
Друга седница Скупштине 
Удружења Дрежничана и Јасенчана и Пролећно дружење 

чланова удружења у Дому ваздухопловства у Земуну 
 

Годишња скупштина Удружења Дрежничана и Јасенчана и Пролећно 
дружење одржано је у суботу, 1. јуна 2019. Године у Свечаној сали Дома 
ваздухопловства, у Земуну, са почетком у 12:30 часова. 

Поздравну реч и захвалност на присуству овом скупу, свим присутним 
члановима и гостима изнео је председник Удружења Дмитар Вукелић, а затим 
отворио седницу Скупштине Удружења. Утврђено је да седници Скупштине 
присуствују 63 члана Удружења, да постоји кворум и потребна већина за 
доношење правоснажних одлука. Каснијем дружењу је присуствовало укупно 
70 чланова Удружења. 

Скупштини и дружењу је присуствовало и 7 гостију и то: Жељко 
Маравић, руководилац Зимске службе ”Путева Београд”, Милосав Стојановић и 
Раша Ројевић, чланови Председништва Срба са Косова и Метохије, Стево 
Бекић, члан КУД-а ”Петрова Гора”, као и чланови певачке групе ”Од бисера 
огрлица”: Јасмина Милановић и Беба Тошић, естрадне уметнице и Божидар 
Перић, корепетитор. 

Поред председника Удружења, Дмитра Вукелића који је по Статуту и 
председник Радног Председништва, за остала два члана су изабрани Љубиша 
Маравић и Перо Мамула. Затим је настављен рад по усвојеном дневном реду и 
то следећем.  

За записничара је изабрана Милица Маравић, а за овериваче записника, 
Ђуро Маравић и Милан Радуловић. 

 Усвајање записника са претходне седнцие, од 2. јуна 2018. године, 
извршили су акламацијом сви присутни чланови.  

 Завршни рачун Удружења за 2018. годину поднела је благајница 
Љиљана Даниловић. Исти је прихваћен једногласно, уз нагласак да су средства 
утрошена наменски и у складу са одредбама Статута. 

 Извештај о раду Управног одбора поднео је председник Удружења и 
председник Управног одбора, Дмитар Вукелић. У уводном делу Извештаја, 
Вукелић је навео да је у протеклој години Удружење радило по Статуту и 
позитивним законским прописима. Позвао је чланство на јединство и 
заједничко деловање на омасовљавању и подмлађивању чланства, што се 
једино може урадити примањем нових чланова. Изнео је иницијативу за 
изградњу ”Завичајне куће” у Београду, чиме би рад Удружења био још 
садржајнији и богатији и затражио подршку за ту идеју. Истакао је да сусрети 
Удружења требају бити још значајнији за све нас, како би се убудуће окупљали 
у што већем броју. Указао је на значај бриге и помоћи члановима Удружења, 
којима је она потребна и у том контексту позвао присутне да, према 



могућностима, помогну Бранку Зрнићу, песнику, члану Удружења, штампање 
нове књиге песама. У целини, рад Удружења у протеклој години оценио је 
позитивно. Присутни су једногласно и без дискусије прихватили Извештај о 
раду Управног одбора. 

 У последњој тачки дневног реда – дискусије и предлози, Љубиша 
Маравић је позвао чланство да преко интернет странице масовније прати 
активности Удружења, као и друге важне информације о раду Удружења и 
затражио од свих већу подршку раду, не само Председника, већ и целог 
Управног одбора чиме можемо само добити на квалитету рада и привлачењу 
млађих људи у Удружење. 

 Након завршетка седнице Скупштине, настављено је са весељем и 
дружењем. На менију је било следеће: чорба, бечка шницла, прилог, салата и 
колач за десерт. Општа оцена свих присутних је да су квалитет хране, као и 
професионални однос особља које је бринуло да све буде у реду били на 
високом нивоу. 

 Веселу и опуштену атмосферу употпуниле су поменуте чланице певачке 
групе, које су извођењем разноврсног репертоара додатно орасположиле 
присутне чланове. Као допуна репертоару који је изводила ова група, 
атмосферу је подгрејао и Ђуро Маравић – Николић, са групом чланова која је 
певала изворне личке песме, што је допринело још веселијем и спонтанијем 
дружењу. 

 Треба истаћи и допринос члана Миодрага Стојковића, сликара, који је 
изложио својих 6 слика – уља на платну и то: Рунолист, ОШ Мајка Југовића, 
Панорама Земуна, Фрушкогорски орлови, Огњиште и Камени град – Соко 
Бања, чиме је још више оплеменио простор у којем се ово дружење одржавало. 
Треба поменути несебично ангажовање и труд члана Удружења, Срећка 
Зрнића, аматерског фотографа, који је и овог пута својим фотоапаратом 
забележио и овековечио најзначајније и најзанимљивије моменте Седнице и 
каснијег дружења, од којих ће већи део бити постављен на интернет страници 
Удружења.  

 Утисак већине непосредних учесника и чланова Удружења је да је ово 
дружење врло добро организовано и успешно реализовано и да са таквим 
окупљањима треба наставити на истом месту. 

 Дружење је завршено у 17:00 часова. 

 

 


