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Записник са четврте редовне Скупштине СПКД „Просвјета“ Аустрија, 

одржаној 14.12.2019. у свечаној сали Храма Васкрсења Христовог у Бечу 

 

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са прошле Скупштине Друштва. Подношење извештаја о раду 

друштва у периоду између две Скупштине, као и финансијски извештај за исти 

период, усвајање извештаја. 

2. Одлука о разрешењу чланова Управе, избор нових чланова Управе, као и разрешење 

Надзорног органа и именовање новог. 

3. План рада Друштва и финансијски план за наредни период. 

4. Дискусија о предлозима за рад Друштва и амандаманима. 

5. Одлука о висини чланарине за следећи период рада, за 2020/21. 

6. Разно. 

 

Изборна Скупштина званично је почела у 16 часова. На самом почетку извршена је регистрација 

чланова, као и подела чланских карата. Регистрацију су вршили секретари Данијел Траиловић и 

Срђан Ракић. 

Са конкретним радом Скупштина је отпочела у 16:30, узимајући у обзир пола сата одлагања (по 

Статуту), како би се обезбедио оквир за неопходан кворум. 

У радно председништво Скупштине изабрани су Крстан Кнежевић(као најискуснији члан), 

Мирослав Захарић (члан Надзорног одбора) и  Срђан Мијалковић(по Статуту) . 

1. Према Дневном реду у почетку је усвојен записник са претходне скупштине. Записник је 

усвојен једногласно. 

Финансијски извештај припремили су благајници Друштва Срђан Кузмановић и 

Александра Ковачевић, која је и поднела извештај, који је једногласно усвојен и 

потписан од стране Надзорног одбора, кога су чинили Мирослав Захарић и Вук 

Комненовић. Господин Захарић је у име Надзорног одбора потврдио ваљаност 

извештаја, документације и рада Друштва у претходном периоду. 

У наставку је Срђан Мијалковић, председник Просвјете, поднео Извештај о раду у 

периоду између две Скупштине. Није било примедби и исти је једногласно усвојен. 

 

2. Разрешени су досадашњи чланови Управе и Надзорног органа и именовани нови 

чланови са следећим функцијама: 

а) За чланове Управног одбора изабрани су: Срђан Мијалковић (председник), Марко 

Сарић (потпредседник), Данијел Траиловић (секретар), Никола Прерад (нови члан 

Управе, заменик секретара), Александра Ковачевић (благајник), Срђан Кузмановић 

(благајник), Весна Шпирић, Сузана Миловановић,  Јелена Крстић,  Крстан Кнежевић и  

новоизабрани члан, Миодраг Станковић.  
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б) За чланове Надзорног одбора изабрани су: Мирослав Захарић и Срђан Ракић 

(досадашњи секретар Друштва). 

 

3. Председник Друштва Срђан Мијалковић представио је план рада Друштва, као и 

финансијски план за наредни период до следеће Скупштине.  

План је једногласно усвојен.  

 

4. У делу за дискусију чланица Друштва, Зорица Мијалковић предложила је да се Управни 

одбор позабави могућношћу да се СПКД Просвјета пререгиструје у „Друштво од јавног 

(друштвеног) значаја“, чиме би се стекле многе повољности по питању помоћи од 

стране Аустријских власти. Такође би се повећале донације, јер у предложеној форми 

Друштва донатори добијају законску могућност да поклоњену суму делимично отпишу 

од пореза.  

Скупштина је једногласно усвојила овај предлог. Управни одбор ће у наредном периоду 

предузети конкретне кораке ка остваривању горе наведеног предлога. 

 

5. Предложено је да се чланарина за следећи период повећа са садашњих 20 евра на 40 

евра годишње. Једногласно усвојено. 

Током дискусије предложено је да се припреме уплатнице (Erlagschein) за годишњу 

чланарину које би се делиле члановима приликом манифестација. Предложено да се 

на манифестацијама обавезно постави каса на видном месту, где би благајник 

наплаћивао чланарину. 

 

6. Потпредседник Просвјете Марко Сарић изнео је неколико предлога како да се 

побољша рад Просвјете, пре свега у финансијском смислу. Марко ће у наредном 

периоду водити редовне састанке са члановима Друштва чиме ће их инволвирати у сам 

рад Просвјете и покренути их да дају свој већи конкретан учинак. 

Зорица Мијалковић је предложила да се у новооснованом Удружењу Срба у Аустрији 

обезбеди простор одређеног дана у месецу, када ће се организовати дружење чланова 

Просвјете. 

 

 

 

 

Скупштина је завршена у 18:30 часова. 

Записник водио: Срђан Ракић 

У Бечу, 14.12.2019. 

 

 


