П Р О Т О К О Л
СЕДМЕ СКУПШТИНЕ
УДРУЖЕЊА ПИЛОТА
''КУРЈАЦИ СА УШЋА''

-Београд новембар 2010.2

БОЈАН МИЛОСАВЉЕВИЋ
Даме и Господо,
Велико ми је задовољство да Вас поздравим испред Председништва
Удружења пилота КУРЈАЦИ СА УШЋА и да Вам пожелим добродошлицу
на седму радовну скупштину.
ХОР – ХИМНА
Даме и господо, позивам Вас да минутом ћутања одамо пошту преминулим
и погинулим ваздухопловцима.
Кренимо редом. Прво да урврдимо кворум за пуноправни рад ове
Скупштине.
Од _____ чланова са правом гласа присутно је ____ чланова.
Констатујем да Скупштина има кворум за свој рад.
Драго ми је што сте се одазвали у оволиком броју што доприноси
озбиљности рада ове Скупштине и Удружења у целини
Посебно бих хтео да поздравим присутне и драге нам госте:

3

Позивам г.Валериј Ловрена, председника Удружења пилота ''Курјаци са
Ушћа'' да узме реч и отвори 7. редовну Скупштину Удружења пилота
''Курјаци са Ушћа''

ЛОВРЕН ОТВАРА СКУПШТИНУ.
НАСТУП ХОРА
БОЈАН МИЛОСАВЉЕВИЋ
Даме и годподо,
Поштовани чланови Удружења,
Сада ћемо прећи на усвајање дневног реда Скупштине.
Предлажемо следећи дневни ред:
1. Извештај Председништва о раду у протеклом периоду,
2. Извештај Надзорног одбора,
3. Промене Статутa Удружења (усклађивање Статута са Законом о
удружењима РС),
4. Избор Председништва и Надзорног одбора Удружења
5. План рада Удружења за 2011. годину и
6. Разно
Има ли неко од предлог за проширење или измену дневног реда.
Нема, ХВАЛА!
Молим Вас да се дизањем руке изјасните за предложени дневни ред.
ХВАЛА!
Има ли неко против.
ХВАЛА!
Констатујем да је усвојен једногласно (већином гласова)

Дајем реч г-дину Ловрен Валерију и тиме прелазимо на прву тачку дневног
реда тачку дневног реда:
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ИЗВЕШТАЈ ПРЕДСЕДНИШТВА О РАДУ У ПРОТЕКЛОМ ПЕРИОДУ.
ВАЛЕРИЈ ЛОВРЕН
ИЗВЕШТАЈ

РАДА

УДРУЖЕЊА ПИЛОТА
''КУРЈАЦИ СА УШЋА''
У 2010. ГОДИНИ

ДАМЕ И ГОСПОДО:
Велико ми је задовољство да Вам изложим извештај рада удружења за
протеклу годину. ....................

ЗАХВАЉУЈЕМ НА СТРПЉЕЊУ И ПАЖЊИ.

Након извештаја Председништва:
БОЈАН МИЛОСАВЉЕВИЋ
Даме и господо, овим би завршили прву тачку дневног реда.
Да ли неко од присутних жели нешто да дода по овој тачки дневног реда.

Дајем реч г-дину ________________ и тиме прелазимо на другу тачку
дневног реда:

ИЗВЕШТАЈ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
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ИЗВЕШТАЈ НАДЗОРНОГ ОДБОРА :
Драге даме и господо !!
Као члан надзорног одбора у чијем се саставу налазе:
- Душан Васић
- Штогран Саша
- Милан Петровић

Председник
члан
члан

пружена ми је прилика да изнесем пар појединости о самом финансијском
послованју унутар Удружења...
У протеклој години рада Удружења, надзорни одбор сусретао се са
многим потешкоћама у раду, у смислу остваривања постављених циљева
и задатака....
Међутим и поред свих потешкоћа, смогли смо довољно снаге и
енергије да остваримо све постављене захтеве и циљеве у складу са
Статутом Удружења..
У претходном периоду рада Удружења прикупљено је :
1. од чланарина
укупно : ____________ дин,
a. што износи ___% од укупне чланарине за 2010. годину
b. као и напомена да нису измирена средства од чланарине за
предходне године у вредности од ____________ динара и
ШТО ЈЕ УКУПАН ДУГ ЗА ЧЛАНАРИНУ ___________ ДИНАРА.
2. од донација

