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ЗАПИСНИК  
са састанка Управног одбора  
одржаног 19. септембра 2011. 

 
 
Састанак Управног одбора удружења "Српски Кривак", одржан је 19. септембра 
2011. године, на Факултету организационих наука у Београду. 
 
Присутни: 
 

1. Живорад Лазић, председник УО 
2. Зорица Милановић, заменик председника УО 
3. Драган Раденовић, председник Културног клуба 
4. Петар Кочовић, председник Пословног клуба 
5. Станко Стојиљковић, председник Новинарског клуба 
6. Братислав Бата Ђорђевић, председник Спортског клуба. 

 
Отсутни: 
 

1. Бранислав Јованић, председник Научног клуба 
 
Осим наведених чланова УО, састанку су присуствовали: 
 

1. Божидар Раденковић, председник Скупштине Удружења 
2. Петар Пеца Петровић, редовни члан Удружења. 
3. Маријана Деспотовић Зракић, редовни члан Удружења. 

 
 
 
Дневни ред: 
 

1. Усвајање Записника са претходног састанка УО од 31.8.2011.  

2. Разматрање и усвајање Извештаја Жирија за доделу Годишњих награда.  

3. Oрганизацијa завршне свечаности за доделу Годишњих награда.  

4. Разно. 
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Тачка 1. 
 
Записник са претходног састанака Управног одбора, од 31. августа 2011. године, 
усвојен је једногласно. 
 
 
Тачка 2. 
 
Прочитани су Записници са првог и другог састанка Жирија за доделу Годишње 
награде. 
 
Једногласно је прихваћен предлог председника Удружења, да се оба Записника 
минимално коригују (у техничком смислу). 
 
Председник Жирија је саопштио коначну одлуку Жирија да се овогодишње 
награде  удружења "Српски Кривак" доделе: 
 

1. Велимиру Бати Живојиновићу, најпознатијем српском и југословенском 
глумцу. 

2. Ранку Жеравици, прослављеном српском, југословенском и међународном 
кошаркашком тренеру. 

3. Проф. др Јасмини Вујић, познатом српском и признатом светском стручњаку 
за нуклеарну технологију и првој жени декану Факултета за нуклеарно 
инжењерство Универзитета Беркли (САД). 

4. Проф. др Жарку Видовићу, филозофу, историчару цивилизације и 
уметности, ликовном критичару, добровољцу у Априлском рату 1941. године 
и логорашу у Јасеновцу и Нарвику (Норвешка). 

5. Проф. др Предрагу Ристићу, професору архитектуре на Академији Српске 
православне цркве за уметност и конзервацију и гостујућем професору на 
универзитетима у Паризу, Бечу и Грацу. 

 
Председник Жирија је образложио због чега је изостало објављивање ове Одлуке 
у  медијима, како је то првобитно било предвиђено, а Управни одбор је то 
образложење једногласно прихватио.  
 
 
Тачка 3. 
 
Једногласном одлуком Управног одбора именован је Организациони одбор за 
припрему и одржавање завршне свечаности доделе Годишњих награда 
Удружења, у следећем саставу: 
 

1. Братислав Бата Ђорђевић, председник 
2. Саша Боројевић, члан 
3. Петар Пеца Петровић, члан 
4. Драгана Пешић Левић, члан 
5. Петар Кочовић, члан 

 
Сви чланови Управног одбора су прихватили обавезу да максимално помогну у 
извршавању појединих активности које им председник Организационог одбора 
буде доделио. 
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Једногласном одлуком Управног одбора прихваћен је предлог председника 
Организационог одбора да се завршна свечаност доделе Годишњих награда 
Удружења одржи 29. септембра, у 19 часова, у Средњој школи "Artimedia", у 
Београду, улица Војводе Мишића 41. 
 
Управни одбор је разматрао предлог сценарија завршне свечаности, који је 
сачинио Петар Пеца Петровић, члан Организационог одбора, и после дуже 
дискусије, подржао предложени сценарио - у начелу. Задужују се Петар Пеца 
Петровић и Саша Боројевић да координирају све активности у вези са  
прихваћеним сценаријом и евентуалним корекцијама истог. 
 
Једногласном одлуком Управног одбора прихваћена је понуда ливнице "Браћа 
Јеремић" из Београда да бесплатно излије пет бронзаних скулптура Српског 
Кривака, рад вајара Дргана Раденовића, редовног члана Удружења и председника 
Уметничког клуба. Задужују се Драган Раденовић и Божидар Раденковић да 
организују израду одливака. 
 
Једногласном одлуком Управног одбора прихваћен је изглед и садржај плочица на 
којима ће да буду изгравирана имена добитника награда. Задужују се Братислав 
Бата Ђорђевић и Драгана Пешић Левић да организују израду ових плочица и 
њихово причвршћивање (лепљење) на бронзане скулптуре Српског Кривака. 
 
Управни одбор је размотрио предлог за израду Знака Удружења и утврдио нацрт 
графичког решења који ће се реализовати у уметничком студију компаније "UMS" 
из Београда. Задужују се Братислав Бата Ђорђевић и Драгана Пешић Левић да 
координирају израду овога Знака. 
 
Управни одбор је размотрио предлог за израду Повеље којом се додељују 
Годишње награде Удружења и утврдио нацрт Повеље. Задужује се Петар Кочовић 
да организује израду Повеље. 
 
Задужују се Станко Стојиљковић и Драгана Пешић Левић да ураде електронске 
позивнице за ову свечаност и да их Драгана пошаље на све и-мејл и физичке 
адресе које ће да добије од Управног и Организационог одбора. 
 
Задужује се Станко Стојиљковић да уради писано Саопштење за новинаре и да га 
дистрибуира на онај начин за који буде проценио да је најбољи. 
 
Управни одбор је размотрио предлог за организацију коктела, после уручења 
награда, у фоајеу Школе и задужио Петра Кочовића да осмисли и организује овај 
коктел. 
 
 
Тачка 4. 
 
Пошто је потрошено пуно времена на претходним тачкама, Управни одбор је 
закључио да планиране ставке из тачке 4. одложи су за неку другу прилику.  

 
 
 

Записник сачинио: 
мр Живорад Лазић с. р. 


