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З А П И С Н И К 
СА ПРВЕ РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ  

УДРУЖЕЊА "СРПСКИ КРИВАК" 
 
 
 
Скупштина је одржана 5. јуна 2011. године, у сали Националног ресторана 
"Опленац" у Тополи.  
 
Од укупно 31 редовних чланова, Скупштини је присуствовало 16, чиме су се 
стекли неопходни услови за легитмно одлучивање у складу са чланом 11. Сатута 
Удружења.  
 
 
Присутни∗ 
 

1. проф. др Божидар Раденковић 
2. Драган Милановић, др стомат. 
3. проф. др Драган Раденовић 
4. мр Драгана Стевовић 
5. проф. др Добривоје Михаиловић 
6. Жаклина Кочовић, дипл. биолог 
7. мр Живорад Лазић 
8. др Зоран Бундало, професор 
9. др Зорица Богдановић 

10. мр Зорица Милановић 
11. Милован Матијевић, дипл.инж.ел. 
12. др Мира Зарић 
13. мр Никола Докмановић 
14. проф. др Петар Кочовић 
15. Станко Стојиљковић, новинар 
16. мр Стеван Ковачевић, дипл. ек. 

 
 
У својству госта, и будућег члана Удружења, Скупштини је присуствовала Гордана 
Станић Младеновић, дипл.инж.маш. 
 
 

                                                 
∗ Редослед учесника - по азбучном реду имена. 
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ДНЕВНИ РЕД 

 
1. Поздравна реч председника Скупштине. 

2. Избор радног председништва (председавајући, члан и записничар). 

3. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Удружења између две 
Скупштине. 

• Извештај о раду Удружења у целини, Управног одбора, клубова и 
Жирија за доделу годишње награде. 

• Финансијски извештај за 2010. годину.  

4. Разматрање и усвајање оквирног Плана и Програма рада за наредни 
међускупштински период. 

• План и Програм активности. 
• Финансијски план. 

5. Избор или реизбор: председника Скупштине, председника и заменика 
председника Управног одбора, председника клубова, председника и 
заменика председника Жирија за доделу годишње награде. 

6. Потврђивање нових почасних чланова Удружења. 
• проф. др Владимир Брусић 
• Жан Кристоф Буисон. 

7. Измене и допуне Статута. 

8. Свечана додела чланских карата новопримљеним члановима. 

9. Додела брашна од Кривака свим члановима удружења. 

10. Давање сагласности да се Руско-српска академија наука и уметности 
прихвати као колективни члан Удружења. 

11. Разно. 
 
 
 
АД1. 

Председник Скупштине, проф. др Божидар Раденковић, поздравио је присутне 
чланове Удружења, прочитао Дневни ред и ставио га на усвајање. Предложени 
Дневни ред усвојен је једногласно. 
 
 
 
АД2.  

На предлог председника Скупштине, проф. др Божидара Раденковића, 
једногласно је усвојен предлог за радно председништво у саставу: 
 

• Председавајући: мр Живорад Лазић. 
• Члан: мр Зорица Милановић. 
• Записничар: др Зорица Богдановић. 

 
Седницу, даље, води мр Живорад Лазић. 
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АД3.  

Председник Управног одбора, мр Живорад Лазић, поднео је Извештај о раду 
Удружења у току прве године рада.  
 
Усмене извештаје о реализованим активностима поднели су и председници 
клубова: др Петар Кочовић, др Драган Раденовић, Станко Стојиљковић и др 
Божидар Раденковић (у име др Бранислава Јованића, који није био присутан).  
 
Извештај о раду Жирија за доделу годишње награде Удружења, поднео је заменик 
председника Жирија, Милован Матијевић.  
 
Извештај о раду Удружења и Финансијски извештај, као његов саставни део,  
усвојени су једногласно. 
 
 
 
АД4. 

Председник Управног одбора мр Живорад Лазић представио је предлог Плана и 
Програма рада за наредни међускупштински период.  
 
Предлог је усвојен једногласно. 
 
 
 
АД5.  

Једногласно је прихваћен предлог за реизбор: председника Скупштине, 
председника и заменика председника Управног одбора, председнике клубова, 
председника и заменика председника Жирија за доделу годишње награде. 
 
 
 
АД6.  

Чланови Удружења једногласно су потврдили нове почасне чланове Удружења:  
проф. др Владимира Брусића и Жан Кристоф Буисона. 
 
 
 
АД7.  

На предлог мр Стевана Ковачевића, једногласно је прихавћен предлог да се члан 
11. Статута Удружења допуни ставом: 
 
"Ако у заказано време не буде присутно више од половине чланова Удружења, 
заседање се одлаже за пола сата и по истеку тога рока Скупштина пуноважно 
одлучује, без обзира на број присутних чланова". 
 
Сходно томе, постојећи члан 18. Статута, мења се и гласи: 
 
"Овај, измењени и допуњени, Статут ступа на снагу даном доношења". 
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АД8.  

Свечано су додељене чланске карте новопримљеним члановима Удружења. 
 
 
 
АД9.  

Свим члановима Удружења додељено је брашно од Кривака, у нарочито 
припремљеним платненим врећицама. 
 
 
 
АД10. 

Сви учесници Скупштине, једногласно су подржали предлог проф. др Драгана 
Раденовића да се Руско-српска академија наука и уметности прихвати као 
колективни члан Удружења. 
 
 
АД11. 

У оквиру тачке Разно мр Зорица Милановић послужила је присутне чланове 
Удружења слатком пројом од Српског кривака. 
 
 
На Опленцу,  
5. јуна 2011. године. 

 
 
 
 

Записничар 
 

Зорица Богдановић с.р. 
 
 
 

Председавајући  
прве редовне годишње Скупштине 

 
Живорад Лазић с.р.. 


