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Поштовани пријатељи, цијењени гости, драги спортисти и поштоваоци спорта,
С великим узбуђењем Соколац очекује учеснике 48. МОСИ , манифестације која је
деценијама спајала људе добре воље, међу којима, свакако, посебно мјесто заузимају спортисти
и спортски радници. Ова традиционална смотра спорта и физичке културе одољела је свим
замкама и искушењима, надживјела и зла, ратна времена, опстала и након распада екс
Југославије, наставила да шири топлу енергију заједништва, толеранцијије и размумијевања
међу људима на дијелу простора Србије, Црне Горе, Републике Српске и Федерације БиХ. И
даље су МОСИ највећа манифестација аматерског спорта на Балкану.
Мали град, подно легендарне Романије – Соколац, по први пут је домаћин МОСИ.
Устрептало, с јаком радошћу и нестрпљењем очекујемо драге госте. Прими ћемо их отворена
срца, као своје најрођеније.
Спортисти Сокоца су своју вриједност потврдили на
претходних петнаест
Међуопштинских омладинских спортских игара. Ти млади људи окупљени су у Спортском
друштву „Гласинац“, које броји 13 клубова и двије секције, са преко хиљаду активних спортиста.
И они су неизмјерно срећни што ће угостити своје драге пријатеље.
Минулих мјесеци Соколац је био право градилиште, све је било у знаку припрема за 48.
МОСИ. Било је страховања приликом изградње спортских терена и питања - да ли ће бити све
спремно за одржавање чувене манифестације спорта и младости из три државе. Међутим,
ентузијазам и воља су побиједили све невоље изазване беспарицом и тешким економским
приликама. Двије спортске дворане, низ терена на отвореном, већ сада могу рећи, спремно ће
дочекати такмичаре и пружити им оптималне услове за добре резултате. Учинили смо све да за
учеснике игара обезбиједимо адекватан смјештај, квалитетну исхрану, створимо савремене услове
за информисање, спортистима, спортским радницима и свима који дођу у Соколац пружимо
богат културно-забавни програм.
Свим спортистима и екипама из Србије, Црне Горе, Републике Српске и Федерације БиХ,
свим љубитељима спорта, желим угодан боравак у Сокоцу од 6. до 10. јула. Нека МОСИ трају
вјечно!
48. МОСИ „Соколац 2011“ могу да почну!
Соколац, 2011. године

Начелник општине Соколац
Душан Ковачевић
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САСТАВ СТАЛНОГ КОМИТЕТА МОСИ
1. Радмила Марковић, предсједник (Соколац),
2. Борјанка Крсмановић, секретар (Соколац),
3. Станко Брашанац (Чајетина),
4. Снежана Томић (Чајетина),
5. Раде Радивојевић (Пријепоље),
6. Енвер Гусинац (Нови Пазар),
7. Ђуро Милошевић (Колашин),
8. Горан Палевић (Мојковац),
9. Миладин Иконић (Рогатица) и
10. Гроздан Богдановић (Нова Варош)
САСТАВ СКУПШТИНЕ МОСИ
1. Данко Маџгаљ, предсједник (Соколац),
2. Никола Смиљанић (Чајетина),
3. Снежана Томић (Чајетина),
4. Радиша Ратковић (Ариље),
5. Мишо Стаменић (Бајина Башта),
6. Драгољуб Недовић (Бијело Поље),
7. Бошко Фуртула (Вишеград),
8. Раде Баралић (Вишеград),
9. Милија Ровчанин (Колашин),
10. Љубомир Вукадиновић (Мојковац),
11. Љубомир Дилпарић (Нова Варош),
12. Исмет Кошута (Нови Пазар),
13. Бранислав Митровић (Ново Горажде),
14. Милан Фатић (Пљевља),
15. Мирослав Ристовић (Пожега),
16. Славко Ђокић (Пожега),
17. Синиша Несторовић (Пријепоље),
18. Миломир Филиповић (Прибој),
19. Радоје Обрадовић (Рогатица),
20. Владимир Брадоњић (Рудо),
21. Небојша Обреновић (Чајниче),
22. Миодраг Лутовац (Беране),
23. Мирсад Дрљевић (Горажде),
24. Нина Шљиванчанин (Жабљак),
25. Миладин Божовић (Ивањица),
26. Горан Тепавчевић (Калиновик),
27. Љубиша Ђакић (Косјерић),
28. Адем Баковић (Плав),
29. Решад Пепић (Рожаје),
30. Ермедин Колашинац (Сјеница),
31. Јука Синановић (Тутин),
32. Зоран Поповић (Ужице),
33. Сенад Подруг (Устиколина) и
34. Зоран Ћосовић (Фоча)
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ЗАПИСНИК СА СЈЕДНИЦЕ СТАЛНОГ КОМИТЕТА МОСИ
Четврта сједница Сталног комитета МОСИ одржана је 14.10.2010. године у сали Скупштине општине
Соколац са почетком у 12,00 часова.
Састанку присуствују: Брашанац Станко предсједник(Чајетина), Петрић Крсто потпредсједник (Соколац),
Томић Снежана секретар (Чајетина), Радивојевић Раде (Пријепоље), Гусинац Енвер (Нови Пазар), Милошевић
Ђуро (Колашин), Палевић Горан (Мојковац), Иконић Миладин (Рогатица), Богдановић Гроздан (Нова Варош).
Поред чланова Сталног комитета састанку присуствују Филиповић Миломир (Прибој), Ђуревић Неђо
(Соколац), Несторовић Синиша (Пријепоље) и Борјанка Крсмановић.
Предсједник Сталног комитета МОСИ Станко Брашанац предложио је сљедећи
ДНЕВНИ

РЕД:

