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Предавања у оквиру  
Удружења Српски Кривак 



Станко Стојиљковић 

• 3. јун 2015. - предавање у Академији инжењерских наука Србије тему 
"Хоће ли машине искоренити људе? 

• 19. фебруар 2016. - предавање у Евергрин клубу ресторана Тајни 
зачин на тему "Највећа тајна Николе Тесле". 

• 31. март 2016. -  предавање у Међународном центру за истраживање 
наслеђа Николе Тесле "Хоће ли нас машине искоренити?"  

• 18. децембар 2015. - говор на Свечаној Академији посвећеној Милеви 
Марић Ајнштајн у Свечаној сали Ректората Универзитета у Београду 



Јелена Божовић  

• 19. јун 2015. - пристуно предавање Јелена Божовић новинарке РТС-а и 
редовне чланице удружења СРПСКИ КРИВАК под називом:  
"Утисци из ЦЕРНА" 



Лаура Барна 

• 23. јун 2015. - Књижевно вече "Фантастична је фантастика" 

• Нова књига Лауре Барне, редовне чланице удружења СРПСКИ 
КРИВАК, под називом: "Црвени пресек". 



Милан Димитријевић  

• 30. јун 2015. - пристуно предавање проф. др Милана Димитријевића, 
астронома, физичара, песника и редовног члана удружења СРПСКИ 
КРИВАК, под називом: "Астроинформатика и виртуелне 
опсерваторије" у просторијама Удружења "Милутин Миланковић" 

 



Снежана Јандрлић Момчиловић  

• 30. јун 2015. - предавање редовне чланице удружења СРПСКИ КРИВАК 
Снежане Јандрлић Момчиловић под називом: "Макробиотиком до 
чистих мисли и добрих дела" у Нишком културном центру. 

 

 



Јелена Мила 

• 10. јул 2015. - представљањe књиге Јелене Миле, редовне чланице 
СРПСКОГ КРИВАКА, под називом: "Челичне ратнице " у Парохијском 
дому Храма св. Саве на Врачару. 

 



Тијанa Мандић  

• 10. септембар 2015. - приступно предавање редовна чланица 
удружења СРПСКИ КРИВАК проф. др Тијане Мандић називом: 
"Психологија креативности" на Факултету организационих наука 

 



Часлав Оцић 

• 15. септембар 2015. - представљање књиге Часлава Оцића, почасног 
члана удружења СРПСКИ КРИВАК под називом: "Могуће стратегије 
развоја Србије“ у САНУ. 

 



Зоран Бојковић  

• 24. септембар 2015. - пристуно предавање проф. др Зорана Бојковића, 
редовног члана удружења СРПСКИ КРИВАК под називом:  
"Будућност Интернета" у Удружењу Милутин Миланковић. 

 



Петар Кочовић  

• 8. октобар 2015. - предавање проф. др Петра Кочовићa, председник 
Пословног клуба удружења СРПСКИ КРИВАК под називом: "Пупин у 
десет слика" у у Свечаној сали Грађевинског факултета у Београду. 

• 28. октобар 2015. - предавање под називом: "Технологије које су 
обликовале 20. век" у Удружењу "Милутин Миланковић“. 

• 18. новембар 2015. - предавање под називом: "Новац покретач свих 
светских ратова" на Машинском факултету у Београду. 

• 30. новембар 2015. - предавање под називом: "Mихajлo Пупин - 
нaучник кojи je помогао уједињење Jугoслaвиje" на Универзитету 
Унион. 

 

 



Милован Митровић  

• 18. новембар 2015. - представљање специјалне публикације "СЕЛА У 
СРБИЈИ" аутора проф. др Милована М. Митровића, редовног члана 
удружења СРПСКИ КРИВАК у организацији Републичког завода за 
статистику организује. 

 



Борислав Станковић и  
Александар Милетић 

• Редовни чланови СРПСКОГ КРИВАКА: Борислав Станковић - аутор и 
Александар Милетић - сарадник, написали су аутобиографију 
почасног генералног секретара Светске кошаркашке федерације 
(ФИБА) под називом "Бора Станковић: Игра мог живота".  

• 23. март 2016. - У дневном листу "Политика" објављен је пригодан 
извештај са представљања књиге. 

 

 



Приступно предавање Влатка Ведрала  

• 12. јануар 2016. - приступно предавање проф. др Влатка Ведрала, 
редовног члана удружења СРПСКИ КРИВАК, под називом: "Квантна 
физика и путовање у прошлост: Да ли је то могуће? " у свечаној сали 
Математичке гимназије у Београду. 

 

 



Радмило Рончевић  

• 4. март 2016. - предавање проф. др Радмила Рончевића, редовног 
члана удружења СРПСКИ КРИВАК, под називом: "Теорија еволуције - 
истина или заблуда? " у Евергрин клубу ресторана "Тајни зачин 

• Велики светски издавач "Nova Science Publishers" из Њујорка, објавио 
је књигу проф. др Радмила Рончевића под називом "SURGERY of the 
ORBITAL CAVITY". Ово је прва књига у свету у којој је објављена 
целовита хирургија очне дупље. 

