
 1 

 

 

 

 

 
 
 

ЗАПИСНИК 
са IV редовне годишње скупштине удружења СРПСКИ КРИВАК 

одржане 7. јуна 2014. године 
 
 
IV редовна годишња скупштина удружења СРПСКИ КРИВАК одржана је 7. јуна 
2014. године, са почетком у 12 часова, у етно селу "Бабина река" код Лазаревца. 
 
Скупштини је присуствовало 22 члана Удружења, наведених по азбучном реду 
имена:  
  

1. Биљана Петровић, дипл.ек. 
2. проф. др Божидар Раденковић 
3. Бранислав Добросављевић, дипл.инж.ел.  
4. проф. др Бранислав Јованић  
5. Бранислав Остојић, музичар  
6. Братислав Ђорђевић, кошаркашки тренер 
7. проф. др Драган Раденовић 
8. мр Жаклина Кочовић  
9. мр Живорад Лазић 

10. Зорица Марковић, новинар 
11. мр Ковачевић Стеван 
12. проф. др Љиљана Клисић 
13. Марина Радосављевић, дипл.ек. 
14. проф. др Милован Митровић 
15. др Мира Зарић  
16. проф. др Олга Цветановић 
17. проф. др Петар Кочовић 
18. Петар Петровић Марш, дипл.инж.маш.  
19. проф. др Радмило Рончевић  
20. проф. др Радомир Михајловић 
21. проф. др Слободан Петровић 
22. Станко Стојиљковић, новинар. 

 
Утврђено је да су испуњени сви услови за пуноважно одлучивање Скупштине, који 
су прописани Чл. 11. Статута. 
 

УДРУЖЕЊЕ "СРПСКИ КРИВАК" 

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

МБ 28021089 
ПИБ 106732651 
TР 330-4010073-04 
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Осим наведених чланова Удружења, Скупштини су присуствовали и гости: 
  

1. Драгана Добросављевић  
2. Зоран Матовић  
3. Јагода Недељковић  
4. Миодраг  Живковић  
5. Светлана Штаљонић  

 
 
Предлог дневног реда: 
 

1. Отварање заседања 

2. Конституисање радног председништва: председавајући, члан и 
записничар 

3. Усвајање дневног реда  

4. Усвајање Записника са Треће редовне годишње скупштине, одржане 9. 
јуна 2013. године, који се налази на  http://www.krivak.rs/klubovi.html  

5. Поздравни говор и извештај председника Скупштине  

6. Извештај о раду Удружења између две Редовне годишње скупштине 

• Извештај председника Управног одбора 
• Финансијски извештај за 2013. годину 
• Извештај председника клубова: културног, научног, новинарског, 

пословног и спортског 
• Извештај председника Жирија за доделу годишњих награда 

7. Избор-реизбор: 

• председника Скупштине 
• председника УО 
• заменика председника УО 
• председника клубова: културног, научног, новинарског, пословног и 

спортског 
• председника Жирија за доделу годишњих награда 
• заменика председника Жирија за доделу годишњих награда 

8. Усвајање смерница за рад Удружења до следеће Редовне годишње 
скупштине 

9. Уручење чланских карата 

10. Разно. 

 
 
Пре почетка скупштинског заседања, учесницима Скупштине се обратио Славиша 
Живковић, творац и власник етно села "Бабина река", самоуки вајар, сликар и 
песник и том приликом је, уз речи добродошлице, одрецитовао две своје песме. 
 
После тога се приступило службеном делу скупштинског заседања, по тачкама 
како следи. 
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Тачка 1. 
 
Председник Управног обора, Живорад Лазић, поздравио је учеснике Скупштине и 
отворио скупштинско заседање.  
 
 
Тачка 2.  
 
На предлог председника Скупштине, једногласно је изабрано радно 
председништво: 
 

• председавајући: Живорад Лазић  
• члан: Петар Петровић Марш 
• записничар: Жаклина Кочовић. 

 
 
Тачка 3.  
 
Председавајући, Живорад Лазић, је изнео Предлог дневног реда који је 
једногласно је усвојен.  
 
 
Тачка 4. 
 
Једногласно је усвојен и Записник са Треће редовне годишње скупштине 
Удружења, одржане 9.6.2013. године, у специјалном резрвату природе "Засавица". 
 
 
Тачка 5.  
 
Председник Скупштине, Божидар Раденковић, одржао је кратки поздравани говор 
и поднео детаљни Извештај о раду Удружења између две Скупштине у коме је 
приказао најважније активности Удружења, по хронолошком редоследу и 
областима деловања.  
 
Извештај председника Скупштине усвојен је једногласно и без дискусије. 
 
Извештај председника Скупштине сачињен је у форми слајд-презентације, која ће 
бити постављена на веб сајту Удружења. 
 
 
Тачка 6.  
 

• Извештај председника Управног одбора 
 
Председник Управног одбора, Живорад Лазић, изложио је Извештај о раду 
Управног одбора између две Скупштине. 
 
Извештај председника Управног одбора усвојен је једногласно и без дискусије. 
 
