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Записник са III редовне годишње скупштине удружења 
 
 
Редовна годишња скупштина одржана је дана 02.01.2021. године у 9.30 х на 
отвореном простору, излетиште Мајдан у Келебијској шуми, Суботица са 
следећим дневним редом: 
 
 
Дневни ред: 
 
1. избор радног председништва и верификационе комисије; 
2. извештај Управног одбора о раду Удружења за 2020. годину; 
3. финансијски извештај за 2020. годину; 
4. извештај Надзорног одбора за 2020. годину; 
5. усвајање Плана рада и Плана путовања за 2021. годину; 
6. финансијски план за 2021. годину; 
7. измене и допуне Статута удружења; 
8. разно 
 
 
 

Т. 1 
 

За радно председништво предложени су Зоран Вукманов, Иван Манић и Наташа 
Кањо. 
За верификациону комисију предложени су Миленко Марјанов и Александар 
Жмахер. 
 
До почетка рада годишње скупштине чланарину за 2021. годину платило је 185 
чланова који су тиме стекли право гласања а на годишњој скупштини 
евидентирано је присуство 121 члана удружења. На тај начини су се стекли 
услови за почетак рада скупштине и доношење валидних одлука. 
 
 
 

Т. 2 
 

Извештај је припремио Зоран Вукманов, председник УО удружења: 
Због ситуације са вирусом нисмо имали активности целе године, период када 
смо могли бити активни смо искористили максимално и организовали смо 



бројна пешачења и планинарења. Изостале су активности ван граница Србије 
али судећи по одзиву на сваку акцију чланови су изузетно задовољни оним што 
је било у понуди. 
 
Одржано је 47 акција са око 2386 учесника што је нешто преко 50 учесника по 
свакој акцији. 
У периоду када због прописаних мера забране окупљања нисмо имали 
организоване активности препоручивали смо члановима окупљање у малим 
групама и активности у локалу, првенствено у Субогичкој пешчари. 
 
Месечни састанци су такође одржавани према могућностима, на неколико 
састанака било је едукативних предавања као и путописних предавања наших 
чланова са разних авантура. 
 
Састанци УО и НО су одржавани једном месечно, када није могло да се одрже 
због мера забрана окупљања контакт између чланова управе је остварен 
електронским путем. 
 
Због ситуације нисмо могли организовати Меморијал Михајло Кампош као ни 
неке традиционалне акције удружења (Четири годишња доба, Мућкалица и сл.) 
 
Извештај је усвојен једногласно. 
 

Т. 3 
 

Извештај је припремила Наташа Кањо, члан УО удружења: 
Удружење се првенствено финансира из чланарине својих чланова. Изостала су 
средства од Економског факултета и Винског маратона од којих смо раније 
добијали средства на основу постигнутих договора и потписаних уговора. С 
обзиром да није организован СУ трек & траил нисмо имали ни толико расхода 
па је крајњи биланс позитиван. 
Највећи део новца је потрошен за превоз на акције, на одржавање сајта 
удружења, на одржавање банкарског рачуна у Војвођанској банци, за 
коришћење сале у МЗ Дудова шума за редовне месечне састанке као и за израду 
чланских картица за нове чланове удружења. 
Књиговодство ради Наталија Вучковић која ће доставити све податке када се 
уради завршни рачун. 
 
Извештај је усвојен једногласно. 
 

Т. 4 
 

Извештај је припремио Александар Жмахер, председник НО удружења:  
Увидом у пресек финансијског стања на дан 31. 12. 2020. године, а на 
основу Статута, НО Удружења доноси: 
 
 



ЗАКЉУЧАК 
 
У финансијском пословању Удружења, НО није уочио никакве неправилности 
у стицању и усмеравању потрошње новчаних средстава, као и да рад 
Удружења није превазилазио Статутом наведене циљеве, што подразумева да 
је рад Удружења у 2020. години био у складу са законским прописима. 
 
Образложење: Готово сваком састанаку УО Удружења, присуствовао је 
неко од чланова НО, са слободом дискусије, али без утицаја на одлучивање. 
 
Извештај је усвојен једногласно. 
 

