ЗАПИСНИК
са састанка Управног одбора
одржаног 1. новембра 2016.
Састанак Управног одбора удружења СРПСКИ КРИВАК, одржан је 1. новембра 2016. године, на
Факултету организационих наука, Јове Илића 154, Београд, са почетком у 19:00.
Присутни:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

проф.др Зорица Милановић, председник УО СК
проф.др Зорица Богдановић, заменик председника УО СК
проф.др Бранислав Јованић, председник Научног клуба
проф.др Драган Раденовић, председник Културног клуба
Станко Стојиљковић, председник Новинарског клуба
проф.др Петар Кочовић, председник Пословног клуба
Братислав Ђорђевић, председник Спортског клуба.

Осим чланова УО, састанку су присуствовали:
1. проф.др Божидар Раденковић, председник Скупштине удружења
Састанак је водила: проф.др Зорица Милановић, Председник УО СК.
Дневни ред:
1. Усвајање записника са претходног састанка УО од 18.10.2016
2. Пријем нових чланова:
a. Др Јован Ћирић, предлагачи Слободан Петровић и Божидар Раденковић
b. Татјана Калезић, предлагачи Зоран Илић и Бата Ђорђевић
3. Додела награде Српски Кривак 2016
a. Предлог Жирија
b. Разматрање предлога
c. Доношење одлуке о добитницима награде
d. Доношење одлуке о датуму и месту одржавања Свечане академије
e. Појединачна задужења чланова Удружења
4. Разно
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Тачка 1.
Записник са састанака Управног одбора од 18.10.2016 усвојен је једногласно.
Тачка 2.
Након образложења предлагача, једногласном одлуком за редовне чланове Српског Кривака
изабрани су:
a. Др Јован Ћирић
b. Татјана Калезић
Новопримљени чланови биће позвани да се званично представе члановима Удружења и да потпишу
Приступницу, чиме ће стећи право да се њихове биографије поставе на веб сајт СРПСКОГ КРИВАКА.
Тачка 3.
a. Станко Стојиљковић, председник Жирија за доделу награде "Српски Кривак" поднео је
Извештај Жирија и образложио утврђену листу кандидата за добијање Годишње награде
СРПСКИ КРИВАК за 2016 годину. Предложени кандидати за награду су:
- Др Марилина Века (Италија) – медији и комуникације,
- Светлана Китић – спорт (рукомет),
- Академик Иван Божовић (САД) – физика (научни допринос у расејању),
- Академик Миодраг Остојић – медицина (научни допринос у земљи),
- Академик Душан Груден (Немачка) – технологија (научно-стручни допринос у
расејању)
b. Станко Стојиљковић и Братислав Ђорђевић су напоменули да би постојећа листа
кандидата могла да буде проширена уколико се у наредних 10 дана испуне сви формални
услови.
c. Предлог Жирија за доделу награде Српски Кривак 2016 једногласно је усвојен. Када се
испуне форамални услови за остале кандидате УО ће разматрати предлог и донети одлуку.
d. Донета је одлука да се Свечана академија одржи у Артимедији, 28. новембра 2016. године.
e. Листа задужења за организацију Свечане академије:
- Зорица Милановић, Зорица Богдановић, Божидар Раденковић: припремају
бронзане статуе и налепнице са именима добитника,
- Петар Кочовић: припрема pdf фајл за штампање плакета и фасцикли за плакете,
израђује фасцикле, организује пројобоз,
- Станко Стојиљковић: припрема сценарио Свечане академије, припрема биографије и
фотографије добитника, организује благовремено потписивање приступница
награђених, режира и организује културно-уметнички део програма,
- Зорица Богдановић: штампа плакете, припрема мултимедијални материјал и у
сарадњи са Станком Стојиљковићем режира програм,
- Зорица Панић и Бобан Ковачевић: водитељи програма,
- Зорица Панић: припрема саопштења за медије,
- Братислав Ђорђевић и Станко Стојиљковић утврђују резервацију сале Артимедије.
У току даље организације Свечане академије биће одлучено ко ће уручити награде
добитницима.
Тачка 4.
Станко Стојљовић је предложио да се покрене процедура за предлагање Братислава Ђорђевића за
кандидата за добијање Сретењског одликовања.
Предлог је једногласно прихваћен.
Записник сачинила:
______________________
Зорица Милановић с. р.
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