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ЗАПИСНИК
са Треће редовне годишње скупштине удружења СРПСКИ КРИВАК
одржане 9. јуна 2013. године

Трећа редовна годишња скупштина удружења СРПСКИ КРИВАК одржана је 9. јуна
2013. године, са почетком у 12 часова, у ресторану Специјалног резервата
природе "Засавица".
Скупштини је присуствовало 25 чланова Удружења, наведених по азбучном реду
презимена:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Богдановић доц. др Зорица
Божић Снежана, дипл.инж.орг.наука
Божовић Бранислав, геолог
Докмановић мр Никола
Ђорђевић Братислав, кошаркашки тренер
Зуровац проф. др Мирко
Ивановић Дијана, новинар
Јованић др Бранислав, научни саветник
Клисић проф. др Љиљана
Ковачевић мр Стеван
Кочовић Жаклина, економиста-мастер
Кочовић проф. др Петар
Лазић мр Живорад
Марковић Лазаревић Снежана, дипл.инж.технол.
Марковић Радован, дипл.инж.ел.
Матијевић Милован, дипл.инж.ел.
Милановић др Зорица, дипл.инж.саобр.
Михајловић проф. др Радомир
Оцић проф. др Часлав, академик САНУ
Панић Зорица, новинар
Петровић Петар Марш, дипл.инж.маш.
Раденковић проф. др Божидар
Радосављевић Марина, дипл.ек.
Стојиљковић Станко, новинар
Цветановић проф. др Олга.

Испуњени су сви услови за пуноважно одлучивање Скупштине, који су прописани
Чл. 11. Статута Удружења.
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Осим наведених чланова Удружења, Скупштини су присуствовали и гости:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Докмановић Нереа
Дубајић Раде
Зелић Обрад
Митровић Милован
Радовановић Зоран
Радовановић Ивана

Предлог дневног реда:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Поздравни говор председника Скупштине
Конституисање радног председништва: председавајући, члан и
записничар
Усвајање дневног реда
Усвајање Записника са Друге редовне годишње скупштине, одржане 9.
јуна 2012. године
Извештај о раду Удружења између две Редовне годишње скупштине
(2012-2013)
• Извештај председника Скупштине
• Извештај председника Управног одбора
• Извештај председника клубова
• Извештај председника Жирија за доделу годишњих награда
Избор-реизбор:
• председника Скупштине
• председника УО
• заменика председника УО
• председника клубова
• председника Жирија за доделу годишњих награда
• заменика председника Жирија за доделу годишњих награда
Усвајање смерница за деловање Удружења до следеће Редовне
годишње Скупштине
Разно.

Тачка 1.
Председник Скупштине удружења, Божидар Раденковић, одржао је поздравни
говор и отворио скуп.
У свом излагању укратко се осврнуо на кључне активности Удружења између два
заседања Скупштине. Оценио је да су те активности биле бројне, разноврсне,
посећене и медијски добро пропраћене.
Посебно је истакао активности на додели Годишње награде. Указао је на углед
добитника награда и позитивну атмосферу на свечаностима доделе награде.
Подсетио је на велики значај научног доприноса чланова Удружења за улазак
Београдског Универзитета на Шангајску листу.
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Говорио је о активностима које су организоване у сарадњи са другим удружењима,
организацијама и институцијама (Планинарски спортски клуб "Авала", удружење
"Кликер", Математички институт САНУ, Математичка гимназија и др.).
Истакао је запажено је учешће чланова СРПСКОГ КРИВАКА у активностима
других организација и удружења (Кукуруз фест, Београдски маратон...).
Напоменуо је да су чланови удружења често гостовали у ТВ емисијама.
Тачка 2.
На предлог председника Скупштине, једногласно је изабрано радно
председништво:
• председавајући: Живорад Лазић
• члан: Зорица Богдановић
• записничар: Зорица Милановић.
Тачка 3.
Председавајући, Живорад Лазић, је изнео предлог дневног реда који је
једногласно је усвојен.

Тачка 4.
Једногласно је усвојен и Записник са Друге редовне годишње скупштине
Удружења, одржане 9.6.2012. године.

