
 
 

 

 

 

З А П И С Н И К 

СА ОСНИВАЧКЕ СКУПШТИНЕ 

 

УДРУЖЕЊА „ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА UNA SERBICA“ 

 

 

У складу са чланом 11.став 2. Закона о удружењима ("Сл. гласник РС", 

бр. 51/2009, 99/2011 - др. закони и 44/2018 - др. закон) и чланом 9.став 

1. тачка 4. Правилника о садржини, начину уписа и вођења Регистра 

удружења приступило се одржавању Оснивачке Скупштине удружења 

„Хуманитарна организација Una Serbica”. 

 

Оснивачки одбор Удружења у саставу: 

 

1. Биљана Тарбук Станојевић, члан 

2. Јована Христић, члан 

3. Мирјана Груборовић, члан 

 

сазвао је Оснивачку скупштину удружења на дан 6.3.2021. године са 

почетком у 15:30 часова.  

Заседање Оснивачке скупштине одржано је у Београду – Нови Београд, 

у ул. Нехруова бр. 105.  

Иницијатор, Биљана Тарбук Станојевић, након што је утврђено да 

Оснивачкој скупштини присуствују сви оснивачи, отворио је заседање 

Оснивачке скупштине и предложио дневни ред на усвајање. 

 

 

 

 

Оснивачка скупштина је једногласно усвојила следећи дневни ред: 



 
 

-Избор председавајућег Оснивачке скупштине и записничара; 

-Задаци и циљеви удружења „Хуманитарна организација Una Serbica“ и 

доношење акта о оснивању Удружења; 

-Представљање Предлога Статута удружења, дискусија о Предлогу 

статута и усвајање Статута; 

-Избор органа удружења; 

-Разно. 

 

 

Рад Оснивачке скуштине: 

Присутни оснивачи, једногласно су усвојили, да председавајући 

Оснивачке скупштине буде Биљана Тарбук Станојевић, а записничар 

Јована Христић. 

Председавајући Оснивачке скупштине Биљана Тарбук Станојевић, 

одржала је уводну реч о задацима и циљевима Удружења и прочитала 

је присутним оснивачима Предлог оснивачког акта Удружења и 

ставила га на гласање. Сви присутни гласали су за усвајање оснивачког 

акта удружења „Хуманитарна организација Una Serbica“. 

Председавајући Оснивачке скупштине Биљана Тарбук Станојевић 

прочитала је и образложио Предлог статута, а затим је ставила 

Предлог статута на гласање. Статут Удружења је усвојен једногласно. 

Након усвајања одлука, Оснивачка скупштина је приступила избору 

органа Удружења. 

Органи удружења, поред Скупштине удружења кога чине сви чланови 

су и Председник удружења, Управни одбор удружења кога чине три 

члана удружења и Заменик председника удружења. 

За председника удружења, који је истовремено и заступник удружења, 

изабрана је Биљана Тарбук Станојевић. 

За заменика заступника изабрана је  Јована Христић. 

За чланове Управног одбора удружења изабрани су: 

1. Биљана Тарбук Станојевић 

2. Јована Христић 

3. Ксенија Булатовић 



 
 

Пошто се у оквиру 5. тачке – разно, нико од присутних није јавио за 

реч, Оснивачка скупштина завршена је у 16 часова. 

 

 

 

 

У Београду, 6.3. 2021. године   

                      

        

 

 

 

 

Председавајући скупштине 

________________________ 

     Оверавачи записника   

                    

Записничар 

________________________                              

_________________________  

 