укупно : _____________ дин

Што укупно износи: __________ дин
Расходи у претходном периоду били су :
1. трошкови промотивног материјала _________ дин
2. трошкови техничког опремања _________ дин
3. репрезентативни трошкови ________ дин
4. реконструкцијски радови на броду ____________дин
Што укупно износи : ___________ дин
Тренутно стање фонда Удружења износи oko _________________ дин.
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КОНСТАТУЈЕМ: Да су сва средства наменски употрбљена и искоришћена у
складу са Статутом Удружења. Искористио бих прилику да истакнем рад
благајника и целокупног председништва у темељном саглдавању свих
финансијских проблема и правилном усмеравању средстава.

БОЈАН МИЛОСАВЉЕВИЋ
Даме и господо, овим би завршили и ову тачку дневног реда.
Да ли неко од присутних жели нешто да дода по овој тачки дневног реда.
Прелазимо на следећу тачку дневног реда
_____________________________________:

и

дајем

реч

г-дину

ПРОМЕНЕ У СТАТУТУ УДРУЖЕЊА
________________________

Даме и господо,
Пре него што почнемо желим још једном да Вас поздравим.
Прво бих изнео змене Статута везане за процес усаглашавања Статута са
новим Законом о удружењима.
УСАГЛАШАВАЊЕ СТАТУТА
СА НОВИМ ЗАКОНОМ
(„ПРЕРЕГИСТРАЦИЈА“)
Ступањем на снагу Закона о удружењима (Службени гласник РС, број
51/09) извршене су значајне промене у погледу регулативе која се односи
на:
- оснивање и правни положај удружења,
- упис и брисање из регистра, чланство и органе,
- статусне промене и престанак рада,
- као и друга питања значајна за рад удружења.
Те промене условљавају и потребу да се статут и други општи акти
Удружења, који су регистровани по до сада важећим законима, ускладе са
новим Законом и да се, у прописаном року, Агенцији за привредне регистре
поднесе пријава за упис усклађивања.
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Обавезе Удружења у поступку пререгистрације и ток
пререгистрације:
Обавезе Удружења, као и последице неизвршавања тих обавеза,
предвиђене су прелазним и завршним одредбама новог Закона о
удружењима. Удружење је дужно да:
1. усклади Статут и друге опште акте са одредбама новог закона и
2. да Агенцији за привредне регистре поднесе пријаву за упис
усклађивања у регистар.
Рок за извршавање ових обавеза је 18 месеци од почетка примене
новог Закона, односно од 22.10.2009. године па до 22.04.2011. године.
Уколико до 22.04.2011. године, не поднесемо пријаву за упис
усклађивања, по спроведеном поступку ликвидације,
Решењем
Регистратора бришемо се из Регистра и губимо статус правног лица, а са
имовином Удружења било би поступано у складу Законом (обзиром да
члан Статута по питању имовине није у складу са Законом).
Термин усаглашавање Статута подразумева вршење одређених
измена и допуна основног нормативног акта, односно допуну статута
одредбама које су по новом Закону обавезне а постојећи Статут их не
садржи, као и изостављање или измену одредаба које нису у сагласности
са новим Законом.
Приликом израде новог (или измена постојећег) статута, руководили
смо се следећим питањима:
1. Да ли су Статутом регулисана сва питања која се по новом закону
морају регулисати?
2. Да ли Статут удружења садржи нека решења која нису у складу са
новим законом, па их треба променити или потпуно изоставити ?
3. Да ли треба извршити и неке друге измене Статута?
4. Које друге опште акте треба усагласити са новим законом и
изменама статута?
Имајући у виду да усаглашавање Статута са новим законом није од
значаја само за испуњавање формалне обавезе од које зависи даљи
статус правног лица, него и за даљи рад Удружења, важно је било да овај
основни нормативни акт што квалитетније припремимо, јер је то од битног
значаја за његову примену и у крајњој линији за остваривање циљева
Удружења.
Обзиром на речено, приликом доношења прдлога новог Статута
руководили смо се следећим нормама:
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1. Да Статут буде донет од стране оног органа Удружења који је
овлашћен за доношење таквог акта, а према одредбама важећег
статута;
2. Да приликом доношења Статута буде спроведена одговарајућа
процедура за његово доношење, предвиђена одредбама важећег
статута;
3. Да Статут има одговарајући садржај и да садржај буде јасан
свакоме, да би се избегли могући неспоразуми у његовој примени;
4. Да се јасно одреди временско важење статута, тако да буде јасно
од када почиње његова примена и да се, ако доношењем једног
нормативног акта престаје да важи други акт, то јасно наведе.
Која питања треба да буду регулисана новим статутом удружења?
Статут је основни општи акт удружења.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

