
 

 

 
 

 

ЗАПИСНИК 
 

са VI редовне годишње скупштине удружења "СРПСКИ КРИВАК" 
одржане 5. јуна 2016. године 

 
 
VI редовна годишња скупштина удружења "СРПСКИ КРИВАК" одржана је 5. јуна 
2016. године, са почетком у 13 часова, у етно-музејском и духовном комплексу Добри 
поток код Крупња. 
 
Скупштини је присуствовало 26 чланова Удружења, наведених по азбучном реду 
имена:  
  

1. Проф. др Александар Цветановић 
2. Биљана Петровић, дипл.ек. 
3. Биљана Николов, чланица Ансамбла Гледанице 
4. Проф. др Божидар Раденковић 
5. Бранислав Добросављевић, дипл.инж.ел. 
6. Проф. др Бранислав Јованић 
7. Бранислав Остојић, поп-рок музичар 
8. Братислав Ђорђевић, кошаркашки тренер 
9. Др Драган Милановић   

10. Проф. др Драган Раденовић 
11. Проф.др Зорица Милановић   
12. Злата Адамов 
13. Каталина Радмила Кети 
14. Љубомир Манасијевић  
15. Проф. Миодраг Живковић  
16. Миодраг Иванишевић, академ.граф.дизајнер 
17. Младен Тошанић  
18. Проф. др Обрад Зелић 
19. Проф. др Олга Цветановић 
20. Петар Петровић Марш, дипл.инж.маш. новинар и песник 
21. Проф. др Радмило Рончевић 
22. Проф. др Рајко Буквић  
23. Ратислав Благојевић, диригент Ансамбла Гледанице 
24. Проф. др Слободан Петровић 
25. Станко Стојиљковић, новинар и публициста 
26. Мр Стеван Ковачевић, дипл.ек. 
 



 

 

Утврђено је да су испуњени сви услови за пуноважно одлучивање Скупштине, који су 
прописани Чл. 11. Статута. 
 
Скупштини су присуствовали и гости Удружења "СРПСКИ КРИВАК": 
  
1. Прим.др Предраг Анђелић   
2. Супруга проф.др Рајка Буквића 
3. Драгана Добросављевић, супруга Бранислава Добросављевића 
4. Милан Новаковић, Завичајно друштво Краљево 
5. Наташа Миоковић, Завичајно друштво Краљево 
6. Зоран Матовић, Удружење Крагујевчана 
7. Милан Тимотијевић, Удружење Крагујевчана 
8. Смиљана Милановић, кћи Зорице и Драгана Милановића 
9. Милош Милановић, син Зорице и Драгана Милановића 
 
Скупштини су присуствовале и чланице Ансамбла "Гледанице": 
 
1. Слађана Недељковић 
2. Славица Гајић 
3. Свјетлана Менковић 
4. Дивна Шуговић 
5. Љиљана Вуковић 
6. Јулијана Драшкић 
7. Загорка Антовић   
8. Гордана Васковић  
9. Светлана Вујковац 

10. Весна Братић 
11. Радмила Богојевић 
12. Љиљана Радојевић 
13. Зорица Томашевић 
 
У позиву за VI редовну годишњу скупштину, свим учесницима достављен је следећи 
 

ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ РЕДА 

1. Отварање заседања 
2. Одавање поште преминулим члановима СК 
3. Избор радног председништва 
4. Усвајање дневног реда  
5. Усвајање Записника са V редовне годишње скупштине, одржане 6. јуна 

2015. године, који се налази на:  http://www.krivak.rs/klubovi/skupstina.html 
6. Извештај о раду СК у претходној години  
7. Избор руководства СК 
8. Измена седишта Удружења 
9. Доношење одлуке о оснивању удружења "Кликерчић" 

10. Предлози и смернице за даљи рад  Удружења 
11. Разно 
12. Затварање VI редовне Скупштине удружења СК. 