 



Борис Мићић  

• 1. април 2016. - приступно предавање Бориса Мићића под називом: 
"Београд, лаким кораком... ", редовног члана удружења СРПСКИ 
КРИВАК, у Евергрин клубу ресторана "Тајни зачин«. 

 



Станислав Пејовић  

• 14. април 2016. - предавање проф. др Станислава Пејовића, редовног 
члана удружења СРПСКИ КРИВАК, под називом: "Недостатак 
континуираног образовања - комерцијални рачунарски програми 
најопаснији за кориснике", у Свечаној сали Машинског факултета у 
Београду. 



Драган Стојков 

• 21. мај 2016. - дружење са академским сликаром Драганом Стојковим, 
редовним чланом удружења СРПСКИ КРИВАК, у оквиру 
манифестације "Европска ноћ музеја", у Кући краља Петра на Сењаку.  

 



Приказивање књиге Матије Бећковића  

• 26. април 2016. - приказивање књиге Матије Бећковића, редовног 
члана и добитника Годишње награде СРПСКИ КРИВАК 2014, под 
називом "Три поеме", у издању Српске књижевне задруге, Београд 
2015. у Свечаној сали САНУ. 

 



Спортски догађаји 



Миодраг Кастратовић 

• Друго међународно такмичење у спортском плесу за особе у 
колицима  - Belexpo Convention центар 



Равна гора и Рајац планина  

• 21. јун 2015. - излет на Равној гори и Рајцу, у организацији 
планинарског друштава"Победа". 

• 27. септембар 2015. - Рајац 

 



Шести новосадски ноћни маратон 

• 27. јун 2015. - Жаклина Кочовић и Недељко Тодоровић, редовни 
чланови удружења СРПСКИ КРИВАК, учествовали су на "Шестом 
новосадском ноћном маратону ". 

 



Октобарски пешачки марш  

• 18. октобар 2015. - спортско рекреативна манифестација - октобарски 
пешачки марш од Кумодража до Авале, у дужини од 14 километара. 

 



Дан пешачења на Ади Циганлији  

• 14. новембар 2015. - Дан пешачења на Ади Циганлији. 

 



Братислав Бата Ђорђевић 

• Учешће Братислава Бате Ђорђевића, председника Спортског клуба 
удружења СРПСКИ КРИВАК, у развојном пројекту "Стварајмо 
спортисте“. 



Хала спортова "Ранко Жеравица"  

• Од 10. фебруара 2016. године, Хала спортова на Новом Београду носи 
име Ранка Жеравице, прослављеног кошаркашког тренера, редовног 
члана и добитника Годишње награде СРПСКИ КРИВАК 2011. 



Пешачење по источној Фрушкој гори  

• 9. април 2016. - излет са пешачењем по источној Фрушкој гори у 
организацији планинарског друштва "Победа". 

 



29. Београдски маратон  

• 16. април 2016. - 29. Београдски маратон 

 

Жаклина Кочовић је истрчала полумаратон 2:43:20 

Недељко Тодоровић је истрчао маратон  

 



29. Београдски маратон  

Недељко Тодоровић је истрчао маратон у Скопљу, мај 2016 

 

Жаклина Кочовић и Недељко Тодоровић трчали су и у Крагујевцу. 
 
 
 



Мајски спортски дан  

• 21. мај 2016. - спортско-рекреативна манифестација "Мајски спортски 
дан", у оквиру које је одржан пешачки марш од Ресника до 
Чарапићевог бреста на Авали. 

 



Изложбе 



Отварање изложбе и представљање 
књиге Миодрага Иванишевића  
• 6. јул 2015. - Представљање књиге "Ребуси и како их се решити" 

Миодрага Иванишевића, акдемског графичког дизајнера и редовног 
члана удружења СРПСКИ КРИВАК.  

 



Тесла на Ђетињи  

• 10. јул 2015. - Поводом Дана науке у Србији, 159. годишњице рођења 
Николе Тесле и 115. годишњице изградње хидроцентрале "Под 
градом" на Ђетињи, у организацији Града Ужице, Удржења Ужичана у 
Београду и удружења СРПСКИ КРИВАК, одржане су три значајне 
манифестације:  
(1) отварање изложбе "Хидроцентрала Под градом", у Народном музеју. 
(2) откривање скулптуре Драгана Раденовића "Лебдећи Тесла" у Малом парку 
(3) мултимедијални програм "Тесла на Ђетињи" у Ужицу. 

• 10. јул 2015. - обљављен чланак у дневном листу "Политика«.  