И овај Извештај је сачињен у форми слајд-презентације, која ће бити постављена 
на веб сајту Удружења. 
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• Финансијски извештај за 2013. годину 

 
Председник Управног одбора, Живорад Лазић, изложио је Финанијски извештај за 
2013. годину, који је сачинила књиговодствена агенција "Актива Плус" из Београда 
и благовремно га предала Пореској управи и Агенцији за привредне регистре. 
 
Ни једна од наведених институција није имала замерки на Финансијски извештај 
за 2013. годину, па га је и Скупштина једногласно усвојила. 
 
Председник Управног одбора је изложио и образложио основне ставке 
Финансијског плана за 2014. годину, које се у потпуности поклапају са 
одговарајућим ставкама из претходних година.  
 
Финансијски план за 2014. годину, прихваћен је једногласно и без дискусије. 
 
 

• Извештај председника клубова 
 
Председници клубова: Драган раденовић (Културни), Бранислав Јованић 
(Научни), Станко Стојиљковић (Новинарски), Петар Кочовић (Пословни) и 
Братислав Ђорђевић (Спортски), изнели су кратке, усмене, извештаје о раду 
клубова.  
 
Мање пажње у овим извештајима било је посвећено прошлости, а више о томе 
чему тежимо. 
 
После тога је започела интересантна дискусија у којој су, поред председника 
клубова, учествовали: Божидар Раденковић, Бранислав Добросављевић, Зоран 
Матовић, Зорица Марковић, Милован Митровић, Петар Петровић Марш, Радмило 
Рончевић и Радомир Михајловић.  
 
Из ове дискусије није произашла ни једна скупштинска одлука али је отворено 
неколико занимљивих тема за размишљање. 
 
Извештаји свих председника клубова прихваћени су једногласно. 
 
 

• Извештај председника Жирија за доделу Годишњих награда 
 
Председник Жирија за доделу Годишњих награда, Станко Стојиљковић, поднео је 
Извештај о раду Жирија, у коме је истакао да су прошлогодишњи добитници 
награда позитивно утицали повећање угледа Удружења и да ћемо ове године 
морати да "подигнемо летвицу макар за један сантиметар". 
 
Извештај председника Жирија прихваћен је, једногласно и без дискусије. 
 
 
Тачка 7.  
 
Председавајући, Живорад Лазић, прочитао је Предлог Управног одбора од 27. 
маја 2014. године, који гласи: 
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После дуге расправе, у којој су изношени различити аргуменати у вези са 
избором, односно реизбором, управе Удружења, Управни одбор је стао на 
становиште да предложи Скупштини да додели нови једногодишњи мандат 
постојећој управи Удружења: 
 

• Председник Скупштине - проф. др Божидар Раденковић 
• Председник Управног одбора - мр Живорад Лазић 
• Заменик председника Управног одбора - др Зорица Милановић 
• Председник Културног клуба - проф. др Драган Раденовић 
• Председник Научног клуба - проф. др Бранислав Јованић 
• Председник Новинарског клуба - Станко Стојиљковић 
• Председник Пословног клуба - проф. др Петар Кочовић 
• Председник Спортског клуба - Братислав Ђорђевић 
• Председник Жирија за доделу годишње нагрдае - Станко Стојиљковић 
• Заменик председника Жирија за доделу годишње награде - Милован 
Матијевић 

 
 
Затим се председавајући обратио присутнима са питањем: да ли неко има неки 
други предлог?  
 
Пошто других предлога није било, Скупштина је донела једногласну одлуку да се 
усвоји предлог Управног одбора и постојећем руководству Удружења продужи 
мандат до следеће Редовне годишње скупштине. 
 
 
Тачка 8.  
 
Председник удружења, Божидар Раденковић, укратко је изложио Смернице за 
деловање Удружења до следеће Редовне годишње скупштине, при чему је 
напоменуо да су постигнути резултати били изнад очекивања и да, у том смислу, 
не би требало да правимо било какве радикалне заокрете.  
 
Рад Удружења ће се, и надаље, заснивати на плановима рада клубова, као и на 
појединачним иницијативама чланова.  
 
Смернице за деловање Удружења до следеће Редовне годишње скупштине 
усвојене су једногласно. 
 
 
Тачка 9.  
 
Зорица Марковић, новопримљени редовни члан, добила је прилику да се обрати 
присутнима. У свом, кратком, обраћању она се захвалила на срдачном пријему и 
лепом дружењу и истакла своје задовољство што је у СРПСКОМ КРИВАКУ 
пронашла неколико "старих" пријатеља које дуго није видела.  
 
После тога, Зорица је потписала типску приступницу и добила уникатну чланску 
карту. 
 
Уникатне чланске карте добили су и раније примљени редовни чланови: Биљана 
Петровић, Милован Митровић, Радмило Рончевић и Слободан Петровић. 



 6 

 
 
Тачка 10.  
 
У оквиру тачке "Разно" пружена је прилика присутним члановима Удружења, и 
гостима, да се обрате Скупштини. 
 
Пошто се нико од присутних није јавио за реч, председавајући је закључио рад IV 
редовне годишње скупштине и да позвао присутне на заједнички ручак и дружење. 
 
 
 
 
           Записник сачинила:  

         
 
        мр Жаклина Кочовић с. р. 

 


