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ЗАПИСНИК  
са састанка Управног одбора  

одржаног 2.12.2010. 
 

 
Састанак Управног одбора удружења Српски Кривак, одржан је 2. децембра 2010. 
године, у сали 304 Факултета организационих наука Универзитета у Београду. 
 
 
Присутни: 
 

1. мр Живорад Лазић, председник 
2. мр Зорица Милановић, заменик председника 
3. проф. др Драган Раденовић, председник Културног клуба 
4. др Петар Кочовић, председник Пословног клуба 
5. Станко Стојиљковић, новинар, председник Новинарског клуба 

 
Др Бранислав Јованић, председник Научног клуба, оправдано отсутан. 

 
 
Дневни ред: 
 

1. Извештај проф. Раденовића о изложби скулптура и додели награда Салона 
Гран Пале у Паризу 

2. Пријем нових чланова: 

• проф. др Радомир Михајловић  
• проф. др Радмило Петровић 
• др Радмила Ерски 
• др Славица Паунић 
• др Јован Паунић 
• мр Зорица Богдановић 
• инж. Љубиша Аврамовић 
• Миленко Васић, новинар 

3. Разматрање нацрта Правилника о додели Годишњих награда Српски 
Кривак 

4. Разно. 
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Тачка 1. 
 
Проф. Раденовић је информисао присутне о недавно одржаној изложби скулптура 
"Art en Capitale", у престижном ликовном Салону Гран Пале у Паризу, под високим 
покровитељством Француског министарства културе.  
 
Проф. Раденовић је био једини представник из Србије, на овој изложби, а његове 
скулптуре "Око свевидеће" и "Еол" привукле су велику пажњу бројних посетилаца. 
 
Проф. Раденовић је освојио Награду за скулптуру, Салона Гран Пале, за изузетно 
дело велике уметничке вредности и јединственог решења које открива један нови 
свет.  
 
Тачка 2. 
 
Председник УО је образложио приспеле предлоге за пријем нових, редовних, 
чланова Удружења, после чега је уследило појединачно гласање за сваког члана.  
 
Сви предложени кандидати су једногласно изабрани за редовне чланове 
Удружења, а њихова имена ће бити објављена на званичном сајту Удружења 
након комплетирања потребне документације. 
 
Договорено је такође, да проф. Божидар Раденковић и проф. Драган Раденовић 
упуте званичан допис г-ђи Марини Абрамовић у коме ће је замолити да у писаној 
форми приложи сагласност за прихватање почасног чланства у нашем Удружењу. 
 
Тачка 3. 
 
Председник УО је представио нацрт Правилника о додели Годишњих награда 
Српски Кривак, а затим је уследила дискусија по појединим члановима. 
 
Договорено је да сви чланови Управног одбора проуче, коригују и допуне нацрт 
Правилника, у складу са својом дискусијом на овом састанку. 
 
Тачка 4. 
 
Председник УО је информисао присутне о: текућим трошковима Удружења, 
начину покривања ових трошкова и неопходности налажења нових извора 
финансирања за будуће активности. 
 
Председник УО је изложио идеју о посети винарији "Аранђеловић" у селу Винча 
код Тополе, ради дегустације вина и дружења.  
 
Заменик председника УО је представила узорак врећице од српског платна за 
паковање брашна од Српског Кривака.  
 
 

Записник сачинио: 
мр Живорад Лазић с. р. 