1. Верификација мандата чланова Сталног комитета,
2. Усвајање записника са 3. сједнице Сталног комитета,
3. Извјештај о одржаним 47. МОСИ Чајетина 2010,
4. Разматрање пријава на конкурс за додјелу 50. МОСИ 2013. године,
5. Разматрање и приједлог за промјене Општих правила и Посебних пропозиција МОСИ,
6. Примопредаја предсједавања Сталним комитетом,
- Предсједник Сталног комитета,
- Потпредсједник Сталног комитета,
- Секретар Сталног комитета.
7. Разно.
Чланови Сталног комитета једногласно су усвојили предложени дневни ред.
ТАЧКА 1.
Под овом тачком дневног реда предсједник је ставио на разматрање верификацију мандата чланова
Сталног комитета.
Предсједник Станко Брашанац је истакао да је већина општина доставила приједлоге за верификацију
мандата чланова Сталног комитета.
Чланови Сталног комитета једногласно су усвојили Одлуку о верификацији мандата чланова Сталног
комитета и то Брашанац Станко (Чајетина) Петрић Крсто (Соколац), Томић Снежана (Чајетина), Радивојевић
Раде (Пријепоље), Гусинац Енвер (Нови Пазар), Милошевић Ђуро (Колашин), Палевић Горан (Мојковац), Иконић
Миладин (Рогатица), Богдановић Гроздан (Нова Варош).
ТАЧКА 2.
Под овом тачком дневног реда предсједник је ставио на разматрање записника са 3. сједнице Сталног
комитета.
На наведени записник чланови Сталног комитета нису имали примједби те су једногласно исти усвојили.
ТАЧКА 3.
Под овом тачком дневног реда предсједник је ставио на разматрање Извјештај о одржаним 47. МОСИ
Чајетина 2010. године.
Извјештај је кратко усмено поднио Станко Брашанац, предсједник Сталног комитета МОСИ игара који
је истакао да су МОСИ одржане у периоду од 07.07. до 11.07.2010. године у Чајетини, Република Србија. За
наведену манифестацију потрошено је око 7.143.000,00 динара. Највећи терет финансирања сносила је Општина
Чајетина, док је помоћ Владе и надлежног министарства изостала.
Ђуровић Неђо похвалио је организацију посљедњих МОСИ игара које су одржане у Чајетини и изнио је
примједбу на резултате у атлетској дисциплини који су објављени у посљедњем билтену број 6. У дисциплини
на 100 метара умјесто 10,06 треба да стоји 10,6, а у дисциплини 200 метара умјесто 25,55 треба да стоји 25,5
наведене гршке потребно је исправити и у будуће да се рекорди воде према електронском мјерењу резултата.
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Горан Палевић, члан Сталног комитета из Мојковца је истакао да убудуће треба инсистирати да иза сваке
општине у којој се одржавају МОСИ игре треба да стоји и потпис државе односно надлежност надлежног
министарства како би се наведене игре у потпуности одржале.
Ђуро Милошевић, представник Сталног комитета из Колашина похвалио је организацију МОСИ игара
Чајетина 2010. године и критиковао је надлежно министарство Републике Србије што уопште нису подржали
игре, због запостављености наведених игара.
Раде Радивојевић, члан Сталног комитета из Пријепоља је истакао да су МОСИ игре које су одржане у
Чајетини 2010. године добро организоване, али да општина Соколац приликом одржавања МОСИ мора посветити
више пажње званичном дефилеу отварања и затварања игара, јер се на посљедњим МОСИ десило пар пропуста
приликом отварања самих игара.
Након наведене дискусије чланови Сталног комитета једногласно су усвојили Извјештај о одржаним 47.
МОСИ Чајетина 2010. године.
ТАЧКА 4.
Под овом тачком дневног реда предсједник је ставио на разматрање пријаве на конкурс за додјелу 50.
МОСИ 2013. године.
Предсједник Сталног комитета Станко Брашанац је истакао да се на конкурс за додјелу 50. МОСИ
пријавиле три општине: Пријепоље, Прибој и Нови Пазар. Све три општине испуњавају услове конкурса за
додјелу 50. МОСИ 2013. године.
Раде Радивојевић посебно је истакао да је Пријепоље поднијело пријаву за одржавање 50. јубиларних
МОСИ 2013. године, Пријепоље је град у коме су рођене МОСИ, град са спортском традицијом, општина
Пријепоље својим капацитетима, а посебно условима које је обезбиједила у сегменту смјештајних капацитета
у потпуности испуњава све услове прописане конкурсом.
Енвер Гусинац, члан Сталног комитета из Новог Пазара је истакао да је Нови Пазар задњи пут био
домаћин МОСИ 1978. године и да жели да буду домаћини 2013. године.
Филиповић Миломир, члан Сталног комитета из Прибоја је истакао да је Прибој спортски град, да је
један од првих градова у коме су организоване МОСИ и да има одличне спортске капацитета.
Палевић Горан, члан Сталног комитета из Мојковца је предложио да се тајним гласањем изабере домаћин
50. јубиларних МОСИ 2013. године.
Иконић Миладин је истакао да је добро што су се ова три спортска града пријавила за одржавање МОСИ.
Такође је истакао да Стални комитет МОСИ треба да да приједлог Скупштини да један од ова три града изабере
за домаћина 50. јубиларних МОСИ.
Гроздан Богдановић је истакао да све општине имају право да лобирају код других како би биле у
могућности да организују МОСИ. Потребно је извршити притиске и на веће нивое власти, како би се обезбиједила
средства за одржавање МОСИ.
Након наведене дискусије чланови Сталног комитета са 8 гласова „За“ и 2 „Против“ усвојили су
закључак: да Стални комитет МОСИ упути конкретан приједлог Скупштини МОСИ игара да изабере домаћина
50. МОСИ 2013. године.
Након тога чланови Сталног комитета су са 7 гласова „За“ и 3 „Против“ упутили приједлог Скупштини
да Пријепоље буде домаћин 50. јубиларних МОСИ које ће се одржати 2013. године.
ТАЧКА 5.
Под овом тачком дневног реда предсједник је ставио на разматрање приједлоге за промјене Општих
правила и посебних пропозиција МОСИ.
Гроздан Богдановић предложио је да се формира комисија која ће да припреми измјене Општих правила
и посебних пропозиција МОСИ. Предложио је да чланове комисије именује град домаћин прошлих МОСИ и
будућих МОСИ.
Након наведене дискусије чланови Сталног комитета једногласно су усвојили сљедећи закључак: да се
формира Комисија од представника претходног домаћина МОСИ, садашњег домаћина и будућег домаћина
МОСИ. Комисија ће бројати 9 чланова. Задатак комисије је да Општа правила и посебне пропозиције усклади са
правилимма струковних савеза међународним правилима.
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ТАЧКА 6.
Под овом тачком дневног реда предсједник је ставио на разматрање примопредају предсједавања Сталним
комитетом.
Приликом примопредаје између предсједника Сталног комитета чланови Сталног комитета једногласно
су за новог предсједника Сталног комитета именовали Крста Петрића, умјесто досадашњег Станка Брашанца.
За секретара Сталног комитета именована је Борјанка Крсмановић умјесто досадашње Сњежане Томић.
Чланови Сталног комитета једногласно су усвојили сљедећи закључак: Општина Беране као домаћин
будућих МОСИ игара дужна је доставити приједлог за именовање потпредсједника Сталног комитета МОСИ
Соколац 2011. године
Новименовани предсједник Сталног комитета Крсто Петрић поздравио је све присутне и зажелио да се
наредне МОСИ, чији је домаћин општина Соколац, одрже у спортском духу и да остану у лијепом сјећању свим
учесницима. Истакао је и да ће нам бити част и задовољство угостити све људе добре воље који желе да спорт
побиједи.
Састанак је завршен у 13,30 часова
СЕКРЕТАР
СТАЛНОГ КОМИТЕТА МОСИ

