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З  А  П  И  С  Н  И  К 
 

са Оснивачке скупштине Удружења грађана 
«Истраживачки центар за питања безбедности Западног Балкана» 

(«Research Center for Western Balkans Security Issues») 
 
 
 

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 «Истраживачки 
центар за питања безбедности Западног Балкана». 
 
Оснивачки одбор Удружења у саставу: 
 

1. Владимир Тешић из Београда, 
2. Иван Димитријевић из Београда, 
3. Богдан Шушњар из Сомбора и  
4. Дејан Матић из Београда. 

 
сазвао је Оснивачку скупштину удружења на дан 12.10.2012. године са почетком у 15.30 
часова. Заседање Оснивачке скупштине одржано је у Београду, у улици Ђује и Драгољуба 
бр. 15 11090 Раковица. 
 
Оснивачка скупштина је једногласно усвојила следећи дневни ред: 
 

1. Избор председавајућег Оснивачке скупштине и записничара; 
2. Задаци и циљеви удружења грађана «Истраживачки центар за питања безбедности 

Западног Балкана» и доношење акта о оснивању Удружења; 
3. Представљање Предлога Статута удружења, дискусија о Предлогу статута и 

усвјање Статута; 
4. Избор органа Удружења; 
5. Избор председника и заменика председника Управног одбора; 
6. Разно. 

 
Рад оснивачке скупштине 

 
Присутни оснивачи, једногласно су усвојили, да председавајући Оснивачке скупштине 
буде Владимир Тешић, а записничар Дејан Матић. 
 
Председавајући Оснивачке скупштине Владимир Тешић одржао је уводну реч о задацима 
и циљевима Удружења и прочитао је присутним оснивачима Предлог оснивачкгог акта 
Удружења и ставио га на гласање. Сви присутни гласали су за усвајање оснивачког акта 
Удружења грађана «Истраживачки центар за питања безбедности Западног Балкана». 
 
Председавајући Оснивачке скупштине Владимир Тешић прочитао је и образложио 
предлог Статута, а затим је ставио предлог на гласање. Статут Удружења је усвојен 
једногласно. 
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Након усвајања одлука, Оснивачка скупштина је приступила избору органа Удружења. 
Органи удружења, поред скупштине удружења кога чине сви чланови, су управни одбор 
ког чине два члана и надзорни одбор кога такође чине два члана. 
 
За чланове Управног одбора изабрани су: 
 

1. Владимир Тешић 
2. Иван Димитријевић 

 
За чланове надзорног одбора изабрани су: 
 

1. Дејан Матић 
2. Богдан Шушњар 

 
Након избора органа Удружења, оснивачка скупштина је прекинута на 15 минута, како би 
изабрани чланови Управног одбора, на првој седници предложили председника управног 
одбора. 
 
На првој седници управног одбора за председника је предложен Владимир Тешић, а за 
заменика председника Иван Димитријевић. Након завршетка прве седнице управног 
одбора, настављена је Оснивачка скупштина, на којој су учесници једногласно изабрали 
предложене кандидате за председника и заменика председника Управног одбора. 
 
За председника Управног одбора, који је истовремено и заступник Удружења, изабран је 
Владимир Тешић из Београда улица Одабашићева бр. 3 Жарково. За заменика 
председника Управног одбора изабран је Иван Димитријевић из Београда са Петловог 
брда. 
 
Учесници Оснивачке скупштине су аплаузом поздравили избор Владимира Тешића за 
председавајућег управног одбора и заступника удружења, и заменика председника 
упрваног одбора. 
 
У оквиру 6. тачке – разно, на предлог Богдана Шушњара расправљано је о изгледу 
интернет сајта Удружења. После краће расправе у којој су сви учествовали, једногласно је 
договорено да на изради сајта ради Богдан Шушњар уз сарадњу Владимира Тешића. 
Такође, договорено је да у наредних неколико дана поставимо на интернету пробну 
страницу. 
 
Оснивачка скупштина завршена је у 17.00 часова. 
 
 
 
У Београду, 12.10.2012. године. 
 
Записничар      Председавајући Оснивачке скупштине 
Дејан Матић      Владимир Тешић 
 
____________________  (м.п.)  ______________________ 


