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Преглед годишњих активности 
Удружења Српски Кривак 

Чланови су у претходном периоду учествовали у бројним активностима 
попут: 

• научно-истраживачких и других пројекта 

• радови су објављени у стручним и научним часописима  

• ангажовање  у домаћим и међународним струковним 
удружењима, комисијама и телема од значаја за струку и науку 

• одржана су многа предавања, трибине и округли столови  

• организоване су бројне изложбе, концерти и културно-уметнички 
догађаји 

• велики број објављених књига 

• велики број спортских догађаја 

• значајно присуство у медијима 

 



Предавање проф.др Јасмине Вујић у САНУ 

• “Нуклеарна енергетика: непотребни 
ризици или нужност за човечанство у 21. 
веку?” 

 

• Интервју са проф.др Јасмином Вујић, 
снимљен пре предавања на исту тему 



Приступно предавање  
проф.др Владимира Поповића 

“Реформа научно-истраживачког сектора у Републици Србији 
и развој научног подмлатка” 

 



Предавање проф.др Владимира Брусића 

• Математички институт САНУ 
“Classification of five cell types from PBMC samples using single cell 
transcriptomics and artificial neural networks” 
 



Предавање проф.др Синише Боровића 

• Предавање под називом “Право има предност над силом” 
у оквиру округлог стола из циклуса “Реинтеграција или 
разграничење. Разговори о будућности Косова и 
Метохије”. 



Предавање проф.др Станислава Цанета Пејовића 

• Проф.др Станислав Пејовић, редовни члан Српског 
Кривака, је одржао предавање о Тесли, Аjнштајну и 
Србима који су утицали на развој науке. 



Предавања проф.др Петра Кочовића,  
проф.др Радомира Михајловића, проф.др Александра Кавчића 

током пандемије Covid19  



 Предавања у сарадњи са  
Пријатељима српске културе 

 Прим.др Предраг Анђелић и проф.др Александар Седмак, редовни 
чланови Српског Кривака, организовали су  предавања: 

 Под прекорним погледом историје, Радован Калабић, историчар и 
књижевник 

 Покрет отпора у Француској 1940-1945 са освртом на 30 година 
братских односа француске и српске војске 1915-1945, проф.др 
Франсоа Рамон (симултани превод) 

 Винчанска култура, Драган Јанковић 

 Новогодишњи концерт камерне и ренесансне музике 

 

 



Предавање проф. др Олге Цветановић 

• Проф.др Олга Цветановић имала је излагање на тему 
„Нове wellness технологије – биорезонантно тестирање и 
терапија“ у оквиру промоције иновационих програма 
компаније BPT – Business Process Technologies. 



Премијера филма Уметност сећања 

 У филму сведочи скулптор професор Миодраг Живковић, 
члан Српсог Кривка и аутор споменика на Кадињачи, 
Тјентишу, у Крагујевцу. 



Изложба о академику Матији Бећковићу 

• У галерији “Атријум” Библиотеке града Београда одржана 
изложба Драгане Типсаревић. Назив изложбе је “Матија”, 
а посвећена је животу и раду академика Матије 
Бећковића. 



• Проф.др Вера Миланковић организивала промоцију књиге 
„Успомене из Сибира“ Јована Миланковића, последњег 
дипломате у царској Русији.  

Промоција књиге ,,Успомене из Сибира” 



Бројне књижевне вечери Лауре Барне 



Београдско беседништво 
средњошколаца Србије 

• Проф.др Драган Раденовић, председник Културног клуба 
Српског Кривака, председник је жирија такмичења БЕОПС 
– Београдско беседништво средњошколаца Србије 



Девето такмичење српска соло песма Младеновац 

Девето такмичење српска соло песма Младеновац ученика и 
студената Србије одржано је 16. и 17. новембра 2019, у 
организацији Славка Николића. 



Концерти Нике Ковачевић 

Николина Ника Ковачевић, наступила на “Барајевској 
културној вечери 2019” са НИКККА КВИНТЕТ-ом, као и на 
бројним другим концерима. 



Симпозијуми, концерти, и извођења дела  
проф.др Вере Миланковић 

• Музичка представа “С ове стране музике”, у извођењу 
Хора Дечјег културног центра Београд. 