ПРЕДСЈЕДНИК
СТАЛНОГ КОМИТЕТА МОСИ

Томић Снежана, дипл. правник

Брашанац Станко

МЕЂУОПШТИНСКЕ ОМЛАДИНСКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ
СТАЛНИ КОМИТЕТ МОСИ
Соколац, 14.10.2010. године
На основу члана 4. Пословника о раду Сталног комитета МОСИ, Стални комитет МОСИ на 4. редовној
сједници, одржаној дана 14.10.2010. године, доноси
ОДЛУКУ
О ВЕРИФИКАЦИЈИ МАНДАТА ЧЛАНОВА СТАЛНОГ КОМИТЕТА
МОСИ СОКОЛАЦ 2011.
Члан 1.
Овом Одлуком верификује се мандат следећим члановима Сталног комитета МОСИ и то: Брашанац
Станко (Чајетина), Петрић Крсто (Соколац), Томић Снежана (Чајетина), Радивојевић Раде (Пријепоље), Гусинац
Енвер (Нови Пазар), Милошевић Ђуро (Колашин), Палевић Горан (Мојковац), Иконић Миладин (Рогатица),
Богдановић Гроздан (Нова Варош).
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на огласној табли Општине Соколац.
ДОСТАВЉЕНО:
1. Члановима комитета МОСИ,
2. Предсједнику комитета,
3. А/А

ПРЕДСЈЕДНИК
СТАЛНОГ КОМИТЕТА
Станко Брашанац
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48. М0СИ
МЕЂУОПШТИНСКЕ ОМЛАДИНСКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ
СТАЛНИ КОМИТЕТ МОСИ
Соколац, 14.10.2010. године

На основу члана 6. Пословника о раду Сталног комитета, а поводом разматрања Извјештаја о одржаним
47. МОСИ Чајетина 2010. Стални комитет МОСИ на 4. редовној сједници одржаној дана 14.10.2010. године,
доноси
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ОДРЖАНИМ МОСИ
ЧАЈЕТИНА 2010. ГОДИНЕ
Члан 1.
Овом Одлуком усваја се Извјештај о одржаним МОСИ Чајетина 2010.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на огласној табли Општине Соколац.

ДОСТАВЉЕНО:
1. Члановима комитета МОСИ,
2. Предсједнику комитета,
3. А/А

ПРЕДСЈЕДНИК
СТАЛНОГ КОМИТЕТА
Станко Брашанац

МЕЂУОПШТИНСКЕ ОМЛАДИНСКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ
СТАЛНИ КОМИТЕТ МОСИ
Соколац, 14.10.2010. године
На основу члана 6. Пословника о раду Сталног комитета, а поводом разматрања пријава на конкурс за
додјелу 50. јубиларних МОСИ 2013. Стални комитет МОСИ на 4. редовној сједници одржаној дана 14.10.2010.
године, доноси
ЗАКЉУЧАК
1. Чланови Сталног комитета упутили су приједлог Скупштини МОСИ да Пријепоље буде домаћин 50.
јубиларних МОСИ које ће се одржати 2013. године.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен на огласној табли Општине Соколац.

ДОСТАВЉЕНО:
1. Члановима комитета МОСИ,
2. Предсједнику комитета,
3. А/А

ПРЕДСЈЕДНИК
СТАЛНОГ КОМИТЕТА
Станко Брашанац
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48. М0СИ
МЕЂУОПШТИНСКЕ ОМЛАДИНСКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ
СТАЛНИ КОМИТЕТ
Соколац, 14.10.2010. године

На основу члана 6. Пословника о раду Сталног комитета МОСИ, а поводом разматрања Приједлога за
промјене општих и посебних пропозиција МОСИ, Стални комитет МОСИ на 4. редовној сједници одржаној дана
14.10.2010. године, доноси сљедећи
ЗАКЉУЧАК
1. Да се формира Комисија за измјену пропозиција и правила МОСИ од представника претходног
домаћина МОСИ, садашњег домаћина и будућег домаћина МОСИ игара. Комисија ће бројати 9 чланова. Задатак
комисије је да Општа правила и посебне пропозиције усклади са правилима струковних савеза и међународним
правилима
2. Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен на огласној табли Општине Соколац.

ДОСТАВЉЕНО:
1. Члановима комитета МОСИ,
2. Предсједнику комитета,
3. А/А

ПРЕДСЈЕДНИК
СТАЛНОГ КОМИТЕТА
Станко Брашанац

МЕЂУОПШТИНСКЕ ОМЛАДИНСКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ
СТАЛНИ КОМИТЕТ
Соколац, 14.10.2010. године
На основу члана 7. Пословника о раду Сталног комитета МОСИ Стални комитет МОСИ на 4. редовној
сједници одржаној дана 14.10.2010. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЈЕДНИКА СТАЛНОГ КОМИТЕА
МОСИ СОКОЛАЦ 2011. ГОДИНЕ
Члан 1.
Петрић Крсто, из Сокоца, именује се за предсједника Сталног комитета МОСИ Соколац 2011. године
на мандат од годину дана.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на огласној табли Општине Соколац.
ДОСТАВЉЕНО:
1. Петрић Крсту
2.Члановима комитета МОСИ,
3. Предсједнику комитета,
4. А/А

ПРЕДСЈЕДНИК
СТАЛНОГ КОМИТЕТА
Станко Брашанац
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48. М0СИ
МЕЂУОПШТИНСКЕ ОМЛАДИНСКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ
СТАЛНИ КОМИТЕТ
Соколац, 14.10.2010. године

На основу члана 7. Пословника о раду Сталног комитета МОСИ Стални комитет МОСИ на 4. редовној
сједници одржаној дана 14.10.2010. године, доноси
ОДЛУКУ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ПРЕДСЈЕДНИКА СТАЛНОГ КОМИТЕТА
МОСИ ЧАЈЕТИНА 2010. ГОДИНЕ
Члан 1.
Станко Брашанац, из Чајетине, разрјешава се дужности предсједника Сталног комитета МОСИ
Чајетина 2010. године због истека мандата.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на огласној табли Општине Соколац.
ДОСТАВЉЕНО:
1.Станку Брашанцу,
2. Члановима комитетаМОСИ ,
3. А/А.

