
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VV  РРЕЕДДООВВННАА  ГГООДДИИШШЊЊАА  ССККУУППШШТТИИННАА  
ТТААККООВВОО,,  ССУУББООТТАА,,  66..  ЈЈУУНН  22001155..  

 
Управни одбор удружења СРПСКИ КРИВАК, на седници одржаној 29. априла 2015. 
године, донео је Одлуку да се V редовна годишња скупштина одржи у суботу 6. јуна 
2015. године, у засебној сали ресторана "Запис" у Такову, са почетком у 12 часова. 
 

 
 

 
ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ РЕДА 

 
1. Отварање заседања 
2. Конституисање радног председништва: председавајући, члан и записничар 
3. Усвајање дневног реда  
4. Усвајање Записника са IV редовне годишње скупштине, одржане 7. јуна 

2014. године, који се налази на:  http://www.krivak.rs/klubovi/skupstina.html 
5. Поздравни говор и извештај председника Удружења  
6. Извештај о раду Удружења између две Редовне годишње скупштине 

• Извештај председника Управног одбора 
• Извештај председника клубова: Културног, Научног, Новинарског, 

Пословног и Спортског 
• Извештај председника Жирија за доделу годишњих награда 

7. Избор-реизбор: 
• Председника Скупштине - председника Удружења 
• Председника УО 
• Заменика председника УО 
• Председника клубова: Културног, Научног, Новинарског, Пословног и 

Спортског 
• Председника Жирија за доделу годишњих награда 
• Заменика председника Жирија за доделу годишњих награда 

8. Усвајање смерница за рад Удружења до следеће Редовне годишње 
скупштине 

9. Уручење чланских карата 
10. Разно. 

УДРУЖЕЊЕ "СРПСКИ КРИВАК" 

011/3950-841 
office@krivak.rs 
www.krivak.rs  

МБ     28021089 
ПИБ  106732651 
TР     330-4010073-04 
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ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА 
 
 
       до   9:30 Индивидуални долазак и окупљање учесника Скупштине испред Музеја 

рудничко-таковског краја, Синђелићева 7, Горњи Милановац 
  9:30 - 10:00 Посета Музеју рудничко-таковског краја (улаз бесплатан) 
10:00 - 10:15 Вожња до Музеја дргог српског устанка у Такову 
10:15 - 10:45 Посета Музеју другог српског устанка у Такову (улаз 150 динара) 
10:45 - 11:15 Шетња до цркве-брвнаре, обилазак цркве и повратак на паркинг испред 

Музеја 
11:15 - 11:30 Вожња до паркинга испред Кнежевих ливада и ресторана "Запис" 
11:30 - 12:00 Освежење у ресторану "Запис" (кафа и кисела вода или неко домаће 

безалкохолно пиће) 
12:00 - 14:00 Скупштинско заседање у засебној климатизованој сали 
14:00 - 16:00 Заједнички ручак у сали (домаћи аперитив, чорба, сезонска салата, 

хлеб, свињско печење, пита јабучара и домаће пиће) 
16:00 - 16:30 Шетња по Кнежевим ливадама и обилазак Споменичког комплекса 

другог српског устанка. 
После 16:30  Индивидуални повратак, са или без посете Савинцу и Брусници. 

 
Цена комплетног аранжмана у ресторану "Запис" износи 1.200 

динара по особи и плаћа се на лицу места овлашћеном 
представнику СРПСКОГ КРИВАКА. 

  
 

 
 
 

Позивамо чланове и пријатеље удружења СРПСКИ КРИВАК да нам се придруже! 
 
 
 
 

Председник Управног одбора 
 
 
 

мр Живорад Лазић, дипл.инж. 
 
 

Детаљније информације, налазе се у наставку: 
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Има више разлога због чега је изабрана баш ова локација за одржавање V редовне 
годишње скупштине, а један од њих је значајан јубилеј - двеста година од подизања 
Другог српског устанка.  
 