• Концерт Кроз васиону и векове 

• 22. међународни Педагошки форум  
сценских уметности 

 



О чика Пеци у пројкету Растко 

У оквиру Пројекта Растко (Матица) објављено: Пецилин 
Петра Марша (2017) — рецензије збирке поезије, Љубица 
Продановић, Недељко Терзић, Зоран Модли, Драган 
Раденовић и Божидар Раденковић (Књижевност) 

Повратак суперчика: О песмама Чика–Пеце Марша 
Петровића (и лектирама у добу љубазних робота), Зоран 
Стефановић (Књижевност) 

Петар Марш, биографија (Књижевност) 

 



Промоција књиге проф.др Наде Костић 

Одржана промоција збирке песама „Грофица“ проф.др Наде 
Костић у Кући Ђуре Јакшића 

 



Концерти и наступи Ђорђа Чавића 

 У радијској емисији ,”Песмо, срце ми огреј”, коју уређује и 
води господин Јован М. Јовановић, гост је Ђорђе Чавић.  



Годишња презентација Музеја Жеравица 

Музеј је приватна колекција машина, алата и алатки, која 
прати технолошки и индустријски развој кроз три века, 
први пут отворена за јавност 1991. године, а од 2019. 
уписан у регистар установа културе. 

 



Бројне активности и изложбе  
Драгана Стојкова 

• Изложба Драгана Стојкова у галерија БелАрт  

• Организација манифестације Ликовна јесен 

• Организација изложбе Сликари нове фигурације – 
трансформације, нове позиције 

 



Активности Татјане Казелић 

• Започета реализација пројекта ХАКАЋ (Hack-a-ћ) за 
дигитализацију и промоцију ћириличних фонтова, а у оквиру 
програма Нови Сад европска престоница културе 2022 

 

• Организатор серијала РТВ  
 "Културни код војвођанских Рома" 

 

• Копродуцент научно-популарног филма 
"Клин се клином избија" о утицају  
дигитализације на генерацију "зед" 



Бројне активности Тање Петровић  
и КК Ниппон 

• Њујорк такмичење, семинар 

• Online тренинзи за чланове 

• Првенство Србије за пионире 

• КУП Београда за кадете 

• Ниппон камп на С. Језеру 

• Првенство Београда за кадете и јуниоре 

• Трофеј Србије – Београдски победник 

• Зимски, ски камп, рафтинг и кањониг за 
чланове и тренере 



Активности Зорана Стефановић 

• Уредник и продуцент за Међународну културну мрежу 
Пројекат Растко – нарочито у Белорусији, Русији и 
Србији.  

• Аутор неколико уметничко-културних пројеката за 
Европску престоницу културе Нови Сад. 

• Осмислио 10-ак националних културних и друштвених 
пројеката за невладин и јавни сектор (највише за 
организацију Живимо здравије, Удружење 
драмских писаца Србије и Удружење стрипских уметника 
Србије) 

• Драме му ове године излазе у Белорусији, Малезији и 
Мађарској, као и едиција изабраних драма на српском. 



Активности Ирене Дубак 

• У процесу издавања шаховски приручник "Магични свет шаха" у 
коауторству са Браниславом Француским и Милутином 
Матијашевићем. 

 

• У овој години сертификат за Баховог практичара по оригиналној 
методи др Баха ниво 2 (Л2). 

 

• Организација радионица Кликерана 

 



Сарадња са удружењем Живимо здравије 

• Бројни чланови Српског Кривака су активни у 
активностима у сарадњи са удружењем Живимо здравије 

 



Сарадња са удружењем Живимо здравије 

• Одржан Organik live fest, Еко-лајв Фест и Еко двориштанце 

• Организована трибина на Факултету за спорт, Унион 
Никола Тесла универзитета 

• Трибина на Коларцу 

• Трибине у Старој Пазови, Обреновцу, Лазаревцу 

 

 



Сарадња са удружењем Живимо здравије 

• Трибина на Учитељском факултету 

• Трибина у Математичкој гимназији 

• Трибина на Факултет за спорт у Нишу 

• Посете Нишу, Пироту, Бабушници 

• Обележен Дан планете земље за особе ометене у развоју 



Активности  
проф.др Вишеслава Крсмановића 

• Уџбеник „Социологија спорта“, капитално издање, 2020.  

