
 

 

         
 

ЗАПИСНИК 
са састанка Управног одбора 

одржаног 16. маја 2017. 
  
Састанак Управног одбора удружења СРПСКИ КРИВАК, одржан је 16. маја 2016. године, на Факултету 
организационих наука, Јове Илића 154, Београд, са почетком у 19:00. 
 
Присутни: 
 

1. проф.др Зорица Милановић, председник УО СК 
2. проф.др Зорица Богдановић, заменик председника УО СК 
3. Станко Стојиљковић, председник Новинарског клуба 
4. Братислав Ђорђевић, председник Спортског клуба 
5. проф.др Драган Раденовић, председник Културног 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 претходних састанака УО   
2. Извештај председника жирија о активностима у вези са доделом годишње награде Српски 

Кривак  
3. Извештај о додели награде Лебдећи Тесла 
4. Пријем нових чланова 

a. Жозеф Лончар, предлагачи Зоран Илића и Бата Ђорђевић 
b. Милорад Белић, предлагач Бата Ђорђевић 
c. Тања Сикић, предлагач Зорица Панић 
d. Владимир Копривица, предлагач Бата Ђорђевић 
e. Невена Шарчевић, предлагач Ранко Бошњак 

5. Организација годишње скупштине 
6. Разно 

 
Тачка 1. 

Записници са састанака Управног одбора од 15.11.2016 и 25.11.2016. усвојени су једногласно. 
 
Тачка 2. 

Председник жирија за доделу годишње награде Српски Кривак поднео је извештај о организованој 
свечаној академији. Након кратке дискусије, усвојени су следећи закључци и препоруке: 

- свечана академија 2016. је протекла у најбољем реду 



 

 

- похваљују се учесници у организацији свечане академије 
- препорука је да се следеће године организује додела награде у једном термину за све 

добитнике 
- потребно је благовремено кренути са припремама за изливање скулптура награда за будуће 

добитнике 
- пожељно је у организацију наредних свечаних академија укључити више чланова удружења 
- пожељно је за следећу годину заказати ранији термин за доделу награде, најбоље средином 

октобра 
 

Тачка 3. 

5. априла 2017. додељена је награда Лебдећи Тесла Новаку Ђоковићу. Чланови УО су констатовали 
да додела награде Новаку Ђоковићу представља велики успех и велику част за удружење.  
 
Констатовано је да је за предстојеће састанке УО потребно припремити и усвојити предлоге за 
измену статута и правилника о додели награде удружења, и формализовати поступак доделе 
награде Лебдећи Тесла. 
 
Тачка 4. 

Сви предлози за пријем нових чланова усвојени су једногласно. 
 
Тачка 5. 

За организацију годишње скупштине размотрени су потенцијални термини 4. и 11. јун. Као 
потенцијална места за организацију скупштине размотрени су: Врбас, Мионица, Костолац, Борковац 
и Гроцка. 

Након краће дискусије чланова УО, усвојен је предлог да се годишња скупштина удружења 
организује у Гроцкој, у атељеу проф.др Драгана Раденовића.  

Предложени термин је 11. јун, коначан термин ће бити усвојен на наредном састанку УО. 
 
Тачка 6. 

У оквиру ове тачке није било дискусије. 

 
 

    Записник сачинила: 
______________________ 
 Зорица Милановић с. р. 

 


