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ЗАПИСНИК  
са састанка Управног одбора  

одржаног 5.4.2011. 
 
Састанак Управног одбора удружења Српски Кривак, одржан је 5. априла 2011. 
године, у сали Скупштине општине Нови Београд. 
 
 
Присутни: 
 

1. мр Живорад Лазић, председник УО 
2. мр Зорица Милановић, заменик председника УО 
3. проф. др Петар Кочовић, председник Пословног клуба 
4. др Бранислав Јованић, председник Научног клуба. 

 
Отсутни: 
 

1. проф. др Драган Раденовић, председник Културног клуба 
2. Станко стојиљковић, председник Новинарског клуба. 

 
Осим наведених чланова УО, састанку су присуствовали: 
 

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

награде Удружења и 
3. Зорица Панић, пи-ар Удружења. 

 
 
Дневни ред: 
 

1. Усвајање записника са претходног састанка УО. 
2. Усвајање Правилника о додели годишње награде удружења "Српски Кривак". 
3. Пријем новог редовног члана, Милорада Јевђовића, дипл. инж. технол. 
4. Информације председника УО о текућим активностима: 

• проналажење оригиналне документације о "Селевачком случају" 
• излет, дружење, млевење и паковање брашна од Кривака 
• припреме за одржавање годишње Скупштине Удружења. 

5. Разно. 
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Тачка 1. 
 
Записник са претходног састанака Управног одбора од 22. фебруара 2011. године, 
усвојен  једногласно. 
 
 
Тачка 2. 
 
Правилник о додели Годишње награде удружења "Српски Кривак" усвојен 
једногласно и биће постављен на веб сајту Удружења (као и остали документи). 
 
 
Тачка 3. 
 
Једногласно је потврђен пријем Милорада Јевђовића, дипл. инж. технол. из 
Лучана, за редовног члана Удружења. 
 
 
Тачка 4. 
 
Предсдник Управног одбора је информисао присутне о: 

• Проналажењу оригиналне документације о "Селевачком случају" из 1831. 
године, у Архиву Србије, и предузетим активностима у вези: читања, 
односно дешифровања рукописа, израде штампаног преписа у изворном 
језику и ортографији, и превођења тога преписа на савремени српски језик.  

• Предстојећем излету, дружењу и мељави брашна од Кривака у једној од 
активних воденица на реци Каменици, која припада ширем подручју 
Овчарско-кабларске клисуре. Чланови УО су једногласно прихватили 
предложени термин (14. мај 2011. године) и садржај излета. Договорено је, 
такође, да се уместо предложеног индивидуалног превоза организује 
заједнички аутобуски превоз. 

• Предстојећој Годишњој скупштини Удружења, која би требало да се одржи 
почетком јуна 2011. године. Размотрено је неколико идеја и једногласно 
прихваћен предлог председника УО да се редовна годишња Скупштина 
одржи у селу Винча код Тополе, у сали за презентације винарског подрума 
"Александровић". Закључено је, такође, да се тога дана организује 
целодневно дружење у Тополи и  Винчи, са одговарајућим културно-
забавним програмом и аутобуским превозом. 

 
 
Тачка 5. 
 
За ову тачку није било конкретног материјала, а ни времена (јер се приближавао 
заказани почетак предавања проф. др Петра Кочовића о Мајанском календару). 
 
 
 

Записник сачинио: 
мр Живорад Лазић с. р. 


