ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА
"Н И Ш А В А" – НИШ
Ниш: Југ Богданова 12, Тел/факс 018 / 4511-270,
ПИБ:100663167; Мат.број: 17215906, e-mail: usrnisava.nis@gmail.com
рачуни; 200-3238440101002-12 и 840-0000018262763-58

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА:
-Са редовне седнице скупштине ОСР Нишава Ниш одржане дана 24.10.2020.г. Са
почетком у 11,00 часова у дворишту ОСР Нишава у ул. Југ Богдановој бр.12
-Скупштини присуствује 20 чланова од 25 чланова Скупштине, константовано да постоји
кворум и услови уа рад
председник ОСР Александар Митић је предложио следећи:
ДНЕВНИ РЕД:
1. Отварање Скупштине,избор и формирање радних тела:
-Избор радног председништва
-Избор верификационе комисије
-Избор оверивача записника
-избор записничара
2. Усвајање финансијског извештаја за 2019.годину
3. Предлог о изменама статута и одлука о лицу овлашћеном за подношење пријаве за
настале промене Статута Организације
Предлог листи за избор:
1. кандидата за чланове Управног одбора Организације
2. кандидата за чланове Надзорног одбора Организације
4. Разно
Предложени дневни ред једногласно усвојен
РАД СКУПШТИНЕ:
1. Једногласним одлукама скупштине изабрана следећа радна тела:
-Радно председништво:председник Александар Митић и чланови Марковић Славиша и
Ђокић Немања
- Верификациона комисија: Војкан Станковић и Димитрије Раденковић ,која константује
да је присутно 20 од 25 чланова,и константује да скупштина може пуноправно да одлучује
- Оверивачи записника: Милош Јовановић и Предраг Недељковић
- Записничар: Недељко Ступар
2. Председник ОСР Александар Митић је образложио и објаснио књиговодствени
финансијски извештај за 2019.г. који је прегледан од стране чланова скупштине у
“писаној” форми и након дискусије једногласно усвојен.
3. Председник Александар Митић је изнео следеће предлоге за промену Статута
Организације:

- мења се тачка 44 ст.1. и да исти гласи “Скупштина ОСР Нишава броји 15 делегата”,
-мења се тачка 52 ст.2. и да исти гласи “Управни одбор организације броји 6 чланова”
Након дискусије присутних чланова сви наведени предлози су једногласно
усвојени.
Предлжене измене ступају на снагу 2024. године.
- овлашћује се члан организације Драган Стевановић да преда надлежном органу
пријаву за настале промене Статута.
-председник Александар Митић је изнео предлоге листи кандидата за
-Управни Одбор Организације
-Надзорни Одбор Организације
Након дискусије присутних чланова наведене листе кандидата за УО и НО Организације
су једногласно усвојене и биће саставни део овог записника.
4. Под овом тачком, а након дискусије чланова, константовано је да услед ванредне
ситуације и ванредног стања и других околности које онемогућавају одржавање седница
постоји потреба за допуном Статута, те да се предвиди могућност организовања :
- електронских седница изборне , редовне и ванредне скупштине Организације,
- електронских седница управног и надзорног одбора Организације.
Након дискусије председник Александар Митић је предложио следеће измене и допуне
Статута:
- допуњује се чл.39 ставом 3. У случају ванредног стања,ванредне ситуације и
када из других оправданих разлога није могуће одржати Изборе,на образложени
предлог Управног одбора може се организовати Изборна скупштина организације
електронским гласањем
- допуњује се чл.48 ставом 6. У случају ванредног стања,ванредне ситуације и када
из других оправданих разлога није могуће одржати редовне и ванредне скупштине
Организације, на предлог председника организације,могу се одржати електронске
седнице
Наведени предлози су једногласно прихваћени и донета је одлука о усвајању допуна
Статута.
- овлашћује се члан организације Драган Стевановић да преда надлежном органу
пријаву за настале промене и допуну Статута.
Седница Скупштине завршена у 12,00 часова
Оверивачи записника:
-1-Милош Јовановић
-2- Предраг Недељковић

Записничар
Недељко Ступар
Председник ОСР Нишава Ниш
Александар Митић

У Нишу,дана 24.10..2020.г.

