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ЗАПИСНИК
са састанка Управног одбора
одржаног 10. септембра 2015.
Састанак Управног одбора удружења "Српски Кривак", одржан је 10. септембра
2015. године, на Факултету организационих наука, Јове Илића 154, Београд
Присутни:
1.
2.
3.
4.

Живорад Лазић, председник УО
Бранислав Јованић, председник Научног клуба
Станко Стојиљковић, председник Новинарског клуба
Петар Кочовић, председник Пословног клуба

Отсутни:
1. Зорица Милановић, заменик председника УО
2. Драган Раденовић, председник Културног клуба
3. Братислав Ђорђевић, председник Спортског клуба.
Осим чланова УО, састанку су присуствовали:
1. Божидар Раденковић, председник Скупштине удружења
2. Зорица Панић, особа за односе са јавношћу
3. Зорица Богдановић, технички секретар Управног одбора.
Дневни ред:
1. Усвајање Записника са претходног састанка УО од 2.6.2015.
2. Избор Жирија и одређивање оквирног динамичког плана за доделу
Годишњих награда СРПСКИ КРИВАК 2015.
3. Пријем нових редовних чланова:
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•
•
•
•
•
•

Драган Крецуљ, доктор техничких наука, предлагач Живорад Лазић
Љубомир Манасијевић, мелод српски, појац и композитор, предлагач
Станко Стојиљковић
Милица Јовановић, магистар економских наука, предлагач Живорад
Лазић
Милко Грбовић, писац и дипл.ек. предлагач Братислав Ђорђевић
Снежана Кирин, доктор техничких наука, предлагач Александар Седмак
Проф. др Тијана Мандић, предлагач Љиљана Клисић.

4. Представљање новопримљених чланова и уручење чланских карата свима
онима којима, до сада, нису уручене
5. Извод и стање средстава чланова Удружења на чувању код Ж. Лазића
6. Поправка скулптура СРПСКОГ КРИВАКА и измирење преосталог дуга
Драгану Раденовићу за ливење скулптура.
7. Разно.
Тачка 1.
Записник са претходног састанака Управног одбора, од 2.6.2015. године, усвојен је
једногласно.
Тачка 2.
Управни одбор је донео једногласну одлуку о саставу Жирија за доделу Годишње
награде СРПСКИ КРИВАК 2015.
1. Станко Стојиљковић, председник Жирија, изабран на V редовној годишњој
скупштини
2. Милован Матијевић, заменик председника Жирија, изабран на V редовној
годишњој скупштини
3. Проф. др Драган Раденовић, члан Жирија, председник Културног клуба
удружења СРПСКИ КРИВАК
4. Проф. др Петар Кочовић, члан Жирија, председник Пословног клуба
удружења СРПСКИ КРИВАК
5. Братислав Бата Ђорђевић, члан Жирија, председник Спортског клуба
удружења СРПСКИ КРИВАК
6. Доц. др Зорица Богдановић, члан Жирија, редовни члан удружења СРПСКИ
КРИВАК и
7. Борислава Николић, члан Жирија, новинарка РТС.
Жири је добио усмени налог Управног одбора да ради самостално, у складу са
прописаном процедуром, и да, најкасније до 30. септембра 2015. године, достави
Управном одбору писани и образложени Предлог кандидата за доделу Годишње
награде СРПСКИ КРИВАК 2015.
Управни одбор је закључио да је октобар 2015. године, најпогоднији период за
одржавање свечане академије на којој ће се доделити Годишње награде, а тачан
датум и место биће одређени на следећем састанку Управног одбора.
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Тачка 3.
Једногласном одлуком УО, за редовне чланове удружења СРПСКИ КРИВАК
примљени су:
•
•
•
•
•
•

Драган Крецуљ, доктор техничких наука
Љубомир Манасијевић, мелод српски, појац и композитор
Милица Јовановић, магистар економских наука
Милко Грбовић, писац и дипл. ек.
Снежана Кирин, доктор техничких наука
Проф др Тијана Мандић

Новопримљени чланови биће позвани да се званично представе члановима
Удружења и да потпишу типску Приступницу, чиме ће стећи право да се њихове
биографије поставе на веб сајт СРПСКОГ КРИВАКА.
Тачка 4.
Председник Управног одбора, Живорад Лазић, предложио је да се у наредних
месец дана организује другарско вече СРПСКОГ КРИВАКА на коме би, поред
осталог, новопримљени редовни чланови потписали типске приступнице и добили
уникатне чланске карте.
Другарско вече, затвореног типа, одржало би се у Евргрин клубу "Тајни зачин",
улица Гаврила Принципа 43, чији је власник Драган Ђурић, редовни члан
удружења СРПСКИ КРИВАК.
За организацију другарске вечери задужују се Живорад Лазић и Драган Ђурић.
Овај предлог је прихваћен једногласно.
Тачка 5.
Председник Управног одбора, Живорад Лазић, информисао је присутне о стању
средстава чланова Удружења, која се налазе код њега и служе за текуће потребе.
Пошто је то стање, у дужем временском периоду, негативно, Живорад Лазић је
предложио да се на следећем састанку Управног одбора допуни овај "проточни
фонд", на тај начин што ће руководећи чланови Удружења (који дођу на састанак
Управног одбора) да приложе своје добровољне прилоге.
Тачка 6.
Управни одбор се уверио да се 19 бронзаних скулптура СРПСКОГ КРИВАКА још
увек налазе у кабинету 303 Факултета организационих наука, да се не зна када ће
да буду однешене на поправку и да ли ће уопште да буду поправљене до
овогодишње Свечане академије.
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Због тога је Станко Стојиљковић добио налог Управног одбора да под хитно
разговара са Драганом Раденовићем како би се овај проблем благовремено
решио.
Четврта рата за ливење скулптура, у износу од 250 евра, биће сакупљена и
исплаћена Драгану Раденовићу по окончању одавно договреног посла.
Тачка 7.
Под тачком разно разговарано је о новом визуелном идентитету Удружења, на
коме тренутно ради академски графички дизајнер Миодраг Иванишевић, редовни
члан СРПСКОГ КРИВАКА.
Поменута је израда нових Повеља за Годишње награде, организација "Пројобоза",
а разговарало се и о неким другим текућим питањима без доношења конкретних
одлука.

Записник сачинио:

Живорад Лазић с. р.
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