
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ЗАПИСНИК  
са састанка Управног одбора  

одржаног 29. априла 2015. 
 
 
Састанак Управног одбора удружења "Српски Кривак", одржан је 29. априла 2015. 
године, на Факултету организационих наука, Јове Илића 154, Београд 
 
 
Присутни: 
 

1. Живорад Лазић, председник УО 
2. Драган Раденовић, председник Културног клуба 
3. Бранислав Јованић, председник Научног клуба 
4. Станко Стојиљковић, председник Новинарског 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 председника Жирија за доделу Годишње 

награде 
3. Зорица Панић, особа за односе са јавношћу. 

 
 
 
Дневни ред: 
 

1. Усвајање записника са претходног састанка УО од 24.3.2015. 
2. Обезбеђење недостајућих средства за покривање трошкова ливења 20 

бронзаних КРИВАКА 
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3. Пријем нових редовних чланова: 
• Биљана Петковић, вокални солиста, предлагач Ранко Бошњак 
• Весна Димић Илић, вокални солиста, предлагач Ранко Бошњак 
• Проф. др Иван Дојчиновић, предлагач Станко Стојиљковић 
• Јелена Божовић, новинарка, предлагачи Стеван Ковачевић и Станко 

Стојиљковић 
4. Потписивање Споразума о међусобној сарадњи са другим удружењима 

• Удружење Ужичана у Београду 
• Удружење Милутин Миланковић 

5. Разно. 
 
 
Тачка 1. 
 
Записник са претходног састанака Управног одбора, од 24.3.2015. године, усвојен 
је једногласно. 
 
 
Тачка 2. 
 
Овога пролећа наручено је ливење 10 бронзаних скултура СРПСКОГ КРИВАКА 
које ће се уручивати будућим добитницима годишњих награда. Првобитна 
ливничка цена износила је 100 евра по једној скулптури. 
 
Залагањем Драгана Раденовића, ливница је пристала да излије 20 скулптура за 
1.000 евра, са чим су се сагласили чланови Управног одбора и сакупили новац за 
прву рату у износу од 350 евра. 
 
На данашњем састанку сакупљено је још 200 евра, за другу рату, и потврђено да 
ће се за наредни, мајски, састанак обезбедити још 200 евра, за трећу рату. 
 
Последња рата, у износу од 250 евра, обезбедиће се накнадно, а исплата ће се 
обавити после отклањања уочених недостатака на урађеним скулптурама. 
 
 
Тачка 3. 
 
Једногласном одлуком УО, за редовне чланове удружења СРПСКИ КРИВАК 
примљени су: 

• Биљана Петковић, вокални солиста, из Београда 
• Весна Димић Илић, вокални солиста, из Београда 
• Проф. др Иван Дојчиновић, из Београда 
• Јелена Божовић, новинарка, из Ужица. 
 

Сви новопримљени чланови биће позвани да се званично представе члановима 
Удружења и потпишу типску Приступницу, чиме ће стећи право да се њихове 
биографије поставе на веб сајт СРПСКОГ КРИВАКА.  
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Тачка 4. 
 
Председник Управног одбора обавестио је присутне да су четворица чланова 
Удружења: Божидар Раденковић, Живорад Лазић, Станко Стојиљковић и Стеван 
Ковачевић учествовали на јавној трибини у Ужичкој гимназији, под називом: 
"Човек без будућности, будућност без човека". 
 
Трибину су организовали: Удружење Ужичана у Београду, Град Ужице и удружење 
СРПСКИ КРИВАК. Том приликом потписан је и Споразум о међусобној сарадњи 
Удружења Ужичана у Београду и удружења СРПСКИ КРИВАК. 
 
Пошто удружење СРПСКИ КРИВАК има изузетно добру сарању са Удружењем 
"Милутин Миланковић" из Београда, председник Управног одбора је предложио да 
се сличан споразум потпише и са Удружењем "Милутин Миланковић". 
 
Овај предлог је прихваћен једногласно, а Управни одбор је овластио Живорада 
Лазића да, заједно са председником Удружења "Милутин Миланковић", сачини 
текст споразума и организује његово свечано потписивање. 
 
Председник Управног одбора је информисао присутне да је рачуноводствена 
агенција "Актива Плус" из Београда (бесплатно, као и до сада) сачинила Пореску 
пријаву, Порески Биланс и Изјаву о (финансијској) неактивности Удружења.  
 
Прва два документа, у папирној форми, предата су Пореској управи Општине 
Нови Београд, а трећи документ је, у електронској форми и први пут ове године - 
са електронским потписом, послат Агенцији за привредне регистре (АПР). 
 
На тај начин је благовремено регулисана и ова законска обавеза Удружења. 
 
 
Тачка 5. 
 

• Живорад Лазић је потсетио присутне да се приближава време за 
организовање Пете редовне годишње скупштине и предложио да се 
овогодишња редовна скупштина одржи у Такову, у част јубиларне двестоте 
годишњице Другог српског устанка. 

 
Једногласном одлуком Управног одбора овај предлог је прихваћен, у 
начелу, а коначна одлука биће донесена на следећем састанку Управног 
одбора на коме ће се усвојити детаљан програм и дневни ред Скупштине. 
 

• Драган Раденовић је приметио да Удружење СРПСКИ КРИВАК није, до 
сада, организовало ни једно предавање из области права и предложио да 
се неко од наредних предавања посвети проблематици вербалног деликта.  

 
Пошто у удружењу СРПСКИ КРИВАК нема тзв. "табу тема", Управни одбор 
је једногласно прихватио овај предлог, а Божидар Раденковић, председник 
Скупштине, ће се постарати да позове одговарајућег предавача за ову тему. 

 
• Станко Стојиљковић је обавестио присутне о досадашњим припремама за 

одржавање мултимедијалне манифестације посвећене 159. годишњици 
рођења Николе Тесле, која ће се одржати 10. јула 2015. године, у ужичкој 

 3 



хидроелектрани "Под градом". На тој манифетсацији ће, сходно потписаном 
Споразуму, учествовати и представници удружења СРПСКИ КРИВАК.  

 
Управни одбор је ову информацију "примио к знању", а Петар Кочовић је 
информисао присутне да ће и он, тога дана, да одржи пригодно предавање 
о Николи Тесли, у Дому омладине Београда. 
 

• Пошто су исрпене све тачке дневног реда, састанак Управног одбора је 
настављен неформалним ћаскањем о разним темама.  
 

 
Записник сачинио: 

 
 

Живорад Лазић с. р. 
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