
ГОДИШЊА СКУПШТИНА 14.12.2019. 
Друштво за заштиту и проучавање птица Србије, Нови Сад 

З А П И С Н И К  

Скупштини присуствовало 56 учесника. На списак присутних чланова уписао се 51 члан. 

Скупштини су присуствовали сви чланови Управног одбора (председник Јожеф Гергељ, 

Катарина Пауновић, Воислав Васић, Атила Агоштон и Димитрије Радишић) 

Скуптшина је заказана за 14.12.2019., са почетком у 11 часова, у амфитеатру Покрајинског 

завода за заштиту природе. 

Предложени чланови дневног реда били су: 

1. Прихватање записника са предходне скупштине  

2. Извештај о раду у 2019. и осврт на 30. годишњицу Друштва 

3. Извештај о раду Управног одбора Друштва 

4. Финансијски извештај, одређивање чланарине и врсте птица која ће се наћи на чланској 

карти 2020. 

5. Кафе пауза и чланарине 

6. План рада у 2020. години, омасовљавање Друштва  

7. Издавачка делатност (Детлић, Цицониа). Разрешење уредника Цицониа и чланова 

Уређивачког одбора и најава избора новог. 

8. Разно 

 

У 11 сати, председник Управног одбора, Јожеф Гергељ, констатује да скупштина нема кворум. 

Почетак скупштине одлаже се за 20 минута 

 

Скупштину отвара председник УО, Јожеф Гергељ. Након поздравне речи у којој се наводи 

значај 30. година рада ДЗППС, чланство у БирдЛифе Интернатионал и чињеница да је 

рад скупштине легалан и јаван, Гергељ констатује да је почетак скуптшине одложен 

за 20 минута због недостатка кворума. Гергељ предлаже радно председништво 

скуптшине у саставју: Јожеф Гергељ (председавајући), Димитрије Радишић 

(записничар), Милан Ружић (члан). 

Драженко Рајковић, члан, се јавља за реч и пита зашто и по којем правилнику/пословнику је 

одабрано радно председништво. Констатује да није направљен пословник. 

Јожеф Гергељ, председавајући, ставља на гласање предлог да годишњу скупштину води 

радно председништво и предлог састава радног председништва. Слупштина се 



већином гласова изјашњава за прихватање оба предлога, без гласова против и без 

уздржаних. 

 

Јожеф Гергељ, председавајући, предлаже дневни ред Скупштине и тражи предлоге измена 

дневног реда.  

Милан Ружић, извршни директор, предлаже увођење две тачке: 1. финансијски извештај за 

2018. годину и 2. Гласање за учлањење у ИУЦН. 

Скупштина једногласно прихвата предлог дневног реда са изменама. Гласова против и 

уздржаних није било. 

 

Димитрије Радишић, записничар, прочитао је записник са претходне годишње скупштине. 

Скупштини се извинајва што записник чланови нису добили у писменој форми пре 

почетка скупштине. 

Скупштина једногласно прихвата записник са претходне скупштине. Гласова против и 

уздржаних није било. 

 

Милан Ружић, извршни директор, извештава скупштину о свечаној академији поводом 30 

година рада Друштва. 

- Свечана академија оџана је 22.11.2019 под слоганом “Ми летимо даље” 

- После одређених компликација, за одржавање скупштине добијен је простор у 

Културној станици Еђшег. 

- Учешће у свечаној академији потврдило је 86 званица, али је присуствовало више од 

150 гостију, представника партнерских организација и институција из земље и 

иностранства. 

- Скуп је одликовала позитивна енергија и заједништво. 

- На скупу је додељен велики број захвалница и 4 плакете за изузетан допринос 

развоју Друштва који су добили Јене Пургер, Јожеф Гергељ, Слободан Пузовић 

и Марко Туцаков. 

 

Милан Ружић, извршни директор, опсежно извештава о раду Друштва током 2019. године. 

- Наглашава да је извештај који презентује драфт верзија коју још увек није усвојио 

УО, а да финансијски извештај није завршен јер фискална година још није 

завршена 

- Објављује да је канцеларија Друштва у Новом Саду прешла на нову адресу 

(Партизанских база 6, Нови Сад) и да је канцеларија у Београду проширена 

(Македонска 4, Београд); радно време канцеларије је 9-17 часова. Друштво 

поседује три теренска возила. 