По новом Закону о удружењима статутом се обавезно уређује:
назив и седиште удружења;
област остваривања циљева,
циљеви ради којих се оснива;
унутрашња организација, органи, њихова овлашћења, састав, начин
избора и опозива, трајање мандата и начин одлучивања;
поступак за измене и допуне статута и поступак доношења и измена
других општих аката удружења;
заступање удружења;
остваривање јавности рада;
услови и начин учлањивања и престанка чланства;
права, обавезе и одговорност чланова;
начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање
средствима, укључујући и одредбе о привредној или другој
делатности којом се стиче добит, ако је удружење обавља;
начин одлучивања о статусним променама и престанку рада;
поступање са имови-ном удружења у случају престанка удружења;
поступак усвајања финансијских и других извештаја;
изглед и садржина печата;
друга питања утврђена законом.

Статутом се могу уредити и друга питања од значаја за рад
удружења.
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Пажљивијим посматрањем изнетог примећујемо да у садржају новог
статута има чланова који раније нису постојали или им је промењен
редослед.
Ми ће мо се осврнути само на оне делове новог статута који раније
нису постојали (зато што их Закон није третирао или ми за то нисмо имали
потребе, обзиром да се Статутом могу регулисати питања која Закон не
немеће):
1. Тако, ако Удружење жели да користи назив на језику и писму
националне мањине или страном језику, да има и користи скраћени
назив, да има и користи знак, логотип или друге симболе, та питања
морају бити регулисана статутом. Ми нисмо предложили назив
Удружења на другом језику или скраћени назив али смо у Статут
уврстили опис заставе и амблема Удружења.
2. Новим Статутом је предвиђено, у складу са Законом, да малолетна лица
могу бити чланови Удружења и то: Малолетно лице са навршених 14
година живота може се учланити у Удружење уз прилагање оверене
изјаве законског заступника о давању сагласности. За лице млађе од 14
пријаву подноси његов законски заступник.
3. Статутом се морају регулисати и овлашћења скупштине ако се она
разликују од општих правила утврђених Законом, као и састав,
овлашћења и одговорности, начин избора, трајање мандата и начин
одлучивања других органа ако их удружење има.
4. Посебно треба нагласити да, ако удружење непосредно обавља (или
планира да обавља) привредну или другу делатност којом се стиче
добит, то питање мора да буде регулисано статутом, јер је обављање
такве делатности која није предвиђена статутом кажњиво као привредни
преступ и ту се каже:
Удружење може да врши оне активности којима се остварују циљеви
утврђени његовим статутом.
Удружење може непосредно да обавља и привредну или другу
делатност којом се стиче добит у складу са законом којим се уређује
класификација делатности, под следећим условима:
а. да је делатност у вези са његовим статутарним циљевима;
б. да је делатност предвиђена статутом;
в. да је делатност мањег обима, односно да се делат-ност обавља у
обиму потребном за остваривање циљева удружења.
Ми се још нисмо определили да предложимо Скупштини регулисање
овог питања на овај начин али то се може и мора накнадно уратити јер
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се прво морамо пререгистровати па тек накнадно, евентуално,
регистровати привредну делатност на начин предвиђен Законом.
5. На крају, треба поменути и то да је ранијим законима била предвиђена
обавеза да се статутом регулише начин располагања имовином у
случају престанка рада орга-низације, али није изричито било прописано
ограничење у погледу лица које се може одредити као прималац
имовине. На пример, наш стари Статут је предвиђо поделу преостале
имовине оснивачима удружења. У овом случају ту одредбу морали смо
изменити и усагласити са новим Законом тј у случају престанка рада
удружења као прималац његове имовине статутом се може одредити
само домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања
истих или сличних циљева.
Такође, новим законом је предвиђен и начин поступања са имовином
удружења у случају када статутом то није предвиђено, што значи да се
ова одредба може и изоставити из статута (у том случају ће имовина
удружења постати имовина Републике Србије, с тим што ће право
коришћења припасти јединици локалне самоуправе на чијој је
територији било седиште удружења).

