
 

 

 
 

 

ЗАПИСНИК 
 

са VIII редовне годишње скупштине удружења "СРПСКИ КРИВАК" 
одржане 2. јуна 2018. године 

 
 
VIII редовна годишња скупштина удружења "СРПСКИ КРИВАК" одржана је 2. јуна 
2018. године, са почетком у 12:30 часова, у Дому ученика Пољопривредне школе 
"Соња Маринковић", Пожаревац. 
 
Скупштини је присуствовало двадесет шест чланова Удружења, наведених по 
азбучном реду имена:  
  

1. Бане Добросављевић 
2. Бата Ђорђевић 
3. Биљана Бркић 
4. Божидар Раденковић 
5. Бранислав Јованић 
6. Драган Раденовић 
7. Иван Сарјановић 
8. Јован Бркић 
9. Јована Кнежевић 

10. Љиљана Петровић 
11. Љиљана Станојевић 
12. Марина Радосављевић 
13. Милован Матијевић 
14. Миодраг Иванишевић 
15. Мирољуб Дамњановић 
16. Момчило Симић 
17. Обрад Зелић 
18. Петар Кочовић 
19. Предраг Анђелић 
20. Радомир Михајловић 
21. Срђан Русов 
22. Светлана Стевовић 
23. Вук Рашовић 
24. Заклина Коцовиц 
25. Зорица Богдановић 
26. Зорица Панић 
 



 

 

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. Александра Михајловић 
2. Драгана Добросављевић 
3. Зоран Матовић 
4. Милан Новаковић 
5. Наташа Миоковић 
6. Оливера Михајловић 
7. Слободан Котри 

 
 
У VIII редовну годишњу скупштину, предложен је следећи 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Отварање заседања 
2. Избор радног председништва 
3. Усвајање дневног реда  
4. Усвајање Записника са VII редовне годишње скупштине, одржане 11. јуна 

2017. године, који се налази на: http://krivak.rs/wp-
content/uploads/2017/11/Zapisnik-sa-VII-redovne-godisnje-skupstine-11-06-
2017.pdf  

5. Извештај о раду СК у претходној години  
6. Избор руководства СК 
7. Предлози и смернице за даљи рад  Удружења 
8. Разно 
9. Затварање VIII редовне Скупштине удружења СК  

 
 
Тачка 1. 
 
Председник Скупштине Српски Кривак, проф. др Божидар Раденковић, поздравним 
говором обратио се учесницима Скупштине, и позвао присутне да минутом ћутања 
одају пошту преминулим члановима проф.др Слободану Петровићу и проф.др 
Владимиру Милачићу. Затим је отворио заседање Скупштине.  
 
 
Тачка 2.  
 
Председник Скупштине Српски Кривак Божидар Раденковић, предложио је радно 
председништво Скупштине СК  у саставу:  

1. Братислав Бата Ђорђевић (председник) 
2. Жаклина Кочовић (члан) 
3. Јована Кнежевић (члан) 
4. Зорица Богдановић (записничар) 

 
Предлог радног председништва је једногласно усвојен. 
 
 

http://krivak.rs/wp-content/uploads/2017/11/Zapisnik-sa-VII-redovne-godisnje-skupstine-11-06-2017.pdf
http://krivak.rs/wp-content/uploads/2017/11/Zapisnik-sa-VII-redovne-godisnje-skupstine-11-06-2017.pdf
http://krivak.rs/wp-content/uploads/2017/11/Zapisnik-sa-VII-redovne-godisnje-skupstine-11-06-2017.pdf


 

 

Тачка 3. 
 
Бата Ђорђевић, председавајући скупштинским заседањем, предложио је дневни ред.  
Предложени дневни ред једногласно је прихваћен. 
 
Тачка 4.  
 
Бата Ђорђевић је ставио на гласање усвајање Записника са VII редовне годишње 
скупштине Удружења, одржане 11.6.2016. године, у Гроцкој. 
  
Записник са VII редовне годишње скупштине Удружења једногласно је усвојен.  
 
Тачка 5.  
 
Председник Скупштине Српски Кривак Божидар Раденковић, поднео је Извештај о 
раду Удружења између две скупштине. Зорица Богдановић је поднела извештај о 
раду Управног одбора удружења. Кратке извештаје о раду поднели су предедници 
клубова Бранислав Јованић, Драган Раденовић, Петар Кочовић и Бата Ђорђевић, 
као и заменик председника Жирија за додалу награде Српски Кривак Милован 
Матијевић. 
 
Извештај о раду Удружења између две скупштине усвојен је једногласно. 
 
Извештаји председника скупштине и председника управног одбора сачињени су у 
форми PPT слајдова. Извештај у PDF формату, биће постављен на веб сајт 
Удружења. 
 