- У моменту одвијања скупштине, Друштво има 14 запослеих. У току 2019. године, 

тиму се придружило седам нових колега (Радислав Мирић, Марко Шћибан, 

Богдан Рашић, Мирјана Ранков, Вукашин Карталовић, Наташа Јанчић и 

Слободан Марковић), а тим је напустило двоје колега (Милица Радановић и 

Саша Рајков). Канцеларија добија екстерну помоћ од Бојане Надаждин за 

сређивање извештаја о раду Друштва из претходних година. 



- Друштво комуницира са великим бројем чланова и симпатизера (процена на основу 

друштвених мрежа и комуникације запослених из канцеларије – око 2000 

људи) 

- Запослени пролазе кроз више обука, највише усмерених на подизање 

административних капацитета 

- Друштво је постало члан више мрежа: БирдЛифе Интернатионал, Коалиција 27, 

СееНет, БиоНет. Партнерство са: Царлсберг д.о.о, Траг дондацијом, ЦРХ. 

- Издате су публикације: Црвена књига птица Србије, Детлић 16. Објављен је 

документарни филм “Противотров” и друштво је рад представило кроз две 

епизоде серијала Марка Жвака. 

- Апликација “Птице на длану” се развија 

- Представљени су текући пројекти Друштва, укључујући пројекте који су започели 

пре 2019 и пројекте који су започети у 2019. години. Наглашено је да је година 

за нама била “година орла крсташа” јер су активности на ЛИФЕ пројекту 

допуњене захваљујући великом интересовању јавности. 

- Представљени су “трансферни пројекти” (пружање услуга) Друштва који су 

настављени у сарадњи са неколико управљача заштићених природних добара, 

Управом за шуме и Заводом за заштиту природе. 

- Представљене су програмске активности као што су ИWЦ, Спринг Аливе, 

Еуробирдwатцх, Око соколово и др 

- Представљене су једнодневне и вишедневне активности Друштва (истраживачки 

кампови, акције шишћења, предавање у школама, акције борбе против 

криволова итд) 

- Представљени су донатори Друштва. 

 

Јожеф Гергељ, председавајући, наглашава да ће коначну верзију извештаја пре усвајања 

разматрати Управни одбор. 

Скупштина једногласно прихвата извештај који је поднео директор. Гласова против и 

уздржаних није било. 

 

Јожеф Гергељ, председавајући, извештава скупштину о раду Управног одбора у 2019. години. 

- Наводи да УО надзире рад, али да није “жандармерија” 

- 6.3.2019. одржана је седница на којој је Јожеф Гергељ изабран за председника 

- 7.4.2019. расписан је конкурс за извршног директора. На конкурсу је било 145 

пријављених. Управни одбор усвојио је сет критеријума (елиминаторне и 

пожељне особине) за избор кандидата. Шест кандидата ушло је у ужи избор и 

позвано је на интервју са члановима Управног одбора. За функцију извршног 

директора изабран је Милан Ружић (УО сматра да има потребно искуство и 

визију за развој Друштва).  

- Рад директора УО ће оцењивати периодично, Извршни директор извештава УО о 

свом раду на сваке две недеље 

- УО нема увид у све детаље реализације пројеката Друштва 

- УО се поводм правних питања обраћа правном саветнику Друштва 



- УО је добио притужбе од запослених поводом типова уговора о раду. Око месец дана 

је вођена полемика између запослених како да се направе уговори, што је 

резултирало посетом инспектора за рад. На крају је питање уговора запослених 

регулисано у складу са законом. Део пропуста које је регистровао инспеткор за 

рад начињени су из незнања. Део пропуста исправљен је ретроактивно. 

Друштву нису одређене казнене мере због регистрованих пропуста. 

- УО ће и даље наставити да надзире рад Извршног директора и Друштва у целини; 

Извршни директор добио је неке од УО одређене захтеве. 

 

Драженко Рајковић, члан, се јавља за реч, најављује дуже излагање и истиче да сматра да 

услед непостојања пословника нема основа да му се ограничи време за излагање. 

- Тврди да Управни одбор не ради у складу са статутом Друштва и да се крши више 

закона. Тврди да сваку своју тврдњу може да поткрепи доказима које је за ову 

прилику припремио у штампаном облику. 

