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ЗАПИСНИК 

са састанка Управног одбора 
одржаног 31. маја 2016. 

 
Састанак Управног одбора удружења СРПСКИ КРИВАК, одржан је 31. маја 2016.године, на 
Факултету организационих наука, Јове Илића 154, Београд 
 
Присутни: 
1. Живорад Лазић, председник УО 
2. проф.др Зорица Милановић, заменик председника УО 
3. проф.др Бранислав Јованић, председник Научног клуба 
4. проф.др Драган Раденовић, председник Културног клуба 
5. Станко Стојиљковић, председник Новинарског клуба. 
6. проф.др Петар Кочовић, председник Пословног клуба 
 
Одсутни: 
 
4. Братислав Ђорђевић, председник Спортског клуба. 
 
Осим чланова УО, састанку су присуствовали: 
 
1. проф.др Божидар Раденковић, председник Скупштине удружења. 
2. доц.др Зорица Богдановић, секретар УО СК. 
 
Састанак воде: 
Мр Живорад Лазић. председник УО СК, од тачке 1. до 3. 
Проф.др Зорица Милановић, заменик председника УО СК од тачке 4. до 5. 
 
Дневни ред: 
 
1. Усвајање записника са претходног састанка УО од 26.4.2016. године 
2. Пријем нових редовних чланова 

 Проф. др Бранислав Бошковић, предлагач Живорад Лазић 

 Мр слободан Недић, предлагачи Радомир Михајловић и Вељко Милутиновић 
3. Организација VI редовне годишње скупштине 

 Утврђивање предлога дневног реда 

 Обједињени извештај о раду Удружења између две Скупштине 
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 Предлог измена и допуна Статута 

 Предлог за избор-реизбор управе Удружења 

 Предлог Одлуке о учешћу СРПСКОГ КРИВАКА у оснивању удружења "Кликерчић" 

 Појединачна задужења чланова УО у организацији Скупштине 
4. Стање средстава чланова Удружења за текуће потребе 
5. Разно 
 
Тачка 1. 
 
Записник са претходног састанака Управног одбора, од 26.4.2016. године, усвојен је 
једногласно. 
 
Тачка 2. 
 
Једногласном одлуком Управног одбора у редовно чланство Удружења примљени су: 
1. Проф. др Бранислав Бошковић и  
2. Мр Слободан Недић. 
 
Новопримљени чланови ће, имејлом, бити обавештени о преосталим корацима који су 
предвиђени за стицање статуса пуноправног редовног члана. Новопримљени чланови биће 
позвани да се званично представе члановима Удружења и потпишу типску Приступницу, 
чиме ће стећи право да се њихове биографије поставе на веб сајт Удружења "Српски 
Кривак". 
 
Тачка 3. 
 
Проф. др Петар Кочовић је предложио да се дневни ред Скупштине прошири за једну тачку, 
и то за доношење Одлуке да Удружење "Српски Кривак" приступа оснивању Удружења 
"Кликерчић". Свој предлог је детаљно образложио. Предлог Проф. др Петра Кочовића је 
једногласно прихваћен. 
 
Једногласном одлуком утврђен је предлог дневног реда Скупштине. 
 
Предлог обједињеног извештаја о раду Удружења између две Скупштине представио је 
Проф. др Божидар Раденковић. Проф. Раденковић је посебно истакао да је највећи допринос 
састављању Извештаја дао мр Живорад Лазић. Извештај је једногласном одлуком усвојен. 
 
Проф. др Божидар Раденковић је изложио Предлог измена и допуна Статута за увођење 
нових функција и то: 
 
1. Секретар удружења 
2. Особа за односе са јавношћу  
 
Секретар удружења и особа за односе са јавношћу били би пуноправни чланови УО. 
 
Након краће дискусије сачињен је Предлог да се Скупштини предложи избор-реизбор 
управе Удружења за наредни једногодишњи период. 
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Живорад Лазић је образложио своје разлоге за његово изузимање из предлога за реизбор 
на функцију Председника Управног одбора Удружења за наредни једногодишњи период. 
 
Сви чланови УО су појединачно исказали своје велико поштовање за рад и ангажовање мр 
Живорада Лазића као председника УО у периоду од оснивања Удружења до данас, као и 
наду и жељу да се мр Живорад Лазић, када буде у могућности и када се за то буду стекли 
услови, опет активно ангажује на пословима од значаја за Удружење као члан УО. 
 
Остали чланови Управног одбора су једногласно донели одлуку да се коначни предлог за 
избор-реизбор управе Удружења утврди на наредном састанку УО пре одржавања 
Скупштине. 
 
Тачка 4. 
 
Чланови УО су обавештени о стању личних средстава чланова Удружења за текуће потребе. 
 
 Тачка 5. 
 
Под тачком разно разговарало се о најављеним активностима чланова Удружења 
планираним за наредни једномесечни период. 
 
 
 

    Записник сачинила: 
______________________ 
 Зорица Милановић с. р. 


