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- Извештај са седнице Извршног
одбора (одржана 12.03.2015. год)
- Извештај са редовне седнице
Скупштине окружног савеза
(одржана 13.03.2015. год)

ЗАПИСНИК
са седнице Извршног одбора окружног савеза
одржане 12.03.2015.године у просторијама МЗ "Миријево" у Миријеву са почетком у 18 часова.
Седници присуствују чланови Извршног одбора из следећих општинских савеза: Врачар, Звездара,
Гроцка, Земун, Палилула, Чукарица, Барајево, Сурчин, Савски венац, Младеновац, Лазаревац,
Звездара и Обреновац. Члан Извршног одбора из ОЗ Сопот је оправдано одсутан. С обзиром да је
присутно 13 од 14 чланова приступило се раду.
Председник Извршног одбора Ракић Милан је отворио седницу и предложио је следећи дневни ред:
1.
2.
3.
4.
5.

Извештај о раду после годишње скупштине
Припреме за редовну годишњу Скупштину МОСС-а
Избор чланова Дисциплинске одбора
Прикупљање поруџбина за прву туру алкица за 2016. годину
Разно

Председник је дао предлог дневног реда на гласање који је једногласно усвојен.
РАД
1.
Благајник Драган Ђорђевић је упознао чланове ИО о трошковима за набавку наградног
фонда. Утисци са забаве су позитивни. Радоје Марковић је посебно похвалио угоститеље из
ресторана “Видовдан” и истакао да су за разлику од претходних година овога пута били на висини
задатка и испунили наша очекивања. Констатовано је да је одзив био мали и да се треба порадити на
мотивацији.
2.
У оквиру припрема за годишњу Скупштиу МОСС-а, чланови ИО су упозати да предложеним
дневним редом и извештајима који су достављени у писаом облику. Став чланова ИО је да се треба
залагати за очување Балканског савеза уз сагласност да неке процедуре треба изменити и унапредити.
Чланови ИО су једногласно одлучили да се за председника БС кандидује Радоје Марковић
(Сурчин).
Тешић Зоран је дискутовао о валидности објављених ранг листа и одлукама које су доносиле
такмичарска и дисциплинска комисија МОСС и БС као и ИО наведених савеза. Заузет је став да се о
томе покрене дискусија и у оквиру скупштинске седнице МОСС.
С обзиром да је ово изборна Скупштина, чланови ИО округа су заузели став да наша делегација
треба да подржи кандидатуру Пурешевић Драгана (Уб) за председника ИО МОСС-а.
Даље је одлучено да се Драгољуб Матијевић кандидује за члана Надзорног одбора МОСС-а, а
Радоје Марковић за члана ИО БС и председника истог.
По питању шредложених измена Такмичарског правилника, став округа да смо сагласни.
3.
С обзиром да је на претходној седници ИО изабран само председник Дисциплинског одбора,
остало је да се изаберу преостала два члана. Председник Дисциплинског одбора, Илић Драган, је
прдложио Марковић Радоја и Маринковић Живорада за чланове. Предлог је дат за гласање у пакету за
оба кандидата. Предлог је једногласно прихваћен.
4.
Члан ИО Љубиша Стојановић (Гроцка) је обавестио присутне да подноси оставку на члана
делегације за Скупштину МОСС због смртног случаја блиског рођака. Члан ИО из општине Врачар,
Стојан Лазаревић, је изнео да се и члан делегације из општине Врачар Јовић Миодраг повлачи због
здравствених разлога.
Чланови ИО су уважили разлоге за оставке наведених делегата али је и констатовано да је у
том случају капацитет делегације у смислу одлучивања значајно умањен. Зоран Тешић је предложио
председнику ИО да у складу са Статутом окрожног савеза у што краћем року сазове ванредну седницу
Скупштине како би се изабрала друга два делегата и како би делегација на Годишњој скупштини МОСС

наступила у комплетном саставу. Остали чланови ИО су подржали предлог па је ванредна седница
заказана за 13.3.2015. године у 18 часова.
Седница ИО је завршена у 19 часова и 40 минута.

Секретар ИО							
Драган Ђорђевић							

Председник ИО
Ракић Милан

ЗАПИСНИК
са ванредне седнице Скупштине окружног савеза
Председник Извршног одбора Ракић Милан је у складу са Статутом заказао седницу Скупштине
окружног савеза за петак, 13.03.2015.године у просторијама МЗ "Миријево" у Миријеву са почетком
у 18 часова.
Верификациона комисија, у саставу Љубиша Стојановић и Радоје Марковић, је утврдила и известила
да седници присуствује 36 делегата од укупно 65 колико броји скупштински сазив и констатовала
да је присуством више од половине делегата испуњен кворум и да ће донете одлуке бити важеће и
обавезујуће.
Приступило се избору радног председништва па је за за председавајућег предложен Ракић Милан а за
записничара Драган Ђорђевић, за чланове радног председништва Срба Пантић и Марковић Радоје, а
за овериваче записника Тешић Зоран и Илић Драган. Присутни делегати су дизањем руку једногласно
прихватили предлоге.
Председавајући Ракић Милан је поздраво присутне делегате а потом предложио следећи дневни ред:
1.
2.

Избор два делегата у оквиру делегације за Скупштину МОСС-а
Разно

Председавајући је дао предлог дневног реда на гласање који је једногласно усвојен
па се кренуло са радом.
Председавајући, Ракић Милан, је наложио присутнима да дизањем руке затраже дозволу за учешће у
расправи, да се труде да дискутују кратко и концизно као и да поштују колеге док буду дискутовали.
Делегати су једногласно прихватили предложена правила.
1.
Председавајући је упутио извињење делегатима због исхитреног сазивања седнице.
Констатовано је да су присуством више од 50% делегата задовољени услови за доношење важећих
одлука. Ипак је због кратког рока предложено да се делегати који нису успели да стигну на седницу
котактирају путем телефона и да се тако чују и њихови ставови.
Делегати су упознати са чињеницом да су два члана делегације за Скупштину МОСС заказану
за 14.3.2015. год поднели оставке из личних разлога и да је неопходно да делегација буде поуњена
новим члаовима. Истакнуто је да је ово изузетно важно јер се врши избор нових чланова ИО
МОСС-а, председника ИО и чланова свих органа ИО. Присутни делегати су се сложили да је донета
исправна одлука па се приступило предлагању кандидата за чланове делегације. Предложени су Илић
Драган (Вождовац) и Ива Михајловић (Врачар). Кратко су образложени предлози и пошто није било
других кандидата приступило се гласању. Сви присутни у сали су подржали предлоге, одн. гласали
су “ЗА” а онда су телефоном позвани одсутни делегати и тако упознавани са тренутном ситуацијом.
Одсутни делегати су такође подржали наведене предлоге.
2.
Истакнуто је да су делегати у Скупштини округа показали јединство у заштити интереса
округа и подржали одлуке руководства. Делегати за Скупштиу МОСС су још једном позвани да буду
јединствени у представљању округа и да учествују у раду у складу са одлукама донетим на редовној
годишњој седници.
Седница је завршена у 19 часова.
Записничар										

Председавајући

Драган Ђорђевић									

Милан Ракић