- Његово излагање је осврт на проблеме дела запослених и чланова са крајњим циљем 

покретања иницијативе за смењивање актуелног Упрвног одбора. 

- Наводи да се Управни одбор у току првих годину и пет месеци мандата састао само 

једном (28.12.2017) када је донесена одлука да диреткор буде “екстерни 

менаџер” и да се направи правилник о раду УО до 15.1.2019 – ни једна од 

наведених одлука није спроведена у дело, због чега је током годину и по дана 

све одлуке доносио колегијум запослених, на чију иницијативу се коначно 

приступа конкурсу за извршног директора. Конкурс на којем је понуђена плата 

омогућена кроз рад запослених, обавијен је велом тајни: током 6 месеци 

запослени покушавају да добију на увид детаљну конкурсну документацију, а 

конкурс није имао одређен рок за жалбе на одлуку. 

- Наводи да се један од чланова Управног одбора налази на платном списку Извршног 

директора 

- Наводи да су упозоравали на нелегалне уговоре о раду и да због одбијања да 

потпишу нелегалне уговоре 3,5 месеци четворо запослених није било на 

платном списку.  

 

Председавајући прекида излагање на захтев неколико чланова. Реч је дата правном 

саветнику Крешимиру Секулићу, адвокату.  

- Крешимир Секулић, адвокат указује на то да запослени својевољно нису потписали 

уговор који им је понуђен, да им је понуђено да дају сгестије послодавцу о 

садржају свог уговора и да су и поред тога у датом периоду примали плате. 

Крешимир Секулић, адвокат, је констатовао прекршаје који су отклоњени без 

изречених казнених мера. 

 
Развија се жустра дискусија без тражења и уважавања права на реч. У дискусији узимају 

учешће неколико чланова и представника запослених. Део чланова тражи да се 

дискусија на ову тему обустави. Незадовољни запослени тврде да имају право и 

обавезу да говоре о проблемима рада Друштва на скупштини. Мањи број чланова 

напушта скупштину. 



Саша Рајков, члан, добија реч и наводи да по Члану 9 Статута Друштва, извештај управног 

одбора мора бити у писменој форми презентован скупштини.   

Чонгор Миклош, члан, наводи да препознаје проблем о којем се говори и да из искуства у 

раду организације Арцус и Бачке Тополе предлаже да се организује ванредна 

скупштина. Предлог подржало још неколико чланова. 

Део чланова гласно негодује и тврде да не желе да слушају дискусију. 

Маја Демајо, члан, истиче да би на скупштини требало да се разговара о проблемима рада 

Друштва. 

Драженко Рајковић, члан, поново добија реч и закључује: 

- инспектор је наложио исправљање неправилности у раду Друштва, а не УО.  

- Сматра да је УО пристрасан, није кадар и вољан да обавља функцију. 

- наводи као проблем што не постоји објављена процедура како се обраћа УО. 

- Заједно са члановима Друштва: Милицом Радановић, Николом Станојевићем и 

Мирославом Врачарићем, тражи распуштање Управног одбора и успостављање 

Надзорног органа Друштва. 

Јожеф Гергељ, председавајући, ставља на гласање извештај о раду Управног Одбора. 14 

чланова скупштине изјашњава се за, 11 против и 11 чланова је уздржано. 

Саша Рајков, члан, јавно подноси писмену изјаву о иступању из чланства, уз образложење: 

“...због грубог непоштовања прописа и аката удружења и свеукупног начина 

руковођења организацијом” 

Богдан Рашић, финансијски администратор, изнео је финансијки извештај о раду Друштва у 

току 2018. и 2019. године. 

- Укупан износ прихода за 2018. годину је 25.719.000,00 РСД (двадесетпет милиона 

седамстодеветнаест хиљада динара) 

- ДЗППС је средства у овом период прикупило кроз: 

- пројекте који су одобрени на јавним позивима и конкурсима како од 

иностраних тако и од домаћих донаторам (међународне фондације, Европска 

комисија, јавни извори са републичког нивоа власти, међународне агенције…). 

