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ЗАПИСНИК
са састанка Управног одбора
одржаног 17. децембра 2014.
Састанак Управног одбора удружења "Српски Кривак", одржан је 17. децембра
2014. године, на Факултету организационих наука, Јове Илића 154, Београд
Присутни:
1.
2.
3.
4.
5.

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

Отсутни:
1. Зорица Милановић, заменик председника УО
2. Петар Кочовић, председник Пословног клуба.
Осим чланова УО, састанку су присуствовали:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Божидар Раденковић, председник Скупштине удружења
Зорица Богдановић, секретар Управног одбора
Миодраг Живковић, редовни члан Удружења
Олга Цветановић, редовни члан Удружења
Рајко Буквић, редовни члан Удружења и
Супруга Рајка Буквића, симпатизер Удружења.

Дневни ред:
1. Усвајање записника са претходног састанка УО, од 30.10.2014. године
2. Анализа, оцена и поуке са Свечане академије од 25.11.2014. године
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3. Пријем нових редовних чланова
• Адамов Злата - предлагач: Станко
• Бјековић Маријана - предлагачи: Жаклина и Пера
• Бојковић Зоран - предлагачи: Божа и Станко
• Гојгић Душан - предлагач: Саша Боројевић
• Иванишевић Миодраг - предлагач: Станко и Драган
• Кедл Бижић Миријана - предлагачи: Жаклина, Пера и Дијана
• Милачић Владимир - предлагач: Пера
• Миловановић Ђорђе - предлагачи: Бата, Пера и Саша Боројевић
• Николић Славко - предлагач: Станко и
• Тописировић Љубиша - предлагачи: Дијана и Жаклина.
4. Информације о стању средстава чланова Удружења
5. Разно
Тачка 1.
Записник са претходног састанака Управног одбора, од 30.10.2014. године,
усвојен је једногласно.
Тачка 2.
Чланови управног одбора су закључили да је овогодишња Свечана академија
била најбоља, до сада, и да ће се уочени недостаци (неорганизовано одлагање
гардеробе, неочекивани отказ појединих учесника уметничког дела програма,
неадекватно место за одржавање коктела и сл.) отклањати на следећим свечаним
академијама.
Тачка 3.
Једногласном одлуком УО, за редовне чланове удружења СРПСКИ КРИВАК
примљени су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Прим. др sci. мед. Злата Адамов
Маријана Бјековић, дипл. биолог
Проф. др Зоран Бојковић
Душан Гојгић, дипл. инж. ел.
Миодраг Иванишевић, графички дизајнер
Миријана Кедл Бижић, предузетник
Проф. др Владимир Милачић
Ђорђе Миловановић, менаџер
мр Славко Николић, оперски певач
проф. др Љубиша Тописировић
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Тачка 4.
Председик УО информисао је присутне о тренутном стању средстава чланова
Удружења, која се користе за покривање ситнијих трошкова, после чега су двојица
редовних чланова, самоиницијативно, обавила тзв. "prepaid" допуну.
Тачка 5.
• Драган Раденовић информисао је присутне о намери градске управе
Косовске Митровице да у свом граду подигне споменичко обележје Св.
кнезу Лазару и представио идејно решење вајара Миодрага Живковића.
Управни одбор је подржао намеру Миодрага Живковића да се пријави на
конкурс и да се у тој пријави позове и ослони на удружење СРПСКИ
КРИВАК, чији је редовни члан.
• Станко Стојиљковић информисао је присутне докле се стигло са идејом о
постављању скулптуре Михајлa Пупина, рад Драгана Раденовића, испред
зграде Електротехничког факултета у Београду, и о наредним корацима који
ће се предузети по том питању.
• После краћег излагања Миодрга Живковића о садашњем изгледу
београдских тргова, Управни одбор је прихватио идеју да наше Удружење
организује једну трибину на ову тему, на којој би се покренула иницијатива
за просторно и уметничко уређење најважнијих тргова.
• УО је задужио Драгана Раденовића да приступи одливању 12 скулптура
СРПСКОГ КРИВАКА, које се додељују добитницима Годишњих награда, и
обезбедио средства за покривање трошкова ливења.
• Братислав Бата Ђорђевић обавестио је чланове УО о повратку Борислава
Боре Станковића, из иностранства у Београд, и да ће се почетком наредне
године организовати његово приступно предавање у Уметничкој школи
ARTIMEDIA. На том предавању биће му уручена Годишња награда.
• Уручење годишње награде Гордани Вуњак Новаковић обавиће се приликом
њеног првог доласка из Њујорка у Београд, и одржавања приступног
предавања које ће се, највероватније, у првој половини наредне године,
организовати у Српској академији наука и уметности.

Записник сачинио:

Живорад Лазић с. р.

3