 
Пре почетка Скупштинског заседања у цркви Пресвете Богородице одржан је помен 
преминулим члановима Удружења: Ранку Жеравици, Милици Стојадиновић, Жарку 

http://www.krivak.rs/klubovi.html


 

 

Видовићу и Бати Живојиновићу, Милутину Дамјановићу, Душану Бошњаку и 
Драгославу Лазићу. 
 
Заседање Скупштине удружења "Српски Кривак" почело је у 13:00 часова. 
 
Тачка 1. 
 
Председник Скупштине Српски Кривак, проф. др Божидар Раденковић, поздравним 
говором обратио се учесницима Скупштине, а посебно је пожелео добродошлицу 
гостима из других Удружења и Друштава, након чега је отворио заседање 
Скупштине. 
 
Тачка 2.  
 
Председник Скупштине Српски Кривак проф. др Божидар Раденковић позвао је 
присутне да, минутом ћутања, одају пошту преминулим члановима Српског Кривака: 
Ранку Жеравици, Милици Стојадиновић, Жарку Видовићу, Бати Живојиновићу 
Милутину Дамјановићу, Душану Бошњаку и Драгославу Лазићу. 
 
Тачка 3.  
 
Председник Скупштине Српски Кривак проф. др Божидар Раденковић, предложио је 
радно председништво Скупштине СК  у саставу:  
1. Станко Стојиљковић-председавајући,  
2. проф.др Драган Раденовић, члан, 
3. проф. др Олга Цветановић, члан и  
4. проф.др Зорица Милановић, записничар.  
 
Предлог радног председништва је једногласно усвојен. 
 
Тачка 4. 
 
Станко Стојиљковић, председавајући скупштинским заседањем, предложио је 
дневни ред.  
 
Ратислав Благојевић, диригент ансамбла "Гледанице", предложио је да се дневни 
ред допуни Доношењем одлуке о учешћу Удружења "Српски Кривак" у оснивању 
"Удружења за одржање народне традиције и музике Гледанице ". Образложио је свој 
предлог. 
 
Предложени дневни ред, са предлогом за допуну, нова тачка 10, а постојеће тачке 
10 и 11, постају 11 и 12, једногласно је прихваћен. 
 
Тачка 5.  
 
Станко Стојиљковић је ставио на гласање усвајање Записника са V редовне 
годишње скупштине Удружења, одржане 5.6.2015. године, у Такову. 
 
Записник са V редовне годишње скупштине Удружења једногласно је усвојен.  
 
Тачка 6.  
 



 

 

Председник Скупштине Српски Кривак проф. др Божидар Раденковић, поднео је 
Извештај о раду Удружења између две скупштине. 
 
Станко Стојиљковић је отворио дискусију поводом поднетог Извештаја.  
Братислав Ђорђевић, председник Спортског клуба је предложио да се Извештај 
допуни са још неколико активности одржаних у организацији Спортског клуба.    
 
Станко Стојиљковић је ставио на гласање усвајање поднетог Извештаја са допунама 
предложеним од стране Братислава Ђорђевића.  
 
Извештај о раду Удружења између две скупштине са предложеном допуном усвојен 
је једногласно. 
 
Извештај председника скупштине сачињени је у форми PPT слајдова. Извештај у 
PDF формату, биће постављен на веб сајт Удружења. 
 
Финансијски извештај за 2015. годину и Финансијски план за 2016. годину 
 
Председник скупштине проф.др Божидар Раденковић, изложио је Финанијски 
извештај за 2015. годину, који је сачинила књиговодствена агенција "Актива Плус" из 
Београда и благовремено га предала Пореској управи и Агенцији за привредне 
регистре. Примедби на финансијски извештај није било. 
 
Ни једна од наведених институција није имала замерки на Финансијски извештај за 
2015. годину, па га је и Скупштина једногласно усвојила. 
 
Председник Управног одбора је изложио и образложио основне ставке Финансијског 
плана за 2016. годину, које се у потпуности поклапају са одговарајућим ставкама из 
претходних година.  
 
Финансијски план за 2016. годину, прихваћен је једногласно и без дискусије. 
 
