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ЗАПИСНИК  
са састанка Управног одбора  
одржаног од 6-7. јула 2011. 

 
Састанак Управног одбора удружења "Српски Кривак", започет је 6. јула 2011. 
године, у Дому културе села Јабука код Панчева, а завршен 7. јула 2011. године, у 
средњој школи "Artimedia" у Београду. 
 
 
Присутни у Јабуци: 
 

1. Живорад Лазић, председник УО 
2. Драган Раденовић, председник Културног клуба 
3. Петар Кочовић, председник Пословног клуба 
4. Бранислав Јованић, председник Научног клуба 
5. Станко стојиљковић, председник Новинарског клуба. 

 
Отсутни у Јабуци: 
 

1. Зорица Милановић, заменик председника УО 
 
Осим наведених чланова УО, на првом делу састанка у Јабуци били су присутни: 
 

1. Божидар Раденковић, председник Скупштине удружења 
2. Зорица Панић, пи-ар Удружења 
3. Олга Цветановић, редовни члан Удружења 
4. Александар Цветановић, редовни члан Удружења 
5. Зоран Бундало, редовни члан Удружења 
6. Драгана Стевовић, редовни члан Удружења 
7. Жаклина Кочовић, редовни члан Удружења 
8. Петар Пеца Петровић, кандидат за редовног члана Удружења 
9. Драгана Пешић Левић, кандидат за редовног члана Удружења 

 
 
Присутни у Београду: 
 

1. Живорад Лазић, председник УО 
2. Петар Кочовић, председник Пословног клуба 
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Отсутни у Београду: 
 

1. Зорица Милановић, заменик председника УО 
2. Драган Раденовић, председник Културног клуба 
3. Бранислав Јованић, председник Научног клуба 
4. Станко стојиљковић, председник Новинарског клуба. 

 
Осим наведених чланова УО, састанку у Београду су присуствовали: 
 

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

награде Удружења и 
3. Зорица Панић, пи-ар Удружења 
4. Братислав Ђорђевић, редовни члан Удружења 
5. Петар Пеца Петровић, кандидат за редовног члана Удружења 
6. Драгана Пешић Левић, кандидат за редовног члана Удружења 
7. Десетак угледних личности, из разних области, у својству гостију. 

 
 
 
Дневни ред: 
 

1. Усвајање записника са претходног састанка УО 
2. Покретање иницијативе за подизање споменика Српским научним 

великанима 
3. Оснивање Спортског клуба и именовање председника Спортског клуба 
4. Пријем нових редовних чланова 

• M.Sc. Marina Vela Nuñez 
• Пеца Петровић Марш, дипл.инж.маш 
• Зоран Љубичић, дипл. инж.ел. 
• Драгана Пешић Левић 
• Саша Боројевић 

5. Приступне беседе новопримљених чланова 
6. Разно. 

 
 
Тачка 1. 
 
Записник са претходног састанака Управног одбора, од 5. априла 2011. године, 
усвојен је једногласно. 
 
 
Тачка 2. 
 
На предлог Станка Стојиљковића, председника Новинарског клуба, покренута је 
званична иницијатива за подизање споменика Српским научним великанима: 

• Николи Тесли 
• Михајлу Пупину 
• Милутину Миланковићу и 
• Руђеру Бошковићу 

 
на Студентском тргу у Београду.  
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Утврђен је оквирни редослед активности и, у вези са њим,  дата су задужења 
појединим члановима Удружења да започну прелиминарне разговоре са 
председником Српске академије наука и уметности, ректором Универзитета у 
Београду и другим значајним личностима из друштвено-политичког живота. 
 
 
Тачка 3. 
 
Акламацијом је прихваћен предлог проф. др Божидара Раденковића, председника 
Скупштине Удружења, да се формира Спортски клуб Удружења и да се именује  
Братислав Бата Ђорђевић, кошаркашки тренер, за председника Спортског клуба. 
 
 
Тачка 4. 
 
Петар Кочовић, председник Пословног клуба, образложио је своје предлоге за 
пријем Марине Вела Нуњез и Драгане Пешић Левић за редовне чланове 
удружења. 

Братислав Бата Ђорђевић, председник Спортског клуба, образложио је своје 
предлоге за пријем Петра Пеце Петровића и Саше Боројевића за редовне 
чланове удружења. 

Живорад Лазић је образложио предлог Стевана Ковачевића за пријем Зорана 
Љубичића за редовног члана Удружења. 

Сви образложени предлози, су акламацијом и уз велики аплауз прихваћени, а 
онда је Живорад Лазић, председник УО Удружења, новопримљеним, присутним, 
члановима поделио чланске карте и по једну врећицу брашна од Кривака.  

 
 
Тачка 5. 
 
Успостављен је видео линк са Марином Вела Нуњез, која се тренутно налазила у 
Монпељеу (француска), и са њом је обављен пригодан разговор поводом њеног 
пријема у Удружење "Српски Кривак". Марини је показана њена чланска карта и 
брашно од Кривака, а она је чврсто обећала да ће, чим одбрани своју докторску 
дисертацију, да дође у Србију, да се види са нама и да преузме своје поклоне.  
 
У име новопримљених чланова, скупу се обратио Петар Пеца Петровић и, на 
веома духовит начин, прочитао своја најновија књижевна остварења: Трактат о 
Криваку и Поему о Криваку. 
 
 
Тачка 6. 
 
Председник УО је информисао присутне о жељи чланова Удружења да саграде 
своју "летњу базу" на територији града Београда, за своје чланове и њихове госте.  
 
Ова база би се састојала од једног, даскама, покривеног и, са стране отвореног, 
правоугаоног објекта на стубовима, оријентационе површине од 100 m2 који би се 
састојао од следећих целина: 
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• У једном крају би се налазио затворени дрвени бифе, са шанком, 
судопером, фрижидером и осталим садржајима за ту намену 

• На другом крају би се налазила затворена дрвена воденица у коју би се 
инсталирао нови механизам набављен у селу Дубље код Трстеника. 

• У средини преосталог простора биле би постављене клупе и столови од 
масивног дрвета. 

 
На прикладном делу објекта, крупним дрвеним словима, био би исписан назив 
Удружења, а исперед објекта би била постављена велика дрвена скулптура 
Српског Кривака. 
 
Овај објекат би, првенствено, служио за: службене и неслужбене састанке 
чланова Удружења и њихових гостију, мељаву брашна од Српског Кривака и 
показивање градској деци и омладини како се меље најбоље брашно од кукуруза 
и других житарица. 
 
Наша идеја је да саграђени објекат пренесемо на власника замљишта, а да, 
заузврат, добијемо несметано право коришћења истог у периоду од 99 година. 
 
Трочлана комисија у саставу: Братислав Ђорђевић, Милован Матијевић и 
Живорад Лазић обишла је три потенцијалне локације у ужем и ширем подручју 
града.  
 
Братислав Ђорђевиђ је, у име комисије, поднео усмени извештај овом скупу и 
наговестио даље активности које су неопходне за реализацију ове занимљиве 
идеје. 
 
 
 
 
  
 

Записник сачинио: 
мр Живорад Лазић с. р. 