Тачка 5.
• Ивештај председника Скупштине
Председник Скупштине, Божидар Раденковић, поднео је детаљан Извештај о раду
Удружења, презентирајући најважније активности по хронолошком редоследу.
Извештај председника Скупштине усвојен је једногласно.
• Ивештај председника Управног одбора
Председник Управног одбора, Живорад Лазић, изложио је Извештај о раду
Управног одбора између две Скупштине, у коме је истакао:
Управни одбор је одржао 4 званична састанка, али су се чланови Управног
одбора, у активној електронској комуникацији, редовно договарали о свим
активностима и размењивали информације од значаја за рад Удружења.
Често су састанцима Управног одбора присуствовали и други чланови Удружења.
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Број чланова између два заседања Скупштине значајно је порастао. Удружење
сада има 88 чланова (83 редовних и 5 почасних чланова, од који су 34 жене и 54
мушкарца).
Чланске карте нису уручене свим новопримљеним члановима, јер се у периоду
између два заседања Скупштине није сејао кукуруз - Кривак.
За књиговодствене услуге ангажована је агенција "Актива Плус", која је сачинила
Годишњи финансијски извештај за 2012. годину и предала га Пореској управи и
Агенцији за привредне регистре (АПР). Иако су кључни финансијски параметри
имали нулте вредности, на овај документ није стављена ни једна примедба.
Питање визуелног идентитета Удружења (симбол, лого, печат) није дефинитивно
решено. Предложено је да се ово питање реши до следећег редовног заседања
Скупштине.
Извештај председника Управног одбора једногласно је усвојен.
• Ивештај председника клубова
Научни клуб
Председник Научног клуба, Бранислав Јованић, изнео је податке о броју
предавања која су реализована у организацији овога Клуба. Укупно је одржано 8
предавања на различите теме и 2 предавања по позиву (у ректорату БУ и
Математичком институту САНУ). Предавања су изазвала велико интересовање
чланова Удружења и шире јавности. Одређени научни чланци, објављени у
утицајним часописима са SCI листе, изазвали су велико интересовање
међународне јавности (према броју прегледа и скидања са сајта часописа).
Планови за наредни период: организација предавања на актуелне теме које су од
значаја за српски народ, теме које тренутно заокупљају научну, стручну и ширу
јавност, теме које су усмерене ка будућим дешавањима у свим областима,
подстицање чланова Удружења за израду и објављивање научних и стручних
радова, медијска промоција и презентација резултата научних истраживања.
Културни клуб
Како председник Културног клуба, Драган Раденовић, није био у могућности да
присуствује Скупштини, уместо њега је говорио Божидар Раденковић и истакао да
је председник Културног клуба имао 2 самосталне изложбе, да је дао велики
допринос у организацији свечаности за доделу Годишње награде Удружења у
Установи културе "Палилула" и Уметничкој школи "АРТИМЕДИА" - донирањем 12
бронзаних статуа "Кривака" и излагањем својих скулптура које су изазвале велико
интересовање јавности.
Пословни клуб
Председник Пословног клуба, Петар Кочовић, је у оквиру набрајања активности
овог клуба посебно истакао активности које се односе на организацију свечаности
доделе Годишње награде Удружења, организацију предновогодишњег дружења,
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учешће у активностима других организација као што су "Кукуруз фест",
"Београдски маратон" и др. Посебну пажњу посветио је активностима везаним за
донаторске акције за прикупљање средстава за удружење "Кликер" које помаже
младе талентоване математичаре и њихово учешће на међународним
такмичењима, организацију кампа у Пожаревцу 2012/2013 и др. Председник овог
клуба одржао је неколико запажених предавања.
Планови за наредни период: организација и учешће у активностима које имају
донаторски карактер, учешће у активностима од значаја за популаризовање
традиционалних српских вредности које промовише Удружење и реализацији
научних кампова.
Новинарски клуб
Председник Новинарског клуба, Станко Стојиљковић, истакао је да је у протеклих
годину дана присуство и интересовање новинара и медија за активности
Удружења значајно порасло. Додељена је Годишња награда за медије истакнутом
новинару Жики Николићу, који је постао члан Удружења, а један од најпознатијих
српских фотографа и камермана (Чедо Филиповић) у свом интервју "ТВ ревији"
изразио је жељу да постане члан СРПСКОГ КРИВАКА. Честим гостовањем
чланова у електронским медијима, Удружење је промовисано и на индиректан
начин.
Спортски клуб
Председник Спортског клуба, Братислав Ђорђевић, истако је добру сарадњу са
Планинарским спортским клубом "Авала" на реализацији рекреативно спортских
активности. Похвално се изразио о учешћу чланова Удружења у организацији и
реализацији "Београдског маратона". Приметио је да и даље нема масовнијег
одзива чланова Удружења за укључење у спортска дружења која су предложена
Програмом рада овог клуба за 2013. годину.
У наредном периоду очекује активно учешће чланова Удружења у активностима
Покрета "Треће доба" чија је "Олимпијада" планирана за крај септембра и почетак
октобра 2013. Председник Спортског клуба је укључен у организацију за промоцију
спорта и прославу значајних јубилеја као што су: 90 година од прве кошаркашке
лопте у Србији, 60 година од оснивања Кошаркашког савеза Србије и 50 година од
прве освојене медаље у Бразилу итд. Најавио је организацију хуманитарних
утакмица кошаркашких ветерана и дуге активности.
Председник Спортског клуба је још једном замолио чланове да се учлањују у
планинарска друштва и да се одазивају позивима за одлазак на спортске терене
или у природу, бар једанпут месечно.
Извештаји свих председника клубова прихваћени су, једногласно, без дискусије.
• Ивештај председника Жирија за доделу Годишњих награда
Председник Жирија за доделу Годишњих награда, Станко Стојиљковић, поднео је
извештај о раду. Поред подсећања на све оно што су чланови Удружења урадили
како би се организовала и реализовала свечаност доделе награда, посебно је
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истакао допринос Живорада Николића на промоцији и популаризацији Удружења
и награде Удружења.
Извештај председника Жирија прихваћен је, једногласно, без дискусије.

