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ЗАПИСНИК 

са састанка Управног одбора 
одржаног 4. јуна 2016. 

 
Састанак Управног одбора удружења СРПСКИ КРИВАК, одржан је 4. јуна 2016. године, на 
Факултету организационих наука, Јове Илића 154, Београд 
 
Присутни: 
 

1. проф.др Зорица Милановић, заменик председника УО 
2. проф.др Бранислав Јованић, председник Научног клуба 
3. проф.др Драган Раденовић, председник Културног клуба 
4. Станко Стојиљковић, председник Новинарског клуба. 
5. проф.др Петар Кочовић, председник Пословног клуба 
6. Братислав Ђорђевић, председник Спортског клуба. 

 
Одсутни: 
 
1. Мр Живорад Лазић, председник УО 
 
Осим чланова УО, састанку су присуствовали: 
 
1. проф.др Божидар Раденковић, председник Скупштине удружења. 
2. доц.др Зорица Богдановић, секретар УО СК 
 
Састанак води: проф.др Зорица Милановић, заменик Председника УО СК. 
 
Дневни ред: 
 
1. Усвајање записника са претходног састанка УО од 31.5.2016. године 
2. Активности везане за организацију VI редовне годишње Скупштине 
3. Утврђивање предлога УО за чланове радног председништва Скупштине 
4. Утврђивање предлога УО за избор-реизбор управе Удружења 
5. Утврђивање предлога УО о промени седишта Удружења 
6. Утврђивање предлога плана рада Удружења за наредни једногодишњи период 
7. Разно 
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Тачка 1. 
 
Записник са претходног састанака Управног одбора, од 31.5.2016. године, биће припремљен 
и предложен за усвајање на наредној седници УО. 
 
Тачка 2. 
Проф. др Божидар Раденковић обавестио је чланове УО: 

 да су све планиране активности везане за организацију VI редовне годишње Скупштине 
успешно обављене и да постоје сви услови за одржавање Скупштине у заказаном 
термину, 

 о броју чланова Удружења који су се пријавили и потврдили свој долазак на Скупштину 
закупљеним аутобусом у организацији Удружења "Излетник" 

 о броју чланова Удружења који су се пријавили и потврдили свој долазак на Скупштину 
сопственим превозом, 

 о броју пријављених гостију (ансамбл "Гледанице", Представници других Удружења са 
којима Удружење "Српски Кривак" има сарадњу. 
 

Проф. др Петар Кочовић је обавестио УО да, на жалост, због других заказаних обавеза у 
истом термину када се одржава Скупштина, неће бити у могућности да присуствује 
Скупштини. 
 
Тачка 3. 
 
Проф. др Божидар Раденковић је информисао чланове УО о разговорима који су вођени са 
мр Живорадом Лазићем да прихвати да буде кандидат УО за реизбор на функцију 
Председника УО. 
 
Једногласном одлуком утврђен је предлог УО за: 

 чланове радног председнишва Скупшине у саставу: 
o Станко Стојиљковић, 
o проф.др Драган Раденовић и  
o проф.др Олга Цветановић и 

 записничара 
o проф.др Зорица Милановић 

 
Тачка 4. 
 
На предлог проф. др Божидара Раденковића, једногласном одлуком утврђен је предлог УО 
за управу Удружења и то: 

 Председник скупштине Удружења СК - проф. др Божидар Раденковић 

 Председник Управног Одбора – проф. др Зорица Милановић 

 Заменик председника Управног Одбора – доц.др Зорица Богдановић 

 Председник Научног клуба - проф. др Бранислав Јованић 

 Председник Културног клуба - проф. др Драган Раденовић 

 Председник Пословног клуба - проф. др Петар Кочовић 

 Председник Спортског клуба - Братислав Ђорђевић 

 Председник Жирија за доделу годишње награде СК - Станко Стојиљковић 

 Заменик председника Жирија за доделу годишње награде СК - Милован Матијевић. 
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 Тачка 5. 
 
Проф. др Божидар Раденковић је известио чланове УО да је потребно да се приступи 
промени седишта Удружења јер више не постоје технички услови за рад Удружења са 
седиштем на постојећој адреси. Предложио је да ново седиште  Удружења буде на адреси: 

 Рудо 3/171, Београд или другој адреси на којој би постојали услови за несметан рад 
Удружења. 

 
Једногласном одлуком утврђен је предлог УО да ново седиште Удружења буде на адреси: 
Рудо 3/171, Београд 
 
Тачка 6. 
 
Станко Стојиљковић је предложио да се у оквиру предлога плана рада Удружења за наредни 
једногодишњи период наведу активности на обезбеђењу услова за вођење електронских 
седница УО и електронског гласања за закључке и одлуке УО. 
 
Проф. др Божидар Раденковић је предложио да се изради нацрт и донесе Пословник о раду 
УО, те да се активности Удружења промовиши у стављају на увид јавности преко YuTube. 
 
Проф. др Драган Раденовић је предложио да се Удружење укључи у активности 
обележавања 50 година реторичког надметања у Србији у организацији Филозофског и 
Филолошког факултета Универзитета у Београду. Израда награде која ће се додељивати том 
приликом поверена је Драгану Раденовићу. 
 
Проф.др Зорица Милановић је предложила да се неко од чланова Удружења задужи за 
вођење евиденције о стању личних средстава чланова удружења (тзв. благајник). Проф. др 
Божидар Раденковић је предложио да обави разговор са доц.др Александром Лабус, 
заменицом Секретара УО СК, о прихватању овог задужења.   
 
Тачка 7. 
 
Под тачком разно разговарало се о техничким детаљима у вези одржавања Скупштине. 
Обезбеђени су услови аудио и визуелну презентацију Извештаја о раду и услови фото и 
видео запис рада Скупштине.  
 
 
 

    Записник сачинила: 
______________________ 
 Зорица Милановић с. р. 


