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ЗАПИСНИК  
са састанка Управног одбора  
одржаног 31. августа 2011. 

 
Састанак Управног одбора удружења "Српски Кривак", одржан је 31. августа 2011. 
године, у средњој школи "Artimedia" у Београду. 
 
Присутни: 
 

1. Живорад Лазић, председник УО 
2. Петар Кочовић, председник Пословног клуба 
3. Станко Стојиљковић, председник Новинарског клуба 
4. Братислав Бата Ђорђевић, председник Спортског клуба. 

 
Отсутни: 
 

1. Зорица Милановић, заменик председника УО 
2. Бранислав Јованић, председник Научног клуба 
3. Драган Раденовић, председник Културног клуба 

 
Осим наведених чланова УО, састанку су присуствовали: 
 

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

3. Петар Пеца Петровић, редовни члан Удружења. 
 
 
 
Дневни ред: 
 

1. Усвајање Записника са претходног састанка УО од 7. јула 2011.  
2. Информација о процедури за упис промене Статута у Регистар АПР 
3. Именовање чланова Жирија за доделу овогодишње награде Удружења 
4. Разматрање и усвајање Плана активности за доделу овогодишње награде 
Удружења 

5. Пријем нових редовних чланова 
6. Разно. 
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Тачка 1. 
 
Записник са претходног састанака Управног одбора, од 7. јула 2011. године, 
усвојен је једногласно. 
 
 
Тачка 2. 
 
Председник УО је информисао чланове УО о сложеној процедури за упис промена 
у Регистар удружења, који се води у Агенцији за привредне регистре (АПР).  
 
Једна од незаобилазних ставки ове процедуре је и административна такса у 
износу од 2.500 динара, без обзира на то да ли се мења само један податак у 
Регистру или, на пример, комплетан Статут. 
 
Због тога је донета једногласна одлука да се установи Готовински фонд Удружења 
из кога ће се покривати ситнији трошкови. 
 
Приложници Готовинског фонда, у једнаким износима, биће сва изабрана лица 
Удружења. 
 
Фондом управља председник УО, који ће повремено да доставља писане 
извештаје приложницима о стању Фонда и текућим променама. 
 
 
Тачка 3. 
 
Управни одбор се, једногласно, сагласио са предлогом председника и заменика 
председника Жирија, да овогодишњи Жири за доделу Награде удружења "Српски 
Кривак" ради у следећем саставу: 
 

1. Станко Стојиљковић, редовни члан Удружења - председник Жирија 
2. Милован Матијевић, редовни члан Удружења - заменик председника Жирија 
3. Драган Раденовић, редовни члан Удружења - члан Жирија  
4. Петар Кочовић, редовни члан Удружења - члан Жирија  
5. Братислав Бата Ђорђевић, редовни члан Удружења - члан Жирија  
6. Часлав Оцић, дописни члан САНУ - члан Жирија  
7. Бранислава Николић - уредница Научног програма РТС - члан Жирија. 

 
Жири је дужан да ради у складу са одредбама Статута Удружења и Правилника за 
доделу годишње награде и потпуно је аутономан у доношењу коначне одлуке.  
 
 
Тачка 4. 
 
УО је размотрио усмени План активности за доделу Годишње награде, који је 
предложен од стране председника и заменика председника Жирија, и после дуже 
дискусије усвојио следеће закључке: 

 
• Да се завршна свечаност доделе Награде одржи у Београду, крајем 
септембра 2011. године. 
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• Да се омогући свим члановима Удружења да у року од седам дана доставе 
писане предлоге за овогодишње кандидате. 

• Да се изради прецизан Календар активности који ће да садржи: редослед 
активности, рок завршетка и списак извршилаца за сваку активност. 

Задужује се Милован Матијевић, заменик председника Жирија, да сачини 
писану верзију овог Календара и да је, што је могуће пре, достави 
члановима Управног одбора и председнику Удружења. 

 
Присутни чланови Удружења, на овом састанку, искористили су прилику да 
председнику Жирија доставе образложен предлог кандидата за овогодишњу 
Награду Удружења. У овом предлогу се налази пет изузетних кандидата из 
области науке, спорта и уметности, који су: 
 

• остварују, или су оствраили, изузене резултате у свом раду 

• допринели повећању угледа Српске државе и Српског народа у свету 

• дали свој пристанак да буду кандидати за награду и постану чланови 
Удружења. 

 
 
Тачка 5. 
 
Донесена је једногласна одлука о пријему Момира Гајића, дипл.ек. из Београда, за 
редовног члана Удружења.  
 
Договорено је, такође, да се убрза процедура око пријема нових редовних 
чланова, о којима је било речи на ранијим састанцима УО. 
 
 
Тачка 6. 
 
Председник УО је информисао присутне докле се стигло са реализацијом одлуке 
Скупштине Удружења о пријему Руско-српске академије наука и уметности за 
колективног члана "Српског Кривака".  
 
Братислав Бата Ђорђевић, председник Спортског клуба Удружења, информисао 
је присутне о наставку активности за изградњу летње базе Удружења. 
 
Прочитан је и-мејл Радомира Михајловића, редовног члана Удружења, из 
Њујорка, у коме су изнесени занимљиви ставови о нашој иницијативи за подизање 
споменика четворици српских научних великана (Руђеру Бошковићу, Николи 
Тесли, Михајлу Пупину и Милутину Миланковићу) на Студентском тргу у Београду.  
 
 
  
 

Записник сачинио: 
мр Живорад Лазић с. р. 


