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Клубовима члановима и делегатима Скупштине Оријентиринг савеза Београда 
 

Позив 
 

За  Ванредну изборну седницу  Скупштине Оријентиринг савеза Београда 
 
На основу члана 46. став два Статута Оријентиринг савеза Београда, сазивам Ванредну 
изборну седницу Скупштине Оријентиринг савеза Београда за 11.04.2018. године са 
почетком у 18,30 часова у Београду, у просторијама Савеза у Београду. 
 
 
За седницу  предлажем следећи  
 

Дневни ред: 
 
 
 

1. Избор радних тела Скупштине ( радног председништва, записничара и оверивача    
записника , верификационе комисије ). 
2. Усвајање записника са седнице Скупштине одржане 29. Јануара 2018. 
3. Избор новог руководства ОСБ-а за мандатни период 2018-2022., Председника , 
чланова УО, Генералног секретара, Надзорног одбора.  
4. Разно  
 
 
 
Председник се бира у складу са чланом Чланом 45.  
 
Председника Савеза бира Скупштина Савеза из реда истакнутих спортских радника, 
спортиста и спортских стручњака. Председник Савеза бира се на време од четири године и 
може бити поново биран на исту функцију.  
  
Кандидата за Председника предлаже најмање 3 (три) редовна члана Савеза. Један члан може 
да предложи само једног кандидата за Председника. Предлози се подносе Секретаријату 
Савеза у писаној форми, најкасније 7 (седам) дана пре одржавања изборне седнице 
Скупштине. Кандидати за Председника Савеза дужни су да најкасније 7 (седам) дана пре 
одржавања Изборне седнице Скупштине, Савезу доставе своју биографију, своје предлоге 
програме рада и листу са 4 (четири) кандидата за ресорне чланове Управног одбора са 
назнаком ресора за који се предлажу тј. задужења која ће преузети, који се објављују на 
интернет страни Савеза. Председник савеза за свој рад одговара Скупштини Савеза. 
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На основу Члана 28. Статута ОСБ-а чланови  делегирају: 
Делегати члана Савеза у Скупштини могу бити њихови заступници или друга лица на основу 
писаног пуномоћја издатог од стране члана Савеза, које је оверено печатом члана Савеза и 
потписано од стране заступника члана Савеза. Пуномоћје се издаје за сваку седницу 
Скупштине. Спортски клубови чланови Савеза делегирају представнике у Скупштину Савеза 
у зависности од броја такмичара у спортској организацији регистованих у Савезу. Број 
делегата спортског клуба члана Савеза утрврђује се на основу категорија утврђених према 
броју регистрованих такмичара у Савезу, и то:  
-  Једног представника ако имају до 10 (десет) регистрованих такмичара;  
- Два представника ако имају 11 – 30 (од једанаест до тридесет) регистрованих такмичара;  
- Три представника ако имају 31 – 60 (од тридесетједног до шездесет) регистрованих 
такмичара;  
- Четри представника ако имју 61 и више регистрованих такмичара; 
 
Молимо клубове да својим делегатима попуне и овере печатом и потписом пуномоћје за 
учешће у раду Скупштине на обрасцу у прилогу. 
 
 
Спортски поздрав, 
 
 
Живота Тасић 
Подпредседник ОСБ-а 
 


