
 

 

 

                                                        ЗАПИСНИК 

Са Изборне Скупштине „СУНЦОКРЕТ“ Савеза за церебралну и дечију парализу 
Војводине, одржане дана 24.06. 2022. године у просторијама Инвалидских организација 
у Новом Саду на адреси Булевар ослобођења 6-8 са почетком у 11,00 часова. 
СЕДНИЦИ ПРИСУСТВУЈУ ДЕЛЕГАТИ СКУПШТИНЕ из чланица: 
1. Сремска Митровица: Ружица Гаруновић и Душанка Марукић 
2. Апатин: Марија Богић и Катарина Павловић 
3. Сомбор: Славко Милас 
4. Тител: Ђорђе Очај и Надежда Влашки 
5. Кикинда: Иван Зарић и Стеван Зарић 
6. Нови Сад: Јелена Радовић и Весна Паушић 
7. Зрењанин: Драго Илић  
8. Суботица: Љиљана Бегановић 
 укупно = 13 делегата (свака чланица има 1 глас)  
ОДСУТНИ ДЕЛЕГАТИ:Данилка Радонић Вечи(други делегат из Зрењанина), Ева 
Блашко Михалик(други делегат из Суботице),Драгиша Степановић делегат из Ковина 
 чланица: Кула- Небојша Каралић, , и делегат из Панчева укупно = 5 
ОСТАЛИ ПРИСУТНИ: Данијела Илић   укупно = 1 
 
Од укупно 18 делегата који чине Скупштину Савеза, на данашњој седници је присутно 
13 делегата, тако кворум постоји, па се на Скупштини може пуноважно радити и 
одлучивати. 
 
 

Поздрављајући све присутне председница Савеза, Ружица Гаруновић је 
отворила Скупштину и захвалила се присутнима што су дошли и објаснила да свака 
чланица има 1 глас. Затим је председница Савеза, Ружица Гаруновић обавестила 
присутне да се седница снима те да искључимо телефоне и рекла да смо сви добили 
материјал за Скупштину, најавила Дневни ред и питала има ли нових предлога. Пошто 
није било нових предлога прешло се на усвајање Дневног реда и он је једногласно 
прихваћен. 

 
                                                           Дневни ред: 
 

 

1. Избор радних тела Скупштине: 

• Радног Председништва (3 члана), 

Записничара (1 члан), 

• Оверивача записника (2 члана). 

2. Избор Верификационе комисије (2 члана). 

3. Подношење извештаја Верификационе комисије 

4. Усвајање Записника  са седнице Скупштине одржане 18.06.2021  

5. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Савеза за 2021.године. 

- Наративни 

- Финансијски 

- Записник надзорног одбора 

Деловодни број:87/2022 
Датум:24.06.2022. 



6. Разматрање и усвајање Записника комисије за попис потраживања, обавеза и 

новчаних средстава на текућем рачуну и благајни на дан 31.12.2021.године 

7. Разматрање и усвајање Записника комисије за попис основних средстава и 

ситног инвентара на дан 31.12.2021.године 

8. План рада по програму одобреног од стране Министарства рада и социјалне 

политике. 

9. Избор чланова Управног одбора 9 чланова 

10. Избор председника и заменика председника 

11. Избор секретара 

12. Избор чланова Надзорног одбора 3 члана и три заменика 

13. Разно 

 

 

АД - 1 

 
За радно председништво Скупштине изнет  предлог (изнео Славко Милас):  

1. Ружица Гаруновић  

2. Марија Богић 

3. Драго Илић 

 

  

                                                    OДЛУKA        

 

 
Након гласања једногласно изабрано радно председништво Скупштине у 
горе наведеном  саставу. 
За записничара изабран је Славко Милас. 
За овериваче записника изабрани такође гласањем једногласно: 
1. Јелена Радовић 

2. Весна Паушић 
  
 
АД - 2 
 
  Једногласно је изабрана Верификациона комисија од  два члана у саставу: 

1. Љиљана Бегановић 

2. Надежда Влашки 

 

 

