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ЗАПИСНИК  
са састанка Управног одбора  
одржаног 14. октобра 2013. 

 
 
 
 
Састанак Управног одбора удружења "Српски Кривак", одржан је 14. октобра 2013. 
године, на Факултету организационих наука, Јове Илића 154, Београд 
 
 
 
Присутни: 
 

1. Живорад Лазић, председник УО. 
2. Зорица Милановић, заменик председника УО. 
3. Бранислав Јованић, председник Научног клуба. 
4. Петар Кочовић, председник Пословног клуба. 
5. Братислав Ђорђевић, председник Спортског клуба. 
6. Станко Стојиљковић, председник Новинарског клуба. 

 
 
Отсутни: 
 

1. Драган Раденовић, председник Културног клуба. 
 
 
Осим чланова УО, састанку је присуствовао: 
 

1. Божидар Раденковић, председник Скупштине Удружења. 
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Дневни ред: 
 

1. Усвајање Записника са претходног састанка УО од 30.5.2013. 

2. Пријем нових редовних чланова: 

• Проф. др Радмило Рончевић (предлагач Божидар Раденковић). 

• Проф. др Обрад Зелић (Часлав Оцић и Станко Стојиљковић). 

• Проф. др Милован Митровић (С. Стојиљковић и Б. Раденковић). 

• Милан Ћирковић, дипл.ек. (Братислав Ђорђевић). 

• Слободан Спасовић, дипл.инж.технол. (Братислав Ђорђевић). 

3. Годишње награде СРПСКИ КРИВАК 2013. 

• Избор променљивих чланова Жирија 

• Динамика кључних активности 

• Организација завршне свечаности 

• Обезбеђење финансијских средстава 

4. Разно.  
 
 
 
 

 
 
 
Тачка 1. 
 
Записник са претходног састанака Управног одбора, од 30. маја 2013. године, 
усвојен је једногласно. 
 
 
Тачка 2. 
 
Једногласно је потврђен ранији (електронски) пријем кандидата: 
 

• проф. др Радмила Рончевића и  
• проф. др Обрада Зелића  

 
у редовно чланство СРПСКОГ КРИВАКА. Они су одржали своја приступна 
предавања: 20. јуна, односно 9. јула 2013. године. 
 
Размотрени су нови предлози за пријем у редовно чланство Удружења и донета је 
једногласна одлука да се приме следећи кандидати: 
 

• проф. др Милован Митровић  
• Милан Ћирковић, дипл.ек. и 
• Слободан Спасовић, дипл.инж.технол.  

 
Приступно предавање проф. Митровића заказано је за 15. октобар 2013. године, а 
за организацију приступних беседа Милана Ћирковића и Слободана Спасовића 
задужује се њихов предлагач Братислав Бата Ђорђевић. 
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Тачка 3. 
 
На предлог Станка Стојиљковића, председника Жирија, једногласном одлуком 
Управног одбора именовани су остали (променљиви) чланови овогодишњег 
Жирија за доделу годишње награде: 
 

• Проф. др Драган Раденовић, председник Културног клуба 
• Проф. др Петар Кочовић, председник Пословног клуба 
• Братислав Бата Ђорђевић, председник Спотског клуба 
• Проф. др Часлав Оцић, академик и почасни члан СРПСКОГ КРИВАКА 
• Борислава Николић, новинар Радио-Телевизије Србије. 

 
Управни одбор је закључио да је најпогоднији термин за доделу овгодишњих 
награда - прва недеља децембра 2013. године, па је у скалду са тим предвиђена 
следећа динамика кључних активности: 
 

• До четвртка 17. октобра - слање позива члановима Удружења да 
предложе кандидате за овогодишњу награду (обавеза председника УО). 

• До четвртка 31. октобра - примање писаних предлога чланова Удружења 
(председник Жирија). 

• До четвртка 7. новембра - селекција приспелих предлога и рангирање 
кандидата који испуњавају услове за добијање награде (Жири). 

• До четвртка 21. новембра - Коначна одлука о добитницима награде 
СРПСКИ КРИВАК 2013 (Управни одбор). 

• До четвртка 28. новембра - обавештавање јавности о добитницима 
награде, саопштење за медије и позивање званица на завршну 
свечаност доделе награда (сви изабрани чланови Удружења). 

 

За организацију завршне свечаности доделе годишњих награда СРПСКИ КРИВАК 
2013, прихваћена је следећа подела задужења: 
 

• Станко Стојиљковић - сценарио и режија завршне приредбе. 

• Драган Раденовић - изливање бронзаних статуета Кривака. 

• Братислав Ђорђевић - гравирање и причвршћивање плочица. 

• Петар Кочовић - израда повеља. 

• Живорад Лазић - информисање јавности преко веб сајта и слање позива 
електронском поштом. 

• Зорица Милановић - организација послужења по завршетку приредбе. 
 
Петар Кочовић и Бата Ђорђевић су понудили помоћ око проналажења свечане 
сале у којој ће се одржати завршна свечаност. 
 
Договорено је (и подразумева се) да изабрани чланови Удружења максимално 
помогну Станку Стојиљковићу - у скалду са његовим захтевима и у границама 
својих могућности. 
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Председник УО је упознао присутне о тренутном износу новчаних средстава 
изабраних чланова Удружења, која се налазе код њега на чувању.  
 
За обезбеђење додатних финансијских средстава користиће се добровољни 
прилози изабраних чланова Удружења, као и претходних година. 
 
 
Тачка 4. 
 
Председник Управног одбора, Живорад Лазић, је информисао присутне о: 
 

• свом гостовању у Јутарњем програму Радио Београда 2, у суботу 14. 
септембра 2013. године. Аудио запис ове емисије налази се на веб сајту 
СРПСКОГ КРИВАКА. 

• званичном разговору са председником Извршног одбора Еколошког 
друштва "Драгачево", у Гучи 28. септембра 2013. године. 

 
Председник Пословног клуба, Петар Кочовић, информисао је присутне о 
покренутој иницијативи да нови мост преко Дунава понесе име нашег научника 
Михајла Пупина. Управни одбор је донео једногласну одлуку да се удружење 
СРПСКИ КРИВАК придружи тој иницијативи и да је подржи. 
 
На крају седнице УО изнесено је још неколико занимљивих предлога, који су 
примљени к знању али се о њима чланови УО нису изјашњавали. 
 
 

 
 
 

Записник сачинио: 
Живорад Лазић с. р. 


