
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ЗАПИСНИК  
са састанка Управног одбора  
одржаног 25. новембра 2015. 

 
 
Састанак Управног одбора удружења "Српски Кривак", одржан је 25. новембра 
2015. године, на Факултету организационих наука, Јове Илића 154, Београд 
 
 
Присутни: 
 

1. Живорад Лазић, председник УО 
2. Драган Раденовић, председник Културног клуба  
3. Станко Стојиљковић, председник Новинарског клуба  
4. Петар Кочовић, председник Пословног клуба  
5. Братислав Ђорђевић, председник Спортског клуба. 
 

 
 
Одсутни: 
 

1. Зорица Милановић, заменик председника УО  
2. Бранислав Јованић, председник Научног клуба 

 
 
Осим чланова УО, састанку су присуствовали: 
 

1. Божидар Раденковић, председник Скупштине удружења 
2. Зорица Богдановић, технички секретар Управног одбора. 

 
 
Дневни ред: 
 

1. Усвајање записника са претходног састанка УО од 23.10.2015. године 
2. Организовање хуманитарног концерта за оболелу чланицу Удружења 
3. Анализа Свечане академије на којој су додељене Годишње награде 

СРПСКИ КРИВАК 2015. 
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4. Пријем нових редовних чланова 
• Борис Мићић, предлагачи Бранислав Божовић и Братислав Ђорђевић 
• Драган Стојков, предлагач Чедо Филиповић 
• Лазар Лечић, предлагачи Петар Кочовић и Братислав Ђорђевић 
• Милан Тасић, предлагач Станко Стојиљковић 
• Синиша Боровић, предлагачи Драган Раденовић, Божидар 

Раденковић и Станко Стојиљковић 
5. Женски актив СРПСКОГ КРИВАКА 
6. Организација прославе Дана српско-руског братства 
7. Предлог пројкта за узгајање СРПСКОГ КРИВАКА и производњу здраве 

хране 
8. Исплата последње рате Драгану Раденовићу, у износу од 100 евра, за 

ливење бронзаних скулптура СРПСКОГ КРИВАКА 
9. Разно. 

 
 
Тачка 1. 
 
Записник са претходног састанака Управног одбора, од 23.10.2015. године, 
усвојен је једногласно. 
 
 
Тачка 2. 
 
Управни одмор је размотрио предлог Ранка Бошњака, Станка Стојиљковића и 
Петра Кочовића да се организује хуманитарни концерт на коме би се прикупила 
новчана средства за лечење оболеле редовне чланице Удружења. 
 
Ранко Бошњак је, путем видео линка, учествовао у раду Управног одбора - по овој 
тачки дневног реда. 
 
Петар Кочовић је информисао присутне да је обезбедио бесплатно коришћење 
велике и мале сале, у Установи културе Палилула, у другој половини јануара 
2016. године. У великој сали би се одржао концерт, а у малој ликовна изложба. 
 
Ранко Бошњак је информисао присутне да је обезбедио бесплатно учешће 
музичара - од којих су већина чланови СРПСКОГ КРИВАКА. 
 
Након дуже дискусије о различитим аспектима организације оваквог концерта, а 
нарочито о начину прикупљања новчаних средстава (путем продаје карата, СМС 
порука, добровољних прилога и др.), Управни одбор је закључио следеће: 

• Упркос доброј намери предлагача, сматрамо да је потребна велика 
опрезност да се не би повредила осећања наше чланице и да се њено име 
не би излагало јавности, а нарочито медијима. 

• Ако би се концерт одржао, онда би његова порука требала да буде више 
духовне него материјалне природе, чиме би се исказала наша искрена 
подршка за успешним излечењем. 
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• Задужују се Петар Кочовић и Братислав Ђорђевић да у консултацији са 
Хаџи Душаном Каличаниним, редовним чланом СРПСКОГ КРИВАКА, 
предложе најпогоднији начин за организацију овога концерта и прикупљање 
новчане помоћи. 

 
 
Тачка 3. 
 
Управни одбор је одао признање Жирију за доделу годишњих награда, а нарочито 
председнику Жирија, за изузетан избор кандидата.  
 
Сви присутни су, појединачно, похвалили организацију овогодишње свечане 
академије и закључили да је она била најбоља од свих досадашњих. 
 
О ситним недостацима, којих је ипак било, повешће се више рачуна приликом 
организације следеће Свечане акакдемије.  
 
 
Тачка 4. 
 
Једногласном одлуком чланова Управног оброра, за редовне чланове удружења 
СРПСКИ КРИВАК примљени су: 

• Борис Мићић, дипл.инж.маш. 
• Драган Стојков, академски сликар 
• Лазар Лечић, кошаркашки тренер 
• Проф. др Милан Тасић и 
• Проф. др Синиша Боровић. 