ПРЕДСЈЕДНИК
СТАЛНОГ КОМИТЕТА МОСИ
Крсто Петрић

МЕЂУОПШТИНСКЕ ОМЛАДИНСКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ
СТАЛНИ КОМИТЕТ
Соколац, 14.10.2010. године
На основу члана 9. Пословника о раду Сталног комитета МОСИ Стални комитет МОСИ на 4. редовној
сједници одржаној дана 14.10.2010. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА СТАЛНОГ КОМИТЕТА
МОСИ СОКОЛАЦ 2011. ГОДИНЕ
Члан 1.
Борјанка Крсмановић, дипломирани правник из Сокоца, именује се за секретара Сталног комитета
МОСИ Соколац 2011. године на мандат од годину дана.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на огласној табли Општине Соколац.
ДОСТАВЉЕНО:
1. Крсмановић Борјанки,
2. Члановима комитета МОСИ,
3. А/А.

ПРЕДСЈЕДНИК
СТАЛНОГ КОМИТЕТА
Станко Брашанац
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48. М0СИ
МЕЂУОПШТИНСКЕ ОМЛАДИНСКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ
СТАЛНИ КОМИТЕТ
Соколац, 14.10.2010. године

На основу члана 9. Пословника о раду Сталног комитета МОСИ Стални комитет МОСИ на 4. редовној
сједници одржаној дана 14.10.2010. године, доноси
ОДЛУКУ
О РАЗРЈЕШЕЊУ СЕКРЕТАРА СТАЛНОГ КОМИТЕТА
МОСИ ЧАЈЕТИНА 2010. ГОДИНЕ
Члан 1.
Томић Снежана, дипломирани правник из Чајетине, разрјешава се дужности секретара Сталног
комитета МОСИ Чајетина 2010. године због истека мандата.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на огласној табли Општине Соколац.
ДОСТАВЉЕНО:

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ МОСИ

1. Томић Снежани,
2. Члановима комитета МОСИ ,
3. А/А.

Крсто Петрић

МЕЂУОПШТИНСКЕ ОМЛАДИНСКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ
СТАЛНИ КОМИТЕТ
Соколац, 14.10.2010. године
На основу члана 6. Пословника о раду Сталног комитета МОСИ, Стални комитет МОСИ, на 4. редовној
сједници одржаној дана 14.10.2010. године, доноси сљедећи

ЗАКЉУЧАК
1. Општина Беране, као домаћин будућих МОСИ, дужна је доставити Приједлог за именовање
потпредсједника Сталног комитета МОСИ Соколац 2011. године до наредне сједнице Сталног комитета.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен на огласној табли Општине Соколац.

ДОСТАВЉЕНО:
1. Општини Беране,
2. Члановима комитета МОСИ,
3. А/А.

ПРЕДСЈЕДНИК
СТАЛНОГ КОМИТЕТА
Станко Брашанац
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ЗАПИСНИК СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ МОСИ
Четврта сједница Скупштине МОСИ одржана је 14.10.2010. године у сали Скупштине општине Соколац
са почетком у 13,30 часова.
Сједници присуствују: Смиљанић Никола, предсједник Скупштине МОСИ, потпредсједник Скупштине
Данко Маџгаљ, секретар Томић Снежана и делегати Скупштине МОСИ: Синиша Несторовић (Пријепоље),
Брадоњић Владимир (Рудо), Љубомир Вукадиновић (Мојковац), Кошута Исмет (Нови Пазар), Ровчанин Милија
(Колашин), Ђокић Славко (Пожега), Радиша Ратковић (Ариље), Стаменић Мићо (Бајина Башта), Дилпарић
Љубомир (Нова Варош), Митровић Бране (Ново Горажеде), Недовић Драгољуб (Бијело Поље), Фуртула Бошко
(Вишеград), Обреновић Небојша (Чајниче), Драган Палдрмић (Пљевља), Филиповић Миломир (Пријепоље) и
Ковачевић Душан, начелник општине Соколац.
Предсједник Скупштине МОСИ игара Никола Смиљанић предложио је сљедећи
ДНЕВНИ

РЕД:

1. Верификација мандата чланова Скупштине МОСИ,
2. Усвајање записника са 3. сједнице Скупштине МОСИ,
3. Извјештај о одржаним 47. МОСИ Чајетина 2010,
4. Разматрање пријава на конкурс за додјелу 50. МОСИ 2013. године,
5. Разматрање и приједлог за промјене Општих правила и Посебних пропозиција МОСИ,
6. Примопредаја предсједавања Скупштином МОСИ,
- Предсједник Скупштине МОСИ,
- Потпредсједник Скупштине МОСИ,
- Секретар Скупштине МОСИ,
7. Разно.
Чланови Скупштине МОСИ су једногласно усвојили предложени дневни ред.
ТАЧКА 1.
Под овом тачком дневног реда предсједник је ставио на разматрање верификацију мандата чланова
Скупштине МОСИ
На почетку присутнима се обратио Душан Ковачевић, начелник општине Соколац, који је изразио
добродошлицу свим присутним и истакао да ће Соколац бити добар домаћин МОСИ. Такође је у свом излагању
навео и спортске капацитете, а прије свега новосаграђену спортску дворану која је понос општине Соколац. У
свом излагању је истакао да Соколац једино нема услова за одржавање спортова на води, а што се тиче
дисциплине риболов то ће моћи да реализује са сусједном општином Рогатица. По свом начину организовања
МОСИ игре Соколац 2011. године највише ће подсјећати на одржавање МОСИ у Мојковцу 2009. године. Позвао
је све присутне да у што већем броју дођу у општину Соколац и узму учешће у одржавању МОСИ Соколац 2011.
године.
Након уводног обраћања начелника општине Соколац Душана Ковачевића чланови Скупштине су
приступили верификацији мандата чланова Скупштине МОСИ.
Након појединачног представљања чланова Скупштине МОСИ, Скупштина МОСИ једногласно је
усвојила Одлуку о верификацији мандата чланова Скупштине МОСИ игара 2011. године у саставу: Смиљанић
Никола (Чајетина), Маџгаљ Данко (Соколац), Томић Снежана (Чајетина), Ратковић Радиша (Ариље), Стаменић
Мишо (Бајина Башта), Недовић Драгољуб (Бијело Поље), Фуртула Бошко (Вишеград), Баралић Раде (Вишеград),
Ровчанин Милија (Колашин), Вукадиновић Љубомир (Мојковац), Дилпарић Љубомир (Нова Варош), Кошута
Исмет (Нови Пазар), Митровић Бранислав (Ново Горажде), Фатић Милан (Пљевља), Ристовић Мирослав
(Пожега), Ђокић Славко (Пожега), Несторовић Синиша (Пријепоље), Филиповић Миломир (Прибој), Обрадовић
Радоје (Рогатица), Брадоњић Владимир (Рудо), Обреновић Небојша (Чајниче), Лутовац Миодраг (Беране),
Дрљевић Мирсад (Горажде), Шљиванчанин Нина (Жабљак), Божовић Миладин (Ивањица), Тепавчевић Горан
(Калиновик), Ђакић Љубиша (Косјерић), Баковић Адем (Плав), Пепић Решад (Рожаје), Колашинац Ермедин
(Сјеница), Синановић Јука (Тутин), Поповић Зоран (Ужице), Подруг Сенад (Устиколина) и Ћосовић Зоран (Фоча).
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ТАЧКА 2.
Под овом тачком дневног реда предсједник је ставио на разматрање записник са 3. сједнице Скупштине
МОСИ Чајетина 2010.
На наведени записник чланови Скупштине МОСИ нису имали примједби те су једногласно усвојили
записник са 3. сједнице Скупштине МОСИ.
ТАЧКА 3.
Никола Смиљанић, предсједник Скупштине МОСИ Чајетина 2010. године је истакао да су учешће на
МОСИ играма узели представници клубова из Републике Србије, Републике Српске и Црне Горе и да су игре
протекле у спортском духу.
Љубомир Вукадиновић (Мојковац) ставио је примједбу на одржане МОСИ игре у Чејетини 2010. године
јер није на крају церемоније проглашен спортиста МОСИ игара Чајетина 2010.
Драгољуб Недовић (Бијело Поље) је истакао да су МОСИ Чајетина 2010. године најорганизованије до
сада МОСИ игре.
Након наведене дискусије чланови Скупштине МОСИ једногласно су усвојили сљедећи закључак: на
отварању МОСИ Соколац 2011. прогласиће се најбољи спортиста МОСИ игара Чајетина 2010. године.
ТАЧКА 4.
Под овом тачком дневног реда предсједник је ставио на разматрање пријава на конкурс за додјелу 50.
МОСИ 2013. године.
Петрић Крсто, предсједник Сталног комитета МОСИ је истакао да се на конкурс за додјелу 50. МОСИ
пријавила три града и то Пријепоље, Нови Пазар и Прибој.
Чланови Сталног комитета разматрали су све три наведене пријаве и констатовали да сва три града
испуњавају услове наведене конкурсом.
Чланови Сталног комитета су са 7 гласова „За“ и 3 „Против“ усвојили закључак који су предложили
Скупштини МОСИ да Пријепоље буде домаћин МОСИ 2013. године.
Миломир Филиповић (Прибој) изнио је на Скупштини став Општине Прибој да се одриче кандидатуре
за домаћина МОСИ 2013. године.
Енвер Гусинац (Нови Пазар) је истакао да остаје при ранијем ставу да Нови Пазар буде домаћин МОСИ
2013. године.
Након наведене дискусије чланови Скупштине МОСИ игара са 16 гласова „За“ и 2 „Против“ донијели
Одлуку о именовању Општине Пријепоље за домаћина МОСИ 2013. године.
ТАЧКА 5.
Под овом тачком дневног реда предсједник јеставио на разматрање приједлоге за промјене Општих
правила и Посебних пропозиција МОСИ.
Петрић Крсто, предсједник Сталног комитета МОСИ предложио је да се формира комисија коју ће чинити
представници домаћина 47. МОСИ Чајетина, 48. МОСИ Општина Соколац и будући домаћин Берене која ће
ускладити Општа и посебна правила са међународним правилима и пропозицијама такмичења. Комисију ће
чинити 9 чланова - 3 члана представници домаћина МОСИ Општине Соколац, 3 члана представници претходног
домаћина МОСИ Чајетина и 3 члана будућег представника МОСИ Општине Беране, с тим што ће у раду комисије
учествовати Ристовић Мирослав, који је иначе предсједник Комисије за бодовање на сваким играма.
Након наведене дискусије чланови Скупштине МОСИ једногласно су усвојили сљедећи закључак:
Формирати комисију коју ће чинити представници домаћина 47. МОСИ и Чајетина, 48. МОСИ Општина Соколац
и будући домаћин Берене која ће ускладити Општа и посебна правила са међународним правилима и
пропозицијама такмичења. Комисију ће чинити 9 чланова, 3 члана представници домаћина МОСИ Општине
Соколац, 3 члана представници претходног домаћина МОСИ Чајетина и 3 члана будућег представника МОСИ
Општине Беране, с тим што ће у раду комисије учествовати Ристовић Мирослав, који је иначе предсједник
Комисије за бодовање на сваким играма.
ТАЧКА 6.
Под овом тачком дневног реда предсједник је ставио на разматрање Примопредају између досадашњег
предсједника Скупштином МОСИ Николе Смиљанића и (једногласно) новоизабраног Данка Маџгаља.
И примопредаја између секретара Скупштине МОСИ Томић Снежане и (једногласно) новоизабраног
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секретара Крсмановић Борјанке.
Члановима Скупштине МОСИ пригодним ријечима обратио се Данко Маџгаљ, који је поздравио све
присутне и истакао да ће сарадња са свим учесницима МОСИ Соколац 2011. бити на највећем могућем нивоу и
да ће се сва дешавања одвијати у спортском духу.
ТАЧКА 7.
Раде Радивојевић, представник општине Пријепоље захвалио се присутнима што су указали част општини
Пријепоље да буде домаћин МОСИ 2013. године и позвао све учеснике да у што масовнијем броју буду гости
општине Пријепоље 2013. године.
Станко Брашанац (Чајетина) је истакао да домаћин МОСИ треба да поведе рачуна о судијама и да на
вријеме достави све приједлоге како се не би каснило са реализацијом појединих активности.
Састанак је завршен у 15,00 часова.
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ МОСИ
Томић Снежана

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ МОСИ
Смиљанић Никола, дипл.ецц.