АД - 3 

 
Љиљана Бегановић је поднела Извештај Верификационе комисије којим је 

утврђено да од 11 чланица  (Савез у свом саставу има 11 чланица) Скупштини 
присуствује 8 чланица са укупно  13 делегата. Одсутна Ева Блашко Михалик- други 
делегат из Суботице и Данилка Радоњић Вечи из Зрењанина. Чланице из Ковина, 
Панчева и Куле тј. њихови делегати  нису присуствовали  на скупштини.  
                                                   

                                                              ОДЛУКА 

  



 
Скупштина је једногласно усвојила Извештај Верификационе комисије. Од укупно 18 
делегата који чине Скупштину Савеза, на данашњој седници је присутно 13 делегата, 
тако кворум постоји, па се на Скупштини може пуноважно радити и одлучивати. 
 

АД-4 

 

Пре усвајања Записника са седнице Скупштине одржане дана 18.06. 
2021.године, председавајућа Скупштине Ружица Гаруновић је питала да ли неко жели 
реч и отворила  дискусију и пошто нико није тражио реч прешло се на гласање.                                               

                                                  
                                              ОДЛУКА  

 

Након гласања једногласно је усвојен Записник Скупштине одржане 18.06.2021.године 

 

 

АД-5 
 

Након уводне речи председавајуће да смо добили материјал то јест: Наративни 
Извештај о раду Савеза за 2021.годину, затим Финансијски Извештај за 2021.годину и 
Записник Надзорног Одбора и отворила дискусију. Пошто није било дискутаната 
председавајућа Ружица Гаруновић је  тражила да се гласа о усвајању поменутих 
докумената 

                                               
                                              ОДЛУКА 
 

Након гласања једногласно су усвојени: 

Наративни Извештај о раду Савеза за 2021.годину дел. Бр. 165/2021 од 29.12.2021. 

Финансијски Извештај о раду Савеза за 2021.годину дел.бр.29 од 04.04.2022. 

Записник Надзорног одбора дел.бр. 40/2022 од 06.04.2022. 

  

 

АД-6 

 

Ову тачку Дневног реда, представила је председавајућа Скупштине Ружица Гаруновић 

и питала ко се јавља за реч.  

Пошто се, присутни нису јавили, прешло се на гласање и донета 

 

                                                               ОДЛУКА                                                            

 

Скупштина Савеза једногласно усваја: 

 Записник комисије за попис потраживања, обавеза и новчаних средстава на текућем 

рачуну и благајни на дан 31.12.2021.године, дел.бр. 164-2 од 24.12.2021. 

 

АД-7 

 

Такође и ову тачку Дневног реда, представила је председавајућа Скупштине Ружица 

Гаруновић и питала ко се јавља за реч. 

Пошто се присутни нису јавили, прешло се на гласање и донета  



 

                                                               ОДЛУКА 

 

Скупштина Савеза једногласно усваја: 

 Записник Комисије за попис основних средстава и ситног инвентара на дан 

31.12.2021.године дел.бр.164-3 од 24.12.2021.  

 

АД-8 

 

Ову тачку Дневног реда најавила је председавајућа Скупштине-Ружица Гаруновић 

истакавши да пре слања „жеља“ чланица Савеза у МРЗСП-е сектор за ОСИ, није било 

ревидирања буџета и пошто „жеље“ нису прошле морали смо ревидирати буџете 

чланица, а затим је председавајућа отворила дискусију. Дискутовали су следећи 

чланови Скупштине:  

*Јелена Радовић у 2020.години штампали смо 4 броја нашег часопса, зашто у 

2022.години штампамо 2 броја? 

*Одговорио је Славко да је за пројекат који објави Секретаријат потребно финансијско 

учешће тј. сопствена средства, а наш Савез их није имао, па нисмо аплицирали на 

пројекат Секретаријата. 

*Надежда Влашки да Трибина Душка Бурсаћа у идућој години буде код неке чланице 

као и Трибина Јелене Радовић.  

*Душанка Марукић, то би повећало трошкове. Душкове трибине су веома поучне и 

инспиративне и треба да их чују све чланице. 

*Љиљана Бегановић да наш Савез аплицира и код других институција не само код 

МРЗСП-е. 

