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ЗАПИСНИК
са састанка Управног одбора
одржаног 24. марта 2015.
Састанак Управног одбора удружења "Српски Кривак", одржан је 24. марта 2015.
године, на Факултету организационих наука, Јове Илића 154, Београд
Присутни:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Живорад Лазић, председник УО
Зорица Милановић, заменик председника УО
Драган Раденовић, председник Културног клуба
Бранислав Јованић, председник Научног клуба
Петар Кочовић, председник Пословног клуба.
Братислав Ђорђевић, председник Спортског клуба.

Отсутни:
1. Станко Стојиљковић, председник Новинарског клуба
Осим чланова УО, састанку је присуствовао:
1. Божидар Раденковић, председник Скупштине удружења
Дневни ред:
1. Усвајање записника са претходног састанка УО, од 17.12.2014. године
2. Пријем нових редовних чланова
• Александар Милетић, новинар и публициста - предлагачи: Станко
Стојиљковић, Петар Кочовић и Братислав Ђорђевић
• Проф. др Александар Седмак - предлагачи: Божидар Раденковић,
Станко Стојиљковић и Љиљана Клисић
• Сања Панфилов, професор књижевности - предлагач: Драган Раденовић
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•
•
•

Проф. Вера Миланковић, композитор - Предлагачи: Миодраг
Кастратовић и Братислав Ђорђевић
Владимир Станковић, новинар и публициста - предлагачи: Станко
Стојиљковић, Петар Кочовић и Братислав Ђорђевић
Проф. Злата Малеш, пијаниста - предлагач: Олга Цветановић

3. Покривање трошкова за коришћење свечане сале уметничке школе
ARТIMEDIA, приликом уручења Годишње награде СРПСКИ КРИВАК 2014.
Бориславу Бори Станковићу, 23. фебруара 2015. године.
4. Припрема за уручење Годишње награде СРПСКИ КРИВАК 2014. Проф. др
Гордани Вуњак Новаковић.
5. Пореска пријава и Финансијски извештај за 2014. годину
6. Израда постоља и налепница за чланске карте новопримљених чланова
7. Разно
Тачка 1.
Записник са претходног састанака Управног одбора, од 17.12.2014. године,
усвојен је једногласно.
Тачка 2.
Једногласном одлуком УО, за редовне чланове удружења СРПСКИ КРИВАК
примљени су:
•
•
•
•
•
•

Александар Милетић, новинар и публициста
Проф. др Александар Седмак
Сања Панфилов, професор књижевности
Проф. Вера Миланковић, композитор
Владимир Станковић, новинар и публициста
Проф. Злата Малеш, пијаниста.