Изложбе Драгана Раденовића 

• 10. август 2015. - Свечано отварање изложбе скулптура у Културном 
центру Новог Сада, под називом "Гавран Ананда у савременом свету", 
вајара Драгана Раденовића, председника Културног клуба удружења 
СРПСКИ КРИВАК.  

• 21-23 септембар 2015. - представљање рада под називом: 
"Моделовање у глини као вечито културно наслеђе " на 
међународном Конгресу Српског Керамичког друштва у САНУ.  

 



Откривање "Теслиног крста" у Подгорици  

• 22. март 2016. - испред Саборног храма Христовог Васкрсења у 
Подгорици, откривена је скулпура "Теслин крст", рад академског 
вајара Драгана Раденовића. 

 



Изложба фотографија  
Александра Цветановића  

• 22. септембар 2015. - у земунској Кули на Гардошу, одржано је свечано 
отварање изложбе фотографија под називом: "Боје јутра" аутора 
проф. др Александра Цветановића, редовног члана удружења СРПСКИ 
КРИВАК. 

 



Виртуелна изложба  
"40 година златиборења"  

• Поводом значајног јубилеја - четрдесетогодишњице кошаркашког 
кампа на Златибору, у чијем је оснивању и раду учествовао и 
Братислав Бата Ђорђевић, председник Спортског клуба удружења 
СРПСКИ КРИВАК, постављена је виртуелна изложба под називом "40 
година златиборења“. 

 



Отварање изложбе  
"Мода српске елите 1804-1918"  
• 21. децембра 2015, књижевница Лаура Барна, редовна чланица 

удружења СРПСКИ КРИВАК, отворила је изложбу под називом: "Мода 
српске елите 1804-1918", у Кући краља Петра, на Сењаку  

• 25. фебруар 2016. - отварање ексклузивне изложбе "ИСИДОРА" у Кући 
краља Претра I. 



Отварање изложбе  
"Ужичани у врху власти 1815-2015"  
• 21. децембар 2015. - дружење са Стеваном Ковачевићем, редовним 

чланом СРПСКОГ КРИВАКА нс отварању изложбе под називом: 
"Ужичани у врху власти Србије и Југославије 1815-2015", у Малој 
галерији Дома војске Србије. 

 



Отварање изложбе слика  
Миодрага Јелића  
• 21. април 2016. - отварање изложбе слика академског сликара 

Миодрага Мише Јелића, редовног члана удружења СРПСКИ КРИВАК у 
Кући краља Петра на Сењаку. 

 



Отварање изложбе слика  
Драгана Стојкова  
• 12. мај 2016. - отварање изложбе слика академског сликара Драгана 

Стојкова, редовног члана удружења СРПСКИ КРИВАК, у Кући краља 
Петра на Сењаку.  

 



Награде и признања 



Радмило Рончевић  

• Проф. др Радмило Рончевић, редовни члан удружења СРПСКИ 
КРИВАК, добио је позив да постане члан уредништва угледног 
медицинског часописа "World Journal of Thyroid Research Updates - 
WJTRU".  

 



Миодраг Живковић изабран за члана 
Академије архитектуре Србије  

• Истакнути југословенски и српски скулптор проф. Миодраг Живковић 
Жиле, редовни члан удружења СРПСКИ КРИВАК и добитник годишње 
награде СРПСКИ КРИВАК 2014, изабран је недавно за члана Академије 
архитектуре Србије.  

 



Славко Николић изабран за почасног 
грађанина града Младеновца 
• 2. августа 2015. на свечаној седници Скупштине општине Младеновац, 

мр Славку Николићу, тенору и редовном члану удружења СРПСКИ 
КРИВАК, додељена је Плакета почасног грађанина града Младеновца за 
изузетан допринос у развоју српске културе и духовности. 

 



Награда "Сатира феста 2015"  
Милку Грбовићу  

• Милко Грбовић, редовни члан удружења СРПСКИ КРИВАК, добио је 
награду Београдског афористичарског круга "Растко Закић" за најбољу 
песму "Сатира феста 2015".  

 



Димитрије Панфилов и његова клиника "Olymp" 
добили награду Сократовог комитета  

• 12. октобара 2015. проф. др Хаџи Димитрије Панфилов, редовни члан 
удружења СРПСКИ КРИВАК, и његова клиника за пластичну и 
реконструктивну хирургију "Olymp" из Новог Сада добили су 
престижну међународну награду EBA (Европска пословна скупштина) 
у Хотелу " Carlton " у Кану. 

• Именован је за члана Научног комитета Eвропске медицинске 
асоцијације (European Medical Association). 

 



Часлав Оцић  
изабран за редовног члана САНУ  

• је 5. новембра 2015. Часлав Оцић, почасни члан удружења СРПСКИ 
КРИВАК, изабран је за редовног члана Српске академије наука и 
уметности.  

