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ЗАПИСНИК
са састанка Управног одбора
одржаног 26.1.2011.
Састанак Управног одбора удружења Српски Кривак, одржан је 26. јануара 2011.
године, у сали 304 Факултета организационих наука Универзитета у Београду.

Присутни:
1. мр Живорад Лазић, председник УО
2. др Петар Кочовић, председник Пословног клуба
3. Станко Стојиљковић, новинар, председник Новинарског клуба
Отсутни:
1. мр Зорица Милановић, заменик председника УО
2. проф. др Драган Раденовић, председник Културног клуба
3. др Бранислав Јованић, председник Научног клуба
Осим наведених чланова састанку су присуствовали:
1. проф. др Божидар Раденковић, председник Скупштине удружења
2. Милован Матијевић, заменик председника Жирија за доделу Годишње
награде Удружења.
Пошто је Зорица Милановић, у последњем тренутку, морала да изостане са овога
састанка, усмено је потврдила своју сагласност са предложеним дневним редом и
дала свој глас подршке за све предлоге о којима се гласало.
На овај начин су се стекли основни предуслови за одржавање састанка и
регуларно одлучивање по свим питањима (међу којима није било спорних).
А, осим тога, чланом 15. Статута удружења "Српски Кривак", предвиђено је да се
глас председника Управног обора рачуна двоструко у случајевима једнаког броја
гласова "За" и "Против".
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Дневни ред:
1. Усвајање записника са претходних састанака Управног одбора од
•
•
•

28. јула 2010.
2. децембра 2010.
28. децембра 2010.

2. Пријем нових редовних чланова
•
•
•
•
•
•
•

проф. др Добривоје Михаиловић
доц. др Маријана Деспотовић Зракић
мр Стеван Ковачевић, дипл. ек.
Татјана Петровић Ропрет, дипл. правн.
Жаклина Кочовић, дипл. биолог.
Гордана Станић Младеновић, дипл. маш. инж.
Лазар Антић, мађионичар

3. Разно
•
•
•
•
•
•
•
•
•

кашњење у достављању документације раније примљених чланова:
Радомира Михајловића, Славице и Јована Паунића, Радмиле Ерски,
Миленка Васића и Љубише Аврамовића.
израда "чланских карата"
обавезе према АПР и Пореској управи
круњење Кривака
млевење брашна од Кривака
врећице за зрно и брашно од Кривака
овогодишња сетва
Правилник за доделу годишње награде
остало

Тачка 1.
Сви записници са претходних састанака Управног одбора усвојени су
једногласно.

Тачка 2.
Предлоге за пријем проф. др Добривоја Михаиловића и доц. др Маријане
Деспотовић Зракић, образложио је проф. др Божидар Раденковић. Предлог за
пријем мр Стевана Ковачевића, образложио је мр Живорад Лазић, а др Петар
Кочовић је образложио предлоге за пријем: Татјане Петровић Ропрет, Жаклине
Кочовић, Гордане Станић Младеновић и Лазара Антића.
Сви предложени кандидати су једногласно примљени за редовне чланове Српског
Кривака, а њихова имена ће бити објављена на званичном сајту Удружења након
комплетирања потребне документације.
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Тачка 3.
Предсдник Управног одбора је информисао присутне:
• о великом закашњењу у достављању потребне документације (контакт
подаци, биографије и фотографије) раније примљених чланова и замолио
њихове предлагаче за пријем у Удружење да их потсете на ту обавезу без
које нема уписа у званични списак чланова
• да ће се нове "чланске карате" израђивати (по групама) када се буде
накупило 10-так нових чланова
• о предстојећим обавезама према АПР и Пореској управи, као и о мерама
које су у том погледу предузете
• о пола џака ручно окруњеног Кривака, из сопствене производње, и
преосталој количини коју би требало окрунити у наредних месец дана
• о транспортним проблемима до погодне воденице, са каменом, у којој ће
се обавити млевење Кривака
• о организационим и финансијским проблемима који су везани за шивење
врећица за паковање зрна и брашна од Кривака и штампање прикладног
садржаја на тим врећицама
• о новонасталим проблемима који су везани за овогодишњу сетву Кривака
(преовладава мишљење да се, због јаке симболике, не мења селевачка
локација)
• о привременом застоју на изради Правилника за доделу Годишње награде
Српски Кривак (дата су нова задужења Станку Стојиљковићу и Миловану
Матијевићу у вези наставка рада на овом Правилнику).

Записник сачинио:
мр Живорад Лазић с. р.
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