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ЗАПИСНИК 
са Друге редовне годишње скупштине удружења СРПСКИ КРИВАК 

одржане 9. јуна 2012. 
 
 
Друга редовна годишња скупштина удружења СРПСКИ КРИВАК одржана је 9. јуна 
2012. године, са почетком у 12 часова, у просторијама "Autoservis Bosch Diesel 
Centar - Žeravica", у Новом Милошеву код Кикинде. 
 
Скупштини је присуствовало 17 редовних чланова Удружења, наведених по 
азбучном реду презимена:  
  

1. Божић Снежана, дипл.инж.орг.наука 
2. Видовић проф. др Жарко, историчар цивилизације 
3. Ђорђевић Братислав, кошаркашки тренер 
4. Јованић др Бранислав, дипл.физичар 
5. Кочовић Жаклина, дипл.биолог 
6. Кочовић проф. др Петар, дипл.инж маш. 
7. Лазић мр Живорад, дипл.инж.саобр. 
8. Маринковић Ненад, дипл.инж.ел. 
9. Матијевић Милован, дипл.инж.ел. 

10. Милановић Драган, др стоматологије 
11. Милановић мр Зорица, дипл.инж.саобр. 
12. Михајловић проф. др Радомир, дипл.инж.ел. 
13. Остојић Бранислав, музичар 
14. Раденковић проф. др Божидар, дипл.инж.орг.наука 
15. Раденовић проф. др Драган, вајар 
16. Стојиљковић Станко, новинар 
17. Цветановић проф. др Олга, дипл.ек. 

 
Испуњени су потребни и довољни услови за пуноважно одлучивање Скупштине, 
који су прописани Чл. 11. Статута Удружења. 
 
Осим наведених редовних чланова, Скупштини су присуствовали и гости: 
 

1. Буквић проф. др Рајко, дипл.ек. 
2. Дејановић Миленко, дипл.инж.орг.наука 
3. Жеравица Чедомир, дипл.инж.маш. 
4. Марковић Лазаревић Снежана, дипл.инж.технол. 
5. Оцић академик проф. др Часлав, дипл.ек. 

УДРУЖЕЊЕ "СРПСКИ КРИВАК" 

011/3950-841 
office@krivak.rs 
www.krivak.rs  

МБ     28021089 
ПИБ  106732651 
TР     330-4010073-04 
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Дневни ред: 
 

1. Поздравни говор председника Скупштине. 
2. Конституисање радног председништва: председавајући, члан и 

записничар. 
3. Усвајање предложеног дневног реда и Записника са Прве редовне 

годишње скупштине, одржане 5.6.2011. године. 
4. Извештај о раду Удружења између две Скупштине. 
5. Реч председника клубова 
6. Извештај о раду Жирија за доделу годишњих награда. 
7. Избор: 

• председника Скупштине, 
• председника УО, 
• заменика председника УО 
• председника клубова 
• председника Жирија за доделу годишњих награда 
• заменика председника Жирија за доделу годишњих награда 

8. Усвајање Плана активности и Финансијског плана до следеће Редовне 
годишње Скупштине. 

9. Пријем академика Часлава Оцића за почасног члана Удружења. 
10. Предлагање нових кандидата за пријем у редовно чланство. 

 
 
Тачка 1. 
 
Божидар Раденковић, председник Скупштине, одржао је поздравни говор и 
отворио скуп. У свом излагању укратко је навео значајније активности Удружења 
између два заседања Скупштине. Оценио је да можемо да будемо задовољни 
активностима у претходном периоду, јер су биле разнородне, бројне и посећене. 
Поред чланова Удружења нашим скуповима су присуствовали, и у њима активно 
учествовали, многи заинтересовани.  
 
Председник је истакао да је Научни клуб организовао низ веома запажених 
трибина и предавања. Чланови Удружења остварили су значајне научне 
резултате. Само две чланице Удружења (доц. др Маријана Деспотовић Зракић и 
др Зорица Богдановић) објавиле су укупно око 25 радова у научно-стручним 
часописима који се налазе на SCI листи. Као један од приоритетних циљева 
Удружења и Научног клуба требало би да буде још озбиљнија и значајнија 
продукција научно-стручних резултата.   
 
Носилац активности Културног клуба је, у различитим приликама, на посебан и 
медијски ефектан начин, промовисао мото и идеју Удружења.   
 
Активности Новинарског клуба биле су веома добро усмерене. Чланови овога 
клуба организовали су рад Жирија за доделу годишњих награда и комплетну 
презентацију Удружења. Одабиром веома угледних и истакнутих појединаца 
којима су уручене награде, постављени су високи критеријуми за избор нових 
кандидата.  
 