 



Орден Светог Саве Жарку Видовићу  

• 7. октобра 2015. на свечаности у Патријаршији српској у Београду, 
Његова Светост Патријарх српски г. Иринеј уручио је орден Светог 
Саве другог степена проф. др Жарку Видовићу, добитнику Годишње 
награде СРПСКИ КРИВАК 2011. и најстаријем (1921) члану Удружења.  



Вукова награда Матији Бећковићу  

• 8. фебруара 2016. године, у Председништву Републике Србије, 
уручене су Вукове награде које додељује Културно-просветна 
заједница Србије. Књижевнику и академику Матији Бећковићу, 
редовном члану удружења СРПСКИ КРИВАК и једном од добитника 
"Изузетне Вукове награде", припала је велика част да се захвали у име 
награђених. Извештај са ове свечаности, који је објављен у дневном 
листу "Политика". 

 



Одликовани: Жан Кристоф Буисон,  
Ранко Жеравица и Математичка гимназија  

• 15. фебруара 2016. поводом Дана државности Републике Србије, у 
Старом двору у Београду, Председник Републике Србије Томислав 
Николић уручио је одликовања члановима удружења СРПСКИ 
КРИВАК: Жану Кристофу Буисону и Ранку Жеравици. Сретењским 
орденом одликована је Математичка гимназија из Београда чији је 
директор Срђан Огњановић, редовни члан СРПСКОГ КРИВАКА.  

 



Повеља Инжењерске академије Србије 
Зорану Бојковићу  

• 19. фебруара 2016. поводом 15 година постојања и рада, Инжењерска 
академија Србије доделила је 20 признања (повеља) својим 
члановима, међу којима се налази и проф. др Зоран Бојковић, 
редовни члан удружења СРПКИ КРИВАК. Године. 



Драган Раденовић добитник награде 
"Златни беочуг"  

• 14. априла 2016. проф. др Драгану Раденовићу, председник Културног 
клуба удружења СРПСКИ КРИВАК, на Великој сцени Народног 
позоришта у Београду уручена је награда Културно-просветне 
заједнице Београда "Златни беочуг".  

 



Чеди Филиповићу Златна значка 
Културно-просветне заједнице Србије  
• 18. маја 2016. Чеди Филиповићи, редовном члану и добитнику 

Годишње награде СРПСКИ КРИВАК 2013, у Народном позоришту 
Београд – Сцена "Раша Плаовић" додељена је Златна значка Културно-
просветне заједнице Србије.  



Рајко Буквић 

• Редовни члан Српског Кривака проф.др Рајко Буквић изабран је за 
почасног  професора Нижегородског Инжињерско економског 
универзитета у Русији.  

 



Мирослав Лазански 

Добитник награде Српски Кривак 2015 постао је  

народни посланик у Скупштини Србије 



Награда Српски Кривак 



Добитници Годишње награде СРПСКИ КРИВАК 2015.  

Милица Стојадиновић 

за спорт-одбојка 

Борислав Бора Ивков  

за спорт-шах 

Проф. др Влатко Ведрал 

за науку 

Проф. др Жорж Шапутије 

за науку 

Маестро Јован Адамов 

за уметност-музика 
Мирослав Лазански  

за медије 

Извештаји у Политици, Жикиној Шареници... 



Годишња награда СРПСКИ КРИВАК 2015  



Годишња награда СРПСКИ КРИВАК 2015  



Годишња награда СРПСКИ КРИВАК 2015  



Годишња награда СРПСКИ КРИВАК 2015  



Годишња награда СРПСКИ КРИВАК 2015  



Чланови Кривака у медијима 



Драган Раденовић у медијима 

• 8. јун, премијерно приказивање филма "DE FACTO ART", ауторке 
Наташе Нешковић, који је посвећен Драгану Раденовићу. 

• 10. јул 2015. у "Печату" објављен је разговор са проф. др Драганом 
Раденовићем. 

• 31. марта 2016. - гостовање у емисији "Гранд магазин" поводом 
споменика Николи Тесли испред Саборног храма Христовог Васкрсења 
у Подгорици. 

• Гостовање у Жикиној шареници 

 



Јасмина Вујић 

• 13. јун 2015. - гостовање у емисији "Србија на вези“ на РТС1 проф. др 
Јасмине Вујић, редовна чланица удружења СРПСКИ КРИВАК и 
добитница Годишње награде СРПСКИ КРИВАК 2011.  

• 26. јун 2015. - текст проф. др Јасмине Вујић у рубрици "Погледи" 
дневног листа "Политика“. 

• 9. децембар 2015. објављен чланак упозорења о штетним 
последицама продаје "Телекома" у дневном листу "Политика" 

 



Бора Станковић 

• 13. јун 2015. у дневном листу "Политика" објављен чланак о 
Бориславу Бори Станковићу, редовном члану удружења СРПСКИ 
КРИВАК и добитнику Годишње награде СРПСКИ КРИВАК 2014, који у 
својој 90. години путује у Женеву на редовни састанак FIBA. 



