
Записник  

Прве редовне седнице Управног одбора Савеза филателиста Србије  

 

Прва седница Управног одбора Савеза филателсита Србије (у даљем тексту УО СФС) у 

скупштинског сазива од 2019. одржана је у понедељак, 6.5.2019. у просторијама СФК 

(Господар Јевремова 65, Београд) са почетком у 15 часова.  

Присутни чланови УО СФС су: Никола, Љубичић, Иван Тангл, Светислав Јелић, Жељко 

Поповић, Горан Војновић, Зоран Степановић, Предраг Антић и Александар Крстић 

Одсутан: Милан Мишовић. 

Састанку су, по позиву, присуствовали: Тивадар Гаудењи, Угљеша Стефановић и Владимир 

Милић. 

Према утврђеним тачкама дневног реда донети су следећи закључци и одлуке: 

 

1. План рада у наредном периоду. 

 

1.1. Омасовљење и формирање нових клубова (реф. Н. Љубичић). 

Закључак:  

У неким местима због малог броја филателиста, филателисти нису чланови СФС и тренутна 

јединстена корпоративна (клупска) чланарина у износу од 5000 динара годишње, представља 

велико оптерећење уколико клуб има мали број чланова. Н. Љубичић и П. Антић су обећали 

да ће у неким местима Србије пробати да реактивирају филателисте и клубове/друштва.  

 

1.2. Промоција филателије 

Закључак: 

Дискусија на тему филателистичког рада у школама у виду представљања и промоције имала 

је опречна мишљења. СФС ће подржати овакву иницијативу, али нема финансије и сигурне и 

поуздане кадрове за ову активност.  

УО СФС је сагласан у ставу да би тренутно најбољи начин афирмисања и промоције 

филателије била форма предавања за заинтересоване, нарочито у склопу филателистичких 

изложби. Предавања би требало да буду тематска (одређени период поштанске историје 

оређеног простора, или сегмент тематске филателија итд.), слично предавању из 2016. године 

у просторијама ПТТ музеја у Београду. 

Г. Војновић је саопштино да постоје контакти са новинарима, које би требало искористити 

приликом промотоивних активности. 

 

1.3. Организација изложби 

Закључак: 

Планирају се изложбе мањег обима за 2020. у Новом Саду и у Музеју Југославије у Београду.  

З. Степановић у својству комесара за Кина 2019. обавестио пристутне да СФС наступа са 11 

изложака од којих 2 су из филателистичке литературе. 



 

Одлука: 

СФС ће подржати регионалне изложбе нетакмичарског карактера у Апатину (једновитринска 

током Рибарских вечери) и Бачком Петровцу (током Словачких народних свечаности). 

Делегати, испред УО СФС, ће бити И. Тангл (Б. Петровац) и С. Јелић (Апатин).  

 

Чланови СФС који ће учествовати на следећим изложбама за које су одређене контакт особе:  

• З. Степановић (комесар) за Кина 2019 (Вухан),  

• С. Јелић координатор за 9окно (Крањ), ЕФИРО 2019 (Букурешта), Бугарска 2019 

(Пловдив) и  

• И. Тангл (координатор) Век уједињења (Темишвар). 

За изложбе за које је одређен комесар или координатор, по потреби СФС плаћа трошкове ата 

карнета. УО СФС ће донети одлуку о комесару поједине изложбе, уколико то буде неопходно. 

 

2. Извештај о примопредаји бившег секретара и председника СФС (реф. Н. 

Љубичић). 

Закључак: 

Бивши секретар С. Меанџија је 23.4.2019. предао: 

• готовину 539.000 динара и 600 евра,  

• 735 ком. ППМ,  

• документацију из банке -  на рачуну СФС располаже са 99.300 динара,  

• 9 златних значака и 10 сребрних значака.  

Непокретна имовина није пописана, за то је задужена особа која свакодневно дежура у 

канцеларији СФС.  

У АПР-у завршена регистрација одговорног лица СФС. 

 

3. План финасирања СФС 

Закључак:  

Пошто је цена закупа просторија за клупске састанке висока (45.000 динара месечно), СФС 

ће повећати цену улазнице.  

Одлука: 

Улаз за недељне клупске састанке ће од 1. септембра 2019. износити: 

• 100 динара за чланове СФС 100 динара,  

• 150 динара за особе које нису чланови СФС 150.  

• Улазницу не плаћају жене и омладина (до 21 године старости). 

Н. Љубичић и П. Антић су одређени за преговоре са ЈП “Пошта Србије” о донацији и 

спонзорству (ФИП, ФЕПА чланарина, “Филателиста” итд.). 



Н. Љубичић и Г. Војновић су одређени да нађу и пробају да реше адекватнији простор за 

клупске састанке у Београду. 

Предлог нацрта новог Статута СФС ће радити А. Крстић, Т. Гаудењи и В. Милић. 

За регистрацију ата карента при Привредној комори Србије З. Степановић ће бити 

опуномоћен.  

 

4. Пословник за одржавање ванредних седница СФС 

Одлука: 

Са мањим изменама (члан 6.), предлог пословника за одржавање ванредних (електронских) 

седница УО СФС је прихваћен и налази се у прилогу. 

 

5. Извештај о раду Савета атестатора СФС (реф. А. Крстић) 

Закључак:  

Тренутно три атестатора  има СА СФС (А. Крстић, З. Бошковић и Н. Љубичић). Председник 

СА СФС је А. Крстић. Рад СА СФС је усаглашен и није било никаквих примедби. 

Ради бољег функционисања СА СФС договорено је да у просторијама СФС под кључем, 

постоји регистратор у којем би се чувао извештај атестатора под којим бројем шта је 

атестирано како би касније имали увид и могућност провере постојања атеста.  

 6. Начин информисања чланства 

Закључак: 

За сада сходно Стауту СФС “Филателсита” ће бити часопис СФС инфомативно-стручног 

карактера. Уредник у наредном периоду ће бити В. Милић, који је изложио унапређен 

концепт часописа, који је прихваћен. Предложени чланови уређивачког одбора су Н. 

Љубичић, М. Вуковић, М. Радовановић, В. Беговић. Технички секретар је У. Стефановић.  У. 

Стефановић ће бити задужен за вођење фејсбук странице СФС. 

За архитектуру и редизајн сајта СФС, избор адекватнијег домена и проналажење понуда је 

задужен С. Јелић.  

Одлука: 

Сва примљена пошта на мејлу СФС (sfs (at) ptt.rs) аутоматски се прослеђује на имејл адресе 

чланова УО. С. Јелић је задужен за ову ставку. 

7. Разно 

Донета је одлука да се плаћају путни трошкови доласка у Београд на седнице УО СФС за 

Жељка Поповића из Апатина, уз приложене рачуне превоза. 

И. Тангл је известио чланове УО СФС о раду и функционисању Савеза фиалтелиста 

Војводине (СФВ). Од 8 филателистичих друштава чланица СФС, са подручја Војводине су 4 

друштва, а СФВ подржава рад  још неколико клубова/друштава са мањим бројем филателиста 

организованих самостално или у оквиру других колекционарсих друштава, који нису чланови 

СФС. Скупштина СФВ је планирана у наредном периоду, а информација и позив биће 

упућени УО СФС и председнику СФС.  

 

Седница УО СФС је завршена у 18 часова.  
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