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ЗАПИСНИК  
са састанка Управног одбора  
одржаног 14. децембра 2012. 

 
 
Састанак Управног одбора удружења "Српски Кривак", одржан је 7. децембра 
2012. године, на Факултету организационих наука у Београду. 
 
 
Присутни: 
 

1. Живорад Лазић, председник УО 
2. Драган Раденовић, председник Културног клуба 
3. Станко Стојиљковић, председник Новинарског клуба 
4. Братислав Бата Ђорђевић, председник Спортског клуба. 

 
 
Отсутни: 
 

1. Зорица Милановић, заменик председника УО 
2. Петар Кочовић, председник Пословног клуба 
3. Бранислав Јованић, председник Научног клуба. 

 
 
Осим наведених чланова УО, састанку су присуствовали: 
 

1. Божидар Раденковић, председник Скупштине Удружења 
2. Милован Матијевић, заменик председника Жирија за доделу награда 
3. Зорица Панић, особа за контакт са јавношћу 
4. Петар Пеца Петровић, редовни члан Удружења. 

 
 
Дневни ред: 
 

1. Усвајање Записника са претходног састанка УО од 27.11.2012. године. 
2. Организација свечане доделе Годишње награде СРПСКИ КРИВАК 2012. 
3. Пријем нових редовних чланова.  
4. Разно. 

 

УДРУЖЕЊЕ "СРПСКИ КРИВАК" 
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Тачка 1. 
 
Записник са претходног састанака Управног одбора, од 27.11.2012. године, 
усвојен је једногласно. 
 
 
Тачка 2. 
 
Управни одбор је анализирао кључне активности које су везане за организацију 
свечане доделе Годишње награде СРПСКИ КРИВАК 2012. и с' тим у вези 
закључио следеће: 
 

1. Свечаност ће се одржати како је и планирано: 17. децембра 2012. године, у 
19 часова, у сали средње уметничке школе "ARTIMEDIA" у Београду.  

2. Награђенима су уручене писане позивнице. 

3. Електронском поштом су послате позивнице свим члановима Удружења. 

4. Сви чланови удружења су позивани телефоном и питани да ли су 
прочитали позивнице и да ли ће се одазвати позиву Управног одбора. 

5. Позивнице су упућене пожељним гостима и бројним представницима 
медија. 

6. Очекује се да ће на свечаној додели Годишњих награда бити присутно око 
150 особа.  

7. Обезбеђена је информатичка, техничка и сценска подршка за реализацију 
свечаности. 

8. Урађени видео клипови су приказани, на видео биму, и прихваћени.  

9. Размотрен је и прихваћен припремљен сценарио. 

10. Обезбеђена је и потврђена уметничка подршка прихваћеном сценарију.  

11. Потврђено је да ће бронзане скулптуре Кривака бити изливене на време. 

12. Потврђено је благовремено гравирање металних плочица са именима 
добитника и њихово причвршћивање за скулптуре. 

13. Потврђена је благовремена израда и достава повеља које ће се уручити 
добитницима. 

14. Потврђено је да се припрема коктела, под називом "Пројобоз", одвија по 
плану. 

15. Обезбеђене су две хостесе које ће бити задужене за: довођење присутних 
до њихових места за седење, дежурство за столом са наградама и 
асистенцију  приликом уручења награда. 

16. Све остале активности, које овде нису наведене, реализоваће се на лицу 
места, а у складу са конкретним условима и расположивим могућностима. 

17. Договорено је да сви чланови Управног одбора буду у школи "ARTIMEDIA", 
најкасније, у 18 часова, ради последње провере свега што је требало да се 
уради, као и заједничког дочека гостију који ће полако почети да пристижу. 
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Тачка 3. 
 
На основу писаних предлога и достављене документације донета је једногласна 
одлука да се у редовно члнаство Удружења приме следећи кандидати: 
 

1. Проф. др Маја Волк, драматург из Београда 
2. Проф. др Марија Тодоровић, дипл.инж.маш. из Београда 
3. Снежана Марковић Лазаревић, дипл.инж.технол. из Београда и 
4. Радоје Ђукић, дипл.инж.маш. из Београда. 

 
 
Тачка 4. 
 
Драган Раденовић, председник Културног клуба, указао је на чињеницу да је 
приличан број чланова Удружења пасиван, иако би многи од њих имали шта да 
кажу и покажу. У том смислу је предложио да се појача рад по клубовима, о чему 
би требало да се побрину председници клубова. 
 
Управни одбор је у потпуности сагласан са овим запажањем и предлогом и 
закључио да би све то требало да се угради у план активности за 2013. годину, са 
чијим би припремама ваљало да се започне одмах по завршетку ове свечаности.   
  
 
 
 
 

Записник сачинио: 
Живорад Лазић с. р. 