II Промене у статуту Удружења:
Не везане за процес усклађивања
Управни одбор уместо председништва.
То је чисто терминолошка промена изникла из жеље да се изједначимо са
већином удружења у погледу назива органа удружења те не бих даље
образлагао овај предлог промене.
Даље,
Члан Статута који се тиче УО сада Гласи:
Члан 15.
Управни одбор Удружења је извршни орган Удружења који се стара о
спровођењу циљева удружења који су утврђени овим Статутом.
Управни одбор има 13 чланова, које бира и опозива Скупштина.
Мандат чланова Управног одбора траје 4 (четири) године године и
могу се поново бирати на исту функцију.
Управни одбор из реда својих чланова бира председника, три
заменика председника, секретара и благајника.
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Овде можете приметити неколико измена и то:
1. УО сада броји 15 чланова (уместо 11)
2. Мандат УО је 4 уместо 2 године
3. УО сам именује своју структуру:
а. Председника
б. 3 подпредседника
в. Секретара и
г. Благајника
Па да кренемо редом:
ПРВО проширење са 11 на 15 чланова УО (раније председништва),
једноставно речено, господо, идемо даље. Развијамо се, растемо. Једно
од начела деловања удружења је јавност рада и желимо да што више
чланова и укључимо у рад Удружења. Истовремено, не треба сматрати да
ће мо сви једног дана бити чланови УО, јер то и не можемо. Скупштина
изнад УО и она одлучује о свему па и броју чланова будућег УО али
исказује се потреба за проширењем извршног органа Удружења због
укључивања што више различитих профила у сам УО ради што
квалитетнијег одлучивања у истом.
ДРУГО мандат чланова УО је сада 4 (уместо 2) године, Просто, сматрамо
да смо мало сазрели тј. порасли и да нема суштинске потребе за
двогодишњом изборном скупштином. Сматрамо да се сви добро познајемо
и да имамо довољно поверења једни у друге те да Удружење полови
добрим током ван неке дневне политике и страначке пропаганде већ се
држи своје професије и другарства. Такође, изабрани УО (који би сада
требало да броји 13 чланова) треба имати довољно времена да започне
неки посао као и да тај посао приведе крају, обзиром да све активности,
мање-више, изискује нека материјална средства а до њих се, верујте нам,
све теже и теже долази.
ТРЕЋЕ УО би убудуће, ако се овај скуп са тим слаже, сам устројавао своју
структуру тј бирао председника, три подпредседника, секретара и
благајника. Сматрамо да ако ова Скупштина укаже поверење једном
саставу УО да је мање битно ко је од њих председник или подпредседник
итд. Свако то место изискује доста одрицања, можда не толико
матреријанох колико је времена потребно издвојити, од неких
професионалних али углавном породичниг обавеза. И са Закон је толико
либералан да је могуће да законски заступник Удружења уопште не мора
да буде и члан истог мада се ту вероватно мисли, бар га бивше
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Председништво тако тумачи, на случај неких правних спорова и потребе
ангажовања стручне помоћи на том пољу.
Такође, сада би требали да имамо три подпредседника, а намера нам је да
обезбедимо несметано функционисање Удружења у финансијском смислу
у свкаом тренутку (до сада смо имали ситинијих проблема у времеГО) као
и да искажемо част и поштовање одређеним члановима Удружења.
Токико би имали о томе. Пре нег што пређемо на гласање о изменама
Статута желео бих да позовем све чланове Скупштине, који то желе
наравно, да изнесу примедбу на предложене промене Статута као и да
изнесу предлог саме промене. Желео бих само да додам да је дискусија
могућа о свим променама али да измене које су везане за процес
усклађивања (имовина удружења, чланство и сл) морају остати такве какве
су предложене, наиме и написане су из сагласност Агенције за привредне
регистре где смо већ обавили састанке око процеса пререгистрације.
Оно што остаје то је дискусија око члана 15 Статута удружења, не би ли
дошли до квалитетнијег решења.
Да ли неко жели да узме реч?
ПОСЛЕ ДИСКУСИЈЕ И КОНСТАТОВАНИХ ИЗМЕНА ПРЕЛАЗИ СЕ НА
ГЛАСАЊЕ.
Господо, сада би прешли на гласање о предложеним изменама Статута
удружења пилота ''Курјаци са Ушћа''
Молим Вас да се дизањем руке изјасните за изнете измене Статута.
ХВАЛА!
Има ли неко против.
Констатујем да су једногласно усвојен нови Статут удружења пилота
''Курјаци са Ушћа''.
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II Избори у Удружењу
Господо, између осталог, ово је изборна скупштина. Ове године мандат
престаје комплетном УО (Председништву) и Надзорном одбору
У протеклом периоду УО-Председништво се, са великим еланом и
ентузијазмом, трудило да све обавезе реализује у складу са Статутом
Удружења.
Такође, Надзорни одбор је са истим енузијазмом радио свој посао, како
у контроли рада Удружења тако и контроли рада Клуба пилота ''Удружења
пилота Курјаци са Ушћа'', а видели смо из предходна два извештаја имали
су доста посла.
Да кренемо редом.
У П Р А В Н И

