
УДРУЖЕЊЕ ЗАВИЧАЈНИ КЛУБ 

СЕЧАЊАЦА СЕЧАЊ 

БРОЈ: 2/2020. 

ДАНА: 07.03.2020. 

 

З а п и с н и к 

Са друге седнице Извршног одбора удружења „Завичајни клуб Сечањаца – Сечањ“ која је 

оджана 07.03.2020. године у већници СО Сечањ са почетком у 11 часова. 

Седници су присуствовали: 

Мр Војо Вукоје, Ратко Новчић, мр Милан Радовановић, Миодраг Милошевић, Мирјана 

Дангубић, Љубиша Радовановић, Милан Бобот, Драган Попара, Милан Бољановић, Милан 

Комар, Милан М. Вујовић, Бранислава Рудан. 

Седницу је отворио и водио председник Извршног одбора Драго Табаковић, констатовао је 

да седници присуствује довољан број чанова и предложио следећи 

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са прве седнице ИО Удружења. 

2. Разматрање и усвајање завршног рачуна за 2019. годину. 

3. План и програм рада Завичајног клуба Сечањаца- Сечањ за 2020. годину. 

4. Предлог финансијског плана прихода завичајног куба Сечањаца-Сечањ за 2020. год. 

5. Избор и именовање комисија Извршног одбора удружења за период 2019.-2023. год. 

6. Доношење одлуке о висини чланарине „Завичајног клуба Сечањаца-Сечањ“ за 2020. 

годину. 

7. Информација о завршетку грађевинских објеката на Месном гробљу Сечањ. 

8. Питања, предлози и сугестије. 

Дневни ред је једногласно усвојен и прешло се на рад по тачкама. 

Тачка 1.  

По овој тачки донета је Одлука: којом се усваја  записник са прве седнице ИО  удружења 

„Завичајни клуб Сечањаца – Сечањ“. 

Тачка 2. 

 Драган Попара председник Надзорног одбора и информисао је чланове Извршног одбора 

да је одржана седница Надзорног одбора и  да је разматран и усвојен завршни рачун за 

2019. годину, у дискусији су учествовали  мр Милан Радовановић, Драго Табаковић, Ратко 

Новчић. Констатовано је да се у претходној години домаћински радило. Донета је 

једногласна Одлука: Усваја се завршни рачун за 2019. годину. 

Тачка 3.  

У дискусији су учествовали Милан Бобот, Ратко Новчић, Мира Дангубић,  Миодраг 

Милошевић,  мр Милан Радовановић, мр Војо Вукоје.  Предложено је да се прихвати план 



и програм рада Удружења за 2020. годину допуњен следећим предлозима:                                           

Предлог Милана Бобота да се успешним компанијама које послују у Сечњу упути позив за 

сарадњу и предлог да се финансијски помогне рад Удружења.                                       

Предлог Миодрага Милошевића да се позову сва удружења из Сечња на заједнички 

састанак како би постигли договор о заједничкој реализацији програма и могућностима за 

увођење месног самодоприноса.                                                                                        

Предлог Ратка Новчића да морамо радити на јачању подружница, да би свака подружница 

требала да има бар 30 активних чланова. 

Усвојен је план и програм рада са изложеним дискусијама 

Тачка 4.  

У дискусији су учествовали мр Милан Радовановић, Драго Табаковић и Милан Комар. По 

овој тачки дневног реда донета је једногласна Одлука: Прихвата се предлог финансијског 

плана за 2020. годину. 

Тачка 5.  

По овој тачки дневног реда  и донета је Одлука: Прихвата се избор и именовање комисија 

Извршног одбора удружења за период 2019.-2023. године, које је предложила кадровска 

комисија. 

Избор и именовање комисија  удружења 

Завичајног клуба Сечањаца Сечањ 

 

1. Комисија за везе са 

подружницама 

• Новчић Ратко 

• Милан Комар 

• Милан Бобот 

2. Комисија за привредна питања 

• Мр Милан Радовановић 

• Александар Сворцан 

• Драго Табаковић 

3. Комисија за економско 

повезивање 

• Чедомир Ивковић 

• Драган Дошло 

• Миодраг Аћимовић 

4. Комисија за неговање традиције 

• Миљана Милошевић 

• Мајо Милошевић 

• Мирјана Дангубић 

5. Комисија за хуманитарна 

питања 

• Радомир Милошевић 

• Слободан Аћимовић 

• Миодраг Милошевић – Геро 

6. Комисија за финансијска 

питања 

• Драгиша Слијепчевић 

• Јово Шмркић 

• Драган Попара 

7. Кадровска комисија 

• Проф.др Жарко Шешлија 

• Милосав Мирковић 

• Александар Вукоје 

8. Комисија за информисање 

• Бранислава Рудан 

• Бојана Табаковић 

• Марко Самарџић 

 

 



Тачка 6.  

Мр Милан Радовановић је предложио да чланарина за 2020.годину остане 1.000,00 динара, 

за студенте 200,00 динара, а сви они који се учлане у току 2020. године нису у обавези да 

плаћају чланарину за ту годину.  

По овој тачки донета је Одлука: Прихвата се предлог о висини чланирине за 2020. годину. 

Тачка 7.  

Информацију о завршетку грађевинских радова на месном гробљу у Сечњу изнео је 

председник савета МЗ Сечањ Миодраг Милошевић и истакао да је општина Сечањ 

буџетом определила 1.000.000,00 динара за завршетак радова, а мр Милан Радовановић је 

напоменуо да ће „Завичајни клуб Сечањаца“ пренети прикупљена расположива средства за 

довршетак радова. 

У дискусији су учествовали: Ратко Новчић, Мр Милан Радовановић, Бранислава Рудан и 

Драган Попара. 

По овој тачки дневног реда донета је Одлука: прихвата се информација о завршетку 

грађевинских радова на месном гробљу у Сечњу. 

 

Састанак је завршен у 13 и 30.                

 

 

Записничар      Председник Извршног одбора 

 

Бранислава Рудан                  Драго Табаковић 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