• Учешће на бројним међународним научним конференцијама 

• Монографија „Наших 65 година – Атлетски клуб Младост – 
Земун“ (децембар 2019) 

• Бројна предавања, учешће на трибинама и другим 
активностима у организацији удружења Живимо здравије 

• Спровођење пројекта „Креативни развој деце“ – трећа школска 
година са 25 деце узраста од 5 до 10 година 

• Бројни наступи на телевизији, интервјуи у новинама 

• Израда конкурсног материјала за Савет Европе  
у оквиру програма Ерасмус + Спорт 

 



Објављена књига Вука Рашовића 

• Објављена књига Вука Рашовића “Нисам стигао да остарим” у издању 
Факултета спорта.  

• Вук Рашовић је активно учествовао на промотивним трибинама 
организације Живимо здравије као и промоцијама такмичарских 
активности Џудо савеза Србије и карате клуба Нипон  

 



Монографије Александра Милетића 

• Аутор Монографије „75 плавих година” - књиге коју је објавио ОКК 
Београд поводом свог 75. рођендана. Књига има више од 300 страна 
са сведочанствима више од 30 личности и близу 400 фотографија. 

• Коаутор и уредник монографије „Наш први век” коју је објавило 
Спортско друштво Раднички поводом свог 100. рођендана. Књига има 

више од 400 страна са близу 300 фотографија.  

 
 



Активности Драгана Ђурића и 
Бранислава Дениса Божовића 

• Организована бројна предавања у Тајном зачину 

 

• Припрема, покретање и уређивање часописа за неговање духовне 

културе "Тајни зачин”. Часопис излази у електронском издању. 

Изашао је први број часописа на 80 страна у пуном колору. Други 

број је у припреми.  

 

• У експрес ресторану "Тајни зачин" наставља се хуманитарна акција 

бесплатних оброка за сиромашне грађане, труднице и вредне 

студенте са оценама 10 на испитима.  

 

 



Активности Бранислава Дениса Божовића  

• Уређивање часописа "Планинарски гласник“ гласило  
Планинарског савеза Србије, јубиларног броја 100 и 101. 
 

• Активности члана Редакционог одбора за припрему  
Стручне конференције(2021) поводом обележавања  
120 година од оснивања Српског планинског друштва  
(1901-2021), и развоја културног и спортског покрета.  
 

• Активности у хуманитарном и образовном раду кроз три невладине 
организације: 
• "Живимо заједно", развој пројеката са образовно-еколошким садржајима 
• "Живимо здравије", развој пројеката на покретању корисних програма 

физичке активности, учешће на јавним трибинама и предавања широм 
Србије.  

• НВО "Школа за опстанак",  развој програма еколошког образовања о значају 
Геолошке и Биолошке разноврсности природе на Земљи.  



Фестивал италијанскосрпског филма у 
Београду 

• Невена Шарчевић, редовна чланица Српског Кривака, 
организована је Фестивал италијанско-српског филма у 
Београду. Фестивал је одржан од 23. до 26. септембра 
2019.  



Изложба проф.др Александра 
Цветановића 

• Проф.др Александар Цветановић, редовни члан Српског 
Кривака, је организовао изложбу фотографија “Цветићи, 
лептирићи…”. 

• Проф.др Александар Цветановић поклонио је члановима и 
пријатељима удружења бројне фотографије путем веб сајта 
krivak.rs 
 



Челичне ратнице у Историјском музеј 

• Јелена Мила, извела монодраму 
„Челичне ратнице – Жене 
добровољци у Првом светском 
рату”,  у Историјском музеју 
Србије. 

 

• Јелена Мила организовала је и 
Девети Фестивал новог филма с 
Балкана у Стокхолму 



Плакета СД Раднички Бати Ђорђевићу 

Бати Ђорђевићу је УО СД Раднички доделио  
Плакету за изузетну сарадњу 
22.10.2020 



Награда града Београда проф.др Милану 
Распоповићу 

• Награда града Београда у области образовања, за 2018. 
годину, додељена је проф. др Милану Распоповићу, 
редовном члану и добитнику награде Сроски Кривак, за 
књигу “Математичка гимназија од сна до јаве”. 