МЕЂУОПШТИНСКЕ ОМЛАДИНСКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ
СКУПШТИНА МОСИ
Соколац, 14.10.2010. године
На основу члана 3. Пословника о раду Скупштине МОСИ, Скупштина МОСИ на 4. редовној сједници
одржаној дана 14.10.2010. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ВЕРИФИКАЦИЈИ МАНДАТА ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ
МОСИ СОКОЛАЦ 2011.
Члан 1.
Овом Одлуком верификује се мандат следећим делегатима Скупштине МОСИ и то: Смиљанић Никола
(Чајетина), Маџгаљ Данко (Соколац), Томић Снежана (Чајетина), Ратковић Радиша (Ариље), Стаменић Мишо
(Бајина Башта), Недовић Драгољуб (Бијело Поље), Фуртула Бошко (Вишеград), Баралић Раде (Вишеград),
Ровчанин Милија (Колашин), Вукадиновић Љубомир (Мојковац), Дилпарић Љубомир (Нова Варош), Кошута
Исмет (Нови Пазар), Митровић Бранислав (Ново Горажде), Фатић Милан (Пљевља), Ристовић Мирослав
(Пожега), Ђокић Славко (Пожега), Несторовић Синиша(Пријепоље), Филиповић Миломир (Прибој), Обрадовић
Радоје (Рогатица), Брадоњић Владимир (Рудо), Обреновић Небојша (Чајниче), Лутовац Миодраг (Беране),
Дрљевић Мирсад (Горажде), Шљиванчанин Нина (Жабљак), Божовић Миладин (Ивањица), Тепавчевић Горан
(Калиновик), Ђакић Љубиша (Косјерић), Баковић Адем (Плав), Пепић Решад (Рожаје), Колашинац Ермедин
(Сјеница), Синановић Јука (Тутин), Поповић Зоран (Ужице), Подруг Сенад (Устиколина) и Ћосовић Зоран (Фоча).
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на огласној табли Општине Соколац.
ДОСТАВЉЕНО:
1. Члановима Скупштине МОСИ,
2. Предсједнику Скупштине,
3. А/А.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ МОСИ
Смиљанић Никола, дипл.ецц.
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МЕЂУОПШТИНСКЕ ОМЛАДИНСКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ
СКУПШТИНА МОСИ
Соколац, 14.10.2010. године

На основу члана 7. Пословника о раду Скупштине МОСИ, а поводом разматрања Извјештаја о одржаним
47. МОСИ Чајетина 2010. Скупштина МОСИ на 4. редовној сједници одржаној дана 14.10.2010. године, донијела
је сљедећи
ЗАКЉУЧАК

2010.

1. На отварању 48. МОСИ Соколац 2011. године прогласиће се најбољи спортиста 47. МОСИ Чајетина

2. Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен на огласној табли Општине Соколац.
ДОСТАВЉЕНО:

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ МОСИ

1. Члановима Скупштине МОСИ,
2. Предсједнику Скупштине,
3. А/А.

Смиљанић Никола, дипл.ецц.

МЕЂУОПШТИНСКЕ ОМЛАДИНСКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ
СКУПШТИНА МОСИ
Соколац, 14.10.2010. године
На основу члана 8. Споразума о организацији Међуопштинских омладинских спортских игара, а на
приједлог Сталног комитета МОСИ, Скупштина МОСИ на 4. редовној сједници одржаној дана 14.10.2010.
године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ДОМАЋИНА 50. МОСИ
КОЈЕ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 2013. ГОДИНЕ
Члан 1.
Овом Одлуком Општина Пријепоље именује се за домаћина 50. МОСИ које ће се одржати 2013. године.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на огласној табли Општине Соколац.
ДОСТАВЉЕНО:
1. Општини Пријепоље,
2. Члановима Скупштине МОСИ,
3. А/А.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ МОСИ
Смиљанић Никола, дипл.ецц.
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МЕЂУОПШТИНСКЕ ОМЛАДИНСКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ
СКУПШТИНА МОСИ
Соколац, 14.10.2010. године

На основу члана 7. Пословника о раду Скупштине МОСИ, а поводом разматрања Приједлога за промјене
општих и посебних пропозиција МОСИ, Скупштина МОСИ на 4. редовној сједници одржаној дана 14.10.2010.
године, донијела је сљедећи
ЗАКЉУЧАК
1. Формирати комисију за Измјену правила и пропозиција МОСИ коју ће чинити представници домаћина
47. МОСИ Чајетина, 48. МОСИ Општина Соколац и будући домаћин Берене која ће ускладити Општа и посебна
правила са међународним правилима и пропозицијама такмичења. Комисију ће чинити 9 чланова, 3 члана
представници домаћина МОСИ Општине Соколац, 3 члана представници претходног домаћина МОСИ Чајетина
и 3 члана будућег представника МОСИ Општине Беране, с тим што ће у раду комисије учествовати Ристовић
Миломир који је иначе предсједник Комисије за бодовање на сваким играма.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен на огласној табли Општине Соколац.
ДОСТАВЉЕНО:

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ МОСИ

1. Члановима Скупштине МОСИ ,
2. Предсједнику Скупштине,
3. А/А.

Смиљанић Никола, дипл. ек.

