
З А П И С Н И К 
 
Са седнице скупштине АJK Београд, одржане у клупској згради у Београду, ул. Бежанијски зимовник 35, 
дана 26.3.17. са почетком у 12:00 часова. Предложен је и усвојен следећи дневни ред: 
 
1. Избор радног председништва 
2. Потврђивањe списка редовних чланова Клуба 
3. Увајање записника са претходне скупштине 
4. Усвајање завршног рачуна 
5. Избор председника Скупштине 
6. Избор председника клуба, управног одбора и надзорног одбора 
7. Именовање лица овлашћеног за заступање 
8. Именовање лица овлашћеног за подношење пријаве АПР 
9. Разно 

РАСПРАВА И ОДЛУЧИВАЊЕ 

1. Једногласно је изабрано радно председништво у саставу Синиша Басара, Милорад Њежић и Мирослав 
Петковић, верификациона комисија у саставу Драган Кнежевић, Владимир Јовановић и Филип 
Милеуснић, записничар Татјана Прекраснов и оверивачи записника Тодор Вујошевић и Зоран 
Ковачевић. 

2. Верификациона комисија је утврдила да седници присуствовује 35 редовних чланова Клуба, од укупног 
броја 63 редовна члана са правом гласа на скупштини, чиме је испуњен кворум за рад и одлучивање. 

3. Скупштина је, уз додатна објашњења, усвојила записник са претходне скупштине. 
4. Скупштина је, после питања и дискусије једногласно усвојила завршни рачун. 
5. После образложења, једногласно је реизабран Константин Костић за председника Скупштине. 
6. После образложења и расправе скупштина је једногласно реизабрала за председника Клуба Синишу 

Басару једногласно је изабран управни одбор у саставу: Татјана Прекраснов, Бојан Ресавац, Мирослав 
Петковић, Драган Кнежевић, Марко Костић, Јозо Лауренчић, Рајко Борић, Владимир Јовановић, 
Димитрије Пешић, Филип Милеуснић и Невен Николић. Осим подмлађивања, УО остаје у истом саставу 
до добијања употребне дозволе за зграду што је планирано у следеће 2-3 године. Драган Стојановић је 
предложио додатног члана управе: проф. Веселина Кљајића. Објашњено да је био позиван три пута на 
седнице УО али због заузетости није могао да присуствује. Пошто није био присутан на скупштини и 
није било ни његове писмене сагласности да је сагласан, скупштина није могла да га изабере али је 
договорено да ће бити позиван на седнице УО и даље па ако буде долазио УО ће га кооптирати. 
Једногласно је изабран надзорни одбор у саставу: Зоран Ковачевић, Михајло Шваб и Милан Поповац. 

7. Скупштина је једногласно донела одлуку о поновном именовању лица овлашћеног за заступање Клуба: 
Бојан Ресавац из Београда, улица Андрићев Венац 12, јмбг 1301960710235, који је уједно и директор. 

8. Скупштина је једногласно донела одлуку о именовању лица овлашћеног за подношење пријаве АПР:  
Татјана Прекраснов из Београда, ул. Алексе Ненадовића 31, јмбг 0804970715012 

9. Под разно је дискутовано о завршетку градње клуба, јавило се неколико чланова да помогну. 
Постављено је и питање у вези примљених писаних примедби на уговор са корисницима марине, 
задужен УО да реши. Скупштина је закључена у 13:21. 

записничар: 

_____________________ 

Татјана Прекраснов  

јмбг 0804970715012 

М.П. председавајући Скупштине 

______________________ 

Милорад Њежић 

јмбг 1601950710125 

 
Оверивачи записника:                  __________________________        __________________________ 
 Тодор Вујошевић        Зоран Ковачевић 
         јмбг 2505965710444 јмбг 3005969710237 


