Билтен бр:

1

Година:

2016

- Извештај са редовне седнице
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ЗАПИСНИК
са седнице редовног годишњег заседања Скупштине окружног савеза
Председник Извршног одбора Ракић Милан је у складу са Статутом заказао седницу Скупштине
окружног савеза за петак, 6.02.2015.године у просторијама ресторана "Кристал" на Петловом брду са
почетком у 11 часова.
Верификациона комисија, у саставу Љубиша Стојановић, Матијевић Драгољуб и Даниловић
Томислав, је утврдила и известила да седници присуствује 55 делегата од укупно 64 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. Седницом председава Ракић Милан по статуту, а
записничар је Драган Ђорђевић , за чланове радног председништва Тешић Зоран и Марковић Радоје,
а за овериваче записника Стојан Лазаревић и Николић Родољуб. Присутни делегати су дизањем руку
једногласно прихватили предлоге.
Председавајући Ракић Милан је поздравио присутне замолио Д. Ђорђевића да руководи радом
седнице. У настацку седнице, предложен је следећи дневни ред:
1.
Извештај верификационе комисије и усвајање пословника о раду
2.
Дискусија по поднетим извештајима о раду у току 2015. год и њихово усвајање
a.
извршнног одбора
b.
такмичарског одбора
c.
финансијски извештај
d.
Извештај надзорнног одбора
e.
Предлог финансијског плана и усвајање
3.
Подношење амандмана на предлог измена тамичаског и дисциплинског правилника и Статута
МОСС и БС
4.
Верификација нових чланова Извршног одбора окружног савеза и замена представника за
Скупштину МОСС
5.
Разно
Председавајући је дао предлог дневног реда на гласање који је једногласно усвојен па се кренуло са
радом.
1.
Председавајући 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.
Члан верификационе комисије Д. Матијевић је известио да седници присуствује 55
представника општинских савеза и то: ОС Гроцка 9, ОС Обреновац 7 (одсутна 3 представника), ОС
Младеновац 2, ОС Лазаревац 6, ОС Вождовац 4 (одсуатан1 представник), ОС Чукарица 5, ОС Сурчин
2, ОС Барајево 5, ОС Земун 3, ОС Палилула 2 (одсутна 2 представника), ОС Звездара 5, ОС Врачар 3,
ОС Сопот 2 и ОС Савски венац 0 (одсутна 2 представника),
2.
Председавајући је подсетио делегате да су извештаји по комисијама на време достављени
представницима општинским савеза и да су имали довољно времена да се са њима упознају.
a.
Председник Такмичарског одбора је истакао неповољне временске прилике које су онемогућиле
такмичаре да остваре веће успехе. И поред недаћа чланови окружног савеза су били веома успешни
у такмичењима на свим нивоима. Такође је напоменуто да је ово година у којој је приступило измени
такмичарског правилника и да се радило на томе да се ниво регуланости подигне на виши ниво као и да се јасно
дефинишу радне способности српског високолета и да се утврде оквири у којима треба вршити селекцију.
c.
Благајник је прдставио финансијски план за 2016. годину који је рађен на претпоставци да ће
бити приходовано нешто испод 400.000,00 динара а да нас у 2016. години очекује организација два
такмичења за шта треба издвојити значајна средства за путне трошкове судија и куповиу награда.
Делегати су констатовали да им је финансијски план јасан на основу писаних докумената које су
имали прилике да проуче.
d.
Председник Надзорног одбора је известио присутне да није било кршења Статута и да је

увидом у документацију и рад благајника утврђено да није било ненамског трошења средстава и да је
све реализовано у складу са донетим одлукама.
На захтев представника ОС Гроцка Живорада Маринковића председник Дисциплинског
одбора је упознао присутне да је дисциплинска комисија замењена у октобру па је то разлог што
започети предмет није решен. Маринковић није био задовољан објашњењем и истичући да сматра да
Дисциплинска комисија у новом сазиву није радила у скалду са прописима.
Након дискусије приступило се гласању и делегати су једногласно усвојили поднет извештаје
и финансијски план за 2016. годину.
3.
Представници општинских савеза су доставили амандмане на предлог за измену такмичарског
и дисциплинског правилника као и Статута МОСС и БС. Они који то нису учинили остављена
им је могућност да то учине до 12. фебруара 2016. године како би радна група могла на време да
се припреми и достави амандмане радној групи МОСС-а. Неколцина представника је укратко
продискутовало предлоге и ставове својих општинских савеза.
4.
Поједини општински савези су одлучили да замене своје досадашње па су акредитовали нове
представнике за Извршни одбор окружног савеза. Општински савез Младеновац је акредитовао
Костадиновић Александра уместо Јовановић Милована а општиски савез Чукарица је акредитовао
Маричић Ненада уместо Шеховић Јасминка Присутни делегати су потом верификовали мандате
предложеих кандидата. У предстојећем четворогодишњем периоду Извршни одбор ће радити у
следећем саставу:
Ристић Драган (Палилула), Стојановић Љубиша (Гроцка), Матијевић Драгољуб (Обреновац), Пантић
Србислав (Земун), Срећковић Радослав (Сопот), Божић Дејан (Звездара), Ракић Милан (Барајево),
Маручић Ненад (Чукарица), Тешић Зоран (Вождовац), Радоје Марковић (Сурчин), Лазаревић Стојан
(Врачар), Јовановић Мирољуб (Лазаревац), Костадиновић Александар (Младеновац), Лукић Зоран
(Савски венац).
С обзиром да је Илић Драган поднео оставку на све функције уместо њега једногласно је
изабран Белопавловић Александар за представљање на редовној годишњој седници Скупштине
МОСС.
10.

Под тачком разно није било дискусије.

Седница је завршена у 14 часова.
Записничар									
Драган Ђорђевић								
Оверивачи записника
1. Лазаревић Јован
2. Николић Родољуб

Председавајући
Милан Ракић