*Иван Зарић раније је наш Савез добијао климатски опоравак за чланове, а да сада су 

много мања средства (око 2.500 динара по члану). 

Драго Илић, све чланице треба да подрже све активности, а подржаће их присуством на 

активностима „Сунцокрет“-а. 

*Ружица Гаруновић је дала одговор дискутантима. На састанку Управног одбора је на 

Дневном реду био  План рада за наредну годину. Имали сте могућност на седници 

Управног одбора да предложите активности као и  е-мејлом. 

 Пошто више није било дискусије након гласања једногласно је донета одлука. 

 

 

                                                                ОДЛУКА 

 

 

Једногласно  усвојен План и програм рада Савеза, по Конкурсу за финансирање 

активности Савеза за 2022. Годину 

 

АД-9 

 

Председавајућа Скупштине Ружица Гаруновић је изнела да од 11 чланица колико 

броји Савез се бира девет чланова Управног одбора. 

Присутне чланице су предложиле за чланове  Управног одбора: 

1.Суботица: Љиљана Бегановић 

2.Тител: Ђорђе Очај 



3.Кикинда: Стеван Зарић 

4.Зрењанин: Драго Илић 

5.Нови Сад: Јелена Радовић 

6.Сомбор: Славко Милас 

7.Сремска Митровица: Ружица Гаруновић 

8.Апатин: Марија Богић 

9.Кула: Небојша Каралић 

 

Председавајућа Скупштине Ружица Гаруновић је предлоге дала на дискусију и пошто 

није било дискутаната прешло се на гласање, а након гласања једногласно донета 

 

                                                                    ОДЛУКА 

 

Чланови Управног одбора „Сунцокрет“ Савеза за ЦДП Војводине су:  

1.Суботица: Љиљана Бегановић 

2.Тител: Ђорђе Очај 

3.Кикинда: Стеван Зарић 

4.Зрењанин: Драго Илић 

5.Нови Сад: Јелена Радовић 

6.Сомбор: Славко Милас 

7.Сремска Митровица: Ружица Гаруновић 

8.Апатин: Марија Богић 

9.Кула: Небојша Каралић 

 

АД-10 

 

Председавајућа Ружица Гаруновић је дала увод у ову тачку дневног реда. Након кратке 

расправе, а на изнети предлог да Драго Илић буде председник Савеза прешло се на 

гласање. Након гласања  донете  следеће одлуке: 

 

                                                               ОДЛУКА 

 

Разрешава се функције законског заступника “СУНЦОКРЕТ“-а Савеза за 

церебралну и дечију парализу Војводине Марија Богић, ЈМБГ 0909952815073, 

Апатин Блок112/С7 3/1. 

 

За законског заступника „СУНЦОКРЕТ“-а Савеза за церебралну и дечију 

парализу Војводине изабран је Драго Илић ЈМБГ1901976850069, ЗРЕЊАНИН, 

Руже Шулман 42. 

Са  7 гласова и једним уздржаним гласом (чланица Тител) изабран је на функцију 

председника Савеза. 

 

Ружица Гаруновић остаје законски заступник „СУНЦОКРЕТ“-а. На функццију 

заменика председника изабрана је са 7 гласова и једним уздржаним гласом 

(чланица Тител). 

 

 

 



 

АД-11 

 

Председавајућа Ружица Гаруновић је дала увод у ову тачку Дневног реда.  За секретара 

Савеза предложен је  Славко Милас. Питала је има ли нових предлога и пошто се нико 

није јавио за реч, прешло се на гласање, а након гласања једногласно је донета 

 

                                                               ОДЛУКА 

 

Славко Милас остаје законски заступник „ СУНЦОКРЕТ“-а. 

На функцију секретара „Сунцокрет“-а Савеза за ЦДП Војводине Савеза 

једногласно је  поново изабран   Славко Милас. 