Извештај председника Жирија за доделу Годишњих награда 
 
Председник Жирија за доделу Годишњих награда, Станко Стојиљковић, поднео је 
Извештај о раду Жирија, у коме је истакао да су прошлогодишњи добитници награда 
позитивно утицали на повећање угледа Удружења. Извештај председника Жирија 
прихваћен је једногласно. 
 
Тачка 7.  
 
Станко Стојиљковић је истакао да ни један члан Удружења није доставио предлог за 
кандидате за  руководство Удружења у наредном једногодишњем периоду и изнео  
је Предлог УО за избор/ реизбор чланова управе Удружења. 
 
Образлажући предлог УО за кандидате за руководство Удружења Проф. др Божидар 
Раденковић је истакао значај рада и огроман допринос мр Живорада Лазића, 
досадашњег председника Управног одбора Удружења, за развој Удружења. 
Поштујући жељу мр Живорада Лазића да се ослободи радних обавеза у УО, он није 
предложен за кандидата за исту функцију. Проф. др Божидар Раденковић је, у своје 



 

 

лично име и у име досадашњег руководства Удружења, изразио захвалност мр 
Живораду Лазићу за ангажовање од оснивања Удружења до данас. 
  
Станко Стојиљковић је ставио на гласање 
 
Скупштина је донела једногласну одлуку да се усвоји предлог УО, и да руководство 
Удружења до наредне Скупштине ради у саставу: 
1. Председник Скупштине СК - проф.др Божидар Раденковић 
2. Председник УО - проф.др Зорица Милановић 
3. Заменик Председника УО - доц.др Зорица Богдановић 
4. Председник Научног клуба - проф.др Бранислав Јованић  
5. Председник Културног Клуба- проф.др Драган Раденовић 
6. Председник Пословног Клуба - проф.др Петар Кочовић 
7. Председник Спортског клуба - Братислав Ђорђевић 
8. Председник Жирија за доделу годишње награде СК - Станко Стојиљковић  
9. Заменик Председника Жирија за доделу годишње награде СК - Милован 

Матијевић 
 
Тачка 8.  
 
Станко Стојиљковић изнео је предлог УО СК да седиште Удружења буде на адреси: 
Рудо3/171, Београд. Предлог је једногласно прихваћен. 
 
Тачка 9.  
 
Станко Стојиљковић отворио је дискусију о доношењу одлуке о оснивању удружења 
"Кликерчић", заједно са Математичком гимназијом. Братислав Ђорђевић је предлог 
образложио.  Предлог је једногласно прихваћен. 
 
Тачка 10.  
 
Станко Стојиљковић отворио је дискусију о доношењу одлуке о учешћу у оснивању 
удружења "Удружења за одржање народне традиције и музике Гледанице". Ратислав 
Благојевић је предлог образложио. Предлог је једногласно прихваћен. 
 
Тачка 11.  
 
Станко Стојиљковић изложио је предлоге и смернице за даљи рад Удружења СК и 
сумирао закључке са Скупштине. Истакао је да су у претходној години активности 
Клубова и појединаца били бројнији него ранијих година, и да рад Удружења треба и 
даље да се заснива на плановима рада Клубова и појединачним иницијативама 
чланова. 
 
Проф. др Радмило Рончевић је предложио оснивање лекарског клуба. Предлог је 
једногласно прихваћен и дат је налог УО СК да припреми предлоге одлука о 
оснивању и руководству лекарског клуба. 
 
Проф. др Драган Раденовић је изнео свој став да активностима Удружења у 
претходном периоду можемо да будемо задовољни јер је то добар пример како збир  
појединачних активности чланова представља рад самог Удружења. Замолио је да 
чланови Удружења размисле на који начин би појединачне активности могле да се 



 

 

синхронизују, а нарочито активности из области културе, како би се идеје које 
промовише Удружење афирмисале на најбољи могући начин и како би знање, умеће 
и вештине, које чланови Удружења имају, мултимедијалним презентацијама 
позитивно утицале на колективну свест.  
 