Т. 5 
 

Планове је представио Зоран Вукманов, председник УО удружења: 
Предложен је план рада и календар активности који је усклађен са потребама и 
могућностима удружења. План је подложан изменама и допунама што ће 
зависити од интересовања чланства и финансијских могућности као и ситуације 
са вирусом и мерама које донесе држава. 
План рада и календар активнсоти налазе се у прилогу записника (прилог бр. 1) 
 
Предложен је годишњи план путовања за 2021. годину. Путовања ће се 
организовати у сарадњи са фирмом Сутравел транс доо, Суботица са којом је 
потписан уговор о сарадњи. 
План путовања налази се у прилогу записника (прилог бр. 2) и биће достављен 
Туристичкој инспекцији како налаже чл. 84 Закона о туризму. 
 
Предложени годишњи план рада и календар активности и годишњи план 
путовања су усвојени једногласно. 
 
 

Т. 6 
 

План је представила Наташа Кањо, члан УО удружења: 
Финансијски план за 2021. годину је готово идентичан плану из 2020. године. 
Највећи очекивани прилив новца ће бити  од чланарине и донација а 
потрудићемо се да искористимо сваку указану прилику да преко објављених 
конкурса нађемо неки који би могао да буде за нас интересантан и у складу са 
тим да реализујемо неки од наших циљева. 
Отворени смо за сарадњу са свим организацијама и удружењима. 
 
Предлог финансијског плана је усвојен једногласно. 
 

Т. 7 
 

Предложене измене и допуне Статута образложио је Вукманов Зоран, 
председник УО удружења: 



Предложене су следеће измене и допуне Статута: 
 

- у члану 1, став 2 дописати на почетак „заштита животне средине“. 
 
Скупштина удружења доноси одлуку (прилог 3.) о измени члана 1.  Статута 
удружења те измењени члан 1. сада гласи: 
 
                                                                       „Члан 1. 
Удружење „ПОЖЕЛИ ЖЕЉУ“ (у даљем тексту: Удружење) је добровољно, 
невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради 
остваривања циљева у следећим областима: 
 
Заштита животне средине, популаризација природе, активног боравка у 
природи и здравог начина живота.“ 
 

- у члану 4. мења се адреса седишта удружења. Уместо досадашње адресе 
уноси се нова адреса за седиште удружења, Палић, Дубровачка 8. 
 

Скупштина удружења доноси одлуку (прилог 4.) о измени члана 4.  Статута 
удружења те измењени члан 4. сада гласи: 
 
 
                                                                          „Члан 4. 
Назив Удружења је: „ПОЖЕЛИ ЖЕЉУ“ 
Удружење има седиште у Суботици, Палић, Дубровачка 8. 
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије и другим 
пределима ван државне границе где могу бити одредишта од интереса за рад 
Удружења.“ 
 

- У члану 12. додаје се тачка 8: одлучује о изменама и допунама Годишњег 
плана путовања. 

 
Скупштина удружења доноси одлуку  (прилог 5.) о допуни члана 12. Статута 
удружења те допуњени члан 12. сада гласи: 
 
                                                                          „Члан 12. 
Управни одбор: 

1) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси 
одлуке ради остваривања циљева удружења; 

2) организује редовно обављање делатности Удружења; 
3) поверава посебне послове појединим члановима; 
4) доноси финансијске одлуке; 
5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом 

иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема 
предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање; 



6) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 
25. став 2. Закона о удружењима и по потреби, одређује посебног 
Заступника удружења за тај поступак; 

7) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим Статутом, 
овлашћени други органи Удружења;   

8) одлучује о изменама и допунама Годишњег плана путовања. 
 
 

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина 
чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.“ 
 
Предложене измене и допуне Статута усвојене су једногласно. 
 

Т. 8 
 

Под тачком разно није било тема за дискусију.  
 
 
Годишња скупштина завршила је рад у 9.55 х. 
 
 
 
Прилог 1. – План рада удружења за 2021 
Прилог 2. – План путовања за 2021 
Прилог 3. – Одлука скупштине удружења о измени Статута, члан 1. (област   
                      остваривања циљева  удружења) 
Прилог 4. – Одлука скупштине удружења о измени Статута, члан 4. (седиште  
                      удружења) 
Прилог 5. – Одлука скупштине удружења о допуни Статута, члан 12. 
 
 
Суботица 2. јануара 2021. године 
 
 
   записничар 
_____________ 
Кањо Наташа 
                                                                             председник УО  
                                                                         _________________ 
                                                                          Вукманов Ш. Зоран 
 


