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Бежанија, 1. септембар 2020.

РЕДОВНА, ГОДИШЊА СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА
Храм културе Бежанија, 01. септембар 2020, 17:00 часова
ЗАПИСНИК

Дана 1. септембра 2020. године, одржана је редовна, годишња Скупштина Удружења.
Присуствовало је 18 редовних чланова и следећи гости:
•
•

Ранко Сапалевић, председник УБНОР Нови Београд
Милан Вулевић, члан ОО СПС Београд.

Усвојен је следећи дневни ред:
1. Уводно излагање, Волга Илић - Максимова, председник
2. Избор председника Организационог одбора
3. Разно
У одсуству Драгана Гогића, председника Скупштине, Скупштином је председавао
Мирослав Кокотовић, члан Управног одбора.
Скупштина је отворена минутом ћутања за преминуле председника организациог
одбора Зорана Матијашевића и почасног члана удружења Томе Ћирића.
Под првом тачком дневног реда, председник Волга Илић - Максимова се поздравно
обратила присутима и изнела предлог да се изабере нови председник Организационог
одбора, након смрти Зорана Матијашевића, досадашњег председника. Председница
Илић представила је кандидата, дипломираног политиколога, Жељка Вујковића - Дозета,
члана Управног одбора и образложила предлог.
Председавајући Кокотовић је ставио на гласање предлог, и кандидат је једногласно
изабран. Нови председник Организационог одбора се обратио пристунима, захвалио на
избору, и најавио наставак активности Удружења (Дани европске културне баштине, 75
година од ослобођења Бежаније у Другом светском рату...)
Под тачком разно, Скупштини се обратио Ранко Спалевић и представио активнсти
УБНОР-а, као и план заједничког рада са нашим Удружењем. Скупштини се потом
обратио Милан Вулевић и понудио свесрдну подршку и сарадњу Удружењу, из свог
делокруга и надлежности. Потом је реч узео Срђан Минић, члан удружења, који нас је
обавестио о развоју ситуације у вези са конституисањем Скупштине општине Нови
Београд, која треба да буде стратешки партнер Удружењу у заједничким активностима.
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Отворено је питање снабдевања стујом зграде Старе Школе, која је добила статус
споменика културе, а где се налази седиште Удружења, по основу Уговора о закупу са
Пословним простором Града Београда.
Добијена је потврда ЕПС-а да је Удружење категорисано у групу малих потрошача, и
закључено је да је ово добар повод да се по одржавању овог састанка у што краћем року
овај проблeм поново актуелизује и напокон реши.
У ширем осврту на развој актуелне друштвено-политичке ситуације, препозната је
тежина и значај тренутног положаја Србије на међународној сцени, те је упућена
подршка Председнику Србије и нашој државној делегацији у контексту предстојећих
преговора о статусу Косова и Метохије, у Вашингтону.
По закључењу Скупштине, настављено је дружење чланова уз пригодан коктел.

У Бежанији, 2. септембра 2020. године

