ЗАПИСНИК

са састанка Управног одбора
одржаног 29. фебруара 2016.
Састанак Управног одбора удружења СРПСКИ КРИВАК, одржан је 29. фебруара
2016. 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.

Одсутни:
1. Зорица Милановић, заменик председника УО
Осим чланова УО, састанку су присуствовали:
1. Божидар Раденковић, председник Скупштине удружења
2. Миодраг Иванишевић, редовни члан Удружења
Дневни ред:
1. Усвајање записника са претходног састанка УО од 25.11.2015. године
2. Пријем нових редовних чланова
•

Биљана Николов, предлагачи Станко Стојиљковић и Божидар Раденковић

•

Весна Црњански, предлагач Живорад Лазић
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•

Зоран Илић, предлагачи Братислав Ђорђевић и Радомир Михајловић

•

Јелисавета Куносић, предлагач Олга Цветановић

•

Мирко Васиљевић, предлагач Зоран Љубичић

•

Младен Тошанић, предлагачи Стеван Ковачевић и Александар Седмак

•

Петар Полимац, предлагач Братислав Ђорђевић

•

Ратислав Благојевић, предлагачи Станко Стојиљковић и Божидар
Раденковић

•

Светлана Стевовић, предлагач Божидар Раденковић

3. Молба Јоване Кнежевић за повратак у редовно чланство
4. Разматрање и усвајање новог визуелног идентитета СРПСКОГ КРИВАКА
5. Разно.
•

Учешће у културно-спортској манифестацији "Од Ражане до Рија"

•

Представљање нових чланова, потписивање приступница, уручење
чланских карата

•

Средства чланова Удружења за текуће потребе

•

Припреме за VI редовну годишњу скупштину

•

Спортска награда "Лебдећи Тесла"

Тачка 1.
Записник са претходног састанака Управног одбора, од 25.11.2015. године, усвојен је
једногласно.
Тачка 2.
Једногласном одлуком Управног одбора у редовно чланство Удружења примљени
су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Биљана Николов, музички уметник
Весна Црњански, доктор економских наука
Зоран Илић, предузетник
Јелисавета Куносић, доктор медицинских наука
Проф. др Мирко Васиљевић
Младен Тошанић, дипл.инж.технологије
Петар Полимац, проф. физичког васпитања
Ратислав Благојевић, музички уметник и
Проф. др Светлана Стевовић

Новопримљени чланови ће, имејлом, да буду обавештени о потписивању
приступница, представљању, уручењу чланских карата и постављању њихових
биографија у табелу редовних чланова на веб сајту СРПСКОГ КРИВАКА.
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Тачка 3.
Једногласном одлуком Управног одбора прихваћена је молба Јоване Кнежевић за
њен повратак у редовно чланство СРПСКОГ КРИВАКА.
Тачка 4.
Миодраг Иванишевић, академски графички дизајнер и редовни члан Удружења,
представио је нови визуелни идентитет СРПСКОГ КРИВАКА, који је једногласно
усвојен и примењиваће се од дана усвајња.
Тачка 5.
•

Живорад Лазић, председник УО, обавестио је присутне о иницијативи Стевана
Ковачевића, редовног члана СРПСКОГ КРИВАКА, да се у мају 2016. године, у
селу Ражана код Косјерића, организује пригодна културно-спортска
манифестацији "Од Ражане до Рија" која би била посвећена годишњици
рођења Светомира Ђукића, оснивача Српског олимпијског комитета, и учешћу
наших спортиста на XXXI летњим олимпијским играма у Рио де Жанеиру 2016.
Управни одбор је закључио да удружење СРПСКИ КРИВАК треба да учествује
у овој манифестацији и затражио, од Стевана Ковачевића и Живорада Лазића
да припреме писани Предлог програма, а од Братислава Ђорђевића да о томе
разговара са руководством Олимпијског комитета Србије.

•

Живорад Лазић, председник УО, обавестио је присутне да 17 новопримљених
чланова није потписало приступнице и није се представило, па због тога
њихове биографије нису постављене на веб сајт СРПСКОГ КРИВАКА. Број
чланова којима нису уручене чланске карте много је већи.
Управни одбор је замолио Петра Кочовића да наручи још 30-так постоља за
чланске карте, а Живорада Лазића да набави исто толико Кривака. Чланске
карте ће се, убудуће, уручивати по приоритетима: најпре онима који одрже
пристуно предавање, концерт, изложбу... па осталима.

•

Живорад Лазић, председник УО, обавестио је присутне да је стање средстава
за текуће потребе занемарљиво мало и да би било добро да се то стање
колико-толико повећа.
Братислав Ђорђевић и Драган Раденовић су дали свој прилог са којим је
стање средстава за текуће потребе увећано.

•

Живорад Лазић, председник УО, обавестио је присутне да би VI редовну
годишњу скупштину требало одржати 4. или 5. јуна, на некој занимљивој
локацији у кругу до 100 км од Београда.
Предложио је, такође, да се у циљу унапређења рада Удружења започне рад
на делимичним изменама Статута и одговарајућим кадровским променама
које би биле усвојене на предстојећој Скупштини.
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Предлог је поткрепио и чињеницом да више не жели да буде Председник
управног одбора и да физички више није у могућности да обавља досадашње
административно-техничке послове.
Станко Стојиљковић је сагласан у томе да је Удружење закорачило у "Другу
петољетку" и да би на наредној Скупштини било неопходно да се усвоје
одговарајуће организационе промене.
Станко се нарочито осврнуо на функционисање клубова и рад појединих
председника клубова јер, како каже: "Уопште није добро да и даље сви радимо
све. Потребно је да председници клубова обављају послове из своје
надлежности, а не да их препуштају другима...".
Као председник Новинарког клуба, Станко је изавио да нема довољну
контролу над својим колегама у КРИВАКУ и да би ту функцију веома радо
препустио неком другом новинару.
Божидар Раденковић је изразио бојазан од "радикалних" организационих и
кадровских промена, које би по његовом мишљењу могле да уруше Удружење.
Бранислав Јованић и Братислав Ђорђевић сматрају да на предстојећој
Скупштини не би трeбало ништа да се мења, јер удружење СРСПКИ КРИВАК
изванредно функционише, а опште је познато да "тим који добија не треба
мењати".
Петар Кочовић се није изјашњавао по овим питањима, јер неки његови ранији
предлози у вези са финансирањем Удружења нису наилазили на разумевање.
Резимирајући предлоге, ЗА и ПРОТИВ промена, Божидар Раденковић је
пристао да, са својим сарадницима, сачини Нацрт новог Статута, са циљем
да се побољша функционисање Удружења, а да се при томе избегне свака
могућност за његово урушавање. Очекујемо да ћемо добити тај предлог за
следећи састанак Управног одбора.
•

Станко Стојиљковић је прочитао свој предлог за формализовање услова за
доделу Спортске награде "Лебдећи Тесла", али се због исцрпљености
учесника састанка о том предлогу није детаљно разговарало.
Јединствена жеља свих присутних је да се успостави баланс између постојеће
Годишње награде СРПСКИ КРИВАК и накнадно установљене Спортске
награде "Лебдећи Тесла", која није постала традиционална.
Једино могуће решење треба тражити кроз измене Правилника о наградама,
па је предложено да Станко Стојиљковић предложи Нацрт новог Правилника.

Записник сачинио:

Живорад Лазић с. р.
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