Истакнут је значај размене информација између чланова Удружења и медијске 
презентације активности, те да се у наредном периоду појачају активности на 
електронским комуникацијама и презентацијама на друштвеним мрежама. 
  
Смернице за деловање Удружења до следеће Редовне годишње Скупштине 
усвојене су једногласно. 
 
Тачка 12.  
 
Председник Завичајног друштва Краљевчана у Београду, Милан Новаковић, је 
испред свог Друштва поздравио присутне и рекао да подржава изворни циљ и идеју 
Удружења СК и нада се заједничким активностима на пропагирању и афирмацији 
изворних српских духовних и материјалних вредности. Позвао је да се и у Краљеву, 
као претходне године у Ужицу, одржи трибина и сусрет чланова. Поменуо је да у 
Драгачеву постоји Удружење са сличним називом, и донео је примерак клипа 
домаћег кукуруза осмака и зрна црног кукуруза који се такође сматра аутохтоним, као 
исказ добре воље и блискости. Очекује да ће се чланови Удружења СК одазвати 
позиву за учешће у предстојећим активностима Завичајног друштва Краљевчана и 
да су добродошли. 
 
Зоран Матовић је испред Удружења Крагујевчана поздравио присутне и истакао 
значај  хумане националне идеје коју промовишу наша Удружења, али се осврнуо на 
малу бројност чланства и потребу за заједничким активностима и наступом у 
афирмацији заједничких циљева и идеја. 
 
Проф. др Радмило Рончевић је истакао да, и поред личне афирмисаности чланова, 
Удружење и његове основне идеје и вредности нису довољно афирмисане у 
јавности "пози рада и отечества". Подсетио је на изреку да "мали људи из великих 
кућа - руше", а да "велики људи из малих кућа - граде" позитивну стварност. Уколико 
себе сматрамо великим људима из "мале куће", било би неопходно да поред 
афирмације личног рада афирмишемо и име "куће из које смо" и да би то имало већу 
вредност за сваког појединачно. 
 
Проф. др Обрад Зелић је напоменуо да добија позиве за организацију предавања у 
значајним установама културе и науке и да је до сада искључиво наступао као проф. 
Универзитета, и да ће свакако, од сада наступати и као члан Удружења у оквиру 
активности новоформираног Здравственог клуба. Подсетио је на важна питања из 
области здравства за која би требало мобилисати људе са знањем, стручношћу и 
визијом. 
 
Братислав Ђорђевић је подсетио на бројне активности, предлоге и идеје проистекле 
од стране Спортског клуба, а у којима чланови Удружења нису узели учешће у 
довољном броју и нису са потребном пажњом пропратили, па он лично не може бити 
задовољан таквим односом чланства према "здрављу духа и тела" . Предложио је да 
се један дан у години међу чланством промовише као "Дан културе и спорта" где би 



 

 

сви чланови Удружења према својим могућностима узели учешће, и апеловао је да 
се чланство у већем броју укључи у спортске активности, планинарење, рекреацију.  
 
Тачка 13.  
Председавајући Скупштине, Станко Стојиљковић је закључио рад VI редовне 
годишње скупштине и позвао присутне на заједнички ручак и дружење. 
 
 
 
           Записник сачинила:  
         
 
            Проф.др Зорица Милановић с.р. 
 
 

 
 
Као и ранијих година, и ова Скупштина је, осим радног дела, имала културни и 
забавни садржај. 
 
У оквиру културног дела, учесници Скупштине посетили су: етно комплекс и галерију 
слика у власништву сликара наивца Слободана Топаловића, спомен цркву Светог 
Вазнесења Господњег у центру Крупња, етно-музејски комплекс у Добром потоку, 
цркву Успења Пресвете Богородице у Добром потоку.  
 
У оквиру забавног дела, организован је типичан српски ручак у сали парохијског 
дома у Добром потоку. За музички програм били су задужени Љубомир Манасијевић 
и Ансамбл Гледанице. 


