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И З В О Д  И З  З А П И С Н И К А 

РЕДОВНЕ ИЗБОРНЕ СКУПШТНЕ ОСР НИШАВА НИШ 
ОДРЖАНЕ ДАНА 24.10.2020.Г. СА ПОЧЕТКОМ У 10,00 ЧАСОВА У ДВОРИШТУ ОСР У 

УЛ.јУГ.БОГДАНОВОЈ 12 
 
Скупштину је отворио в.д.председника ОСР Нишава Александар Митић,поздравио присутне чла-
нове  и предложио следећи: 
                                             ДНЕВНИ РЕД 
-1- Отварање Скупштине и избор радних тела: 

• Избор верификационе комисије од пет чланова 
• избор два оверивача записника 
• Избор записничара 
• Избор радног председништва 

-2- Доношење и усвајање Пословника о раду Скупштине 
-3- Извештај о раду Управног одбора 
-4- Извештај Надзорног одбора 
-5- Избор: 

• Делегата за Скупштину организације за мандатни период 2020-2024 године 
• Избор председника организације за мандатни период 2020-2024 године 

-6- Доношење одлуке о лицу овлашћеном за представљање и заступање 
-7- Доношење одлуке о лицу овлашћеном да поднесе надлежном органу пријаву о насталим про-
менама и лицу овлашћеном за представљање и заступање Организације  
 
ПРЕДЛОЖЕНИ ДНЕВНИ РЕД ЈЕ ЈЕДНОГЛАСНО УСВОЈЕН 
-1- Александар Митић је изнео следећи предлог о избору радних тела 

• Верификациона комисија:Војислав Станковић,Вјокан Станковић, Димитрије Раденковић,Јо-
вица Митровић и Ненад Хафнер 

• Оверивачи записника: Предраг Недељковић и Милош Јовановић 
• Записничар:Недељко Ступар 
• Радно председништво:в.д.председника Александар Митић,Александар Краусовић и Саша 

Бранковић 
 
ПРРЕДЛОГ ЈЕ ЈЕДНОГЛАСНО УСВОЈЕН,ВЕРИФИКАЦИОНА КОМИСИЈА КОНСТАНТУЈЕ ДА ЈЕ 
ПРИСУТНО 29 ЧЛАНОВА ОСР НИШАВА И ДА ПОСТОЈЕ УСЛОВИ ЗА РАД 
 
-2- Александар Митић је прочитао предлог Пословника о раду изборне скупштине, који је након чи-
тањаа једногласно усвојен и у писаној форми  биће саставни део овог записника 
 
-3- Извештај о раду Управног одбора за мандатни период 2016-2020.г.је поднео досадашњи 
в.д.председника Александар Митић, који је једногласно усвојен и у писаној форми  биће саставни 
део овог записника 

• Александар Краусовић је поднео извештај Спортског форума организације, о постигнутим 
резултатима,рангирању и  и даљим намерама, који је након излагања једногласно усвојен 
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-4- Александар Митић је прочитао извештај надзорног одбора за мандатни период 2016-2020.г. који 
је једногласно усвојен 
 
-5- Избор: 

• Александар Митић је прочитао предлог листе делегата за Скупштину организације са поје-
диначним образложењем за сваког кандидата. Након краће дискусије од стране Саше 
Бранковића и Ступар Недељка који су позвали све присутне да се активније укључе у рад 
организације приступило се гласању, и листа кандидата за делегате скупштине је једногла-
сно усвојена и биће саставни део овог записника. Других предлога није било 

• Александар Краусовић је изнео предлог за председника Организације и то Александар Ми-
тић. Других предлога није било. Након дискусије где су се јавили за реч Ђокић Немања, 
Жакула Младен и Недељко Ступар, који су похвалили досадашњи рад, а како није било 
других предлога за председника организације приступило се гласању. Једногласно је за 
председника организације изабран Алексдандар Митић 

 
-6- Једногласно је донета одлука да је Александар Митић лице овлашћено за заступање и пред-
стављање Организације Спортских Риболоваца Нишава Ниш 
 
-7- Једногласно је донета одлука да је Драган Стевановић лице овлашћено да надлежном органу 
поднесе пријаве о насталим променама лица овлашћеног за заступање и представљање Органи-
зације Спортских Риболоваца Нишава Ниш 
 
Изборна скупштина завршила са радом у 11,00 часова 
 
У Нишу 24.10.2020.године                        Записничар                         председник ОСР Нишава Ниш 
                                                                Недељко Ступар                             Александар Митић                                                                          
 
 
Оверивачи записника                     -1- Милош Јовановић                            -2-Предраг Недељковић  
 
 
 


