
 

 

         
 

ЗАПИСНИК 
са састанка Управног одбора 

одржаног 7. марта 2019. 
 
  
Састанак Управног одбора удружења СРПСКИ КРИВАК, одржан је 7. марта 2019. 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 
4. Бата Ђорђевић, председник Спортског клуба 

 
Осим чланова УО, састанку су присуствовали: 
 

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

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

 
 

Дневни ред: 
 

1. Усвајање записника са претходног састанка 
2. Предлог нових чланова 

a. Николина Ника Ковачевић, предлагачи Бане Остојић, проф.др Петар Кочовић и Бата Ђорђевић 
b. проф.др Миодраг Живковић, редовни професор Математичког факултета, предлагач: проф.др 

Вељко Милутиновић и проф.др Божидар Раденковић 
c. проф.др Душан Цогољевић, предлагач Бата Ђорђевић 
d. Владан Цогољевић, предлагач Бата Ђорђевић 

3. Извештај проф.др Драгана Раденовића са откривања споменика Виталију Чуркину 
4. Припреме за годишњу скупштину Српског Кривака 
5. Припреме за доделу награде Српски Кривак 2019 
6. Унапређење функционисања удружења 
7. Разно 

 
 

Тачка 1. 

Записници са састанака Управног одбора одржаног  9. новембра 2018 усвојен је једногласно. 
 
 



 

 

Тачка 2. 

Предлози нових чланова су усвојени једногласно. 
 
Тачка 3. 

проф.др Драган Раденовић није био присутан. Чланови УО су резимирали реализоване активности са 
постављања споменика Виталију Чуркину и прегледали материјале које је доставио проф.др Драган 
Раденовић.  
 
Тачка 4. 

Као потенцијални термини одржавања годишње скупштине предложени су 8 и 9 јун. Као могуће 
локације предложене су Ниш, Сремски Карловци, Фрушка гора. Закључено је да је потребно обавити 
додатне консултације и изабрати погодну локацију. 
 
Тачка 5. 

У вези са доделом годиншње награде Српски Кривак 2019. задужен је Милован Матијевић да 
припреми динамику активности.  
 
Тачка 6. 

Проф.др Божидар Раденковић изнео је неколико предлога за унапређење рада удружења: 
- треба питати Станка Стојиљковића да ли је заинтересован да и даље буде председник 

Новинарског клуба. Уколико није, треба наћи адекватну замену. 
- треба размислити о проширењу Жирија за доделу годишње награде Српски Кривак. 
- треба спровести раније доношену одлуку о оснивању Лекарског клуба 
- треба укључити менаџера за односе са јавношћу у рад Управног одбора 
- треба омогућити да сваки председник клуба има могућност да предложи свог заменика у 

Управном одбору 
- треба изменити Статут удружења тако да се уведе Заменик председника скупштине 

удружења 
Проф.др Божидар Раденковић предложио је да чланови Управног одбора размисле о изнетим 
предлозима, како би се благовремено припремио материјал за годишњу скупштину удружења. 
 
Разно: 
Проф. др Бранислав Јованић предложио је да се преконтролишу материјали на сајту и да се исправе 
уочене грешке. 
Проф.др Петар Кочовић констатовао је да треба организовати више догађаја у оквиру удружења. 
Бата Ђорђевић предложио је организацију трибине за представљање нових чланова и организацију 
пешачких тура удружења. 
Проф. др Бранислав Јованић предложио је да се организује предавање о штетности амбалаже. 
 

    Записник сачинила: 
______________________ 
 Зорица Богдановић с. р. 


