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ЗАПИСНИК  
са састанка Управног одбора  
одржаног 29. новембра 2013. 

 
 
Састанак Управног одбора удружења "Српски Кривак", одржан је 29. новембра 
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. Станко Стојиљковић, председник Новинарског клуба. 
5. Драган Раденовић, председник Културног клуба. 

 
 
Отсутни: 
 

1. Петар Кочовић, председник Пословног клуба. 
2. Братислав Ђорђевић, председник Спортског клуба. 

 
Осим чланова УО, састанку су присуствовали: 
 

1. Божидар Раденковић, председник Скупштине Удружења. 
2. Милован Матијевић, заменик председника Жирија за доделу годишње 
награде. 

 
 
Дневни ред: 
 

1. Усвајање Записника са претходног састанка УО од 25.11.2013. 

2. Извештај Жирија са предлогом кандидатима за овогодишњу награду 
СРПСКИ КРИВАК 2013. 

3. Организација свечане доделе награда. 

4. Разно. 

УДРУЖЕЊЕ "СРПСКИ КРИВАК" 
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Тачка 1. 
 
Записник са претходног састанака Управног одбора, од 25.11.2013. године, 
усвојен је једногласно. 
 
 
Тачка 2. 
 
Председник Жирија, Станко Стојиљковић, представио је писани Извештај Жирија, 
са предлогом кандидата за овогодишњу награду СРПСКИ КРИВАК 2013. 
 
После детаљне анализе и дискусије, у којој су углавном изношене похвале за 
предложене кандидате, приступило се појединачном изјашњавању чланова 
Управног одбора о Извештају Жирија у целини. 
 
Једногласном одлуком Управног одбора усвојен је Извештај Жирија са предлогом 
кандидата за овогодишњу награду СРПСКИ КРИВАК 2013, коју су добили: 

1. Проф. др Амфилохије Радовић, за очување и развој духовности. Један од 
најугледнијих и најобразованијих владика Српске православне цркве. 

2. Академик Борис Владимирович Прикин, за науку. Један од водећих руских и 
међународних социлога и члан Академије социолошких наука Русије. 

3. Вук Рашовић, за спорт. Носилац пурпурног појаса девети дан у џудоу, 
освајач седам златних медаља на европским првенствима и 12 златних 
медаља на светским првенствима. 

4. Проф. др Дејан Милојичић, за информатику. Први Србин председник 
Компјутерског друштва (Computer Society), најмоћнијег светског удружења 
инжењера електротехнике и електронике (IEEE) и једног од водећих 
стручњака компаније "Хјулит Пакард". 

5. Проф. др Милан Распоповић, за образовање. Најзаслужнији директор 
Математичке гимназије у Београду, која је изнедрила више од 250 доктора 
наука широм света. Руководио Гимназијом 31,5 година. 

6. Оливера Катарина, за уметност. Једина Српкиња и светска уметница која је 
72 дана заредом певала у славној париској "Олимпији" и једна од јунакиња 
култног филма "Скупљачи перја", награђеног у Кану 1967. 

7. Чедо Филиповић, за новинарство. Један од највећих југословенских и 
српских сниматеља, који је извештавао с најпознатијих међународних 
скупова у свету. 

 
Управни одбор је прихватио предлог Жирија да се два преостала кандидата 
(проф. др Видосав Мајсторовић и Данило Даниловић Данилушка), приме за 
редовне чланове Удружења. 



 3

Тачка 3. 
 
Свечано уручење награда СРПСКИ КРИВАК 2013. обавиће се 17. децембра 2013. 
године, у 19 часова, у свечаној сали уметничке школе "АРТИМЕДИЈА", Булевар 
Војводе Мишића 41, Београд у Београду. 
 
У припреми свечане академије учестваваће следећи члнови Удружења, са јасно 
дефинисаним задужењима: 
 

• Живорад Лазић - договор са менаџером Школе у вези обезбеђења и 
опремања простора (свечана сала, библиотека, хол) и неопходне 
логистичке подршке (озвучење, осветљење, видео пројекција итд.). 

• Божидар Раденковић (са својом екипом) - припрема мултимедијалних 
садржаја (видео, аудио, фотографије и прикладни текстови) за потребе 
свечане академије. 

• Драган Раденовић - ливење скулптура СРПСКОГ КРИВАКА које ће се 
уручити добитницима. Поставка вајарске изложбе у холу Школе. 

• Братислав Ђорђевић - гравирање и причвршћивање плочица са именима 
добитника на скулптурама СРПСКОГ КРИВАКА. 

• Петар Кочовић - комплетна израда повеља које ће се уручити 
добитницима (писани документ са златотиском имена и презимена, у 
луксузним корицама). 

• Станко Стојиљковић - писање сценарија, обезбеђење извођача за 
уметнички део програма и режија комплетне свечаности. 

• Зорица Панић - водитељка програма и припрема специјалитета од 
СРПСКОГ КРИВАКА за коктел. 

• Зорица Милановић - припрема специјалитета од СРПСКОГ КРИВАКА за 
коктел и организација коктела. 

• Милован Матијевић - припрема пића за коктел и евентуално довожење 
неког од добитника награде. 

 

Управни одбор је направио договор за покривање неопходних трошкова за ову 
свечаност у коме ће учествовати поједини чланови Удружења, у своје име и за 
свој рачун. 
 
 
Тачка 4. 
 
Председник УО је информисао присутне о позиву Драгана Ђурића, редовног 
члана Удружења, ради посете и дружења у његовом новоотвореном ресторану. 
Позив је прихваћен, у начелу, а о термину ћемо се договорити накнадно.  

 
 
 

Записник сачинио: 
Живорад Лазић с. р. 


