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ЗАПИСНИК
са састанка Управног одбора
одржаног 29. августа 2012.

Састанак Управног одбора удружења "Српски Кривак", одржан је 29. августа 2012.
године, на Факултету организационих наука, Јове Илића 154, Београд

Присутни:
1.
2.
3.
4.
5.

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

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

Осим наведених чланова УО, састанку су присуствовали:
1. Божидар Раденковић, председник Скупштине Удружења.
2. Зорица Панић, особа за односе са јавношћу.

Дневни ред:
1. Усвајање записника са претходног састанка УО, од 12. маја 2012. године.
2. Разматрање предлога Зорана Љубичића, редовног члана СРПСКОГ
КРИВАКА, о покретању иницијативе за установљење међународне награде
"Никола Тесла".
3. Разматрање предлога Хаџи Душана Каличанина, редовног члана СРПСКОГ
КРИВАКА, за успостављање сарадње са удружењем "Српска Магаза".
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4. Информација о могућности заштите имена и знака "СРПСКИ КРИВАК", код
Завода за интелектуалну својину.
5. Пријем нових редовних чланова
• Марина Радосављевић, дипл. ек. из Београда.
• Чедомир Жеравица, дипл. инж. маш. из Новог Милошева
• Проф. др Рајко Буквић из Београда.
6. Избор чланова Жирија за доделу годишње награде СРПСКИ КРИВАК 2012
и усвајање оријентационог календара активности.
7. Разно.

Тачка 1.
Записник са претходног састанака Управног одбора, од 12. маја 2012. године,
усвојен је једногласно.
Тачка 2.
Размотрен је и подржан предлог Зорана Љубичића, редовног члана СРПСКОГ
КРИВАКА, о покретању иницијативе за установљење међународне награде
"Никола Тесла" и закључено да се о томе разговара са Владимиром
Јеленковићем, директором музеја "Никола Тесла" у Београду.

Тачка 3.
Размотрен је и подржан предлог Хаџи Душана Каличанина, редовног члана
СРПСКОГ КРИВАКА, за успостављање сарадње са удружењем "Српска Магаза" и
закључено да се организује састанак са предлагачем, у понедељак 3. септембра
2012. године, у 18 часова, на Факултету организационих наука у Београду, на коме
би се разговарало о модалитетима ове сарадње.

Тачка 4.
Председник УО је информисао присутне о потребама, могућностима и условима
заштите имена и знака СРПСКОГ КРИВАКА, код Завода за интелектуалну својину.
Предлог је прихваћен, једногласно, са препоруком да је претходно потребно да се
редизајнира визуелни идентитет Удружења (симбол, знак-лого и печат).
За реализацију ове препоруке задужени су: Живорад Лазић, Зорица Панић и
Петар Кочовић.
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Тачка 5.
Једногласном одлуком Управног одбора потврђен је пријем следећих редовних
чланова Удружења:
• Марина Радосављевић, дипл. ек. из Београда.
• Чедомир Жеравица, дипл. инж. маш. из Новог Милошева
• Проф. др Рајко Буквић из Београда.
Тачка 6.
Управни одбор је донео одлуку да се, и ове године, додели до пет награда
СРПСКИ КРИВАК, за допринос неговању српске традиције или за врхунска
достигнућа у науци, технологији, привреди, култури, спорту итд.
Оријентациони термин за доделу награда је крај октобра 2012. године.
Управни одбор је изабрао Жири за доделу награде СРПСКИ КРИВАК 2012, у
прошлогодишњем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Станко Стојиљковић, новинар и публициста, председник Жирија
Милован Матијевић, дипл. инж. ел. заменик председника Жирија
Проф. др Часлав Оцић, дописни члан САНУ, члан Жирија
Проф. др Драган Раденовић, члан Жирија
Проф. др Петар Кочовић, члан Жирија
Братислав Бата Ђорђевић, кошаркашки тренер и педагог, члан Жирија
Борислава Николић, новинар, члан Жирија.

Управни одбор је усвојио следећи календар активности за доделу награде
СРПСКИ КРИВАК 2012
1.

До 3. септембра, председник УО треба да пошаље писани позив свим
члановима Удружења да, у складу са Правилником за доделу годишње
награде, предложе своје кандидате.

2.

Предлагање кандидата се завршава 10. септембра.

3.

До 17. септембра, Жири за доделу годишње награде треба да:
• размотри приспеле предлоге
• утврди листу кандидата који успуњавају услове предвиђене Правилником
• начини предлог са редоследом кандидата и достави га УО на усвајање

4.

До 24. септембра, Управни одбор треба да се изјасни о предлогу Жирија.

5.

До 1. октобра, Жири ће да:
• обави разговор са кандидатима за награду, по утврђеном редоследу1
• достави коначан предлог кандидата, УО на усвајање, и тај предлог се
објављује на веб сајт Удружења и у средствима јавног информисања.

1

Ако кандидат прихвати: да буде награђен, да буде присутан на додели награде и да после тога
постане редовни члан Удружења, онда ће он и званично да постане кандидат за награду. Ако
кандидат није у могућности или није сагласан са неким од наведених услова, онда ће Жири да
разговара са следећим кандидатом, по редоследу са листе.
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6.

До 8. октобра, УО доноси коначну одлуку о награђеним кандидатима, коју
објављује на веб сајту Удружења и у средствима јавног информисања, и
заказује тачан датум и место за одржавање церемоније за доделу награде.

Тачка 7.
За ову тачку дневног реда није било предлога.

Записник сачинио:
Живорад Лазић с. р.
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