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ЗАПИСНИК
са састанка Управног одбора
одржаног 2. јуна 2015.

Састанак Управног одбора удружења "Српски Кривак", одржан је 2. јуна 2015.
године, на Факултету организационих наука, Јове Илића 154, Београд

Присутни:
1.
2.
3.
4.
5.

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

Отсутни:
1. Зорица Милановић, заменик председника УО
2. Драган Раденовић, председник Културног клуба.

Осим чланова УО, састанку су присуствовали:
1. Божидар Раденковић, председник Скупштине удружења
2. Зорица Панић, особа за односе са јавношћу
3. Петар Петровић Марш, редовни члан Удружења.

Дневни ред:
1. Усвајање записника са претходног састанка УО од 29.4.2015.
2. Припреме за одржавање Пете редовне годишње скупштине
3. Предлог споразума о међусобној сарадњи удружења СРПСКИ КРИВАК и
Удружења "Милутин Миланковић"
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4. Уплата треће рате за ливење скулптура СРПСКОГ КРИВАКА
5. Пријем нових редовних чаланова
•
•

Проф. др Милан Димитријевић и
Снежана Јандрлић Момчиловић, вокална солисткиња.

6. Подршка предлогу Рвачког клуба "Деспот Стефан Лазаревић" из
Младеновца да се Славко Николић, редовни члан СРПСКОГ КРИВАКА,
кандидује за добијање Плакете Општине Младеновац
7. Разматрање писаног предлога Сање Панфилов, редовне чланице
Удружења
8. Разно.

Тачка 1.
Записник са претходног састанака Управног одбора, од 29.4.2015. године, усвојен
је једногласно.

Тачка 2.
Живорад Лазић, председник Управног одбора, обавестио је присутне о свим
активностима које су планиране и мерама које су предузете за одржавање Пете
редовне годишње скупштине 6. јуна 2015. године, у Такову.
Позивница са дневним редом и детаљним упутством постављена је на веб сајт
СРПСКОГ КРИВАКА и, два пута, електронском поштом, достављена свим
члановима Удружења.

Тачка 3.
Живорад Лазић, председник Управног одбора, прочитао је и образложио Предлог
споразума међусобној сарадњи удружења СРПСКИ КРИВАК и Удружења
"Милутин Миланковић".
Управни одбор је донео једногласну одлуку да се овај Споразум свечано потпише
на Петој редовној годишњој скупштини у Такову.

Тачка 4.
Троје учесника састанка приложили су по 6.000 динара (~ 150 евра) ради уплате
треће рате за ливење бронзаних скулптура СРПСКОГ КРИВАКА.
Евиденцију свих готовинских уплата и исплата обавља Живорад Лазић и о томе
редовно обавештава изабране чланове Удружења.
Средства за уплату четврте рате, у износу од 300 евра, биће сакупљена и
уплаћена по завршетку посла и пријема скулптура.
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Тачка 5.
Једногласном одлуком УО, за редовне чланове удружења СРПСКИ КРИВАК
примљени су:
• Проф. др Милан Димитријевић и
• Снежана Јандрлић Момчиловић, вокална солистиња.
Новопримљени чланови биће позвани да се званично представе члановима
Удружења и потпишу типску Приступницу, чиме ће стећи право да се њихове
биографије поставе на веб сајт СРПСКОГ КРИВАКА.

Тачка 6.
Једногласном одлуком подржан је предлог Рвачког клуба "Деспот Стефан
Лазаревић" из Младеновца да се Славко Николић, редовни члан СРПСКОГ
КРИВАКА, кандидује за добијање Плакете Општине Младеновац.
Управни одбор је задужио Живорада Лазића да сачини одговарајући допис и да
га, препорученом поштом, пошаље председнику Општине Младеновац.

Тачка 7.
Управни одбор је размотрио писани предлог Сање Панфилов, редовне чланице
удружења СРПСКИ КРИВАК, да се 15. јануар установи као Дан српско-руског
братства, који би се обележавао сваке године: полагањем венаца на споменик
Цару Николају, одржавањем стручних скупова о српско-руским односима и
пригодним културно-уметничким програмом у Руском дому у Београду.
Управни одбор се у потпуности сагласио са овим предлогом и овластио Сању
Панфилов да покрене иницијативу, у име удружења СРПСКИ КРИВАК, и да у њој
активно учествује до остварења ове идеје.

Тачка 8.
Управни одбор је прихватио предлог Петра Петровића Марша да се одштампају
његове тематске песме за децу "Зубологија" и да се, као пријатно изнеђаење,
поделе свим учесницима Пете редовне годишње скупштине.

Записник сачинио:

Живорад Лазић с. р.
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