
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ЗАПИСНИК  
са састанка Управног одбора  

одржаног 30. октобра 2014. 
 
 
Састанак Управног одбора удружења "Српски Кривак", одржан је 30. октобра 2014. 
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 
6. Братислав Ђорђевић, председник Спортског клуба. 

 
Отсутни: 
 

1. Зорица Милановић, заменик председника УО 
 
Осим чланова УО, састанку су присуствовали: 
 

1. Божидар Раденковић, председник Скупштине удружења 
2. Милован Матијевић, заменик председника Жирија за доделу годишњих 

награда 
3. Зорица Богдановић, секретар Управног одбора. 

 
 
Дневни ред: 
 

1. Усвајање записника са претходног састанка УО од 17.9.2014. 
2. Разматрање Извештаја и предлога Жирија за доделу Годишњих награда 

СРПСКИ КРИВАК 2014.  
3. Доношење Одлуке о добитницима Годишњих награда СРПСКИ КРИВАК 

2014.  
4. Доношење Одлуке о термину и месту одржавања Свечане академије на 

којој ће се доделити награде. 
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5. Организација Свечане академије и појединачна задужења чланова 
Удружења. 

6. Пријем нових редовних чланова 
7. Разно 

 
 
Тачка 1. 
 
Записник са претходног састанака Управног одбора, од 17.9.2014. године, усвојен 
је једногласно. 
 
 
Тачка 2. 
 
Станко Стојиљковић, председник Жирија за доделу Годишњих награда СРПСКИ 
КРИВАК 2014. поднео је писани, и потписани, Извештај са предлогом кандидата за 
добијање овогодишњих награда.  
 
Управни одбор је размотрио Извештај и предлог Жирија и једногласно оценио да 
је Жири, и овога пута, предложио изванредне кандидате.  
 
 
Тачка 3. 
 
На предлог Жирија, Управни одбор је донео једногласну 
 

ООДДЛЛУУККУУ  
ддаа  ссее  ГГооддиишшњњаа  ннааггррааддаа  ССРРППССККИИ  ККРРИИВВААКК  22001144..  ддооддееллии::  

 
1. Гордани Вуњак Новаковић, за изузетна достигнућа у области науке. 

Гордана Вуњак Новаковић је највише цитирани српски научник, до сада. 
Налази се у самом, светском, врху нове научне дисциплине 
"Бионжењерство ткива". Прва је Српкиња чланица Америчке академије 
наука. Инострани је члан Српске академије наука и уметности. Редовни је 
професор на Универзитету Колумбија. 

2. Бориславу Бори Станковићу, за изузетна диостигнућа и заслуге у области 
спорта. Борислав Станковић је доживотни почасни генерални секретар 
FIBA, дугогодишњи члан Међународног олимпијског комитета и први Србин 
члан Хола славних кошаркаша. 

3. Миодрагу Живковићу, за изузетна достигнућа у ликовној и вајарској 
уметности. Миодраг Живковић је вајар и некадашњи декан Факултета 
примењених уметности. Аутор је бројних скулптура и споменика од који се 
посебно издвајају: Споменик стрељаним ђацима у Крагујевцу, Споменик 
југословенском усељенику у Чилеу, Споменик битке на Сутјесци итд.   

4. Матији Бећковићу, за изузетна достигнућа у књижевности. Матија Бећковић 
је један од највећих српских писаца и песника. Редовни је члан Српске 
академије наука и уметности. Добитник је бројних књижевних награда у 
земљи и иностранству. 
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Тачка 4. 
 
Управни одбор је донео једногласну одлуку да се Свечана академија, на којој ће 
се доделити награде, одржи 25. новембра 2014. године, са почетком у 19 часова, у 
Уметничкој средњој школи ARTIMEDIA, Булевар Војводе Мишића 41, Београд. 
 
 
Тачка 5. 
 
Свечану академије ће организовати Управни одбор, са следећим задужењем 
чланова Удружења: 
 
 

1. Станко Стојиљковић  
• сценарио и режија Свечане академије 
• организација уметничког дела програма 
• конципирање рачунарских презентација и пројекција 

 
2. Братислав Ђорђевић  

• обезбеђење простора у Уметничкој средњој школи ARTIMEDIA 
• израда плочица са именима награђених 
• помоћ у организацији уметничког дела програма 

 
3. Петар Кочовић  

• израда корица за Повеље 
• достава изворног фајла Повеље Зорици Богдановић 
• организација коктела "Пројобоз" у сарадњи са Милованом Матијевићем 

 
4. Драган Раденовић  

• ливење скулптура СРПСКИ КРИВАК 
• причвршћивање плочица са именима награђених на постоља скулптура 

 
5. Зорица Богдановић  

• израда рачунарских презентација и пројекција  
• штампање Повеља са именима награђених 
• помоћ оператеру ARTIMEDIЕ 

 
6. Зорица Панић  

• вођење програма Свечане акакдемије, заједно са Бобаном Ковачевићем  
• односи са јавношћу  и дистрибуција саопштења за медије 

 
7. Живорад Лазић  

• израда електронских позивница и слање члановима и пријатељима 
Удружења. У случају његове спречености, ово задужење преузима 
Зорица Богдановић 
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Тачка 6. 
 
На предлог Драгана Раденовића и Братислава Ђорђевића, једногласном одлуком 
Управног одбора, за редовног члана Удружења примљен је Зоран Симанић, 
дипломирани грађевински инжењер, из Београда. 
 
 
Тачка 7. 
 

• Једногласно је подржана иницијатива да се, до Свечане академије, 
одштампа књига са причама и бајкама за децу и одрасле, Петра Петровића 
Марша, редовног члана Удружења, који је сваке недеље, током 2014. 
године, писао по једну причу и објављивао је на веб сајту  СРПСКОГ 
КРИВАКА. Књига ће се делити, бесплатно, свим учесницима и посетиоцима 
Свечане академије. 

 
• Једногласно је подржан предлог Станка Стојиљковића да се, до краја 2015. 

године, поводом  петогодишњице оснивања Удружења, напише и одштампа 
луксузна монографија СРПСКОГ КРИВАКА. Управни одбор је овластио 
Станка Стојиљковића да преузме на себе организацију уређивања, писања 
и штампања ове монографије, а остали чланови Удружења ће му, сходно 
својим могућностима и жељама, пружити сву могућу помоћ, укључиво и 
финансијску.  

 
• Управни одбор је задужио Божидара Раденковића и Живорада Лазића да, 

после Свечане академије, анализирају базу података о члановима 
Удружења, да утврде шта све у тој бази недостаје и да предузму потребне 
мере за њено ажурирање. Ажурирање базе односи се подједнако на 
податке, на чланове и на њихове биографије. 

 
• Председник УО, Живорад Лазић, известио је присутне о тренутном износу 

средстава чланова која се налазе код њега на чувању. Ова средства ће се, 
као и до сада, употребљавати за покривање ситнијих текућих трошкова. 

 
• Остале саопштене информације биле су искључиво информативног 

карактера, па се, као такве, нису нашле у овом записнику. 
 
 
 
 

Записник сачинио: 
Живорад Лазић с. р. 
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