У укупном износу од 23.980.000,00 РСД (приближно 93%) 

- приходе од продаје робе, производа и услуга укупном износу од 1.645.000,00 

РСД (приближно 6,4%) 

- чланарине у износу од 94.000,00 РСД (приближно 0,6%) 

- Укупни расходи ДЗППСа за исти период су 25.037.000,00 РСД (двадесетпет милиона 

тристоседамдесет хиљада динара) 

- трошково материјала и енергије - 1.627.000,00 РСД (ситан инвентор, струја, 

канцеларијски материал и гориво као највећа ставка по овом конту) 

- трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи - 15.529.000,00 РСД  

-(накнаде везане за уговор о раду или делу (приближно 9.329.091,00 РСД)  

-трошкови закупа канцеларије у Новом Саду (физичко лице-приближно 

приближно 204.000,00 РСД), 

-остали трошкови по овом конту чине дневнице, службена путовања…) 



- трошкови производних услуга - 5.887.000,00 РСД (трошкови закупа 

канцеларија у Београду (правно лице), куповина аутомобила, храна и смештај, 

проспекти, рекламе, публикације…) 

- трошкови амортизације - 432.000,00 РСД (трошкови куповине опреме 

(компјутери, двогледи, камере, столови, столице, полице…)) 

- трошкови донација - 103.000,00 РСД (донација партнерима за куповину 

бедзева и спашавање птица) 

- нематеријални трошкови - 1.459.000,00 РСД (трошкови књиговодства, 

адвокатске услуге, консалтинг, регистрација возила, репрезентација, 

трошкови пословне банке, еколошка такса 

Јожеф Гергељ, председавајући, свавља на гласање финансијски извештај. Скупштина усваја 

финансијски извештај једногласно, није било гласова против и уздржаних. 

Жељко Енгелман, члан, поставља питање о раду канцеларије у Београду која много троши и 

констатује да су приходи од чланарина изузетно мали – мање од 100 чланова плаћа 

чланарину. Богдан Рашић објашнајва да се не ради о трошковима канцеларије, већ да 

се су под потрошњом канцеларије уведене и плате запослених који тамо раде. 

 

Јожеф Гергељ, председавајући, отвара дискусију на тему висине чланарине.  

Никола Станојевић, члан, пита зашто би се чланарина повећавала када је у њу укључен један 

број магазина Детлић (уместо два) и текући број часописа Цицониа који не излази од 

2016 године? Милан Ружић, извршни директор, објашњава да треба имати у виду да 

два долара од сваке чланарине одлазе на чланарину у партнерству БирдЛифе 

Интернатионал. 

Мирослав Демајо, члан, сматра да је досадашња висина чланарине реална.  

Јелена Крмар, чланица, сугерише да мора бити јасно назначено шта се уз плаћање чланарине 

добије. Сама висина чланарине је прихватљива. 

Катарина Пауновић, чланица Управног одбора, додаје да се је на сајту потребно унети измене 

које се односе на висину чланарине. Тврди да се на сајту налази више одлука и 

докумената о раду УО који уз њој непознатих техничких разлога нису на сајту 

Скупштина (једногласно) усваја предлог да висина чланарине остаје иста. Гласова против и 

уздржаних није било. 

 

Јожеф Гергељ, председавајући, покреће избор за врсту која ће се налазити на чланској карти 

за 2020. годину. Предложене врсте су: велика дропља (11 гласова), белоглава патка (5 

гласова), воденкос (15 гласова), ћурликовац (2 гласа), врабац окућар (4 гласа), гаћаста 

кукумавка (7 гласова). 

 

Вуко Лабан, члан, се јавља за реч и покреће поново питање жалби на рад УО. Сматра да у 

ДЗППС не би смело да се због малих интереса појединаца запостави рад велике 

организације која постиже велике резултате на националном и међународном плану. 

Тражи да се о таквим питањима распоравља ван скупштине Друштва. 

Милица Радановић, чланица, одговара да је рад Друштва нетранспарентан, да је на 

скупштини видљив извештај, али да се не види ко су запослени на којем пројекту или 



програму и да ли се новац троши одрживо. Наводи да је од УО потраживала месецима 

финансијски извештај, записнике са састанка УО и документа о конкурсу за Извршног 

директора, али да их није добила. Сматра да Друштво мора да послује транспарентно. 

Јожеф Гергељ, председавајући, одговара: рад УО ће у будуће бити транспарентнији. 

 

Јожеф Гергељ, председавајући, најављује презентовање издавачке делатности и даје реч 

Милану Ружићу, извршном директору, који је у име Слободана Ивића, уредника 

Детлића, представио укратко основне информације о Детлићу 16. 

