
 

 

         
 

ЗАПИСНИК 
са састанка Управног одбора 

одржаног 29. маја 2018. 
  
Састанак Управног одбора удружења СРПСКИ КРИВАК, одржан је 29. маја 2018. године, на Факултету 
организационих наука, Јове Илића 154, Београд, са почетком у 18:00. 
 
Присутни: 
 

1. проф.др Зорица Богдановић, заменик председника УО СК 
2. проф.др Бранислав Јованић, председник Научног клуба 
3. проф.др Петар Кочовић, председник Пословног клуба 

 
Осим чланова УО, састанку су присуствовали: 
 

1. проф.др Божидар Раденковић, председник Скупштине СК 
2. проф.др Александра Лабус, чланица СК 

 
Састанак је водила: проф.др Зорица Богдановић, заменик председника УО СК. 

 
Дневни ред: 
 
Факултету организационих наука, канцеларија 303а. 

 
1. Усвајање записника са претходних  састанака 
2. Пријем нових чланова: 

a.  проф.др Даница Грујичић, предлагач Миодраг Кастратовић 
3. Припреме за годишњу скупштину удружења 

a. припрема дневног реда скупштине 
b. подела задужења 
c. остало 

4. Разно 

 
 
Тачка 1. 

Записници са састанака одржаних 8. маја 2018. и 5. априла 2018. усвојени су једногласно. 
 

Тачка 2. 

проф.др Даница Грујичић примљена је једногласно. 
 
 



 

 

Тачка 3. 

Усвојен је следећи предлог дневног реда Скупштине: 
 

1. Отварање заседања 
2. Одавање поште преминулим члановима СК  
3. Избор радног председништва 
4. Усвајање дневног реда  
5. Усвајање Записника са VII редовне годишње скупштине, одржане 11. јуна 2017. године, који 

се налази на: http://krivak.rs/wp-content/uploads/2017/11/Zapisnik-sa-VII-redovne-godisnje-
skupstine-11-06-2017.pdf 

6. Извештај о раду СК у претходној години  
7. Избор руководства СК 
8. Предлози и смернице за даљи рад  Удружења 
9. Разно 
10. Затварање VIII редовне Скупштине удружења СК  

 
Став управног одбора је да руководство и организација удружења треба да остану исти као у 
претходном изборном периоду. О могућим променама у организационој структури треба размислити 
и добро их припремити. Промене се могу усвојити на ванредном заседању скупштине које ће бити 
организовано по потреби. 
 
Усвојена је следећа подела задужења: 

- задужује се Зорица Богдановић да координира активности везане за организацију годишње 
скупштине  

- задужују се Зорица Богдановић и Петар Кочовић да координирају активности везане за 
превоз учесника 

 
 

 
Тачка 4. 

Под тачком разно није било дискусије. 

 
 
 
    Записник сачинила: 
______________________ 
 Зорица Богдановић с. р. 
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