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ЗАПИСНИК  
са састанка Управног одбора  

одржаног 30. маја 2013. 
 
 
Састанак Управног одбора удружења "Српски Кривак", одржан је 30. маја 2013. 
године, на Факултету организационих наука, Јове Илића 154, Београд 
 
 
Присутни: 
 

1. Живорад Лазић, председник УО. 
2. Зорица Милановић, заменик председника УО. 
3. Бранислав Јованић, председник Научног клуба. 
4. Петар Кочовић, председник Пословног клуба. 
5. Братислав Ђорђевић, председник Спортског клуба. 
6. Станко Стојиљковић, председник Новинарског клуба. 
7. 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. 

 
 
 
Дневни ред: 
 

1. Усвајање Записника са претходног састанка УО од 14.12.2012. 

2. Доношење Одлуке о одржавању Треће редовне годишње скупштине 
удружења. 

3. Прецизирање процедуре за пријем нових редовних чланова. 

4. Разматрање предлога за пријем нових редовних чланова: 

• Александра Лабус ( предлагач Живорад Лазић) 

• Биљана Петровић (Божидар Раденковић) 

• Дијана Ивановић (Петар Кочовић) 
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• Ивана Миленковић (Жаклина и Петар Кочовић) 

• Јелена Иванишевић Пауновић (Живорад Лазић) 

• Миодраг Кастратовић (Братислав Ђорђевић) 

• Слободан Петровић (Божидар Раденковић) 
 

5. Програм активности Спортског клуба за 2013. годину и његова реализација. 

6. Кратке информације председника УО 

• Финансијски извештај за 2012. годину. 

• Извештај о стању средстава чланова Удружења. 

7. Разно.  
 
 
 

 
 
 
Тачка 1. 
 
Записник са претходног састанака Управног одбора, од 14. децембра 2012. 
године, усвојен је једногласно. 
 
 
Тачка 2. 
 
Донесена је једногласна одлука да се Трећа редовна годишња скупштина одржи у 
недељу 9. јуна 2013. године, у Специјалном резервату природе "Зависаца", са 
почетком у 12 часова.  
 
Једногласно је усвојен предложени дневни ред и оријентациона сатница 
службених и културно-забавних активности. 
 
Задужује се председник Управног одбора да сачини писану Позивницу и да је, 
електронском поштом, проследи свим члановима Удружења. 
 
 
Тачка 3. 
 
Једногласно је усвојен предлог Божидара Раденковића да се прецизира и допуни 
постојећа процедура за пријем нових редовних и почасних чланова удружења, на 
следећи начин: 
 
• За пријем нових редовних чланова потребан је писани предлог барем једног 
редовног члана. 

• За пријем нових почасних чланова потребан је писани предлог Управног 
одбора. 

• Кандидати за редовне и почасне  чланове имају обавезу да се, на неки начин, 
представе члановима Управног одбора.  

• За новопримљене чланове, који то желе, организује се приступна беседа или 
наступ.  
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Тачка 4. 
 
Размотрени су предлози за нове редовне чланове Удружења и донесена је 
једногласна одлука да се у редовно чланство приме следећи кандидати: 
 

• др Александра Лабус 
• Биљана Петровић, дипл.ек.  
• Дијана Ивановић, новинар 
• Ивана Миленковић, архитекта-мастер 
• Јелена Иванишевић Пауновић, глумица-мастер 
• Миодраг Кастратовић, учитељ плеса 
• проф. др Слободан Петровић. 

 
Задужује се Станко Стојиљковић да обави разговор са Чедом Филиповићем, 
камерманом РТС, и покрене процедуру за његов пријем у редовно чланство 
Удружења. 
 
 
Тачка 5. 
 
Братислав Бата Ђорђевић, председник Спортског клуба, информисао је чланове 
Управног одбора о реализацији Програма спортских активности у 2013. години и 
закључио: 
 
• да су боравак и физичка активност у природи неопходни за наше здравље  
• да је досадашњи одзив чланова СРПСКОГ КРИВАКА испод очекивања 
• да још увек има времена за "поправни" и да ћемо то надокнадити у другој 
половини године. 

 
Као члан удружења "Треће доба", Бата је информисао присутне о организацији 
Пензионерске олимпијаде у Врњачкој Бањи и позвао пензионисане чланове 
СРПСКОГ КРИВАКА да пријаве барем једну екипу за ово такмичење. 
 
 
Тачка 6. 
 
Председник Управног одбора је информисао присутне о: 

• изради и предаји финансијског извештаја за 2012. годину и 

• стању средстава чланова Удружења, на чувању код председника УО.  
 
 
Тачка 7. 
 
Због недостатка времена, предвиђене ставке из ове тачке одложене су за следећи 
састанак УО. 

 
 

Записник сачинио: 
Живорад Лазић с. р. 


