ЗАПИСНИК
са састанка Управног одбора
одржаног 15.априла 2021.
Састанак Управног одбора удружења СРПСКИ КРИВАК, одржан је електронски 15. априла 2021. године, са
почетком у 18:15.
Присутни:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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
Миодраг Марић, заменик Председника Жирија за доделу годишње награде
Зорица Панић, менаџер за односе са јавношћу

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. Припрема годишње скупштине удружења
2. Припрема за доделу годишње награде Српски Кривак 2021
3. Предлог Бате Ђорђевића за дружење на отвореном, у Топчидерском парку или у Чарапићевом брсту на
Авали
4. Разно

Тачка 1.
Проф.др Божидар Раденковић је предложио да се скупштина одржи у јуну или у јулу, у складу са важећом
епидемиолошком ситуацијом. Ако буде могуће да се организује скуп уживо, на отвореном, нпр. у Чарапићевом
бресту. Ако не буде могуће, онда скупштина може да се организује на јесен онлајн.
Бата Ђорђевић је предложио да се скупштина организује уживо у Чарапићевом бресту у јуну.
На следећем састанку треба проценити да ли је могуће да се скупштина одржи уживо.
Бата Ђорђевић је предложио да се и следећи састанак УО одржи у Чарапићевом бресту.
Тачка 2.

Председник Жирија за доделу награде Милован Матијевић је изнео да су две активности битне у вези са
доделом награда: 1) додела награда за 2020 и 2) избор добитника и додела награда за 2021.
Што се тиче трошкова награде за 2020 (пет скулптура), трошкове су покрили Божидар Раденковић (150Е),
Зорица Богдановић (50Е) и Драган Раденовић (50Е).
Бата Ђорђевић је предложио да се награда додели на годишњој скупштини.
Зорица Милановић је предложила да се награда додели на свечаној академији заједно са наградом за 2021.
Милован Матијевић је предложио да се сачека одлука о одржавању скупштине, и да се продужи мандат
Жирију од прошле године. За следећи састанак ће припремити начелни план рада.
Тачка 3.
Предлог је начелно подржан.
Тачка 4.
Под тачком разно, проф.др Драган Раденовић је обавестио је чланове УО да је добио Ордена Руске фондације
за мир.

Записник сачинила
Зорица Богдановић
с.р.

