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ЗАПИСНИК
са састанка Управног одбора
одржаног 27. маја 2014.

Састанак Управног одбора удружења "Српски Кривак", одржан је 27. маја 2014.
године, на Факултету организационих наука, Јове Илића 154, Београд

Присутни:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Живорад Лазић, председник УО
Драган Раденовић, председник Културног клуба
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.

Осим чланова УО, састанку су присуствовали:
1. Божидар Раденковић, председник Скупштине удружења
2. Зорица Богдановић, редовни члан Удружења.

Дневни ред:
1. Усвајање записника са претходног састанка УО од 5.3.2014.
2. Доношење одлуке о одржавању IV редовне годишње скупштине
3. Доношење одлуке о избору секретара Управног одбора
4. Пријем нових редовних чланова - Зорица Марковић, новинар
5. Разно.
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Тачка 1.
Записник са претходног састанака Управног одбора, од 5.3.2014. године, усвојен је
једногласно.

Тачка 2.
Управни одбор је донео једногласну Одлуку да се IV редовна годишња скупштина
одржи у суботу 7. јуна 2014. године, у етно селу "Бабина река" код Лазаревца, са
почетком у 12 часова, и усвојио следећи

ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ РЕДА
1.

Отварање заседања

2.

Конституисање радног председништва: председавајући, члан и
записничар

3.

Усвајање дневног реда

4.

Усвајање Записника са Треће редовне годишње скупштине, одржане 9.
јуна 2013. године

5.

Поздравни говор и извештај председника Скупштине

6.

Извештај о раду Удружења између две Редовне годишње скупштине
• Извештај председника Управног одбора
• Финансијски извештај за 2013. годину
• Извештај председника клубова: културног, научног, новинарског,
пословног и спортског
• Извештај председника Жирија за доделу годишњих награда

7.

Избор-реизбор:
• Председника скупштине
• Председника УО
• Заменика председника УО
• Председника клубова: културног, научног, новинарског, пословног и
спортског
• Председника Жирија за доделу годишњих награда
• Заменика председника Жирија за доделу годишњих награда

8.

Усвајање смерница за рад Удружења до следеће Редовне годишње
скупштине

9.

Уручење чланских карата

10.

Разно.

После дуге расправе, у којој су изношени различити аргуменати у вези са
избором, односно реизбором, управе Удружења, Управни одбор је стао на
становиште да предложи Скупштини да додели нови једногодишњи мандат
постојећој управи Удружења:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Председник Скупштине - проф. др Божидар Раденковић
Председник Управног одбора - мр Живорад Лазић
Заменик председника Управног одбора - др Зорица Милановић
Председник Културног клуба - проф. др Драган Раденовић
Председник Научног клуба - проф. др Бранислав Јованић
Председник Новинарског клуба - Станко Стојиљковић
Председник Пословног клуба - проф. др Петар Кочовић
Председник Спортског клуба - Братислав Ђорђевић
Председник Жирија за доделу годишње нагрдае - Станко Стојиљковић
Заменик Председника Жирија за доделу годишње награде - Милован
Матијевић

Усвојен је следећи, службени и културно-забавни, програм:
до 9:30 Индивидуални долазак и окупљање учесника испред Спомен
костурнице - Цркве Св. Великомученика Димитрија у Лазаревцу
9:30 - 11:00 Посета лазаревачким културно-историјским знаменитостима у
пратњи специјалног водича Јагоде Недељковић
11:00 - 11:45 Путовање до "Бабине реке", обилазак и упознавање локације
11:45 - 12:00 Поздравна реч домаћина Славише Живковића и пиће добродошлице
12:00 - 14:00 Скупштинско заседање у сали за састанке
14:00 - 16:00 Заједнички ручак у ресторану
После 16:00 Индивидуални повратак.
Председник Управног одбора ће, имејл поруком и путем веб сајта, благовремено
да обавести све чланове Удружења о свим детаљима који су значајни за
одржавање Скупштине, а нарочито о мапама и трошковима.

Тачка 3.
Једногласном одлуком Управног одбора, за секретара Управног одбора изабрана
је др Зорица Богдановић, а у њеном одсусву замењиваће је др Александра Лабус.
Секретарица и њена заменица, помагаће председнику Управног одбора око
административно-техничких послова, а нарочито у пословима планиране
реконструкције веб сајта.
Тачка 4.
Једногласном одлуком Управног одбора, за редовну чланицу Удружења
примљена је Зорица Марковић, новинар из Београда.
Биографија новопримљене чланице биће постављена на веб сајт Удружења
после њеног формалног представљања члановима Управног одбора и
потписивања типске Приступнице.
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Тачка 5.
Управни одбор је размотрио неколико усмених предлога за нове редовне чланове
Удружења и закључио да сваки од поменутих кандидата испуњава услове за
пријем али је неопходно да се њихов пријем обави по предвиђеној процедури.
У наставку ове тачке разматрана су нека текућа питања и закључено да се што
пре крене у процес евидентирања потенцијалних кандидата за овогодишњу
награду СРПСКИ КРИВАК 2014.

Записник сачинио:
Живорад Лазић с. р.
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