ЗАПИСНИК
са састанка Управног одбора
одржаног 16.децембра 2020.
Састанак Управног одбора удружења СРПСКИ КРИВАК, одржан је електронски 16. децембра 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 Бранислав Јованић, председник Научног 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.
2.
3.
4.

Усвајање записника са претходних састанака
Анализа организација годишње скупштине Српског Кривака
Пријем нових чланова: Милена Рељин
Годишње награда Српски Кривак 2020
a. разматрање и усвајање предлога Жирија
b. разматрање времена и начина уручења награде
5. Разматрање предлога за доделу плакета УО:
a. продлог проф.др Обрада Зелића: др Душан Ристић (постхумно), председник и основач
удружења Пријатељи српски културе
b. предлог проф.др Радмила Рончевића: здравствени радници учесници у борби коронавируса
6. Разно
Тачка 1.
Предлог записника је једногласно усвојен.
Тачка 2.
Под тачком 2 није било дискусије.

Тачка 3.
Предлог за новог члана је једногласно усвојен.
Тачка 4.
Милован Матијевић је изнео предлог Жирија да награду Српски Кривак 2020. добију:
Оливера Јевтић (спорт)
Љубомир Димитријевић (музика)
Ђорђе Кадијевић (уметност)
Др Миомир Кораћ (археологија)
Божидар Мандић (књижевност и авангардна уметност)
Предлог Жирија је једногласно усвојен.
У вези са временом и начином уручења награде, идентификоване су три опције:
1. одложити уручење награде за идућу годину
2. уручити награде за 1-2 месеца, ако се стекну услови за одржавање свечане академије
3. уручити појединачно награде добитницима, без свечане академије
Закључено је да се опције размотре након консултација са проф.др Драганом Раденовићем.
Тачка 5.
Што се тиче предлога за доделу плакета УО, усвојено је следеће:
a. усваја се продлог проф.др Обрада Зелића да се др Душан Ристић, председнику и оснивачу
удружења Пријатељи српски културе, постхумно додели плакета Управног одбора
b. начелно је подржан предлог проф.др Радмила Рончевића да се постхумно додели плакета
Управног одбора здравственим радницима учесницима у борби коронавируса; остало је отворено
питање да ли се додељује плакета или захвалница; остало је отворено питање листе здравствених
радника којима ће плакета бити додељена и форме (електронска или штампана).
Тачка 6.
Под тачком разно није било дискусије.

Записник сачинила
Зорица Богдановић
с.р.

