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- Извештај са седнице Извршног
одбора (одржана 15.10.2015. год)

ЗАПИСНИК
са седнице Извршног одбора окружног савеза
одржане 15.10.2015.године у просторијама МЗ "Миријево" у Миријеву са почетком у 18 часова.
Седници присуствују чланови Извршног одбора из следећих општинских савеза: Стојан Лазаревић
(Врачар), Божић дејан (Звездара), Стојановић Љубиша (Гроцка), Пантић Србислав (Земун), Ристић
Драган (Палилула), Ракић Милан (Барајево), Радоје Марковић (Сурчин). Оправдано одсутни Шеховић
Јасминко (Чукарица), Лукић Зоран (Савски венац), Јовановић Милован (Младеновац), Јовановић
Мирољуб (Лазаревац), Срећко Срећковић (Сопот) и Матијевић Драгољуб (Обреновац). С обзиром да
је присутно 8 од 14 чланова приступило се раду.
Председник Извршног одбора Ракић Милан је отворио седницу и предложио је следећи дневни ред:
1.
2.
3.
4.

Извештај о раду ИО
Извештај Такмичарског одбора
Разматрање предлога за измену такмичарског правилника
Разно

Председник је дао предлог дневног реда на гласање који је једногласно усвојен.
РАД
1.
Секретар ИО ОС Драган Ђорђевић је упознао чланове ИО о активностима после последње
седнице.
Досадашњи председник Дисциплинског одбора је поднео оставку због презаузетости па
самим тим и немогућности да председава одбором на адекватан начин. Дисциплински одбор је
започео поступак по захтеву Такмичарског одбора а у вези догађаја на утакмици у оквиру сениорског
првенства округа код такмичара Николић Владана (СРБ 547 Сланци) али исти није доведен до краја.
Приступило се избору нових чланова Дисциплинског одбора. Милан Ракић је за председника
Дисциплинског одбора ИО ОС предложио Марковић Дејана из Барајева. У обрзложењу је наведено
да Марковић поседује потребне квалитете и искуство потребне за обављање функције за коју је
предложе. Како није било других предлога приступило се гласању. Марковић Дејан је једногласно
изабран за председника Дисциплинског одбора ИО ОС.
Марковић Дејан се зхвалио на указаном поверењу и за чланове Дисциплинског одбора
предложио Ристић Драгана (Звездара) и Марковић Радоја (Сурчин). Предлог Дејана Марковића је
једногласно прихваћен.
Чланови ИО су упознати и са статусом процеса за враћање прва коришћења Голубарског
дома у Раковици. Вођење поступка је поверено правном заступнику коме је предета сва расположива
документација. Како би окружни савез могао неометано да функционише Милан Ракић је понудио
пословни простор површине 120 квм до окончања поступка у вези Голубарског дома а без надокнаде.
Предлог Милана Ракића је дат на гласање и једногласно је усвојен од стране присутних
чланова ИО.
Након тога су чланови ИО су упознати са фиасијском ситуацијом која је позитивна и да је на
располагању довоњно средстава за реализацију планираних активности.
2.
Председник Такмичарског одбора, Тешић Зоран, је представио извештај везан за организацију
такмичења. Временски услови нису ишли на руку такмичарима па јеодржано само сениорско првенство
округа. Такмичења Куп првака општине и региона и јуниорско првенство су отказани због неповољних
временских услова.
3.
С обзиром да је по плану МОСС ово година у којој ће се приступити измени такмичарског и
дисциплинског правилника као и Статута МОСС. Неки општински савези су већ радили на припреми
предлога. Договорено је да се сачека динамика коју треба да усвоји ИО МОСС на седници заказаној
за 17. 10. 2015. год па да се са тим у складу прикупе предлози свих општинских савеза. Након тога
ће се изабрати радна група која ће на основу предлога општинских савеза сачинти једиствен предлог

окружног савеза.
Предлог је дат на гласање и једногласно прихваћен од стране присутних чланова ИО.
4.
Даниловић Томислав СРБ87 Миријево је замолио члнове ИО МОСС да на предстојећој седници
протестују у његово име због казне која му је изречена поводом цепања дипломе на прослави одржаној
28. марта у Баточини. Даниловић је тим гестом исказао незадовољство због одлука које су донели
такмичарски одбор а потом дисциплински и ИО балканског савеза. Притом наведени органи приликом
доношења одлука нису поштовали измене такмичарског правила које је потврдила Скупштина МОСС.
Последица тих одлука је да је Даниловић на коначној ранг листи сениорског првества БС у 2014.
години уместо трећег места заузео четврто место. Даниловић је свој протест исказао на неформалној
свечаости и сматра да савези за свој углед треба да се боре доношењем исправних одлука и поштовањем
сопствених аката а не кажњавањем чланова који искажу незадовољство.
Седница ИО је завршена у 20 часова.

Секретар ИО							
Драган Ђорђевић							

Председник ИО
Ракић Милан