О Д Б О Р

Пре две године, на изборној Скупштини, говорили смо о освежењу,
тада Председништва и сматрамо да смо били у праву. Доста тога смо
урадили, што се види из поднетих извештаја, доста тога и нисмо, требали
смо а да ли смо могли о томе би се дало дискутовати. Постоји пуно
планова, идеја, замисли али има нешто што нас кочи! Шта мислите шта је
то?
Управо све те идеје, замисли и то што нисмо урадили су разлози што
овга пута не предлажемо превелике промене у извршном органу
Удружења. Предлажемо само проширење УО за још 3 члана. Једноставно
сматрамо, у овом тренутку, да нам треба искуство, снага и знање наших
најуспешнијих колега.
Но, доста говоранције да пређемо на предлог састава УО Удружења
пилота ''Курјаци са Ушћа'' (по азбучном реду):
- г-дин Бура Петар
- г-дин Величковић Драган
- г-дин Величковић Ђорђе
- г-дин Гајић Небојша
- г-дин Гмијовић Саша
- г-дин Јелисавчић Душко
- г-дин Ловрен Валериј
- г-дин Марчета Радинко
- г-дин Милинковић Радиша
- г-дин Милосављевић Бојан
- г-дин Славуј Велибор
Као што видите до сада нема никаквих промена, барем у овом предлогу, а
да ли ће тако бити и после то ће мо да видимо. О ових 11 кандидата не бих
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Вам ништа посебно говорио, јер сте се о њима све чули на предходној
изборној Скупштини, тј, краће речено, предлаже се њихов реизбор.
Пре него што Вам саопштим имена три нова кандидата за састав УО
Удружења желео бих да Вам кажемо следеће:
Дуго смо расправљали да ли је потребно да Вам ове кандидате за УО
представљам појединачно, што је свакако израз поштовања према њима
који они неизмерно заслужују, али са друге стране, када будете чули
имена, сматрамо да о њима ову Скупштину нема потребе посебно
упознавати, бар не појединачно јер их Ви сви јако добро знате како њих
тако и њихове каријере. Могу само рећи следеће а то је:
- пилоти МИГ-ова, орлова, галебова, јастребова,
- пробни пилоти, опитни пилоти,
- као пилоти прошли све од ескадриле до ВОЦ-а,
- као предавачи прошли од наставника летења до предавача у
ЦВВШ,
- као официри прошли све од ппор-а до генерала,
- као старешине прошле све од командира одељења до првог
човека РВиПВО или ВиПВО
Све су ово особине које красе новопредложене чланове УО Удружења
''Курјаци са Ушћа'', а то су:
- г-дин Старчевић Владимир,
- г-дин Катанић Драган и
- г-дин Живак Ранко
Но, да кренемо даље. Долазимо до последњег предлога за члана УО
Удружења. То је господин кога сте имали прилике да чујете док је износио
извештај НО за протеклу годину и управо тај рад и ентузијазам који је
спреман да уложи у Удружење, су главне његове карактеристике које су га
довеле на листу предлога за члана УО Удружења (а и ћелави су у моди), а
то је:
- г-дин Штогран Саша
Као што видите из предходних предлога и даље се трудимо УО Удружења
сачињавају људи различитих профила и друштвеног положаја које везује
заједнички мотив – љубав према ваздухопловству и дружењу. У томе смо
успели и зато сматрамо да у томе треба истрајати.
Очекују нас доста сложени задаци, а да нагласим оне најсложеније:
Обележавење 100-годишњице српсе авијатике (самостално или у сарадњи
са другим организацијама), постављање авиона Г-2 испред просторија и
клуба Удружења, Учешће на конкурсу за постављање пловних објеката на
рекама на територији града Београда, даља афирмација Удружења и сл.
