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ЗАПИСНИК
са састанка Управног одбора
одржаног 1. октобра 2015.
Састанак Управног одбора удружења "Српски Кривак", одржан је 1. октобра 2015.
године, на Факултету организационих наука, Јове Илића 154, Београд
Присутни:
1.
2.
3.
4.

Живорад Лазић, председник УО
Бранислав Јованић, председник Научног клуба
Станко Стојиљковић, председник Новинарског клуба
Братислав Ђорђевић, председник Спортског клуба.

Отсутни:
1. Зорица Милановић, заменик председника УО
2. Драган Раденовић, председник Културног клуба
3. Петар Кочовић, председник Пословног клуба
Осим чланова УО, састанку су присуствовали:
1. Божидар Раденковић, председник Скупштине удружења
2. Милован Матијевић, заменик председника Жирија за доделу Годишњих
награда
3. Зорица Богдановић, технички секретар Управног одбора.
Дневни ред:
1. Усвајање записника са претходног састанка УО од 10. септембра 2015.
године
1

2. Пријем нових редовних чланова
•
•
•
•

Јован Кентера, уметник мозаика, предлагачи Драган и Бата
Милоје Ракочевић, проф. др, предлагач Станко
Мирослав Станковић, дипл.инж.пољ, предлагач Стеван Ковачевић
Рајко Каришић, уметнички фотограф, предлагачи Драган и Станко

3. Годишње награде СРПСКИ КРИВАК 2015.
•
•
•
•
•

Предлог Жирија
Разматрање предлога
Доношење одлуке о добитницима награде
Доношење одлуке о датуму и месту одржавања Свечане академије
Појединачна задужења чланова Удружења

4. Стање и допуна фонда за текуће потребе
5. Обезбеђење средстава за исплату 4. рате за израду бронзаних Кривака
6. Предлог Сање Панфилов за обележавање дана српско-руског братства
7. Предлог Сање Панфилов за организација тениског турнира за децу "Јелена
Генчић"
8. Разно.

Тачка 1.
Записник са претходног састанака Управног одбора, од 10.9.2015. године, усвојен
је једногласно.
Тачка 2.
Једногласном одлуком УО, за редовне чланове удружења СРПСКИ КРИВАК
примљени су:
•
•
•
•

Јован Кентера, уметник мозаика
Проф. др Милоје Ракочевић
Мирослав Станковић, дипл.инж.пољ.
Рајко Каришић, уметнички фотограф

Новопримљени чланови биће позвани да се званично представе члановима
Удружења и да потпишу типску Приступницу, чиме ће стећи право да се њихове
биографије поставе на веб сајт СРПСКОГ КРИВАКА.
Тачка 3.
•

Станко Стојиљковић, председник Жирија за доделу Годишљих награда,
прочитао је и образложио писани Извештај Жирија, у коме је предложено
шест изузетних кандидата за добијање Годишње награде СРПСКИ
КРИВАК 2015 и то:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Милица Стојадиновић, одбојкашица, тренер и спортски новинар
Борислав Бора Ивков, шахиста
Проф. др Влатко Ведрал, физичар
Проф. др Жорж Шапутије, биолог и филозоф
Маестро Јован Адамов, композитор и диригент
Мирослав Лазански, новинар и војнополитички коментатор.

•

У дискусији, о Предлогу Жирија, учествовали су сви присутни на овом
састанку, одајући дужно признање члановима Жирија за све кандидате
које су предложили.

•

Усменим изјашњавањем присутних чланова и електронским гласањем
отсутних чланова, Управни одбор је усвојио Предлог Жирија и донео
једногласну одлуку да Годишње награде СРПСКИ КРИВАК 2015. добију:
Прослављена одбојкашица Милица Стојадиновић,
државна репрезентативка, десет пута проглашавана за
најбољу југословенску одбојкашицу, тренер, спортски
новинар и вишегодишњи председник Удружења државних
репрезентативаца Србије. Носилац је Велике златне
плакете Одбојкашког савеза Србије.
Велемајстор Борислав Бора Ивков, најуспешнији
југословенски и српски шахиста на међународним
турнирима. Једини Србин омладински првак света.
Троструки првак Југославије. Носилац десет олимпијских
одличја и пет медаља са европских и светских
првенстава.
Проф. др Влатко Ведрал, предавач на универзитетима
Оксфорд и Сингапур, један од најцитиранијх српских
физичара свих времена и један од најцењенијих квантних
физичара данас у свету. Носилац престижних признања:
"Марко Јарић", "Волфсон" и "Абдус Салам". У иностраним
гласилима су га прозвали мислиоцем нашег доба.
Проф. др Жорж Шапутије (Georges Chapouthier), један
од најпознатијих светских биолога и филозофа. Бави се и
књижевношћу. Докторате из биологије и филозофије
стекао на универзитетима у Стразбуру и Лиону. Директор
емеритус Француског националног центра за научна
истраживања.
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Маестро Јован Адамов, истакнути уметник, композитор,
диригент, аранжер и музички продуцент. Баштини више
од 1.500 композиција. Директор је фестивала "Златна
тамбурица" и уметнички директор "Светског тамбурица
феста" у Дероњама. Председник је Удружења
композитора Војводине.
Колумниста "Политике" Мирослав Лазански,
најугледнији југословенски и српски војнополитички
коментаатор и најпознатији српски новинар данас.
Извештавао из многих ратних подручја. Интервјуисао
команданте НАТО, маршале СССР, шефове КГБ,
министре одбране, начелнике генаралштабова...