У организацији Спортског клуба одржано је неколико веома интересантних и 
посећених манифестација, као и презентација књиге Ранка Жеравице. 
 
Пословни клуб је био главни ослонац у организацији и реализацији свих 
активности Удружења. 
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Тачка 2.  
 
На предлог председника, једногласно је изабрано радно председништво: 
 

• председавајући: Петар Кочовић 
• члан: Живорад Лазић 
• записничар: Зорица Милановић. 

 
 
Тачка 3.  
 
Председавајући је изнео предлог дневног реда који је једногласно је усвојен.  
 
Једногласно је усвојен и Записник са Прве редовне годишње скупштине 
Удружења, одржане 5.6.2011. године. 
 
 
Тачка 4.  
 
Живорад Лазић, председник Управног одбора, изложио је Извештај о раду 
Удружења између две Скупштине. 
 
У оквиру Извештаја посебно је истакнуто следеће: 
 

• Питање визуелног идентитета Удружења (симбол, лого, печат) није 
дефинитивно решено. Предложио је да се ово питање реши до следећег 
редовног заседања Скупштине. 

• Број редовних чланова између два заседања Скупштине је дуплиран и 
сада Удружење има 62 редовна и 4 почасна члана. 

• Минутом ћутања одата је пошта преминулом члану Удружења Душану 
Бошњаку. 

• Чланске карте нису уручене свим новопримљеним члановима, јер се у 
периоду између два заседања Скупштине није сејао кукуруз - Кривак.  

• Управни одбор је одржао 7 састанака. 
• Додељено је 5 награда "Српски кривак 2011", на пригодној свечаности 

одржаној у просторијама Средње школе "Artimedia".  
• У Политикином додатку НИТ објављено је 12 текстова наших чланова. 
• О активностима Удружења извештавали су многи штампани и 

електронски медији. 
• Одржано је 17 предавања у организацији Удружења. 
• Председник Културног клуба, Драган Раденовић, имао је запажену 

самосталну изложбу својих радова. 
• Удужење је учествовало у организацији промоција књига: Предрага Пеђе 

Ристића и Ранка Жеравице. 
• Члан удружења Драган Ђурић је за своје производе (ракије) освојио 

неколико награда на Новосадском пољопривредном сајму. 
• Направљена су идејна решења за воденицу СРПСКОГ КРИВАКА али се у 

реализацији тога пројекта није далеко отишло. 
• Саставни део овога Извештаја, био је и Годишњи финансијски извештај. 

 
Извештај о раду Удружења између две Скупштине једногласно је усвојен. 
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Тачка 5.     
 
Председник Научног клуба, Бранислав Јованић, изнео је своје утиске о 
предавањима која су реализована у организацији овога Клуба. Предавања су била 
на различите теме, добро осмишљена и временски распоређена (свакога месеца 
је било по 1-2 предавања). Предавања су изазвала интересовање чланова и шире 
јавности. Планови за наредни период: организација предавања на актуелне теме 
које су од значаја за српски народ. Теме које се односе на догађаје из прошлости 
са великим утицајем на садашње стање, у науци и животу уопште. Теме које 
тренутно заокупљају научну, стручну и ширу јавност и теме које су усмерене ка 
будућим дешавањима у свим областима од значаја за српски народ. 
 
Председник Културног клуба, Драган Раденовић, је потсетио на идеју која је 
довела до оснивања Удружења. На ефектан начин је прозвао чланове Удружења 
да изнова преиспитају своје ангажовање и фокусирају своје намере ка циљу који 
желимо, као Удружење, да испунимо, а то је да свако у свом домену и на себи 
својствен начин оспори "стандардни модел стварности". Треба ући у отворени 
морални сукоб са стварношћу и оспорити све велике представе о научним 
достигнућима, економским и културним обрасцима који се данас нуде. У наредном 
периоду потребно је да се поведе рачуна да комуникација међу члановима буде 
достојна људских моралних особина и у духу "Мисли српски делај светски". 
Деловањем Удружења и појединачним деловањем треба привући и примити у 
чланство појединце из свих области уметности. Предавања усмерити ка важним 
животним темама... 
 
Председник Новинарског клуба, Станко Стојиљковић, истакао је да је важно 
пратити рад људи који стално померају границе у областима у којима се баве. 
Таквим људима треба одати признање и популаризовати их у медијима. У 
наредном периоду требало би највише да се ради на промовисању основне идеје 
и вредности које Удружење заговара.  
 
