
 

 

         
 

ЗАПИСНИК 
са састанка Управног одбора 

одржаног 5. априла 2018. 
  
Састанак Управног одбора удружења СРПСКИ КРИВАК, одржан је 5. априла 2018. године, на 
Факултету организационих наука, Јове Илића 154, Београд, са почетком у 18:00. 
 
Присутни: 
 

1. проф.др Зорица Милановић, председник УО СК 
2. проф.др Зорица Богдановић, заменик председника УО СК 
3. проф.др Бранислав Јованић, председник Научног клуба 
4. Братислав Ђорђевић, председник Спортског клуба 
5. проф.др Петар Кочовић, председник Пословног клуба 

 
Осим чланова УО, састанку су присуствовали: 
 

1. проф.др Божидар Раденковић, председник Скупштине СК 
2. Милован Матијевић, заменик председника Жирија за доделу награде Српски Кривак 

 
Састанак је водила: проф.др Зорица Милановић, председник УО СК. 

 
Дневни ред: 
 
Предложен је и усвојен следећи дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходног састанка 
2. Пријем нових чланова: 

- Немања Спаловић - предлагачи Стеван Ковачевић и Драган Раденовић 
- проф.др Срђан Русов, предлагач Петар Кочовић 
- Момчило Симић, предлагач Петар Кочовић 
- Љиљана Станојевић, предлагач Петар Кочовић 

3. Допуна Правилника о додели годишње награде Српски Кривак 
4. Припреме за годишњу скупштину удружења 
5. Припреме за доделу награде Српски Кривак 2018 
6. Припреме за доделу награде Лебдећи Тесла 
7. Разно 

- извештај о раду на сајту удружења и о наступу на друштвеним мрежама  
 

Тачка 1. 

Једногласно је усвојен записник са састанака одржаног 28.12.2017. 
 



 

 

Тачка 2. 

Једногласно је усвојен предлог за пријем нових чланова. 
 
Тачка 3. 

Једногласно је усвојен предлог да се у Правилник о додели годишње награде Српски Кривак дода 
следећи члан: 

 

Сукоб интереса 

Под сукобом интереса се сматра ситуација када постоји родбински однос до два колена уназад или 
било који уговорени пословни однос  у протекле две године, између лица предложеног за награду и  
члана жирија.   

Уколико је члан  жирија у сукобу интереса,  дужан је  да  дописом  Управном одбору удружења сукоб 
интереса пријави.  Управни одбор при одлучивању о сукобу интереса може донети одлуку: 

а) Пријављени сукоб интереса не  може утицати на поступак доделе награде.  Надаље се поступа  као 
да сукоба интереса нема. 

б) Пријављени сукоб интереса може утицати на поступак доделе награде. У том случају, члан жирија 
који је у сукобу интереса може учествовати у дискусији и раду жирија, али не учествује у гласању за 
кандидата на кога се сукоб интереса односи. 

 

Тачка 4. 

Усвојен је предлог да се осма годишња скупштина удружења одржи 2. јуна 2018 у Дому ученика 
Пољоприврене школа Соња Маринковић у Пожаревцу. 

Задужује се Бата Ђорђевић да организује посету представника Управног одбора Дому ученика 
Пољоприврене школа Соња Маринковић у Пожаревцу ради договора око организовања скупштине.  

Задужује се Радмила Каталина Кети да прибави понуде за организовани превоз и обилазак локалних 
музеја. 

 

Тачка 5. 

У вези са доделом награде Српски Кривак 2018, донете су следеће препоруке и закључци: 

- Потребно је поштовати процедуре из Правилника о додели годишње награде 

- Потребно је подстицати све чланове удружења да предлажу добитнике награде 

- Потребно је благовремено договорити одливање бронзаних Кривака. Задужује се проф.др 
Драган Раденовић да прикупи понуде. 

 

 



 

 

Тачка 6. 

У вези са доделом награде Лебдећи Тесла 2018, донете су следеће препоруке и закључци: 

- Потребно је поштовати процедуре из Правилника о додели годишње награде 

- Потребно је обезбедити скулптуру за награду. Задужује се проф.др Драган Раденовић да 
прикупи понуде. 

 

Тачка 7. 

Проф.др Зорица Богдановић поднела је извештај о раду на сајту и на друштвеним мрежама 
удружења и позвала присутне да се укључе у активности онлајн промоције удружења. 

 
 
 
    Записник сачинила: 
______________________ 
 Зорица Богдановић с. р. 


