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ЗАПИСНИК  
са састанка Управног одбора  
одржаног 25. новембра 2013. 

 
 
Састанак Управног одбора удружења "Српски Кривак", одржан је 25. новембра 
2013. године, на Факултету организационих наука, Јове Илића 154, Београд 
 
 
Присутни: 
 

1. Живорад Лазић, председник УО. 
2. Бранислав Јованић, председник Научног клуба. 
3. Петар Кочовић, председник Пословног клуба. 
4. Братислав Ђорђевић, председник Спортског клуба. 
5. Станко Стојиљковић, председник Новинарског клуба. 
6. Драган Раденовић, председник Културног клуба. 

 
 
Отсутни: 
 

1. Зорица Милановић, заменик председника УО. 
 
Осим чланова УО, састанку су присуствовали: 
 

1. Божидар Раденковић, председник Скупштине Удружења. 
2. Милован Матијевић, заменик председника Жирија за доделу годишње 
награде. 

3. Борислава Николић, члан Жирија за доделу годишње награде 
4. Станислав Пејовић, новопримљени редовни члан Удружења. 
5. Зорица Панић, особа за односе са јавношћу 
6. Петар Петровић Марш, редовни члан Удржења. 

 
 
Дневни ред: 
 

1. Усвајање Записника са претходног састанка УО од 14.10.2013. 

2. Извештај Жирија о обављеној процедури и предложеним кандидатима за 
овогодишњу награду СРПСКИ КРИВАК 2013. 
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3. Организација свечане доделе награда. 

4. Пријем нових редовних чланова 

• Проф. др Станислав Пејовић 
• Марија Јелић, студент генерације ЕТФ 
• Сузана Шуваковић Савић, оперска певачица 
• Ранко Бошњак, информатичар 

5. Разно. 

 
 

 
 
 
Тачка 1. 
 
Записник са претходног састанака Управног одбора, од 14. октобра 2013. године, 
усвојен је једногласно. 
 
 
Тачка 2. 
 
Председник Жирија, Станко Стојиљковић, информисао је присутне о овогодишњој 
листи кандидата за награду СРПСКИ КРИВАК 2013. 
 
Председник УО, Живорад Лазић, је оценио да су предложени кандидати за 
годишњу награду - квалитетни и да је рад Жирија у великом закашњењу у односу 
на предвиђене рокове. У том смислу предложио је да се у наредном извештају 
Жирија, у што је могуће краћем року, Управни одбор формално и у писаној форми 
извести колико је укупно кандидата предложено, за колико кандидата је 
достављена комплетна документација, колико кандидата испуњава услове за 
добијање награде и који се кандидати налазе на листи Жирија. 
 
Сличну, сугестију у вези процедуре и извештаја Жирија је упутио и Петар 
Петровић Марш. 
 
После краће дискусије, УО је предложио  Жирију  да, за наредну седницу Управног 
одбора, сачини коначни, писани и потписани, извештај, у складу са Статутом и 
Правилником за доделу Годишње награде.  
 
 
 
Тачка 3. 
 
Председник Скупштине удружења, Божидар Раденковић, предложио је да се 
овогодишња свечаност организује 12, 17. или 26. децембра, на истом месту као и 
претходних година и да се уобичајени сценарио доделе награда што мање мења. 
 
Председник УО, Живорад Лазић, је потсетио присутне на појединачна задужења 
која су одређена на претходном састанку УО и замолио Бату Ђорђевића да, под 
хитно, утврди у којем термину је школа "Артимедија" слободна и под којим 
условима може да се стави на располагање удружењу СРПСКИ КРИВАК. 
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У складу са овим термином планираће се све остале активности које се тичу 
организације завршне свечаности, а сва ранија, појединачна, задужења остају 
непромењена. 
 
 
Тачка 4. 
 
Размотрени су предлози за нове редовне чланове Удружења и једногласно је 
закључено да сви предложени кандидати: 
  

• Проф. др Станислав Пејовић. 
• Марија Јелић, студент генерације ЕТФ. 
• Сузана Шуваковић Савић, оперска певачица. 
• Ранко Бошњак, информатичар. 

 
испуњавају услове за пријем у Удружење и да је за постављање њихових имена 
на веб сајт СРПСКОГ КРИВАКА, потребно да се уради следеће: 
 

• предлагач (Божидар Раденковић) ће доставити биографију проф. др 
Станислава Пејовића, на српском језику и ћириличном писму, која је 
прилагођена за наш веб сајт. 

• Станко Стојиљковић и Милован Матијевић ће допунити биографију Ранка 
Бошњака са неколико званичних података који су га препоручили и 
квалификовали за редовног члана СРПСКОГ КРИВАКА.  

• предлагач Станко Стојиљковић ће доставити е-мејл адресе својих 
кандидата. 

• предлагачи, Петар Кочовић и Станко Стојиљковић, ће позвати своје 
кандидате да се лично представе члановима УО. 

• на том представљању, новопримљени чланови: Марија Јелић, Сузана 
Шуваковић Савић и Ранко Бошњак ће потписати типске приступнице.  

 
 
Тачка 5. 
 
Због недостатка времена, тачка "Разно" је одложена за следећи састанак УО. 

 
 
 

Записник сачинио: 
Живорад Лазић с. р. 


