
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ЗАПИСНИК  
са састанка Управног одбора  

одржаног 23. октобра 2015. 
 
Састанак Управног одбора удружења "Српски Кривак", одржан је 23. октобра 2015. 
године, на Факултету организационих наука, Јове Илића 154, Београд 
 
 
Присутни: 
 

1. Живорад Лазић, председник УО 
2. Бранислав Јованић, председник Научног клуба 
3. Станко Стојиљковић, председник Новинарског клуба  
4. Драган Раденовић, председник Културног клуба  
5. Петар Кочовић, председник Пословног клуба  

 
 
Отсутни: 
 

1. Зорица Милановић, заменик председника УО  
2. Братислав Ђорђевић, председник Спортског клуба. 

 
 
Осим чланова УО, састанку су присуствовали: 
 

1. Божидар Раденковић, председник Скупштине удружења 
2. Милован Матијевић, заменик пред. Жирија за доделу Годишњих награда 
3. Зорица Богдановић, технички секретар Управног одбора. 

 
 
Дневни ред: 
 

1. Усвајање записника са претходног састанка УО од 1. октобра 2015. године 
2. Извештај о реализацији појединачних задужења за организацију Свечане 

академије 
3. Исплата четврте рате, у износу од 250 евра, за ливење бронзаних 

скулптура СРПСКОГ КРИВАКА 
4. Разно. 

УДРУЖЕЊЕ "СРПСКИ КРИВАК" 

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

МБ     28021089 
ПИБ  106732651 
TР     330-4010073-04 
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Тачка 1. 
 
Записник са претходног састанака Управног одбора, од 1.10.2015. године, усвојен 
је једногласно. 
 
 
Тачка 2. 

• Станко Стојиљковић: припремио биографије и фотографије награђених, 
написао сценарио Свечане академије, обезбедио извођаче уметничког дела 
програма (са резервним решењима). 

Надгледаће израду видео презентација, провериће техничке услове у 
школи "АРТИМЕДИЈА", обезбедиће контакт податке добитника Годишњих 
награда. 

• Божидар Раденковић и Зорица Богдановић: повеље са именима 
добитника биће одштампане и потписане до четвртка 29. октобра, а до 
истог датума биће урађене и видео презентације о добитницима Награда. 

У понедељак 2. новембра, Зорица и Станко ће отићи у "АРТИМЕДИЈУ" и 
испробати све техничке уређаје за Свечану академију (рачунар, пројектор, 
озвучење, осветљење...) 

• Драган Раденовић: донеће 12 исправних бронзаних скулптура СРПСКОГ 
КРИВАКА на Факултет организационих наука, до четвртка 29. октобра. 

• Петар Кочовић: доставиће Зорици Богдановић изворни фајл Повеље до 
понедељка 26. октобра, израдиће корице за Повеље и донеће их на 
Факултет организационих наука до четвртка 29. октобра, организоваће 
"Пројобоз" у холу "АРТИМЕДИЈЕ" тако што ће изнети четири стола из 
библиотеке у хол, и на тим столовима сервирати припремљено јело и пиће 
за време док траје Свечана академија. 

• Живорад Лазић:  припремио папирне приступнице за добинике Награда, 
резервисао салу, библиотеку и једну просторију за гардеробу у школи 
"АРТИМЕДИЈА". 

Урадиће налепнице са именима добитника и донети их на Факултет 
организационих наука до четвртка 29. октобра, објавиће обавештење на веб 
сајту и позвати чланове и пријатеље Удружења на Свечану академију до 
понедељка 26. октобра. Трошкове за коришћење Школе исплатиће 
накнадно - када се сакупи 10.000 динара у фонду за текуће потребе. 

• Братислав Ђорђевић:  обезбедио уметничку тачку коју изводе особе са 
хендикепом, доставио Станку биографију и фотографију Милице 
Стојадиновић.  

• Милован Матијевић: донеће четири литра домаће ракије, и извесну 
количине воде и киселе воде за коктел, организоваће превоз за неке од 
ранијих добитника Награде који буду могли и хтели да дођу.  

 2 



• Зорица Милановић: из оправданих разлога неће моћи да присуствује 
Свечаној академији, па самим тим не може да обезбеди две девојке за 
преузимање, чување и издавање гардеробе. 

• Зорица Панић: позваће представнике електронских и штампаних медија да 
присуствују Свечаној академији и биће један од водитеља програма. 

 
Управни одбор је донео једногласну одлуку да се следећи састанак 
Организационог одбора одржи у петак 30. октобра, у 18 часова, у учионици 304 
Факултета организационих наука и да се на том састанку провери свака ставка 
која се односи на Свечану академију.  
 
 
Тачка 3. 
 
Председник Удружења, Божидар Раденковић, приложио је 120 евра, а заменица 
председника Управног одбора, Зорица Милановић, 50 евра у фонд за текуће 
потребе. 
 
Из тога фонда исплаћено је 150 евра Драгану Раденовићу на име четврте рате за 
одливање бронзаних скулптура СРПСКОГ КРИВАКА, а преостали дуг од 100 евра 
исплатиће се касније - када се буде прикупио новац. 
 
О финансирању ливења умањене скулптуре "Лебдећи Тесла" разговараће се на 
неком од наредних састанака Управног одбора - после Свечане академије. 
 
 
Тачка 4. 
 
Ова тачка се, као и обично, претворила у пријатељско ћаскање о разним темама 
без конкретних закључака и одлука. 
 
 
 
 
 
 

Записник сачинио: 
 
 

Живорад Лазић с. р. 
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