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ЗАПИСНИК  
са састанка Управног одбора  
одржаног 5. марта 2014. 

 
 
Састанак Управног одбора удружења "Српски Кривак", одржан је 5. марта 2014. 
године, на Факултету организационих наука, Јове Илића 154, Београд 
 
 
Присутни: 
 

1. Живорад Лазић, председник УО 
2. Бранислав Јованић, председник Научног клуба 
3. Станко Стојиљковић, председник Новинарског клуба 
4. Драган Раденовић, председник Културног 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 годишње 
награде. 

 
 
Дневни ред: 
 

1. Усвајање записника са претходног састанка УО од 29.11.2013. 

2. Извештај председника клубова о активностима клубова од претходног 
заседања УО до данас. 

3. Уручење Годишње награде СРПСКИ КРИВАК 2013. Проф. др Амфилофију 
Радовићу, Архиепископу цетињском и Митрополиту црногорско-приморском. 
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4. Пријем нових редовних чланова  

• проф. др Нада Костић, ендокринолог 
• проф. др Димитрије Панфилов, естетски хирург 
• др Светлана Анђелић, професор струковних студија 
• др Марко Вулић, професор струковних студија 
• мр Љубица Пецарски, академски сликар 
• мр Срђан Огњановић, дипломирани математичар 
• Гордана Симић Јелић, дипл.инж.орг.рада 
• Божидар Николић, професор физичког васпитања. 

5. Представљање новопримљених чланова Удружења 

6. Израда и уручење чланских карата оним члановима Удружења којима нису 
уручене 

7. Покретање научног часописа "Анали Српског Кривака" са две свеске: 

• Природне и техничке науке 
• Уметност, хуманистичке и друштвене науке 

8. Промоција и подршка 27. Београдском маратону и другим спортским 
манифестацијама у којима учествују чланови СРПСКОГ КРИВАКА 

9. Разно 

• Финансијски извештај за 2013. годину 
• Средства чланова Удружења за покривање текућих трошкова 
• Непотписане приступнице 
• Недостајуће биографије и контакт подаци 
• Визуелни идентитет Удружења 
• Обезбеђење дела средства за ливење скулптуре Михајла Пупина. 

 
 

 
 
 
Тачка 1. 
 
Записник са претходног састанака Управног одбора, од 29.11.2013. године, 
усвојен је једногласно. 
 
 
Тачка 2. 
 
Председници клубова су се, укратко, осврнули на бројне активности које су 
реализоване од претходног састанка УО до данас и изразили задовољство због 
испољеног заједништва већине чланова Удружења у реализацији тих активности.  
 
Сличну оцену изнео је и Божидар Раденковић, председник Скупштине, и нарочито 
истакао позитиван ефекат од заједничког рада (sinergia) и бомбардовања идејама 
(Brainstorming). 
 
Председник УО, Живорад Лазић, је нагласио да је свака активност Удружења 
забележена и да је, на одговарајући начин, представљена на веб сајту. 
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Тачка 3. 
 
Председник Скупштине, Божидар Раденковић, информисао је присутне и пренео 
своје утиске са пригодног уручења Годишње нагрдаде СРПСКИ КРИВАК 2013. 
проф. др Амфилофију Радовићу, које је одржано 18. фебрауара 2014. године, у 
Парохојском дому Храма Светог Саве на Врачару. 
 
Своје задовољство овим догађајем исказали су: Станко Стојиљковић, председник 
Жирија и Драган Раденовић, члан Жирија за доделу годишње награде СРПСКИ 
КРИВАК 2013. 
 
Управни одбор је потврдио да је, чином примања Награде и потписивањем 
Приступнице, проф. др Амфилофије Радовић постао редовни члан удружења 
СРПСКИ КРИВАК. 
 
 
Тачка 4. 
 
Једногласном одлуком Управног одбора, за редовне чланове Удружења 
примљени су:  

• проф. др Нада Костић, ендокринолог 
• проф. др Димитрије Панфилов, естетски хирург 
• др Светлана Анђелић, професор струковних студија 
• др Марко Вулић, професор струковних студија 
• мр Љубица Пецарски, академски сликар и 
• мр Срђан Огњановић, дипломирани математичар 
• Гордана Симић Јелић, дипл.инж.организ.рада 
• Божидар Николић, професор физичког васпитања. 

