ЗАПИСНИК

са састанка Управног одбора
одржаног 26. априла 2016.
Састанак Управног одбора удружења СРПСКИ КРИВАК, одржан је 26. априла 2016.
године, на Факултету организационих наука, Јове Илића 154, Београд
Присутни:
1.
2.
3.
4.

Живорад Лазић, председник УО
Бранислав Јованић, председник Научног клуба
Петар Кочовић, председник Пословног клуба
Братислав Ђорђевић, председник Спортског клуба.

Одсутни:
1. Зорица Милановић, заменик председника УО
2. Драган Раденовић, председник Културног клуба
5. Станко Стојиљковић, председник Новинарског клуба.
Осим чланова УО, састанку је присуствовао:
1. Божидар Раденковић, председник Скупштине удружења.
Дневни ред:
1. Усвајање записника са претходног састанка УО од 29.2.2016. године
2. Пријем нових редовних чланова
•

Јелена Ћирић, предлагач Ранко Бошњак

3. Организација VI редовне годишње скупштине
4. Разно
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Тачка 1.
Записник са претходног састанака Управног одбора, од 29.2.2016. године, усвојен је
једногласно.
Тачка 2.
Једногласном одлуком Управног одбора у редовно чланство Удружења примљена је:
1. Јелена Ћирић, дипломирана правница и песникиња, из Прага (Чешка).
Новопримљена чланица ће, имејлом, да буде обавештена о преосталим корацима
који су предвиђени за стицање статуса пуноправног редовног члана.
Тачка 3.
Управни одбор је донео једногласну одлуку да се VI редовна годишња скупштина
одржи у недељу 5. јуна 2016. године, у етно-музејском и духовном комплексу Добри
поток код Крупња.
Задужују се Живорад Лазић и Радмила Каталина Кети, редовни чланови СРПСКОГ
КРИВАКА, да сачине детаљан целодневни програм и да га, у писаној форми, у првој
половини маја доставе Управном одбору на усвајање.
На том састанку Управног одбора усвојиће се и Предлог дневног реда VI редовне
годишње скупштине.
Тачка 4.
Управни одбор је размотрио писани предлог Живорада Лазића да се део његових
задужења у Удружењу пренесе на неког другог редовног члана.
Председник Скупштине, Божидар Раденковић, предложио је, а Управни одбор
прихватио, да се уради делимична корекција Статута која би се састојала у
следећем:
1. Да се уведе нова функција - секретар удружења, са списком задужења
2. Да се будући секретар удружења именује за члана Управног одбора
3. Да се особа за односе са јавношћу именује за члана УО.
Управни одбор је задужио Божидара Раденковића да, са својом екипом, сачини
предлог измена и допуна Статута и да га, у првој половини маја, достави Управном
одбору на усвајање.
Записник сачинио:

Живорад Лазић с. р.
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