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Као што видите, поред активности које спроводимо сваке године,
очекује нас доста посла и сматрамо да ће четири предложена кандитата за
проширење УО (поред ових 11, условно речено старих) много допринети
како афирмацији Удружења тако и реализацији свих ових нимало лаганих
задатака.
Пре него што пређемо на гласање о саставу УО Удружења желео бих да
позовем све чланове Скупштине, који то желе наравно, да изнесу
примедбу на предложене кандидате или да изнесу предлог неког другог
кандидата.
Да ли неко од присутних жели да узме реч?
ПОСЛЕ ДИСКУСИЈЕ И КОНСТАТОВАНИХ ИЗМЕНА ПРЕЛАЗИ СЕ НА
ГЛАСАЊЕ.
Господо, сада би прешли на гласање о саставу УО удружења пилота
''Курјаци са Ушћа''
Молим Вас да се дизањем руке изјасните за предложени УО (поређани по
азбучном реду) у саставу:
- г-дин Бура Петар,
- г-дин Величковић Драган,
- г-дин Величковић Ђорђе,
- г-дин Гајић Небојша,
- г-дин Гмијовић Саша,
- г-дин Живак Ранко,
- г-дин Јелисавчић Душко,
- г-дин Катанић Драган,
- г-дин Ловрен Валериј,
- г-дин Марчета Радинко,
- г-дин Милинковић Радиша,
- г-дин Милосављевић Бојан,
- г-дин Славуј Велибор,
- г-дин Старчевић Владимир и
- г-дин Штогрен Саша
ХВАЛА!
Има ли неко против.
Констатујем да смо једногласно усвојен састав УО удружења пилота
''Курјаци са Ушћа''.
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НАДЗОРНИ ОДБОР
Поштоване даме и господо,
Дошли смо и до избора Надзорног одбора за наредни изборни
период.
Надзорни одбор контролише располагање средствима и имовином
Удружења и дужно је да о свим неправилностима обавести УО и
Скупштину. Предмет надзора је, поред клуба, управо УО. Желим само да
Вас подсетим да највећи број активности Удружења потиче, нажалост,
управо из УО, зато сматрамо да је управо то веома битан разлог да се у
избор и именовање новог Надзорног одбора Скупштина активније укључи.
Желим још само да напоменем да се ради јавности рада УО труди да на
састанцима увек буде присутан и неко од чланова Удружења (што смо и
споменули и у предходној тачки).
Да се ми, ипак вратимо НО. Исти је до сада радио у саставу:
1. Васић Душан – председник
2. Штогрен Саша – члан и
3. Ненад Милојевић – члан.
И за свој рад су поднели извештај по другој тачки дневног реда ове
скупштине.
Обзиром да је Штогран Саша изабран у УО удружења предлог за новог
члана НО је:
- г-дин Ђукић Берислав
Немам шта више да Вам кажем од онога што већ не знате о Ђуки, али је
сигурно да се својим радом и односом према Удружењу наметнуо за овај
предлог.
Пре него што пређемо на гласање о саставу НО Удружења желео бих да
позовем све чланове Скупштине, који то желе наравно, да изнесу
примедбу на предложене кандидате или да изнесу предлог неког другог
кандидата.
Да ли неко од присутних жели да узме реч?
ПОСЛЕ ДИСКУСИЈЕ И КОНСТАТОВАНИХ ИЗМЕНА ПРЕЛАЗИ СЕ НА
ГЛАСАЊЕ.
Господо, сада би прешли на гласање о саставу УО удружења пилота
''Курјаци са Ушћа''
Стављам на гласање предлог за Надзорни одбор Удружења пилота
''Курјаци са Ушћа'' у саставу:
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1. Васић Душан – председник
2. Ђукић Берислав – члан и
3. Ненад Милојевић – члан.
Молим Вас да се дизањем руке изјасните за предложени УО.
ХВАЛА!
Има ли неко против.
Констатујем да смо једногласно усвојен састав УО удружења пилота
''Курјаци са Ушћа''.