Радомир Михајловић  

• 14. јуна 2015. у недељном издању "Политикиног магазина" објављен 
је разговор са проф. др Радомиром Михајловићем, редовним чланом 
удружења СРПСКИ КРИВАК.  



Димитрије Панфилов  

• 20-26. јуна 2015. у недељнику "ТВ ревија" од године, изашао је чланак 
о проф. др Димитрију Панфилову редовном члану удружења СРПСКИ 
КРИВАК. 

 



Бата Ђорђевић и Ранко Жеравица 

• 17. јуна 2015. у дневном листу "Политика" Александар Милетић, 
редовни члан удружења СРПСКИ КРИВАК објавио је занимљив чланак 
о четрдесетој годишњици Кошаркашког кампа на Златибору, у чијем су 
оснивању и афирмацији учествовали и чланови: Братислав Бата 
Ђорђевић и Ранко Жеравица.  

 



Миодраг Иванишевић  

• 1. јула 2015. - гостовање Миодрага Иванишевића, редовног члана 
удружења СРПСКИ КРИВАК у телевизијској емисији "Поларотор", на ТВ 
"Коперникус " поводом представљања књиге "Ребуси и како их се 
решити" и отварања самосталне изложбе карикатура у Свечаном 
салону Главне београдске железничке станице. 

• У информативном листу "Пруга", Акционарског душтва "Железнице 
Србије", број 1055 од 27. јула 2015. године, објављен је извештај са 
отварања изложбе и промоције књиге. 

 



Стеван Ковачевић 

• 8. јул 2015. - гостовање мр Стеван Ковачевић, редовног члана 
удружења СРПСКИ КРИВАК, поводом дана науке у Србији, 159. 
годишњице рођења Николе Тесле и 115. годишњице изградње 
хидроцентрале "Под градом“ у телевизијској емисији "Поларотор“на 
ТВ "Коперникус“.  

 



Радмило Рончевић  

• 18. јула 2015. у дневном листу "Политика" од године, у рубрици 
"Реаговање" објављен је текст проф. др Радмила Рончевића, редовног 
члана удружења СРПСКИ КРИВАК, под називом: "Теорија еволуције 
може бити хипотеза“ 

• 1. августа 2015. у дневном листу "Политика" настављена је полемика о 
Теорији еволуције под називом: "Ништа у науци није неупитно«. 

 



Славко Николић 

• 24. јула 2015. у франкфуртском листу "Вести", који је намењен Србима 
у расејању, објављен је пригодан извештај са концерта Славка 
Николића, редовног члана удружења СРПСКИ КРИВАК, који је одржан 
4. јула 2015. године у Српском културном центру у Паризу. 

 



Рајко Буквић  

• 16. августа 2015. у недељном издању "Политикиног магазина" 
објављен је разговор са проф. др Рајком Буквићем, редовним чланом 
удружења СРПСКИ КРИВАК, о "Нобеловој" награди за економију и 
њеним добитницима. 

 



Матијa Бећковић 

• 29. августа 2015. у суботњем додатку "Култура, уметност, наука" 
дневног листа "Политика", објављена је поема "Слава теби Боже", 
књижевника Матије Бећковића, редовног члана нашег Удружења и 
добитника Годишње награде СРПСКИ КРИВАК 2014. 

 



Гордане Вуњак Новаковић  

• 7. септембра 2015. године, на Другом програму РТС-а, емитован је 
научни интервју са проф. др Горданом Вуњак Новаковић, редовном 
чланицом СРПСКОГ КРИВАКА. 

 



Лаура Барна  

• 2. октобра 2015. гостовање у телевизијској емисији "Ни црно ни бело" на 
ТВ "Коперникус ". 

• 21. новембар 2015. у дневном листу "Политика" објављен је чланак о 
предавању Лауре Барне под називом: "Кућа памти - Веселин Чајкановић 
1881-1946". 

• 22. децембра 2015 у дневном листу "Политика" објављени су извештаји 
са отварања две изложбе у чијој су организацији учествовали редовни 
чланови СРПСКОГ КРИВАКА: Стеван Ковачевић - Ужичани у врху власти 
Србије и Југославије од 1815-2015. и Лаура Барна - Мода српске елите од 
1804-1918. 

• 13. март 2016. гостовање Лауре Барне у емисији "Агапе" на "Студио Бе«. 

 

 



СРПСКИ КРИВАК у "Жикиној шареници"  

• 7. новембра 2015. у "Жикиној Шареници", објављен је специјални 
прилог са Свечане академије удружења СРПСКИ КРИВАК, која је 
одржана 3. новембра 2015. године, а на којој су додељене Годишње 
награде СРПСКИ КРИВАК 2015. 

 



Чланак у "Блицу"  
о Жан-Кристоф Буисону  

• 9. новембра 2015. чланак објављен је у "Блицу", који описује најновије 
залагање УНЕСКОВОГ Амбасадора из СРПСКОГ КРИВАКА, угледног 
француског новинара и писца, Жан-Кристоф Буисона.  