Сви новопримљени чланови биће позвани да се званично представе и потпишу
типску Приступницу, чиме стичу право да се њихове биографије поставе на веб
сајт СРПСКОГ КРИВАКА.
Тачка 3.
Трошкови за коришћење свечане сале уметничке школе ARТIMEDIA, приликом
уручења Годишње награде СРПСКИ КРИВАК 2014. Бориславу Бори Станковићу,
23. фебруара 2015. године, износили су 10.000 динара.
Постигнута је општа сагласност да сви чланови управе Удружења (10) приложе по
1.000 динара за покривање ових трошкова, што је у складу са одлуком Скупштине
да сваки члан и/или пријатељ Удружења може да учествује у финансирању
појединих активности Удружења: "У своје име и за свој рачун".
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Тачка 4.
Пошто је Проф. др Гордана Вуњак Новаковић, добитница Годишње награде
СРПСКИ КРИВАК 2014. најавила свој долазак, из Њујорка у Београд, за 8. април
2015. године, Управни одбор је усвојио следећа задужења:
• Станко Стојиљковић - да уговори датум и обезбеди салу за уручење
Награде и приступно предавање (предлог: четвртак 9. април, свечана сала
САНУ или свечана сала ARТIMEDIЕ)
• Драган Раденовић - да припреми бронзану скулптуру СРПСКОГ КРИВАКА
• Живорад Лазић - да комплетира елементе Награде (скуптура, налепница,
повеља и приступница), направи позивницу и позове чланове и пријатеље
Удружења да присуствују овом значајном догађају.
• Петар Кочовић - да се побрине за пригодан коктел.
Драган Раденовић је информисао присутне да је наручио ливење 10 бронзаних
скулптура СРПСКОГ КРИВАКА од којих ће једна да буде уручена Гордани, а
осталих девет ће бити на располагању за будућа уручења Годишњих награда.
До сада је изливено и уручено 22 скулптуре СРПСКОГ КРИВАКА, чија је израда
претежно финасирана прилозима појединих чланова управе Удружења, а једна
(мања) количина је изађена бесплатно.
Пошто реални трошкови ливења једне скулптуре износе 100 евра, Управни одбор
је замолио Петра Кочовића да (на дискретан начин) предложи појединим
члановима Удружења, који не припадају управи, да дају своје прилоге за ову
намену.
Тачка 5.
Председник Управног одбора је информисао присутне да је рачуноводствена
агенција "Актива Плус" из Београда (бесплатно, као и до сада) сачинила Пореску
пријаву, Порески Биланс и Изјаву о (финансијској) неактивности Удружења.
Прва два документа, у папирној форми, предата су Пореској управи Општине
Нови Београд, а трећи документ је, у електронској форми и први пут ове године са електронским потписом, послат Агенцији за привредне регистре (АПР).
На тај начин је благовремено регулисана и ова законска обавеза Удружења.
Тачка 6.
Председник Управног одбора је информисао присутне о тренутном стању у вези
са чланским картама:
• Већини чланова Удружења уручене су чланске карте, у почетку са кружним
дрвеним постољем, а касније са квадратним.
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•

Добитницима Годишњих награда не уручују се чланске карте. Њима се
уручују повеље и бронзане скулптуре СРПСКОГ КРИВАКА.

•

Три урађене, а неуручене, чланске карте (за Марину Вела Њуњез, Марију
Тодоровић и Ивану Миленковић) поодавно стоје у канцеларији председника
Управног одбора.

•

Код председника Управног одбора налази се 17 урађених налепница за
чланске карте.

•

Потребно је да се уради још 18 налепница за новопримљене чланове.
Повлашћена цена, за СРПСКИ КРИВАК, једне налепнице износи 200
динара.

•

Потребно је да се уради барем тридесетак постоља за чланске карте.
Повлашћена цена једног постоља, за Петра Кочовића, износи 2 евра.

•

Причврсног прибора за чланске карте (лепак, типлови, завртњеви, обичне и
еластичне подлоге) за сада има довољно.

•

У канцеларији председника Управног одбора налази се још тридесетак
обрађених клипова СРПСКОГ КРИВАКА, за чланске карте, који нису
најбољег квалитета али за сада боље немамо.

•

Да би се комплетирале чланске карте за све редовне чланове, којима још
увек нису уручене, потребно је да се прикупе додатна средства из
добровољних прилога чланова.

Тачка 7.
• Петар Кочовић је, поново, потсетио присутне на огромне могућности TEDx
конференција за промовисање различитих идеја, па самим тим и идеја
СРПСКОГ КРИВАКА. Пошто у организацији TEDx конференција не могу да
учествују компаније и удружења, Петар Кочовић је предложио да најмање
три појединаца (чланова Удружења) покрену једну TEDx конференцију са
неком "Кривачком идејом". Предлог је прихватио само Божидар Раденковић
(за сада).
•

Божидар Раденковић је информисао присутне о позиву Краљевског реда
витезова да СРПСКИ КРИВАК узме учешћа на предстојећем "Витез фесту"
који се традиционално одржава за празник "Лазарева субота или Врбица",
на Београдској тврђави. С обзиром на чињеницу да су двојица истакнутих
чланова Краљевског реда витезова истовремено и чланови СРПСКОГ
КРИВАКА, договорено је да: Божидар Раденковић одржи предавање о
Краљици Драги Обреновић, Драган Раденовић одржи предавање о Цару
Душану, Петар Кочовић одржи предавање о Михајлу Пупину, Петар
Петровић Марш организује "Дечију змајаду", а Братислав Ђорђевић - дечију
мини кошарку на отвореном простору.
Записник сачинио:

Живорад Лазић с. р.
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