Таково је знаменито место у близини Горњег Милановца. Од Београда је удаљено 
око 2 сата лагане вожње. Препоручује се пут преко Љига и Рудника (135 km) или 
преко Тополе и Рудника (125 km). Никако не идите најкраћим локалним путевима 
који су разровани због изградње коридора ХI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пре почетка Скупштине 
посетићемо Музеј рудничко-
таковског краја у самом центру 
Горњег  Милановца (улица 
Синђелићева број 7).  
 
У њему је припремљена посебна 
изложба посвећена Другом 
српском устанку и династији 
Обреновића, а експонати су 
прикупљени и донесени из 
неколико српских  музеја. У музеју 
се налазе и легати браће 
Настасијевић, Боже Продановића 
и породице Лазић. Улаз је 
бесплатан! 
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Долазећи из правца Београда, најбоље је да "прескочите" први улазак у Горњи 
Милановац. Наставите магистралом до петље код "Норвешке куће" и на петљи, где 
се налази путоказ за Таково, скрените десно. Возите се стотињак метара узбрдо ка 
центру града и поново скрените десно, у трећу улицу која се налази испод парка и 
цркве. Зграду музеја не можете никако да промашите. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
После музеја настављамо вожњу ка Такову. Пут је пристојан и на дестом километру 
од Горњег Милановца стижемо испред зграде некадашње основне школе чију 
изградњу је започео краљ Милан, а довршио његов син краљ Александар 
Обреновић. У тој згради сада се налази музеј у коме се чувају бројни експонати 
посвећени Другом српском устанку, а међу њима су најзначајнији: остаци Таковског 
грма, слика Паје Јовановића "Таковски устанак" и Таковски крст. Испред музеја има 
довољно места за паркирање, а улаз је 150 динара за групне посете. 
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Повише музеја, 450 метара узбрдо, налази се црква-брвнара изграђена 1795. 
године. У овој цркви, на Цвети 23. априла 1815. године, после свете литургије, прота 
Мелентије Павловић је причестио устанике који су се заклели на верност Милошу 
Обреновићу. У порти цркве налази се камен на које се попео Милош Обреновић и 
објавио Устанак чувеном реченицом: "Ето мене, ето вас, рат Турцима!". До цркве 
брвнаре и назад иде се пешице. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По повратку из цркве возимо се километар ипо до центра села у коме се налази 
продавница, пошта, амбуланта и национални ресторан "Запис". Испред ресторана је 
велики паркинг, а поред паркинга се налази споменички комплекс "Кнежеве Ливаде". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У ресторану "Запис" чека нас власник ресторана Бранко Јоксић и његова супруга 
Слободанка, а затим следи пиће добродошлице: кафа и кисела вода (ко не пије кафу 
може да узме неко друго освежавајуће пиће). 
 
Тачно у подне, требало би да отпочне "јубиларно" заседање V редовне годишње 
скупштине, у засебној климатизиваној сали ресторана "Запис". 
 
По завршетку скупштинског заседања послужиће се аперитив: домаћа ракија, вињак, 
коњак, пелинковац... а онима који не пију алкохолна пића следује сок, кока-кола, 
менерална вода... После аперитива послужиће се заједнички ручак: чорба, хлеб, 
сезонска салата, свињско печење и пита јабучара. И на крају, како и приличи, још 
једно пиће: пивце, винце или неко друго домаће пиће по жељи. 
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По завршетку ручка предвиђена је лагана шетња по Кнежевим ливадама на којима 
се налази Споменички комплекс посвећн Другом српском устанку. 
 
На том простору се одвајкада налазио стари Таковски грм (храст лужњак који је 
служио као сеоски Запис). Претпоставља се да је у доба подизања устанка овај грм 
имао између 300 и 400 година. Предање говори да је, после објаве устанка, Кнез 
Милош одјахао до свог конака у Горњој Црнући, обукао војводско одело и вратио се 
у Таково (код Таковског грма) где се окупила маса народа. Под овим грмом кнез 
Милош је развио устаничку заставу и позвао способне мушкарце да се придруже 
устаницима у борбу за ослобођење од Турака.  
 