МЕЂУОПШТИНСКЕ ОМЛАДИНСКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ
СКУПШТИНА МОСИ
Соколац, 14.10.2010. године
На основу члана 1. Пословника о раду Скупштине МОСИ, Скупштина МОСИ на 4. редовној сједници
одржаној дана 14.10.2010. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ
МОСИ СОКОЛАЦ 2011. ГОДИНЕ
Члан 1.
Данко Маџгаљ, дипломирани економиста из Сокоца, именује се за предсједника Скупштине МОСИ
Соколац 2011. године на мандат од годину дана.
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Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на огласној табли Општине Соколац.
ДОСТАВЉЕНО:

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ МОСИ

1. Данку Маџгаљу,
2. Члановима Скупштине МОСИ ,
3. А/А.

Смиљанић Никола, дипл.ецц.

МЕЂУОПШТИНСКЕ ОМЛАДИНСКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ
СКУПШТИНА МОСИ
Соколац, 14.10.2010. године
На основу члана 1. Пословника о раду Скупштине МОСИ, Скупштина МОСИ на 4. редовној сједници
одржаној дана 14.10.2010. године, донијела је
ОДЛУКУ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ
МОСИ ЧАЈЕТИНА 2010. ГОДИНЕ
Члан 1.
Никола Смиљанић, дипломирани економиста из Чајетине, разрјешава се дужности предсједника
Скупштине МОСИ Чајетина 2010. године због истека мандата.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на огласној табли Општине Соколац.
ДОСТАВЉЕНО:

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ МОСИ

1. Николи Смиљанићу,
2. Члановима Скупштине МОСИ,
3. А/А.

Маџгаљ Данко, дипл.ек.

МЕЂУОПШТИНСКЕ ОМЛАДИНСКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ
СКУПШТИНА МОСИ
Соколац, 14.10.2010. године
На основу члана 1. Пословника о раду Скупштине МОСИ, Скупштина МОСИ на 4. редовној сједници
одржаној дана 14.10.2010. године, донијела је

Страна 16 *Јул 2011. * Билтен 1

СОКОЛАЦ 2011.

48. М0СИ

ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ
МОСИ СОКОЛАЦ 2011. ГОДИНЕ
Члан 1.
Борјанка Крсмановић, дипломирани правник, из Сокоца, именује се за секретара Скупштине МОСИ
Соколац 2011. године на мандат од годину дана.

Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на огласној табли Општине Соколац.
ДОСТАВЉЕНО:

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ МОСИ

1. Крсмановић Борјанки,
2. Члановима Скупштине МОСИ,
3. А/А.

Смиљанић Никола, дипл.ецц.

