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ЗАПИСНИК
са састанка Управног одбора
одржаног 14. марта 2012.

Састанак Управног одбора удружења "Српски Кривак", одржан је 14. марта 2012.
године, на Факултету организационих наука у Београду.

Присутни:
1.
2.
3.
4.

Живорад Лазић, председник УО.
Зорица Милановић, заменик председника УО.
Драган Раденовић, председник Културног клуба.
Петар Кочовић, председник Пословног клуба.

Отсутни:
1. Бранислав Јованић, председник Научног клуба.
2. Станко Стојиљковић, председник Новинарског клуба.
3. Братислав Ђорђевић, председник Спортског клуба.

Осим наведених чланова УО, састанку су присуствовали:
1. Божидар Раденковић, председник Скупштине Удружења.
2. Милован Матијевић, заменик председника Жирија за доделу награда.
3. Жаклина Кочовић, редовни члан Удружења.

Дневни ред:
1.
2.
3.
4.

Усвајање Записника са претходног састанка УО од 29.10.2011.
Пријем нових редовних чланова.
Предлог активности у наредном периоду.
Разно.
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Тачка 1.
Записник са претходног састанака Управног одбора, од 29. октобра 2011. године,
усвојен је једногласно.

Тачка 2.
Једногласном одлуком Управног одбора потврђен је пријем следећих редовних
чланова Удружења:
1. Бранислав Остојић, музичар.
2. Ненад Маринковић, дипл.инж.ел.
3. Предраг Милорадовић, менаџер.

Тачка 3.
Петар Кочовић, председник Пословног клуба, информисао је чланове УО да је,
приликом промоције књиге Ранка Жеравице, посетио и Ново Милошево (Ранково
родно место).
Тамо је упознао Ранкове рођаке, који су веома заинтересовани за сетву и узгајање
Српског Кривака, на свом имању, а такође и за организацију овогодишње Редовне
скупштине нашег Удружења.
Управни одбор је, у начелу, прихватио овај предлог и задужио:
• Живорада Лазића, да припреми пакет са сменом Кривака и
• Петра Кочовића, да организује доставу овога пакета у Ново Милошево и
да усагласи термин одржавања Скупштине са Ранком Жеравицом.

Тачка 4.
Председник УО је информисао чланове о:
• предаји документације по захтеву Пореске управе општине Нови
Београд, у вези са евентуалним плаћањем таксе за истицање назива
Удружења и додатне накнаде за коришћење градског грађевинског
земљишта на регистрованој адреси Удружења.
• предаји Завршног финансијског извештаја за 2011. годину, Пореској
управи општине Нови Београд и Агенцији за привредне регистре.
• стању тзв. "готовинског фонда".
Драган Раденовић, Председник Културног клуба, информисао је чланове УО да је,
Руско-српско научно друштво "Ломоносов-Тесла", 1.10.2011. године, уписано
у Регистар удружења АПР, под матичним бројем 28069081.
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Сходно одлуци Редовне годишње скупштине удружења Српски Кривак од
5.6.2011. године, потребно да се ово друштво постави на веб сајт Српског
Кривака, као његов колективни члан.
Договорено је да ће то бити урађено чим Драган Раденовић, законски заступник
Руско-српског научног друштва "Ломоносов-Тесла", достави основне "биографске"
податке о овом друштву.

После састанка УО, за присутне чланове и симпатизере Удружења, проф. др Божидар
Раденковић, председник Скупштине удружења Српски Кривак, одржао је занимљиво
предавање под називом: "Допринос Краљице Драге развоју Универзитета у Београду".

Записник сачинио:
Живорад Лазић с. р.

3