Негде пред Милошеву смрт, кнез Мијаило је приметио да је стари Таковски грм 
почео да се суши, па је изабрао један од околних здравих храстова и закрстио га 
(освештао) за нови запис. Том приликом кнез Михаило је откупио пар хектара 
околног земљишта, па је цео тај простор назван Кнежевим ливадама. 
 
Године 1887, у време краља Милана, недалеко од старог грма, подигнут је споменик 
таковским устаницима и кнезу Милошу. Споменик је урадио вајар Михаило Чебинац 
из Краљева, а по скици инжењера Манока. То је четворострани обелиск од црвеног 
полираног мермера који је постављен на шестоугаоно подножје и ограђен са шест 
стубова повезаних ланцима.  
 

 
На споменику се налазе стихови 
Љубомира Ненадовића:  
 
Овај грм ће време да осуши 
И камени стуб ће да поруши 
Ал Србија вечито стајаће 
И Милоша име спомињаће. 
 
 
 
 
 

 
Почетком двадесетог века, на Кнежевим ливадама, народ Округа рудничког отпочео 
је изгрању дворца за краља Александра и краљицу Драгу Обреновић. Дворац је 
имао 36 просторија, салон и билијар салу. Завршен је и предат краљевском пару, на 
Малу госпојину 1902. године, у коме нису преспавали ни једну ноћ.  
 

 
Исте 1902. године, једна летња олуја 
извалила је стари Таковски грм и најавила 
трагичан крај династије Обреновић.  
 
После мајског преврата, 1903. године, 
дворац је препуштен забораву и зубу 
времена, да би 1917. године у једном 
пожару изгорео до темеља.  
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На Кнежевим ливадама је и нови споменик 
кнезу Милошу - дело вајара Петра 
Убавкића под називом "Таковски устанак".  
 
Композиција је рађена је за Светску 
изложбу у Паризу 1900. године, али је у 
Таково стигла тек 1990. године, приликом 
прославе 175 година од подизања Другог 
српског устанка. Копија овога споменика 
постављена је на платоу између Владе 
Републике Србије и Министарства 
финансија у улици Кнеза Милоша у 
Београду. 

 
Храст (Запис) кнеза Михаила олистао је последњи пут 1992. године. Његово 
осушено стабло је немо подсећање на просвећеног кнеза и угашену династију 
Обреновића. 
 

23. априла 1995. године, народ општине 
Горњи Милановац засадио је млади 
таковски грм. Поред њега се налази 
спомен плоча са стиховима Милована 
Витезовића: 
 
Ту је нова Србија створена 
У народу храстових корена. 
Све љубећи слободу и част 
Поново смо посадили храст. 
Да и даље широм наших страна 
Над Србијом слобода се грана, 
Да сачува заветни нам глас 
Ево мене, а ето и вас. 

 

 
 
Ко буде желео, може колима да прође кроз Кнежеве ливаде и да се одвезе до 
знаменитог места Савинац које се налази на 4 km од центра Такова. У Савинцу се 
налзе извори минералне воде (који утичу у реку Дичину) и манастир Савинац, 
задужбина кнеза Милоша. У поду цркве сахрањени су бројни чланови породице 
Вукомановић, а међу њима и Мина Вукомановић - ћерка Вука Караџића. Из ове 
породице је и кнегиња Љубица. 
 

По повратку из Такова или Савинца проћи 
ћете кроз село Брусницу које се налази на 
улазу у Горњи Милановац.  
 
У порти брусничке цркве налазе се гробови 
Милошеве полубраће Милана и Јакова и 
њихових супруга Стоје и Ђурђије, па ко 
буде желео може да сврати и да их посети. 
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