
З А П И С Н И К 
СА ОСНИВАЧКЕ СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА 

„ПРИЈАТЕЉИ 72. СПЕЦИЈАЛНЕ“ 

 

У складу са чланом 11. став 2. Закона о удружењима (Службени гласник РС бр. 51/09) и 

чланом 9. став 1. тачка 4 Правилника о садржини, начину уписа и вођења Регистра 

удружења, на основу слободне воље групе грађана окупљених у Оснивачком одбору, 

приступило се одржавању Оснивачке Скупштине Удружења грађана „Пријатељи 72. 

Специјалне“. 

Оснивачки одбор Удружења у саставу: 

1. Јован Полић, 

2. Јован Дундић, 

3. Чедо Драгојловић, 

4. Баљак Миленко, 

5. Миодраг Капор, 

6. Ступар Милорад. 

сазвао је Оснивачку скупштину удружења на дан 21.12.2017. године са почетком у 18 

часова. Заседање Оснивачке скупштине одржано је у Панчеву, у Дому Војске Србије, 

Трг Мученика бб. Иницијатор Миодраг Капор, након што је утврђено да Оснивачкој 

скупштини присуствују сви оснивачи, отворио је заседање оснивачке Скупштине и 

предложио дневни ред на усвајање.  

Оснивачка скупштина је једногласно усвојила следећи дневни ред: 

1. Избор председавајућег Оснивачке скупштине и записничара; 

2. Задаци и циљеви удружења грађана „Пријатељи 72. Специјалне“ и доношење 

акта о оснивању Удружења; 

3. Представљање Предлога Статута удружења, дискусија о Предлогу Статута и 

усвајање Статута; 

4. Избор органа удружења; 

5. Избор председника и заменика председника Управног одбора; 

6. Разно. 

 

Рад Оснивачке скупштине 

Присутни оснивачи, једногласно су усвојили, да председавајући Оснивачке скупштине 

буде Миленко Баљак, а записничар Јован Дундић.  

Председавајући Оснивачке скупштине Миленко Баљак, одржао је уводну реч о 

задацима и циљевима Удружења и прочитао присутним оснивачима Предлог 

оснивачког акта Удружења и ставио га на гласање. Сви присутни гласали су за усвајање 

оснивачког акта Удружења грађана „Пријатељи 72. Специјалне“. 

Председавајући Оснивачке скупштине Миленко Баљак прочитао је и образложио 

Предлог Статута удружења. Присутни су кроз дискусије издефинисали сваку тачку 

Статута, усагласили измене, а затим је председавајући ставио Предлог Статута на 

гласање.  

Статут Удружења је усвојен једногласно.  

Након усвајања одлука, Оснивачка скупштина је приступила избору органа Удружења. 



Органи удружења су Скупштина удружења, коју чине сви чланови, Управни одбор 

кога чини пет чланова и Надзорни одбор кога чине три члана. 

За председника Скупштине изабран је  

- Ступар Милорад, 

а за заменика председника Скупштине избаран је 

- Миленко Баљак. 

За чланове Управног одбора изабрани су: 

1. Никола Марић,  

2. Чедо Драгојевић, 

3. Миодраг Капор, 

4. Јован Дундић, 

5. Јован Полић. 

За чланове Надзорног одбора изабрани су: 

1. Ђурица Војиновић, 

2. Надежда Димитријевић, 

3. Свето Малешевић, 

Након избора органа удружења „Пријатељи 72. Специјалне”, оснивачка скупштина је 

прекинута на 30 минута, како би изабрани чланови Управног одбора, на првој седници 

предложили председника и заменика председника Управног одбора.  

На првој седници Управног одбора за председника предложен је Миодраг Капор, а за 

заменика председника Јован Дундић. Након завршетка прве седнице Управног одбора, 

настављена је Оснивачка скупштина, на којој су учесници једногласно изабрали 

предложене кандидате за председника и заменика председника Управног одбора. 

За председника Управног одбора, који је истовремено и заступник удружења, изабран 

је Миодраг Капор из Панчева улица Милоша обреновића 76/40. За заменика 

председника управног одбора изабран је Јован Дундић, из Панчева, улица Максима 

Горког бр 67. 

Пошто се у оквиру 5. тачке – разно, нико од присутних није јавио за реч, Оснивачка 

скупштина завршена у 20.20 минута. 

 

У Панчеву, 21.12.2017. године. 

Записничар                                                            Председавајући Оснивачке  

скупштине 

______________      _________________________ 

Јован Дундић                                                            Миленко Баљак 