Финансијски извештај за 2017. годину и Финансијски план за 2018. годину 
 
Заменик Председника Управног одбора Српског Кривака Зорица Богдановић 
поднела је извештај о раду Управног одбора између две скупштине и изложила је 
Финансијски извештај за 2016. годину. Примедби на финансијски извештај није било. 
 
Зорица Богдановић је изложила и образложила основне ставке Финансијског плана 
за 2018. годину, које се у потпуности поклапају са одговарајућим ставкама из 
претходних година.  
 
Финансијски план за 2018. годину, прихваћен је једногласно и без дискусије. 
 
 
Тачка 6.  
 
Председавајући Скупштине Бата Ђорђевић је изнео је предлог Предлог УО за избор/ 
реизбор чланова управе Удружења, и позвао присутне да дају предлоге. Пошто 
другачијих предлога није било, Зорица Милановић ставила је на предлог 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 - проф.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 Новинарског Клуба - Станко Стојиљковић 
8. Председник Спортског клуба - Братислав Ђорђевић 
9. Председник Жирија за доделу годишње награде СК - Станко Стојиљковић  

10. Заменик Председника Жирија за доделу годишње награде СК - Милован 
Матијевић 

 
Тачка 7.  
 
Бата Ђорђевић дао је реч присутнима да изнесу предлоге и смернице за даљи рад 
удружења. 
 
Божидар Раденковић изнео је предлог за даљи рад удружења. Потребно је више 
радити на развоју чланства и на промоцији активности чланова удружења. Потребно 
је да се више чланова удружења активније укључи у рад удружења. Треба пажљиво 
размишљати о кадровским и организационим променама. Управни одбор би на низу 
састанака требало да анализира могућности и да направи предлог. Уколико буде 
потребно, могуће је организовати ванредно заседање Скупштине удружења у 
Београду. Такође, потребан је еволутивни корак напред како би се рад удружења 
учинио ефикаснијим. 
 
Предраг Анђелић говорио је о сарадњи са удружењем Пријатељи српске културе и 
позвао чланове Српског Кривака на предавања која се одржавају сваког задњег 
четвртка у месецу. Предложио је да се интензивира сарадња Српског Кривака и 
других удружења која имају истре циљеве. 
 
Зоран Матовић је изнео најзначајније активности Удржења Крагујевчана у Београду 
и позвао на даљу сарадњу. 
 
Обрад Зелић поновио је предлог да се покрене петиција против постављања 
споменика Зорану Ђинђићу на Студентском Тргу у Београду.  
 
Љиљана Станојевић се укратко представила и захвалила на пријему у Удружење, 
 
Петар Кочовић изнео је предлог да треба активирати Лекарски клуб. 
 
Драган Раденовић је измео мишљење да је потребно унапредити организацију 
Удружења  и да је неопходно да се неактивни чланови више укључе у рад Српског 
Кривака. Треба направити структуре услове да  се више чланова укључи у 
активности. Потребно је боље дефинисати чиме се културни клуб бави, и одвојити 
уметност од културе у општем смислу.  
 
Миодраг Иванишевић је предложио да се на сајт Српског Кривака дода више 
занимљивих материјала, на пример песма Љубијвоја Ршумовића посвећена 
удружењу. 
 
Бане Добросављевић је рекао да је Српски Кривак добар пример колико је доброг 
донео Закон о удружењима и подржао предлог о сарадљи са другим удружењима. 
 



 

 

Бата Ђорђевић изнео је предлог да треба да се појача делатност удружења. Треба 
да се више чланова укључи у рад и да да предлоге. Изнео је предлог да Скупштина 
може да траје више дана, на пример на Златибору, да се у оквиру оваквог заседања 
скупштине нови члнаови представе, да се направи детаљнији план активности, да се 
направи Конгрес Српског Кривака. Треба више радити на представљању нових 
чланова удружења. Не треба Управни одбор да највише учествује у организацији 
активности, потребно је да сви чланови допринесу. Треба се добро припремити за 
реорганизацију. 
 
Иван Сарјановић је најавио Фестивал спортског филма на Златибору. Такође, 
предложио је боље повезивање по линији професије.  
 
Вук Рашовић је предложио да се даља дискусија о унапређењу рада удружењ 
настави за  ручком. 
 
 
Тачка 8.  
 
У оквиру тачке Разно, Милан Новаковић је поздравио учеснике и позвао чланове 
Српског Кривака на Кајмакбал у Топчидеру. 
 
Момчило Симић и Мирољуб Дамњанових се се захвалили на пријему у удружење. 
 
 
Тачка 9.  
 
Председавајући Скупштине, Бата Ђорђевич је закључио рад VIII редовне годишње 
скупштине и позваo присутне на заједнички ручак и дружење. 
 
 
           Записник сачинила:  
         
 
                 Зорица Богдановић 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: Галерију Милене 
Павловић Барили, Историјски музеј и Пожаревачки мир.  
 


