ЗАПИСНИК
СА ОСНИВАЧКЕ СКУПШТИНЕ
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА „Удружење глаукоматолога Србије ”
У складу са чланом 11. став 2. Закона о удружењима (Службени гласник РС бр.
51/09) и чланом 9. став 1. тачка 4 Правилника о садржини, начину уписа и вођења
Регистра удружења, на основу слободне воље групе грађана окупљених у
Оснивачком одбору, приступило се одржавању Оснивачке Скупштине Удружења
грађана “ Удружење глаукоматолога Србије ” („Serbian Glaucoma
Society”),Beograd,adresa
Оснивачки одбор Удружења у саставу:
1. Параскева Хентова-Сенћанић
2. Предраг Јовановић
3. Никола Бабић
4. Вујица Марковић
5. Сунчица Срећковић
6. Марија Божић
7. Милан Стојчић
сазвао је Оснивачку скупштину удружења на дан 16. 12. 2011 године са почетком у
14 часова. Заседање Оснивачке скупштине одржано је у Београду, у улици
Пастерова 2. Иницијатор Парaскева Хентова-Сенћанић, након што је утврђено да
Оснивачкој скупштини присуствују сви оснивачи, отворила је заседање оснивачке
Скупштине и предложила дневни ред на усвајање.
Оснивачка скупштина је једногласно усвојила следећи дневни ред:
1. Избор председавајућег Оснивачке скупштине и записничара;
2. Задаци и циљеви удружења грађана “ Удружење глаукоматолога Србије ”
(„Serbien Glaucoma Society”). и доношење акта о оснивању Удружења;
3. Представљање Предлога Статута удружења, дискусија о Предлогу статута
и усвајање Статута;
4. Избор органа удружења;
5. Избор председника и потпредседника Управног одбора;
6. Разно.

Рад Оснивачке скуштине
Присутни оснивачи, једногласно су усвојили, да председавајући Оснивачке
скупштине буде Предраг Јовановић а записничар Марија Божић.
Председавајући Оснивачке скупштине Предраг Јовановић, одржао је уводну реч о
задацима и циљевима Удружења и прочитао је присутним оснивачима Предлог
оснивачког акта Удружења и ставио га на гласање. Сви присутни гласали су за
усвајање оснивачког акта Удружења грађана “ Удружење глаукоматолога Србије ”
Београд („Serbien Glaucoma Society”Belgrade ).
Председавајући Оснивачке скупштине Предраг Јовановић прочитао је и
образложио Предлог статута, а затим је ставио 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 је управни
одбор кога чинe девет чланova и надзорни одбор кога чине три члана.
За чланове Управног одбора изабрани су:
1. Јасмина Ђорђевић-Јоцић
2. Мирјана Петровић
3. Вељко Андреић
4. Милан Стојчић
5. Параскева Хентова-Сенћанић
6. Предраг Јовановић
7. Никола Бабић
8.Марија Божић
9. Синиша Аврамовић
За чланове Надзорног одбора изабрани су:
1.Вујица Марковић.
2. Сунчица Срећковић
3.Лидија Магарашевић
Након избора органа удружења “ Удружење глаукоматолога Србије ”, оснивачка
скупштина је прекинута на 30 минута, како би изабрани чланови Управног одбора,
на првој седници предложили председника управног одбора.
На првој седници управног одбора за председника је предложена Параскева
Хентова Сенћанић а за потпредседнике Предраг Јовановић и Никола Бабић. Након
завршетка прве седнице управног одбора, настављена је Оснивачка скупштина, на

коме су учесници Оснивачке скупштине једногласно изабрали предложене
кандидате за председника и подпредседнике Упрвног одбора.
За председника управног одбора, који је истовремено и заступник удружења,
изабрана је Параскева Хентова-Сенћанић За потпредседника управног одбора
изабрани су Предраг Јовановић и- Никола Бабић
Учесници Оснивачке скупштине су аплаузом поздравили избор Параскеве Хентове
Сенћанић за председника Управног одбора и заступника удружења, и
потпредседнике Управног одбора.
Пошто се у оквиру 5. тачке – разно, нико од присутних није јавио за реч, Оснивачка
скупштина завршена у 15 сати и 10 минута.

У Београду, 16. 12.2011. године.

Записничар
Марија Божић

__________________

Председавајући Оснивачке
скупштине
Предраг Јовановић

______________________

