ЗАПИСНИК
са састанка Управног одбора
одржаног 29. маја 2017.
Састанак Управног одбора удружења СРПСКИ КРИВАК, одржан је 29. маја 2016. године, на Факултету
организационих наука, Јове Илића 154, Београд, са почетком у 18:00.
Присутни:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

проф.др Зорица Милановић, председник УО СК
проф.др Зорица Богдановић, заменик председника УО СК
Станко Стојиљковић, председник Новинарског клуба
Братислав Ђорђевић, председник Спортског клуба
проф.др Петар Кочовић, председник Пословног клуба
проф.др Драган Раденовић, председник Културног клуба

Осим чланова УО, састанку су присуствовали:
1. проф.др Божидар Раденковић, председник Скупштине удружења
Састанак је водила: проф.др Зорица Милановић, Председник УО СК.
Дневни ред:
1. Усвајање записника са претходног састанка УО
2. Усвајање предлога за измену Статута и Правилника о додели награде Српски Кривак у вези са
доделом награде Лебдећи Тесла
3. Додела захвалнице Удружења Денису Божовићу за подухват Ходољубље у Хималаје: Српски
Кривак испод Анапурне
4. Утврђивање датума и садржаја годишње скупштине удружења
5. Разно
Тачка 1.
Усвајање записника се одлаже за следећу седницу УО.
Тачка 2.
Станко Стојиљковић, председник Жирија за доделу награде Српски Кривак, и Бата Ђорђевић,
председник Спортског клуба, припремили су предлоге за измену статута у вези са доделом награде
Лебдећи Тесла. Након краће дискусије, усвојени су следећи закључци:
- У статут, на одговарајућим местима, и у Правилник о додели награде треба додати чланове
којима се одређује:
o Награда ЛЕБДЕЋИ ТЕСЛА Удружења СРПСКИ КРИВАК додељује се спортистима и
спортским тренерима за врхунски допринос који је Србију прославио у целом свету.

-

o Награђује се само један појединац.
o Предлоге Жирију за доделу награде СРПСКИ КРИВАК доставља Спортски клуб. Жири
их, изјашњава се и прослеђује Управном одбору на коначно одлучивање.
o Награда се састоји од статуе ЛЕБДЕЋИ ТЕСЛА у бронзи, уметничког дела проф. др
Драгана Раденовића, академског вајара из Београда, и плакете.
o Награда се уручује на свечаности коју организује Удружење СРПСКИ КРИВАК.
o Награда ЛЕБДЕЋИ ТЕСЛА подлеже осталим правилима из Правилника за доделу
годишње награде СРПСКИ КРИВАК.
препорука УО је да добитници награде треба да се својим потписом потврде да су сагласни да
добију награду и да пристају на пропозиције.

Тачка 3.
проф.др Божидар Раденковић образложио је предлог да се Денису Божовићу додели захвалница
Удружења за подухват Ходољубље у Хималаје: Српски Кривак испод Анапурне.
Једногласно, УО је донео одлуку да се Денису Божовићу додели захвалница.
Задужују се Пеца Петровић и Бата Ђорђевић да припреме текст захвалнице. Бата Ђорђевић и Драган
Раденовић се задужују да испитају могућности и припреме захвалницу у металу. Задужује се Петар
Кочовић да организује гостовање Дениса Божовића у Жикиној Шареници.
УО је донео закључак да треба размотрити идеју да се донесе правилник о додели захвалница
члановима удружења који дају доприносе промоцији удружења Српски Кривак.
Тачка 4.
УО је донео одлуку да се годишња скупштина организује 11. јуна 2017 у Гроцкој.
Окупљање чланова планира се око 9:30. Након тога. биће орзанизован обилаза старог језгра Гроцке.
Окупљање у атељеу проф.Раденовића се планира за 11:00.
У накнадним консултацијама потребно је израчунати и утврдити цену ручка за чланове. По завршетку
пријављивања организовати набавку и складу са бројем пријављених.

Тачка 5.
У оквиру ове тачке разговарало се о предлозима за добитнике награде Српски Кривак за
2017.годину.
проф.др Божидар Раденковић известио је чланове УО о позиву Удружења Ужичана у Београду за
присуство "Ужичкој вечери". Усвојене је предлог да на овој вечери Српски Кривак представља Зорица
Милановић.
Записник сачинила:
______________________
Зорица Милановић с. р.