 
Њихове биографије биће постављене на веб сајту СРПСКОГ КРИВАКА, након 
званичног представљања осталим члановима и потписивања типске приступнице. 
 
 
Тачка 5. 
 
Управни одбор је размотрио предлог Петра Кочовића о институционалној 
организацији женског актива СРПСКОГ КРИВАКА, како би се повећало и 
побољшало учешће жена у активностима Удружења.   
 
После дуге и садржајне дискусије, закључено је следеће: 

• Учешће жена у активностима СРПСКОГ КРИВАКА, а нарочито у процесима 
одлучивања, није сразмерно њиховом учешћу у укупном броју чланова и 
објективном потенцијалу који поседује женски актив СРПСКОГ КРИВАКА.  

• Оснивање Женског клуба или Женске секције довело би до непотребног и 
штетног раздвајања (сегрегације) чланова по полу, што је у супротности са 
основним циљевима, мисијом и визијом Удружења. 

• Активирање женског принципа и његово квалитетније укључивање у 
остваривање циљева СРПСКОГ КРИВАКА, могуће је само у заједништву 
(синергији) са мушким члановима. 
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• Задужује се доц. др Зорица Богдановић, да организује састанак са проф. др 
Маријом Тодоровић и проф. др Олгом Цветановић и да на том састанку 
размотре и предложе, Управном одбору, конкретне начине за повећање и 
побољшање учешћа женског актива у свим активностима СРПСКОГ 
КРИВАКА, а нарочито у управљачкој структури и процесима одлучивања. 

 
 
Тачка 6. 
 
Драган Раденовић и Станко Стојиљковић, чланови Организационог одбора за 
обележавање Дана српско-руског братства, поднели су краћи извештај о 
активностима које су, до сада, урађене и које се састоје у следећем: 

• Дан српско-руског братства се установљава на темељу историјских догађаја 
из 1916. године, када је руски цар Николај II послао депешу чланицама 
Антанте да ће склопити сепаратни мир са Централним силама уколико 
савезничке земље не предузму хитну евакуацију остатака Српске војске из 
албанских мочвара. 

• Управни одбор је једногласан у свом ставу да овај датум и свеукупни односи 
између српског и руског народа заслужују да се установи и на прикладан 
начин обележи Дан српско-руског братства. 

• Првобитни сценаријо за обележавање Дана српско-руског братства није 
значајније промењен. 

• Управа Руског дома у Београду даће нам Велику дворану на бесплатно 
коришћење. 

• Сви учесници у уметничком делу програма потврдили су своје учешће - без 
материјалне накнаде. 

• Све материјалне трошкове, који су планирани за ову манифестацију, сносиће 
Клиника за естетску и пластичну хирургију "Olymp", из Новог Сада - у своје 
име и за свој рачун. 

• Иако у организацији ове манифестације нема ничега спорног, ипак се може 
десити да нам поједини чланови Удружења, неки медији или део јавности 
припишу "политичко деловање", што је у нашим условима веома лако. 

• Из тих разлога, Управни одбор препоручује да се води рачуна о свим 
осетљивим питањима, како бисмо очували прокламовани и тешком муком 
стечени статус невладиног и неполитичког удружења чији су чланови 
слободномислећи појединци. 

 
 
Тачка 7. 
 
Братислав Ђорђевић је информисао присутне чланове да је недавно био у селу 
Жупањац и присуствовао састанку са редовним члановима Удружења: проф. др 
Милованом Митровићем, Петром Кочовићем и Милованом Матијевићем, на коме 
су разговарали о производњи здраве хране, узгајању кукуруза "Српски кривак", 
млевењу брашна од "Кривака" и снабдевању чланова Удружења производима из 
ововога програма. 
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Управни одбор је, са одушевљењем, подржао ову лепу идеју, која је зацртана у 
основним циљевима Удружења, и задужио учеснике овога састанка да сачине 
писани предлог пројекта о коме ћемо накнадно да разговарамо. 
 
 
Тачка 8. 
 
Управни одбор је сагласан да су прошли разумни рокови за измирење преосталог 
дуга Драгану Раденовићу, у износу од 100 евра, који се односи на покривање 
трошкова за ливење бронзаних скулптура СРПСКОГ КРИВАКА.  
 
Управни одбор је поново закључио да тренутно није у могућности да измири тај 
дуг, па је Драган Раденовић предложио да се одрекне тог потраживања. 
 
Управни одбор је прихватио Драганов предлог (не са радошћу, већ из нужде).  
 
 
Тачка 9. 
 
Приступно предавање проф. др Милоја Ракочевића, редовног члана СРПСКОГ 
КРИВАКА, одржаће се током децембра 2015. године, на Машинском факултету у 
Београду, а за одређивање термина задужен је Петар Кочовић. 
 
 
 
 
 
 

Записник сачинио: 
 
 

Живорад Лазић с. р. 

 5 


