
ЗАПИСНИК
Број: 13

Вођен  на  13.  седници  Савета  Месне  заједнице  Ново  Милошево,  одржаног 
дана, 25.02.2011. са почетком у 19:00 часова.

Састанку  присуствовали  следећи  чланови  Савета  Месне  заједнице  Ново 
Милошево: Пушић  Зоран,  Попов  Властимир,  Раушки  Драган,  Татомиров  Зоран, 
Вујанић Љубинко, Радојчин Роберт, Јакшић Мирјан, Раказов Мирјан, Ракић Милан, 
Грујић Драгиша, Ердег Ференц, Белић Драган, представник ДУД-а “Теодор Павловић” 
Белић Јасмина,  представници ФК “Војводина”  Голушин  Зоран и  Бочарски Драган, 
секретар Саша Војновић,  шеф књиговодства Љубинка Илкић и записничар Стокић 
Саша.

Д Н Е В Н И    Р Е Д

1. Усвајање записника са претходне седнице Савета МЗ
2. Усвајање завршног рачуна Месне заједнице за 2010. годину
3. Извештај карате клуба “Младост”
4. Извештај Комисије за пољопривреду
5. Извештај ФК „Војводина“
6. Уступање објекта сале омладинског дома КУД-у „Теодор Павловић“
7. Разно

Председник је поздравио присутне и прочитао дневни ред. Упознао је Савет да 
Радован Влаховић због обавеза није присутан, те неће моћи да поднесе извештај.  
Предложио је као трећу тачку “Извештај карате клуба “Младост”.

Предлог подржан једногласно.

Тачка 1. – Усвајање записника са претходне седнице Савета МЗ

- Председник  је  предлжио усвајање  записника  са  претходне  седнице  Савета 
Месне заједнице Ново Милошево. 

- Записник усвојени једногласно.

Тачка 2. - Усвајање завршног рачуна Месне заједнице за 2010. годину

- Илкић Љубинка је поднела извештај о завршном рачуну за 2010 годину.
- Белић  Драган  је  поставио  питање  за  износ  од  4.500.000,00  динара  који  је 

пренет КЈП “Компред”-у. Илкић Љубинка је дала објашњење.
- Вујанић Љубинко је поставио питање у вези укупне суме издвојене за водовод.
- Председник је ставио на гласање усвајање завшног рачуна за 2010. годину.  

Завшни  рачун  је  усвојен  са  6  гласова  ЗА,  1  гласом  против  и  5  уздржаних 
гласова. 

Тачка 3. - Извештај карате клуба “Младост”

− председник карате клуба “Младост” је поднео детаљан извештај о раду у 2010. 
години. Као главни проблем је изнео финансирање клуба.

Тачка 4. – Извештај Комисије за пољопривреду

− Председник  је  поднео  извештај  Комисије  за  пољопривреду.  Изнео  је  да  је 
стигло 12.000 кг пивског јечма на име штете од поплава и изнео план ђубрења 
пашњака.



Тачка 5. - Извештај ФК „Војводина“

− Голушин Зоран је изнео детаљан финансијски извештај.
− Бочарски Драган је изнео детаљно месечне трошкове клуба.
− Белић Драган је изнео предлог да пре сваког Савета се састави финансијски 

извештај.

Тачка 6. - Уступање објекта сале омладинског дома КУД-у „Теодор Павловић“

− секретар је прочитао молбу КУД-а “Теодор Павловић” за уступање простора 
Омладинског дома за потребе рада КУД-а.

− Председник је ставио предлог на гласање. 
− Предлог подржан једногласно!

Тачка 7. - Разно

− секретар је поднео извештај о изградњи Wellness Spa центра.
− Председник је упознао Савет са додељеном помоћи за штете од пожара.

Седница Савета окончана у 20:56 часова.

  записничар       Председник
Стокић Саша                  Савета МЗ

        Зоран Пушић с.р.


