ЗАПИСНИК
са састанка Управног одбора
одржаног 28.октобра 2020.
Састанак Управног одбора удружења СРПСКИ КРИВАК, одржан је електронски 28. октобра 2020. године, са
почетком у 18:00.
Присутни:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Проф.др Зорица Милановић, председник УО СК
проф.др Зорица Богдановић, заменик председника УО СК
проф.др Петар Кочовић, председник Пословног клуба
проф.др Радмило Рончевић, председник Лекарског клуба
Живорад Николић, председник Новинарског клуба
Проф.др Драган Раденовић, предсесник Културног клуба
Милован Матијевић, председник Техничко-технолошког клуба
Братислав Бата Ђорђевић, председник Спортског клуба

Осим чланова УО, састанку су присуствовали:
1. проф.др Божидар Раденковић, председник Скупштине СК
Састанак је водила: проф.др Зорица Богдановић, заменик председник УО СК.

Дневни ред:
1. Усвајање записника са претходних састанака
2. Пријем нових чланова
a. Бранк Воркапић - предлагач Бата Ђорђевић
3. Организација годишње скупштине Српског Кривака
4. Додела годишње награде Српски Кривак 2020
5. Разно

Тачка 1.
Предлог дневног реда је једногласно усвојен.
Тачка 2.
Предлог је једногласно усвојен.
Тачка 3.

Размотрен је и начелно усвојен предлог да се годишња скупштина одржи електронски. Управни одбор ће
припремити материјале за скупштину. Члановима ћемо послати материјале за изјашњавање. Изјашњавање ће
бити могуће електронском поштом до термина годишње скупштине, или директним гласањем, на
електронском састанку годишње скупштине. Потенцијални термин организације скупштине је у периоду 15-20
новембра.
Тачка 4.
Председник Жирија за доделу награде Милован Матијевић је поднео извештај о досадашњем раду Жирија.
Жири ради у истом саставу. Члановима удружења је послат позив да доставе предлоге за добитнике награде, и
номинације су већ пристигле. Формат седница Жирија је електронски, неће бити директних састанака. Предлог
је да број награда буде мањи, 5 или 6, због немогућности организације Свечане академије. Очекује се да
формат доделе награде буде електронски. Требало би организивати и ливење скулптура за доделу награде.
Зорица Богдановић је констатовала да није реално да Свечана академија буде организована као ранијих
година. Предложила је да се направи мултимедијални материјал са доделе награде и да се свечана академија
одржи у виду филма. Бата Ђорђевић је предложио да се додела организује напољу, у шетњи у парку. Проф.др
Драган Раденовић и Милован Матијевић су подржали овај предлог. Закључено је да би било најбоље
направити комбиновани начин доделе награде.
Проф.др Драган Раденовић је известио да се не очекују проблеми у организацији ливења награде. Размотрени
су и финансијски аспекти.
Проф.др Радмило Рончевић је предложио да се постхумно додели признање лекарима који су преминули
током пандемије. Предлог је начелно подржан. Остало је да се размотри у ком формати ће признање бити
додељено, могуће је доделити плакете Управног одбора.
Тачка 5.
Под тачком разно, проф.др Драган Раденовић је изнео предлог да се организује симпозијум на тему
стваралачког рада професора Миодрага Живковића. Догађај би могао бити одржан у крипти Храма Светог Саве.
Записник сачинила
Зорица Богдановић
с.р.

