Man) и 

наступа у Уједињеним нацијама у Њујорку и у центру 

Кенеди, Немања је у Лондону извео дела познатих 

композитора  Вила Лобоса и Мориконија. 

Овом приликом Немања се публици представио не 

само као мајстор гитаре, већ и као композитор, 

изводећи и оригиналне композиције са свог новог 

албума „Богуновић свира Богуновића“. 

Дванаест комада за гитару и гудачки квинтет  

инспирисани музиком Медитерана, Латинске Америке, 

оријента и елементима српског фолклора, одражавају 

лични стил композитора. 

Концертни програм је обухватио и традиционалне 

староградске песме које је аранжирао Богуновић. 

 

SCGB New Website 
 

Thanks to Lazar Vukovic and his team at ilovedigital.co.uk 

the new Serbian Council website was launched during 

Serbian Month. The new website looks much more       

professional, is easier to navigate and has many new   

features. There will be lots of new additions to the website 

with updates and content over the coming months so that 

the user experience is further enhanced. Many thanks are 

extended once more to Lazar and his team who           

generously designed and developed the website as a  

contribution to our organisation. 

 Нова веб страница СЦВБ  
 

Током Српског месеца Лазар Вуковић и његов тим из 

ilovedigital.co.uk направили су нову веб страница 

Савета која изгледа професионалнијe, лакша је за 

навигацију и има много нових додатних 

карактеристика. У наредним месецима на веб 

страници треба очекивати  још више нових додатака и 

садржаја који ће, надамо се, још више да побољшају 

искуство и очекивања корисника.  

Још једном велико хвала  Лазару и његовом тиму који 

је великодушно дизајнирао веб страницу као њихов 

допринос нашој организацији. 

 

 

 

 
 

Membership and Donations 

The Serbian Council encourages everyone who supports 

the work of the Serbian Council to become a member of 

the organisation because membership fees provide us with 

a regular source of income and a financial foundation that 

enables the organisation to function smoothly from year to 

year.  

The membership fee is modest £24 per annum or £15 per 

annum for senior citizens, students or the unwaged. It can 

be paid in one go or by direct debit of monthly instalments. 

The organisation is considering ways in which it can      

enhance membership benefits but currently members are 

able to submit and vote on motions at the Annual General 

Meeting and to elect the Officers and members of the 

Management Committee. Members are also entitled to a 

modest discount to Serbian Council events, priority     

booking and free drinks at some events.  

To become a member go to the Serbian Council website 

(www.serbiancouncil.org.uk) and download and complete 

the membership form and return the completed form to the 

Serbian Council.  Payments can be made to directly to our 

bank whose details are:  

Lloyds Bank, sort code 30-94-81, Account Number 

01778337, REF: Membership.  

Cheques payable to the Serbian Council of Great Britain 

can be sent to: 11 Fermor Way, Crowborough, East     

Sussex TN6 3BD. 



Donations to the Serbian Council have also been an       

important source of income for the organisation and this 

year we received 1,000 US$ from Colonel Sava              

Stepanovitch for our work in the Serbian language and this 

helped pay for the GCSE Award Ceremony and the training 

of teachers.  

Donations should be made to the Serbian Council of Great 

Britain, Lloyds Bank, sort code 30-94-81, Account Number 

01778337, REF: Donation. 

 

Volunteering 

 

In addition, there are possible volunteering and work      

experience opportunities for both adults and students. 

Please contact us for any other questions you may have 

at info@serbiancouncil.org.uk. 

 

Чланство и донације 
 

Српски cавет Велике Британије охрабрује и позива све 

који подржавају рад Српског cавета да нам се придруже 

и постану чланови организације. Чланарина је наш 

редован и значајан извор прихода који омогућава 

организацији да несметано функционише из године у  

годину.  

Чланарина је скромнa, £24 за годину дана или £15 за 

студенте, незапослене и старије суграђане. Може да се 

уплати годишње или чак у месечним ратама директно 

на рачун (direct debit). Трудимо се да побољшамо и 

проширимо бенефиције за чланове. Cви чланови имају 

право да активно учествују и гласају на Годишњој 

скупштини, као и да предлажу и бирају поверенике/

функционере Савета и чланове Управног одбора ССВБ. 

Чланови такође имају право на скроман попуст на 

догађањима у организацији Српског савета, приоритет 

при резервисању карата и бесплатно послужење у 

неким приликама.  

Да би сте постали члан Српског cавета потребно је да 

попуните и вратитe формулар који можете наћи на 

нашој веб страници  (www.serbiancouncil.org.uk).  Уплатa 

чланарине можe ce извршити на рачун Српског савета: 

Serbian Council of Great Britain 

Lloyds Bank, sort code 30-94-81, Account Number 

01778337, REF: Membership 

Чекови насловљени на 'Serbian Council of Great Britain’  

могу се послати на адресу:  

11 Fermor Way, Crowborough, East Sussex TN6 3BD. 

 

Донације Српском cавету такође су важан извор 

прихода за организацију. Захвални смо пуковнику Сави 

Степановићу на овогодишњој донацији од 1.000 

америчких долара за школу српског језикa која је 

помогла организовање завршнe церемонијe доделе 

диплома полазницима и додатну обуку будућих 

наставника.  

Донације за Савет могу се уплатити на наш рачун:  

Lloyds Bank, sort code 30-94-81, Account Number 

01778337, REF: Donation 

 

Волонтирање 

Отворена је могућност волонтирања и праксе за 

одрасле и студенте. 

За сва додатна питања обратите нам се на  

info@serbiancouncil.org.uk. 

 

 

 

 

https://serbiancouncil.org.uk/  

info@serbiancouncil.org.uk 
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