• 17. новембра 2015. у дневном листу "Политика" објављено је писмо 
Жан-Кристоф Буисона које је мотивисано недавним исламистичким 
терористичким нападима у Паризу. 

• 6. априла 2016. објављен је чланак о новој књизи Жан-Кристофа 
Буисона под називом: "Последњи дани краљица" која описује трагичну 
судбину краљице Драге Обреновић 

 



Жарко Видовић  

• 1. децембра 2015. у 
новинама Српске 
патријаршије 
"Православље", објављен је 
разговор са проф. др 
Жарком Видовићем, 
носиоцем Ордена Светог 
Саве другог степена и 
добитником Годишње 
награде СРПСКИ КРИВАК 
2011. 

• 29. јануар 2016. - гостовање 
у удружењу "Ћирилица" 

 

 



Љубомир Манасијевић  

• 12-18. децембра 2015. у недељнику "ТВ ревија" објављен је чланак о 
Љубомиру Манасијевићу, дипломираном саобраћајном инжењеру, 
композитору и појцу српском и редовном члану удружења СРПСКИ 
КРИВАК. 

 



Срђан Огњановић  

• 27. јануара 2016. у дневном листу "Политика" објављен је разговор са 
мр Срђаном Огњановићем, редовним чланом удружења СРПСКИ 
КРИВАК, поводом пријема награђених ученика Математичке 
гимназије у Скупштини града Београда. 

 



Сузана Шуваковић Савић  

• 27. јануара 2016. у дневном листу "Политика" објављен је чланак о 
првакињи Београдске опере, мр Сузани Шуваковић Савић, редовној 
чланици удружења СРПСКИ КРИВАК.  

 



Велимир Бата Живојиновић 

• 28. јануара 2016 - Vang Haibin, кинески војни аташе у Београду, 
посетио је глумачку легенду Велимира Бату Живојиновића, редовног 
члана удружења СРПСКИ КРИВАК, и даровао му свечани војни 
часовник, који у Кини важи као дар у рангу највишег ордена.  



Радомир Михајловић  

• 29. јануара 2016. у недељнику "Печат" објављен је разговор са проф. 
др Радомиром Михајловићем, светским стручњаком за сајбер 
безбедност и редовним чланом СРПСКОГ КРИВАКА. 

 



Иван Дојчиновић  

• 31. јануара 2016. у недељном издању "Политикиног магазина" 
објављен је разговор са проф. др Иваном Дојчиновићем, редовним 
чланом удружења СРПСКИ КРИВАК. Проф. Дојчиновић је одговарао на 
10 питања о науци у свакодневном животу. 

 



Влатко Ведрал 

• У 95. броју магазина "Геополитика" (фебруар 2016) објављен је 
разговор са проф. др Влатком Ведралом, редовним чланом Удружења 
и добитником Годишње награде СРПСКИ КРИВАК 2015. Разговор се 
односио на најновија достигнућа и изазове у квантној физици. 

 



Вера Миланковић 

• У месечнику за књижевност, уметност и културу "Српски књижевни 
лист", за фебруар 2016. године, објављен је чланак о Музичко-
сценској игри за децу "ДАН" композиторке Вере Миланковић, 
редовне чланице удружења СРПСКИ КРИВАК. 

 



Јован Адамов  

• 27. фебруара до 4. марта 2016. у недељнику "ТВ ревија" изашао је 
чланак о Јовану Адамову, редовном члану Удружења и добитнику 
Годишње награде СРПСКИ КРИВАК 2015. 

 



Велимир Бата Живојиновић 

• На отварању београдског филмског фестивала "Фест 2016", уручене су 
награде за животно дело у филмској уметности "Победник". Један од 
добитника ове награде био је Велимир Бата Живојиновић, редовни 
члан Удружења и добитник Годишње награде СРПСКИ КРИВАК 2011. 

 



Недељко Тодоровић  

• 9. марта 2016. у електронском издању дневног листа "Блиц" објављен 
је разговор са метеорологом Недељком Тодоровићем, редовним 
чланом удружења СРПСКИ КРИВАК.  

 



Станко Стојиљковић 

• Станко Стојиљковић, председник Новинарског клуба удружења 
СРПСКИ КРИВАК, учествовао је у емисији културно-образовног 
програма РТС. 

• 10. априла 2016. у "Жикиној шареници", Станко Стојиљковић 
представио је нову књигу "СРБИЈА ДО ШАНГАЈА, И НАЗАД" 

 

 

 

 



Станко Стојиљковић 

• 24. априла 2016. објављен је чланак о новој књизи Станка 
Стојиљковића, председника Новинарског клуба удружења 
СРПСКИ КРИВАК, под називом: "Србија до Шангаја и 
назад".  



