ЗАПИСНИК
са састанка Управног одбора
одржаног 13. октобра 2017.
Састанак Управног одбора удружења СРПСКИ КРИВАК, одржан је 13. октобра 2017. године, на
Факултету организационих наука, Јове Илића 154, Београд, са почетком у 18:00.
Присутни:
1.
2.
3.
4.
5.

проф.др Зорица Богдановић, заменик председника УО СК
проф.др Бранислав Јованић, председник научног клуба
Братислав Ђорђевић, председник Спортског клуба
проф.др Драган Раденовић, председник Културног клуба
проф.др Петар Кочовић, председник Пословног клуба

Осим чланова УО, састанку су присуствовали:
1. проф.др Божидар Раденковић, председник Скупштине удружења
2. Милован Матијевић, заменик председника жирија за доделу годишње награде Српски
Кривак
Састанак је водила: проф.др Зорица Богдановић, заменик председника УО СК.
Дневни ред:
1. Усвајање записника са претходног састанка УО
2. Пријем нових чланова
- Југослав Хаџи Танчић, предлагач Бата Ђорђевић
3. Организација доделе годишње награде за 2017. годину
4. Разно
Тачка 1.
Једногласно је усвојен записник са седнице УО одржане 19.09.2017 .
Тачка 2.
Једногласно је усвојен предлог за пријем новог члана.
Тачка 3.
Чланови УО констатовали су да је изостало образложење Станка Стојиљковића, председника Жирија
за доделу годишње награде Српски Кривак и да је пре усвајања предлога потребно да се предлог
поднесе Управном одбору. Милован Матијевић, заменик председника Жирија, известио је УО са је
Станко послао материјал члановима Жирија, али да није припремио извештај и образложења за УО.

Чланови УО су закључили да је потребно боље припремити и реализовати процедуре за избор
добитника. Једногласно је донет закључак да је неопходно да председник Жирија изнесе предлог и
образложење пре усвајања листе добитника награде.
проф.др Божидар Раденковић је констатовао да је потребно да за сваког кандидата имамо
припремљену биографију одобрену од стране кандидата.

Бата Ђорђевић известио је УО да је резервисана сала у Артимедији за 13. новембар у периоду 17-22
часа.
Констатовано је да је потребно предузети потребне кораке за отклањање раније уочених техничких
пропуста у организацији академије.
Милован Матијевић се задужује да набави пиће и бозу за свечану академију. Проф. др Петар
Кочовић се задужује да организује пројобоз и повеље за добитнике.

Тачка 4.
Сања Панфилов послала је писмо у вези са организацијом Дана руско-српског братства. УО је упознат
са садржајем писма и чланови ће поступити у складу са предлогом.

Записник сачинила:
______________________
Зорица Милановић с. р.