Даме и господо, овим би завршили и ову тачку дневног реда.
Да ли неко од жели нешто да дода по овој тачки дневног реда?

Следећа тачка дневног реда је:
ПЛАН РАДА УДРУЖЕЊА ПИЛОТА ''КУРЈАЦИ СА УШЋА'' ЗА
2011.ГОДИНУ
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ПЛАН
РАДА
УДРУЖЕЊА ПИЛОТА ''КУРЈАЦИ СА УШЋА''
У 2011. ГОДИНИ
Р/б

1.

ЗАДАТАК

НОСИЛАЦ

Проширивање сарадње са
Ваздухопловним удружењем
''св.Архангел Гаврило''
и остваривање сарадње са
УО + Комисије за
другим Удружењима и
сарадњу са војним и
организацијама сличне
цивилним
оријентације у земљи и
установама .....
иностранству ради што боље
реализације циљева и
задатака удружења

РОК

Стални задатак

Даље афирмисање
асоцијације :

2.

3.

4.

Удружења
пилота ''Курјаци
са Ушћа''
и
Ваздухопловног
удружења
''св.Архангел
Гаврило''
и рад на проширењу исте.
Рад на прикупљању
историјске грађе у циљу
организовања издавачке
делатности
Остваривање сарадње са
привредним субјектима,
републичким и државним
институцијама ради
остваривања помоћи у
реализацији циљева и
задатака удружења

УО два Удружења
+
Органи формиране
Асоцијације

Стални задатак

Комисија за
прикупљање ист.
грађе

Стални задатак

УО

Стални задатак
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5.
6.
7.

8.

9.

Сарадња са медијима и
УО + комисија за
медијска презентација
медијску
удружења
презентацију
Контрола рада и утрошка
Надзорни одбор
средстава
Обележавање значајних
Комисија за
датума за ваздухопловство и
културне активности
Удружење
Наставак активности на
уређењу просторија за рад
Удружења
УО
и
Постављање авиона Г-2 на
обали испред просторија
Удружења – брода)
Организација рада ''Клуба
пилота Курјаци са Ушћа''

10.

Учешће на конкурсу за
постављање пловних
објеката нарекама на
територији града Београда

11.

Парастос погнимулим и
умрлим ваздухопловцима у
цркви ''Ружица''

12.

Обележавање дана
Удружења ''Курјака са Ушћа''

13.
14.

15.

Организација меморијалног
турнира ''Живота Марковић''
Полагање цвећа на хумке
погинулих и умрлих пилотаКурјака

Стални задатак
Стални задатак
Стални задатак

Стални задатак

УО + Комисија за
надзор рада Клуба
пилота

Стални задатак

УО

Након објеве
конкурса од
надлежне
комоисије града
Београда
(очекивано време
пролеће 2011.)

УО и
До 16.јануара
Комисија за
2011.
културне активности
Комисија за
културне активности
17.01.2011.
и УО
Комисија за спорт +
септембар 2009.
УО
Комисија за
културне активности
Током године
+ УО

Организација ОСМЕ редовне
годишње Скупштине

УО
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Новембар
децембар 2011

Да ли неко жели нешто да дода по овој тачки дневног реда?
Молим Вас да се дизањем руке изјасните, да ли прихватате предлог
Плана рада за 2011 годину.
ХВАЛА!
Да ли неко има нешто против?
Констатујем да је једногласно усвојен План рада Удружења пилота
''Курјаци са Ушћа'' за 2011.годину
Предајем реч г-дину Валерију Ловрену и тиме прелазимо на следећу тачку
дневног реда:
РАЗНО
ВАЛЕРИЈ ЛОВРЕН
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