Тачка 6.
Пошто није достављен ни један образложени предлог за избор новог руководства
Удружења, на самој Скупштини је предложено 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 7.
Председник удружења, Божидар Раденковић, укратко је изложио Смернице за
деловање Удружења и Финансијски план до следеће Редовне годишње
скупштине, у коме је напоменуто да се рад Удружења, и даље, примарно заснива
на плановима рада клубова, као и на појединачним иницијативама чланова.
Следеће, планиране, активности су:
• Предавање проф. др Радмила Рончевића на тему теорије еволуције.
• Учешће у заједничком пројекту Петра Петровића и Удружења
Краљевчана "Топчидерска кајмакијада".
• Предавање проф. др Обрада Зелића на тему болести зуба.
• Предавање проф. др Милована Митровића на тему соцологија српских
културних образаца.
Смернице за деловање Удружења и Финансијски план до следеће Редовне
годишње скупштине Удружења усвојени су једногласно.
Тачка 8.
У оквиру тачке "Разно" пружена је прилика присутним члановима Удружења, и
гостима, да се обрате Скупштини.
Божидар Раденковић, Живорад Лазић и Петар Кочовић су образложили допуњену
процедуру за пријем нових чланова у Удружење, према којој ће кандидати за нове
редовне и почасне чланове, пре самог пријема, имати обавезу да се, на неки
начин, лично представе члановима Управног одбора.
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Љиљана Клисић је предложила да се покрене иницијатива за истраживање и
израду пројеката за коришћење великог броја термалних извора у Београду.
Дијана Ивановић, као новопримљени члан, представила се Удружењу износећи
информације о свом раду у оквиру програмске шеме РТС - Нова српска политичка
мисао. Напоменула је да су чести гости њених емисија били и поједини чланови
СРПСКОГ КРИВАКА: Станко Стојиљковић, Братислав Бата Ђорђевић, Жаклина
Кочовић, Снежана Марковић Лазаревић, Бранислав Божовић - Денис идруги.
Проф. др Обрад Зелић, у својству госта, похвалио је организацију Скупштине и
саму идеју за оснивање оваквог Удружења. Није могао да одоли а да не каже како
би му била велика част да, једнога дана, постане његов члан.
Проф. др Милован Митровић, у својству госта, дао је предлог да се успостави
контакт и сарадња са удружењима сличне програмске оријентације те да се у
оквиру те сарадње покрене и иницијатива за успостављање "Српске мреже". И
проф. Митровић је изразио жељу да постане редовни члан СРПСКОГ КРИВАКА.
Пошто се нико више није јављао за реч, са овим излагањем био је завршен
званични део Треће редовне годишње скупштине удружења СРПСКИ КРИВАК, а
онда је уследио планирани рекреативно-забавни програм.

Записник сачинила:

Зорица Милановић с. р.
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