•

Управни одбор је донео једногласну одлуку да се Свечана академија, на
којој ће се доделити Годишње награде, одржи у уторак 3. новембра 2015.
године, у великој сали Уметничке школе "ARTIMEDIA", са почетком у 19
часова.

•

Управни одбор је одредио конкретна задужења појединим члановима
СРПСКОГ КРИВАКА, а у вези са организацијом Свечане академије:
1. Станко Стојиљковић - припрема биографије, фотографије и контакт
податке добитника Награде, организује благовремено потписивање
приступница награђених, припрема сценарио Свечане акакдемије,
ангажује извођаче уметничког дела програма (са обавезним
резервним решењима) и режира комплетну представу.
2. Божидар Раденковић и Зорица Богдановић - штампају Повеље са
именима добитника, припремају видео презентације о добитницима
Награда и сарађују са техничком подршком "ARTIMEDIЕ" - пре и за
време Свечане академије.
3. Драган Раденовић - обезбеђује шест бронзаних скулптура СРПСКОГ
КРИВАКА и допрема их на Факултет организационих наука (два-три
дана пре почетка Академије).
4. Петар Кочовић - израђује корице за Повеље и допрема их на
Факултет организационих наука (два-три дана пре почетка
Академије), организује припрему, допрему и сервирање хране и пића
за коктел "Пројобоз".
5. Живорад Лазић - припрема приступнице за добинике Награда,
резервише салу у школи "ARTIMEDIA", исплаћује трошкове за
коришћење сале, израђује налепнице са именима добитника и лепи
их на бронзане скулптуре, објављује обавештења на веб сајту и
позива чланове и пријатеље Удружења да присуствују Академији.
6. Братислав Ђорђевић - помаже Станку Стојиљковићу око
организовања уметничког дела програма.
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7. Милован Матијевић - организује превоз добитника Награда од куће до
Школе и од Школе до куће.
8. Зорица Милановић - обезбеђује две девојке за преузимање, чување и
издавање гардеробе.
9. Зорица Панић - Обавештава и позива медије да присуствују Свечаној
академији и извештавају са ње.
Тачка 4.
Председник Управног одбора, Живорад Лазић, информисао је присутне о стању
фонда за текуће потребе и указао на повелики минус који је, у међувремену,
настао.
Прилозима Божидара Раденковића и Милована Матијевића, стање фонда за
текуће потребе значајно је повећано.
Тачка 5.
Управни одбор се поново уверио да се 19 бронзаних скулптура СРПСКОГ
КРИВАКА још увек налазе у кабинету 303 Факултета организационих наука, без
видљивих назанака да ће, у скорије време, да буду однешене на поправку.
Станко Стојиљковић је пренео усмено обећање Драгана Раденовића да ће нове
скулптуре да буду изливене и допремљене на Факултет организационих наука пре
Свечане академије.
Управни одбор је потврдио раније динету одлуку да ће четврта рата за ливење
бронзаних скулптура СРПСКОГ КРИВАКА, у износу од 250 евра, бити сакупљена и
исплаћена Драгану Раденовићу када нове скулптуре буду изливене и донешене на
Факултет организационих наука.
Тачка 6.
Управни одбор је размотрио писани предлог Сање Панфилов, редовне чланице
СРПСКОГ КРИВАКА, у вези са обележавањем Дана српско-руског братства и стим
у вези донео следеће одлуке и препоруке:
1. Прихвата се предложени сценарио за обележавање Дана српско-руског
братства, 15. јануар 2016. године, са важном препоруком да се приликом
манифестације ослањамо на историјске чињенице и традиционално
пријатељство српског и руског народа, и да се, ни на који начин, не мешамо
у дневнополитичке српско-српске и српско-руске односе.
2. Именује се Организациони одбор у саставу: председник - Сања Панфилов и
чланови: Димитрије Панфилов, Драган Раденовић, Станко Стојиљковић и
Хаџи Зоран Мрђеновић (ако пристане).
3. Прихватићемо финансијску помоћ заинтересованих покровитеља за
покривање појединих трошкова ове манифестације, под условом да се
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одговарајућа финансијска средства уплаћују директно са рачуна
покровитеља на рачун даваоца роба или услуга.
Тачка 7.
Управни одбор је размотрио предлог Сање Панфилов за организацију тениског
турнира за децу "Јелена Генчић" и закључио да је Сањина идеја веома добра али
да удружење СРПСКИ КРИВАК, у овом моменту, нема довољно капацитета за
организацију таквог турнира.
Тачка 8.
Ова тачка се, као и обично, претворила у пријатељско ћаскање без икаквих
закључака и доношења конкретних одлука.

Записник сачинио:

Живорад Лазић с. р.
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