Драженко Рајковић, члан, је похвалио Детлић. Предлаже да се провери да ли сви објављени 

бројеви имају ЦИП. 

Срђан Ђурановић, члан, пита да ли је могуће од УО или извршног директора чути неку 

реплику поводом тврдњи које су изнели незадовољни запослени. 

Жељко Енгелман, члан, замера што у оквиру издавачке делатности нису поменуте књиге о 

птицама издате у Чачку. Замера генералну незаинтересованост за активности у 

локалу и изостанак конкретне помоћи. 

Димитрије Радишић, члан Управног одбора, је презентовао проблем часописа Цицониа, 

његовог статуса и изазова у публиковању. Обавештава скуптшину да Статутом и 

Стратегијом није предвиђена процедура за избор чланова Уредништва и да ће 

садашње уредништво бити разрешено функције од стране УО. Најављује покретање 

избора новог Уредника и уредништва.  У оквиру свог излагања се осврће на дискусију 

поводом извештаја УО – сматра да је требало дозволити изношење свих замерки на 

рачун рада УО и да је ванредна скупштина можда добро решење. 

У току паузе, део чланова је уплатио годишњу чланарину. Део чланова је напустио 

скупштину. 

Милан Ружић, извршни директор, презентовао је план рада Друштва за 2020. годину. 

-навео је главне правце рада Друштва и најавио неке од конкретних пројеката 

- ДЗППС има помоћ консултанта Марије Јурчевић која обављава функцију ментора из 

БирдЛифе. Прилика да се унапреде многи аспекти организације Друштва. 

- најава унапређења комуникације, система прикупљања и похрањивања података о 

птицама и издавачке делатности 

- најава унапређења приступа широкој јавности, активно укључивање Наташе Јанчић, 

задужене за активности са најмлађима 

- најава различитих обука запослених 

Милица Радановић, чланица, наглашава да се учинак запослених мора проверавати кроз 

индикаторе наведене у стратегији. 

Никола Станојевић, члан, сугерише да би план активности требао да има другачију форму, 

која би била уоквирена стратешким циљевима и индикаторима који су у стратегији 

наведени. Предлаже систем: циљ, индикатор, очекивани резултат. 

Драженко Рајковић, члан, пита да ли ће ангажовање додатних екстерних запослених бити 

начин да се надоместе нечија задужења. Упозорава да треба опрезно користити 

термин обука – након неких от таквих програма запослени добијају потврде, док су 

неке само информативне. 



Срђан Ђурановић, члан, сматра да се на оваквим скуповима морају престављати активности 

за шире чланство које омогућавају активно укључивање више чланова. Сматра да 

чланови не добијају заслужено признање за свој рад. 

Зоран Рајичић, члан, предлаже да се више ради на презентовању активности чланова “из 

провинције” (цитат). Предлаже да се на свакој наредној скупштини презентује рад 

једног или два удружења. Предлаже да се у статут унесу измене које би условиле 

учешће чланова ван садашњих центара (нарочито јужно од Саве у Дунава) у рад 

Управног одбора. 

Жељко Енгелман, члан, упозорава да је потребна нова политика за проширивање чланства. 

Предлаже да систем чланарина буде либералнији и да члнаови из локала буду 

задужени за окупљање додатних нових чланова. 

 

Јожеф Гергељ, председавајући, отворио је тачку Разно (заседању присуствује мање од 30 

чланова) 

На гласање је стављен предлог о учлањењу Друштва у ИУЦН. Скупштина је једногласно 

подржала предлог. Није било гласова против или уздржаних. 

Драженко Рајковић, члан, тражи да се на дневни ред уврсти питање формализовања 

волонтирања. О предлогу се није изјашнајвало. 

Димитрије Радишић, записничар, предлаже да се на скупштина гласа за доношења “предлога 

о ванредној скупштини”, образлажући то утиском о општем расположењу чланова.  

Предлог није стављен на гласање. 

Милица Радановић, чланица, појашњава да се ванредна скупштина може организаовати на 

предлог најмање 5 чланова о промени статута. Поручује да би чланови УО требали да 

поднесу оставке из моралних разлога. 

 

Председавајући Јожеф Гергељ закључује седницу скупштине у 16:45 

 

Записник водио 

Димитрије Радишић 

 

 

 

 

 

 

 