 
Биографије новопримљених чланова биће постављене на веб сајт Удружења 
после њиховог формалног представљања члановима Управног одбора и 
потписивања типске Приступнице.  
 
Ово се не односи на честе посетиоце наших активности: Наду Костић, Љубицу 
Пецарски и Срђана Огњановића чије биографије могу, одмах, да буду постављене 
на веб сајту Удружења.  
 
 
Тачка 5. 
 
Управни одбор је донео одлуку да се, најкасније до Редовне годишње скупштине, 
организује представљање новопримљених кандидата.  
 
Време, место и начин представљања, утврдиће њихови предлагачи и председник 
Скупштине, Божидар Раденковић. 
 
 
Тачка 6. 
 
Председник УО је предочио присутнима да више од 30 чланова Удружења није 
добило чланску карту из следећих разлога:  
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• недостатак квалитетних клипова Кривака, 
• недостатак готовог новца за набавку осталих елемената чланских карата и 
• слаба заинтересованост већине чланова.  

 
Први разлог ће се превазићи ближом сарадњом са Еколошким удружењем 
"Драгачево" чији су чланови започели са масовним узгајањем Кривака. Други 
разлог ће се превазићи појединачним добровољним прилозима изабраних 
чланова Удружења, а трећи - организацијом неке занимљиве манифестације на 
коју ће доћи већина чланова Удружења и којима ће се, том приликом, уручити 
чланске карте. 
 
 
Тачка 7. 
 
Управни одбор је донео начелну одлуку да се покрене процедура за издавање 
научног часописа "Анали Српског Кривака", са две свеске: 

• Природне и техничке науке и  
• Уметност, хуманистичке и друштвене науке. 

 
Председник Скупштине удружења, Божидар Раденковић, се понудио да, са својим 
сарадницима, сачини детаљни елаборат о покретању овог часописа, са чиме су се 
сложили сви чланови УО.  
 
 
Тачка 8. 
 
Председник Спортског клуба, Братислав Ђорђевић, је информисао присутне о: 

• припремним активностима за организацију 27. Београдског маратона,  
• оснивању "Фондације спорта младих" и 
• покретању пројета "Стварајмо спортисте". 

 
Чланови УО су се сагласили да ће подржати наведене манифестације и 
иницијативе и да ће свако, у складу са својим могућностима, да учествује у 
њиховој промоцији и реализацији. 
 
 
Тачка 9. 
 
Председник УО, Живорад Лазић, информисао је присутне о следећем: 
 

• Књиговодсвена агенција "Актива Плус" је, и ове као и претходних година, 
сачинила Финансијски извештај удружења СРПСКИ КРИВАК за 2013. годину, 
који је благовремено достављен Пореској управи Општине Нови Београд и 
Агенцији за привредне регистре.  

• Тренутно (негативно) стање готовине, која је формирана од добровољних 
прилога чланова Удружења и намењена за покривање текућих трошкова, 
представља један од разлога за велики број неуручених чланских карата. 
Видевши тренутно стање готовине, четворица чланова Удружења су дали 
нове прилоге. 
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• Повећава се број непотписаних приступница, па су неке од њих, на лицу 
места, раздељене присутним члановима Удружења који су обећали да ће 
учинити све да ове приступнице у најкраћем року да буду потписане. 

• За неке чланове Удружења нису достављени контакт подаци и ћириличне 
биографије, па је договорено да се то обезбеди преко њихових предлагача. 

• Визуелни идентитет Удружења није коначно решен, упркос великој потреби 
и закључку са претходног заседања Скупштине. Још увек се користе 
привремена решења знака, меморандума и печата. Било је, у међувремену, 
неколико покушаја да се уради нови знак али ни једно од понуђених решења 
није задовољило већину чланова УО. Због тога је закључено да се овај 
задатак повери Драгану Раденовићу, а он ће сам да одлучи на који ће начин 
да га реализује. 

• Предлог Петра Кочовића да се пошаље допис Регистру националног 
Интернет домена Србије (РНИДС) у коме ће да се затражи део средства за 
финансирање ливења и постављање бронзане скулптуре Михајла Пупина, 
рад вајара Драгана Раденовића, на платоу испред зграде техничких 
факултета, није наишао на једногласну подршку, па је закључено да се о 
томе разговара неком другом приликом.  

 
 
 
 

Записник сачинио: 
Живорад Лазић с. р. 