 

АД-12 

 

Председавајућа наше Скупштине је дала увод у ову тачку Дневног реда, рекавши да 

смо на састанку Управног одбора одржаног 25.05.2022.године,предложили да на 

Изборну Скупштину дођемо и предложимо члана Надзорног одбора са којим смо 

разговарали и добили пристанак да можемо ту особу предложити за члана Надзорног 

одбора нашег Савеза, а та особа по Статуту нашег Савеза није ни члан Управног одбора 

ни Скупштине, па се прешло на предлоге, а потом на гласање и једногласно је донета 

 

 

                                                             ОДЛУКА 

 

Чланови Надзорног одбора „Сунцокрет“Савеза за ЦДП Војводине су: 

1.Љиљана Ковачевић из Сремске Митровице 

2.Пајо Мајданчић из  Друшва Титела и 

3.Грекса Светлана из Друштва  Титела 

 

Заменици чланова Надзорног Одбора „Сунцокрет“ Савеза за ЦДП Војводине су: 

1.Иван Зарић из Кикинде,  

2. Селак Драган из Кикинде       

3.Камелија Утвић из Сомбора 

 

 

АД – 13 

 

Председавајућа Скупштине, Ружица Гаруновић  се захвалила свим члановима 

сарадницима  на досадашњој сарадњи. Драги Илић желим успех у даљем раду. 

Драго Илић се захвалио на указаном поверењу и рекао да ће се трудити да задржи 

висок ниво, који је Ружица поставила. Свака добронамерна критика и сугестија је добро 

дошла. 

Ружица Гаруновић напоменула да је присутна већина председника наших чланица па 

подсетила да је: 

- Правдање потребно доставити до 05.07.2022.године канцеларији нашег Савеза,  

- Није аплицирано Секретаријату на  пројекат за часопис, јер нисмо имали сопствених 

средстава, а то је био услов, па 2022.године штампамо 2 броја, средствима добијеним 



од Министарства по програмским активностима Савеза за 2022.годину, 

-Љиљана Бегановић, да се захвали и пожелела срећу новом председнику Драги Илићу. 

Наши чланови не желе да се сликају на радионицама. Зар није довољан потпис на листи 

присутности? На њен предлог донет је  

 

                                            ЗАКЉУЧАК 

 

Да се проследи ресорном министарству да се фотографишу радови са радионица, а не и 

особе, јер је противзаконито објавити фотографију без одобрења члана. 

 

- Стево Зарић, Драго Илић о акцизи за одржавање рачуна у банци, а те трошкове 

Министарство не препознаје. 

- Јелена Радовић се захвалила свима који су присуствовали њеним трибинама. Круна 

њеног десетогодишњег рада је трибина у Сремској Митровици, уз жељу да  настави да  

држи трибине. 

 

                                                              

                                                            ОДЛУКА 

 

- по добијању пролонгирања од стране Министарства, одредити термин одржавања 

програмске активности „Златни глас“ 

- добили смо пролонгирање „Златног гласа“ и одредили термин одржавања, а то је 

03.07.2022.године у Апатину  

 

 

ПРИЛОЗИ: 

 

1.Позив за Изборну Скупштину са Дневним редом Скупштине документ бр.77 /2022 од 

09.06.2022.године, 

2.Евиденциони лист – 24.06.2022. на изборној седници Скупштине (укупно 14 комада) 

3.Записник Скупштине од 18.06.2021.дел. бр .91/2021.од 02.07.2021.године, 

4.Наративни Извештај о раду за период 01.01. до 31.12.2021.године дел.бр.165  /2021 од 

29.12.2021.године, 

5.Извештај Материјално-финансијског пословања Савеза за 2021.годину дел. бр.29 од 

04.04.2022.године, 

6.Записник Надзорног одбора дел. бр.40 /2022 од 06.04.2022.године, 

7.Записник Комисије за попис потраживања, обавеза и новчаних средстава на текућем 

рачуну и благајни на дан 31.12.2021.године, дел. бр. 164-2/2021 од 24.12.2021. 

8.Записник Комисије за попис основних средстава и ситног инвентара на дан 

31.12.2021.године, дел. бр. 164-3/2021 од 24.12.2021. 

  

Седница закључена у 14,00 часова. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 Записничар:                                                         Председaвајући Скупштине: 
  
 Славко Милас     
                                                                                Ружица Гаруновић 
    
Оверивачи: 
 
1.Јелена Радовић  
 
 
 2.Весна Паушић 

 
                                                                                                                                                