Председник Пословног клуба, Петар Кочовић, поменуо је ангажовање овога Клуба 
у организацији доделе годишњих награда, Скупштине и других активности 
Удружења. Осврнуо се на значајно учешће Удружења у оснивању удружења 
"Кликер" и обезбеђивању средстава за суфинансирање активности младих 
талената. У наредном периоду треба подржати и помоћи оживљавање и 
реализацију научних кампова.  
 
Председник Спортског клуба, Братислав Ђорђевић, је рекао да у протеклом 
периоду чланови Удружења нису исказали веће интересовање за спортске 
активности и рекреативне активности у природи. У наредном периоду требало би 
да се више пажње посвети укључивању чланова Удружења у програме кретања у 
природи, при чему би требало да се искористи прилика за учлањење чланова у 
планинарска друштва. Бар једанпут месечно би требало организовати одлазак на 
спортске терене или у природу. Требало би да се оснује  хуманитарна фондација 
Удружења и да се појача хуманитарни рад. 
 
Излагања председника клубова прихваћено је без дискусије. 
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Тачка 6. 
 
Станко Стојиљковић је поднео усмени извештај о раду Жирија за доделу 
годишњих награда.  
 
Жарко Видовић, као један од добитника годишње награде, изнео је свој доживљај 
и утиске о награди "Српски кривак 2011". У свом обраћању осврнуо се на потребу 
за моралним потстицајем у атмосфери кризе морала филозофа. Дотакао се и 
питања оспоравања интелигенције коју су носили филозофи у садашњем 
амбијенту високо развијене технике, информатике, математике и економије. У 
свом излагању је напоменуо да треба наћи одговор на изазов морално-историјске 
заједнице којој, како осећа, припада и ово Удружење. 
 
Извештај раду Жирија за доделу годишњих награда усвојен је једногласно. 
 
 
Тачка 7.  
 
Пошто није достављен ни један образложени предлог за избор новог руководства 
Удружења, Братислав Ђорђевић је предложио  да се изврши групни реизбор:   
  

• председника Скупштине, 
• председника УО, 
• заменика председника УО 
• председника клубова 
• председника Жирија за доделу годишњих награда и 
• заменика председника Жирија за доделу годишњих награда. 

 
Приступило се гласању и једногласно је донета одлука о групном реизбору 
постојећег руководства Удружења, на период од једне године (према Статуту). 
 
 
Тачка 8.  
 
Председник Управног одбора, Живорад Лазић, укратко је изложио План 
активности и Финансијски план до следеће редовне годишње скупштине, у коме је 
напоменуто да се планира 20-так редовних и 10-так ванредних активности.  
 
Председник Пословног клуба, Петар Кочовић, изнео је оквирни календар 
активности за наредно тромесечје у коме је поменуо: 
 

• предавање проф. др Владимира Брусића  
• одлазак у Охрид, на изложбу скулптура Драгана Раденовића 
• предавање Радомира Михајловића "Сајбер рат и мир 2. део" 
• предавање Божидара Раденковића у селу Драгиње, општина Коцељева 
• предавање Петра Кочовића 
• обележавање 35 година научног новинарства Станка Стојиљковића 
• изложба Драгана Раденовића у Ватикану, као претходница 

обележавања 1.700 година Миланског едикта.  
 
План активности и Финансијски план до следеће редовне годишње скупштине 
Удружења усвојени су једногласно. 
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Тачка 9.  
 
На образложени предлог Станка Стојиљковића, Скупштина је донела једногласну 
одлуку да се академик Часлав Оцић, дипл.ек. прими за почасног члана Удружења. 
 
 
Тачка 10.  
 
Братислав Ђорђевић је предложио Управном одбору да наш данашњи домаћин, 
Чедомир Жеравица, дипл.инж.маш. буде примљен за редовног члана Удружења.   
 
Станко Стојиљковић је предложио Управном одбору да наш данашњи гост, проф. 
др Рајко Буквић, буде примљен за редовног члана Удружења. 
 
После краћег обраћања члановима Скупштине, предложени кандидати су 
изјавили да су почаствовани овим предлозима и пристали да буду примљени у 
редовно чланство.  
 
Присутни чланови Управног одбора (сви) су закључили да предложени кандидати 
успуњавају услове за пријем у редовно чланство и донели прелиминарну одлуку о 
њиховом пријему.  
 
Коначна потврда њиховог пријема уследиће, на првој званичној седници Управног 
одбора - после достављања неопходне документације (биографија, фотографија и 
контакт подаци). 
 
 
 
           Записник сачинила:  

        ____________________ 
        Зорица Милановић с. р. 

 