Митрополит Амфилохије Радовић у Политици 

• Текст о ставовима митрополита Амфилохија Радовића, редовног 
члана и добитника награде Српски Кривак, о дешавањима у 
Црној Гори. 



Текст проф. др Светлане Стевовић – 
Политика 



Текст проф. др Вере Миланковић – Печат 

• Текст о музичко сценској кантати Кроз васиону и векове 
проф. др Вере Миланковић, редовне чланице Српског 
Кривака. 



Бројни текстови  
проф. др Радмила Рончевића 

 

 

 
 



Текст проф. др Драгана Раденовића – 
Дан 

• Текст о решењу за споменик Бају Пивљанину проф. др 
Драгана Раденовића, председника Културног клуба. 

 

 
 



Текст о Ивани Миленковић објављен у 
Политици 



Текст о проф. др Обраду Зелићу – 
Политикин Mагазин 



Текст проф.др Божидара Раденковића 
објављен у НИНу 



Интервју проф.др Радомира Михајловића 

• Аудио интервју проф.др Радомира Михајловића о 
образовању у Америци објављен је на сајту РТС-а.  



Дејан Милојичић кандидован  
за председника IEEE 

• Дејан Милојичић, добитник награде Српски Кривак, 
номинован је за председника највећег светског удружења 
инжењера IEEE.  



Шест деценија рада  
проф. др Милана О. Распоповића 

• Обележено шест деценија рада проф. др Милана 
Распоповића 



50 година рада  
проф.др Хаџи-Димитрија Панфилова 

• Обележено пола века рада проф. др Хаџи-Димитрија 
Панфилова. 



Обележен Дан српско-руског братства, 15.01.2020 



Трибина Мере за борбу против епидемије и пандемије од 
коронавируса и одржавање континуитета пословања 

• Учествовали: проф.др Владимир Брусић, проф.др Петар 
Кочовић, Ивана Миленковић 



Текст Дијане Ивановић у Печату 

• Текст Дијане Ивановић, редовне чланице Српског Кривака, 
под називом Сунце, корона и Земља, објављен у Печату. 



Трећи Српски филозофски симпозијум СоФоС 

• У Требињу је одржан Трећи Српски филозофски симпозијум 
СоФоС у организацији проф.др Александра Лукића 

• Тема конференције била је Нација и проблем идентитета.  



Уџбеник „Основе саобраћаја и транспорта“ 
проф.др Зорице Милановић 

Проф.др Зорица Милановић је објавила уџбеник „Основе 
саобраћаја и транспорта“ у издању Високе железничке 
школе струковних студија. 



Невена Шарчевић превела књигу “Од Касина 
до Холивуда” Уга ди Тулиа 



Књига Миодрага Иванишевића 
Мистерије и како их се решити 



Александар Кавчић финансирао бесплатне 
уџбенике за српске ђаке 



Нови CD Славка Николића  
“Цигани се враћају са неба” 



Годишња награда Српски Кривак 2020 

Добитиници: 

• Александра Паладин, за музику 

• Босиљка Росић, за етнологију и допринос очувању традиције 

• Мирољуб Алексић, за привреду 

• Марко Бумбаширевић, за медицину 

• Радослав Зеленовић, за медије и културу 

• Дејан Илић, за науку 

• Душан Ивковић, за спорт 

• Љубомир Кочић, за пољопривреду 

• Владимир Поповић, за технологију 



Годишња награда Српски Кривак 2020 



Годишња награда Српски Кривак 2020 



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. 

 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... 



Информисање чланова и јавности 

   Изнутра: 

‐ Путем веб сајта 

‐ Путем имејла 

‐ Телефоном 

‐ Усмено 

 

 Споља: 

‐ Штампа 

‐ Телевизија 

‐ Радио 

‐ Друштвене мреже 



Сајт удружења 



Друштвене мреже удружења 



Укупни приходи = 0 

Укупни расходи = 0 

Порез = 0 

СВЕ ЈЕ БИЛО ПО ЗАКОНУ  
 

Финансијски извештај за 2019. годину 



Финансијски план за 2020. 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 



Десета редовна годишња скупштина 
УДРУЖЕЊА СРПСКИ КРИВАК 

 

 

 
 