Бранислав Јованић  

• 1. априла 2016. на Првом програму РТС проф. др Бранислав Јованић, 
председник Научног клуба удружења СРПСКИ КРИВАК, био је гост у 
емисији "Контекст 21". Домаћин емисије, у којој се разговарало о 
тајнама цвећа, била је Ивана Миленковић, редовна чланица СРПСКОГ 
КРИВАКА. 

 



Љиљана Клисић 

• 3. априла 2016. у недељном изадњу 
"Политикиног магазина" објављен је 
чланак о др Славки Михајловић 
Клисић, под називом "Хипократова 
заветница".  

 



Милован Митровић 

• У 92. броју магазина Геополитика објављен је разговор са проф. др 
Милованом Митровићем. Разговор водила: Дијана Ивановић. 



Недељкo Тодоровић 

• 11. априла 2016. у електронском издању дневног листа "Курир" 
објављен је чланак о последњим припремама Недељка Тодоровића, 
редовног члана удружења СРПСКИ КРИВАК, за учешће на 
предстојећем "Београдском маратону 2016«. 

 



Миодраг Јелић 

• 25. априла 2016. у дневном листу "Политика" објављен је извештај о 
изложби академског сликара Миодрага Мише Јелића, редовног члана 
удружења СРПСКИ КРИВАК. 

 



Предавање Божидара Раденковића у 
"Тајном зачину"  

• 26. маја 2016. у Евергрин клубу ресторана "Тајни зачин", одржано је 
предавањем проф. др Божидара Раденковића, председника 
Скупштине удружења СРПСКИ КРИВАК, под називом: "Реформа 
образовања у рачунарским наукама и информационим технологијама 
- нова развојна шанса српске привреде". 

• 27. маја 2016. одржано је истоимено предавање Божидара 
Раденковића у Српској академији наука и уметности  

 

 

 



Бројне радио емисије Дијане Ивановић 

Радио Београд 2 - емисија Речено и прећутано 18.01.2016 
Дијана и Влатко Ведрал 

 

Радио Београд 2 - емисија Речено и прећутано 11.01.2016 
Дијана и Раде Михајловић 

 

Радио Београд 2 - емисија Речено и прећутано 20.7.2015 
Дијана, Миго и Миленко Васић 

 

http://www.krivak.rs/images/stories/Audio/Radio Beograd 2 - Emisija Receno i precutano 18.1.2016 %28Dijana i Vlatko Vedral%29.mp3
http://www.krivak.rs/images/stories/Audio/Radio Beograd 2 - emisija Receno i precutano 11.01.2016 %28Dijana i Rade Mihajlovic%29.mp3
http://www.krivak.rs/images/stories/Audio/Radio Beograd 2 - emisija Receno i precutano 20.7.2015 %28Dijana i Migo i Milenko Vasic%29.mp3


Радио гостовања 

Радио Слово љубве - емисија Будимо људи 23.01.2016  
Вера Миланковић 

 

Радио Београд 1 - емисија Спортски споменар 4.10.2015 
Милица Стојадиновић 

 

Радио Студија Б - емисија Речи и слике 6.7.2015  
Миодраг Иванишевић 

 

http://www.krivak.rs/images/stories/Audio/Radio Slovo Ljubve - emisija Budimo ljudi 23-1-2016 %28Vera Milankovic%29.mp3
http://www.krivak.rs/images/stories/Audio/Milica Stojadinovi%C4%87.mp3
http://www.krivak.rs/images/stories/Audio/Radio Studija B - emisija Reci i slike 6.7.2015 %28Miodrag Ivanisevic%29.mp3


Остале активности 



Солистички концерт Славка Николића  
у Паризу  

• Тенор Славко Николић, редовни члан удружења СРПСКИ КРИВАК, 
одржао је солистички концерт у Српском културном центру у Паризу. 

 



Концерти националне изворне музике  

• Александра Падров, Биљана Петковић и Весна Димић Илић,  
редовне чланице удружења СРПСКИ КРИВАК. 



XXXV новогодишњи сатирикон  

• Милко Грбовић Грмилко, учесник XXXV новогодишњег сатирикона,  
24. децембра 2015. године 



Дан српско-руског братства  

• Поводом Дана српско-руског братства, у петак 15. јануара 2016. 
године, удружење СРПСКИ КРИВАК организовало је полагање венца 
на споменик руском цару Николају II и свечану академију,у великој 
дворани Руског дома у Београду, 

 



Дружења у "Тајном зачину"  

• Драган Ђурић организовао је низ активности у  ресторану Тајни зачин 

 



Фестивал новог балканског филма 
BaNeFF 2016  

• Од 18-21. фебруара 2016. године, у Стокхолму одржаван 
традиционални Фестивал новог балканског филма BaNeFF 2016. 
Утемељивач и главни организатор фестивала је Јелена Мила. 



Драган Крецуљ на Конференцији о 
новим технологијама у образовању  

• Од 26-27. фебруара 2016. године, у београдском Belexpocentru, 
одржана је конференција "Нове технологије у образовању 2016".  

• Један од предавача био је и др Драган Крецуљ, који је изложио рад 
под називом: "Моделовање електричних кола на рачунару" 

 



Промоција специјалног броја часописа 
FUEE: Internet of things  

• У уторак 12. априла 2016. године у 14:15 у сали 301ф Математичког 
института САНУ одржана је промоција специјалног броја часописа 
Facta Universitatis, series Electronics and Energetics на тему Internet of 
things. Уредници су редовни чланови Српског Кривака: проф. др 
Маријана Деспотовић-Зракић, доц. др Зорица Богдановић и проф. др 
Божидар Раденковић 

 



Концерт браће Теофиловић у Шведској  

Захваљујући Јелени Мили, редовној чланици удружења 
СРПСКИ КРИВАК, одржан је концерт Браће Теофиловић у 
Шведској. 

 



Европско вече у Београду 2016.  

Гордана Младеновић организовала је "Европско вече у 
Београду 2016." 



Фестивал кратких књижевних форми AVA 
2016  

Сања и Димитрије Панфилов организовали су Фестивал 
кратких књижевних форми АVA 2016 27. маја 2016.  

 



Извештај председника спортског клуба 
Братислава Ђорђевића о додатним активностима 

- Пеца Марс - Учесник организације Олимпијских игара трећег доба у 
Врњачкој бањи, води комплетан програм и поставља своју Изложбу. 
Учесник и водитељ прославе 95 година Спортског друштва Раднички, као 
и трибине о предузетниству у истом друштву. 
 

- Бане ексер, Остојић, - Учесник многих хуманитарних концерата. Учесник 
прославе 95 година СД Радничког.  
 

- Саша Боројевић - Учесник Трибине о предузетниству у СД Раднички, 
Оснивач и финансијер Српско - Руске школе, потписник веома вредног 
уговора са Русима. 

 

- Снезана Божић, Срђан Огњановић, Распоповић, Петар Кочовић и Бата - и 
даље у тиму за помоћ Математичкој гимназији /Кликер, Куп, Камп, 
такмичења, оснивање Кликерчића. 



Нови визуелни идентитет Српског Кривака 



Нови визуелни идентитет  
Српског Кривака 

Аутор: 

Редовни члан Удружења 

Миодраг Иванишевић, академски графички дизајнер 







Извештај о раду Управног одбора 



Извештај о раду управног одбора 

Одржано је седам састанака Управног одбора. 

Записници са састанака УО налазе се на веб сајту. 

Папирни примерци Записника чувају се у архиви. 

Просечна присутност чланова УО на састанцима износила је 66,6%. 

Састанцима УО често су присуствовали и други чланови Удружења. 

Најчешће теме биле су: пријем нових чланова, организција 
Свечане доделе годишњих награда, организација Редовне 
годишње скупштине, текућа питања... 



Редовни = 160+12 (још се нису представили)  

Почасни = 4 

Број чланова 



Укупно: 160, жена: 60, мушкараца: 100 

Учешће жена у % 

Ж 

Структура редовних чланова по полу 



Укупно: 160 
 

Београд 132 

Унутрашњост Србије 13 

Наши у иностранству 11 

Страни држављани 4 

Структура редовних чланова  
по географској локацији 



Укупно чланова 

Присуство редовних чланова на скупштини 



Информисање чланова и јавности 

   Изнутра: 

‐ Путем веб сајта (већина чланова га не посећује) 

‐ Путем имејла (5% редовних чланова нема имејл адресу) 

‐ Телефоном (само у изузетним случајевима) 

‐ Усмено 

 

 Споља: 

‐ Штампа (Политика, Политикин магазин, Илустрована политика, 
Геополитика, Печат, ТВ ревија...  

‐ Телевизија (РТС, Коперникус, ...) 

‐ Радио (Други програм радио Београда) 



Укупни приходи = 0 

Укупни расходи = 0 

Порез = 0 

СВЕ ЈЕ БИЛО ПО ЗАКОНУ  
 

Агенција за књиговодствене услуге "Актива Плус", сачинила је 

завршни рачун за 2015. годину и предала га Пореској управи и 

Агенцији за привредне регистре. Примедби на финансијски 

извештај није било. 

Захваљујемо се агенцији "Актива Плус" 

на вишегодишњој бесплатној услузи! 

Финансијски извештај за 2015. годину 



Финансијски план за 2016. годину 

Укупни приходи = 0 

Укупни расходи = 0 

Порез = 0 

Чланови и спонзори СРПСКОГ КРИВАКА  

учествују у активностима Удружења  

у своје име и за свој рачун 



Шеста редовна годишња скупштина 
УДРУЖЕЊА СРПСКИ КРИВАК 

5. јун 2016. 

Добри поток 

 

 