МЕЂУОПШТИНСКЕ ОМЛАДИНСКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ
СКУПШТИНА МОСИ
Соколац, 14.10.2010. године
На основу члана 1. Пословника о раду Скупштине МОСИ, Скупштина МОСИ на 4. редовној сједници
одржаној дана 14.10.2010. године, донијела је
ОДЛУКУ
О РАЗРЈЕШЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ
МОСИ ЧАЈЕТИНА 2010. ГОДИНЕ
Члан 1.
Томић Снежана, дипломирани правник из Чајетине, разрјешава се дужности секретара Скупштине
МОСИ Чајетина 2010. године због истека мандата.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на огласној табли Општине Соколац.
ДОСТАВЉЕНО:
1. Томић Снежани,
2. Члановима Скупштине МОСИ,
3. А/А.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ МОСИ
Маџгаљ Данко, дипл.ецц.
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ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
Са прве сједнице Сталног комитета 48. МОСИ Соколац одржане дана 12.05.2011. године у сали СО-е
Соколац са почетком рада у 12,00 часова.
Састанку присутвују: Милићевић Милован Пријепоље, Несторовић Синиша Пријепоље, Гусинац Енвер
Нови Пазар, Палевић Горан Мојковац, Ковачевић Предраг Нова Варош, Милошевић Ђуро Колашин,
Радивојевић Раде Пријепоље, Крсмановић Борјанка Соколац. Поред чланова састанку присуствује Батинић
Предраг, предсједник Извршног одбора МОСИ Соколац и Маџгаљ Данко, предсједник Скупштине МОСИ.
Због неопозиве оставке Петрић Крста, предсједника Сталног комитета сједницом пресједава члан
Сталног комитета Раде Радивојевић из Пријепоља док се не именује нови предсједник Сталног комитета.
Батинић Предраг, предсједник Извршног одбора предложио је допуну дневног реда да се под тачком 4.
а) Приједлог Одлуке разјерешењу Крста Петрића б) Приједлог Одлуке о именовању новог предсједника Сталног
комитета
Пресједавајући сједнице Раде Радивојевић предложио је сљедећи:
ДНЕВНИ РЕД :
1. Разматрање и усвајање записника са 4. сједнице Сталног комитета која се одржала дана 14.10.2010. године,
2. Информација о припремама за 48. МОСИ Соколац 2011.
3. Утврђивање термина за 48. МОСИ Соколац,
4. а) Приједлог Одлуке о разрјешењу Петрић Крста,
б) Приједлог Одлуке о именовању новог предсједника Сталног комитета,
5. Извјештај Комисије за измјену општих правила и посебних пропозиција 48. МОСИ Соколац 2011,
6. Разматрање пријелога смјештаја и исхране учесника 48. МОСИ Соколац 2011.
7. Извјештај о планираним спортским дисциплинама и инфраструктури и
8. Текућа питања.
ТАЧКА 1.
Под овом тачком дневног реда предсједавајући сједницом ставио је на разматрање записник са 4.
сједнице Сталног комитета која се одржала дана 14.10.2010. године. Упутио је примједбу секретару Сталног
комитета да се убудуће у материјалима шаље и записник са претходне сједнице Сталног комитета. Чланови
Сталног комитета једногласно су усвојили записник са 4. сједнице Сталног комитета одржане дана 14.10.2010.
године са наведном примједбом.
ТАЧКА 2.
Под овом тачком дневног реда предсједавајући сједницом ставио је на разматрање информацију о
припремама за 48. МОСИ Соколац 2011. године. Извјстилац под овом тачком дневног реда био је Предраг
Батинић предсједник Извршног одобра 48. МОСИ 2011. године који је истакао да ће се на 48. МОСИ Соколац
2011. године одржати такмичање у 13 мушких и 10 женских дисциплина. На играма неће бити у односу на
претходне одржано такмичење у пливању и тенису због немогућности домаћина да организује такмичење и тим
дисциплинама. Остале дисциплине биће заступљене и све ће бити одржане на територији општине Соколац
осим риболова који ће се организовати на подручју општине Рогатица
( Вишеградско језеро)
Радови на припреми терена и радови око Спортске дворане још увјек трају и до почетка игара ће бити
завршени. Такође је истакао да везано за припреме и одржавање игара да мора неко и од гостију бити ангажован
по питању делегата,чланова Комисије и судија. Раде Радивојевић, предсједавајући сједницом је истако да
општина домаћин даје квалификован број судија и да је цијена по дану 15 евра. Након наведене дискусије
чланови Сталног комитета једногласно су усвојили Информацију о припремама за 48. МОСИ Соколац 2011.
године.
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ТАЧКА 3.
Под овом тачком дневног реда предсједавајући сједницом ставио је на разматрање утврђививање
термина одржавања 48. МОСИ Соколац 2011.
Извјеатилац под овом тачком дневног реда је Предраг Батинић, предсједник Извршног одбора 48. МОСИ
је истакао да ће се МОСИ одржати у периоду од 06.07. до 10.07. 2011. године и да је грешка на билборду на
коме стоји да ће се игре одржати од 06.07. до 11.07.2011. године. Након наведеног образложење чланови Сталног
комитета једногласно су усвојили Одлуку о утврђивања термина одржава 48. МОСИ Соколац 2011.
ТАЧКА 4.
Под овом тачком дневног реда предсједавајући сједницом ставио је на разматрање приједлог одлуке
о разрјешењу Крста Петрића предсједника Сталног комитета због неопозиве оставке (на столове достављено
образложење). Батинић Предраг предложио је испред Организационог одбора Радмилу Марковић за предсједника
сталног комитета 48. МОСИ Соколац.
Чланови Сталног комитета једногласно су донијели Одлуку о разрјешењу Петрић Крста на мјесту
предсједника Сталног комитета због неопозиве оставке .
Чланови Сталног комитета једногласно су донијели Одлуку о именовању Марковић Радмиле на мјесто
предсједника Сталног комитета.
ТАЧКА 5.
Под овом тачком дневног реда предсједавајући сједницом ставио је на разматрање извјештај Комисије
о измјени општих правила и посебних пропозиција 48. МОСИ 2011. Извјестилац под овом тачком дневног реда
је Ристовић Мирослав, предсједник Комисије који је истакао да је Комисија формирана по закључку
Скупштине МОСИ игара и да је одржала двије сједнице и утврдила коначан приједлог општих правила и
посебних пропозиција.(Приједлог достављен у материјалима)
На данашњој сједници члановима Сталног комитета је достављен приједлог Атлетског клуба
«Гласинац« Соколац.
Мирослав Ристовић, предсјеник Комисије предложио је да се не прихвати електронско мјерење у
атлетици и да се задржи постојеће ручно мјерење. Такође је предложио систем и начин бодовања у каратеу.
Приједлог је једногласно прихваћен.
Раде Радивојевић предложио је да се у члану 6. страна 7. брише једна трећина присутних јер сматра
да се у том случају сама Скупштина не би имала смисла. Наведени приједлог прихваћен је једногласно.
Такође, чланови су разматрали приједлог Ателетског клуба « Гласинац « Соколац да се у члану 1. додају
нове атлетске дисциплине, 1500 м жене и диск жене. Наведни пријелог прихваћен је једногласно под условом
да се за наведене дисциплине пријаве такмичари из најмање 4 општине учеснице МОСИ. Такође примједба
да се у Правилнику о раду руководства такмичења у члану 15. именује непаран број чланова, умјесто
досадашњих шест чланова потрено је именовати и седмог члана и то предсједника Скупштине МОСИ. Чланови
Сталног комитета једногласно су усвојили сљедећи закључак.
Упућује се Скупштини МОСИ приједлог измјена и допуна општих правила и посебних пропозиција
Међуопштинских омладинсксих спортских игара на разматрање.
ТАЧКА 6.
Под овом тачком дневног реда предсједавајући сједницом ставио је на разматрање питање смјештаја
и исхране учесника 48. МОСИ 2011. Извјестилац под овом тачком дневног реда је Данко Маџгаљ, предсједник
Комисије за смјештај и исхрану учесника. Између осталог истакао је да се до сада пријавило око 800 власника
који нуде приватни смјештај за учеснике . Цијена приватног смјештаја је 6 евра за приватни смејштај и 3 евра
за колективни смјештај.
У хотелу Караван биће смјештено око 65 учесника и то прије свега руководиоци такмичења и
представници општина. Од Министарства одбране БиХ општина Соколац добиће на коришћење 1.500 кревета
који ће бити искориштени за колективни смјештај учесника.
Учесници МОСИ храниће се у Парохијском дому, ресторанима, установама и предузећима општине
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Соколац.
Након наведне дискусије чланови Сталног комитета једноглансо су усвојили извјештај о смјештају и
исхрани ученсика МОСИ 2011. године.
ТАЧКА 7.
Под овом тачком дневног реда предсједавајући сједницом ставио је на разматрање Извјештај о
планираним спортским дисциплинама и инфрастурктури. Предраг Батинић, предсједник Извршног одбора је
истакао да Комисија за изградњу спортских терена прати сва дешавања везану за инфраструктуру која је
неопходна да би се на вријеме одржале 48. МОСИ Соколац 2011. године.
У току је изградња два терена за мали фудбал, једног код нове Спортске дворане и другог терена
поред помоћног терена стадиона ФК « Гласинац». Све активности везане за одржавање 48. МОСИ Соколац
2011. могу се наћи на сајту www.mosiigre.net. Након образложења предсједника Извршног одбора чланови
Сталног комитет једногласно су прихватили Информацију о планираним дисциплинама и инфрструктури.
ТАЧКА 8.
Под овом тачком дневног реда предсједавајући сједницом ставио је на разматрање захтјев општине
Плужине за учешће на 48. МОСИ Соколац 2011. године.
Крсмановић Борјанка, секретар Сталног комитета упознала је пристуне чланове Сталног комитета са
захтјевом општине Плужине да размотри могућност и омогући општини Плужине да учествује на 48.МОСИ
Соколац 2011. Чланови сталног комитета једногласно су усвојили закључак.
Скупштини МОСИ игара упућује се захтјев општине Плужине за учешће на 48. МОСИ Соколац
2011.године на разматрање.
Сједница је завршена са радом у 13,00 часова
Секретар Сталног комитета

Предсједавајући

Крсмановић Борјанка

Радивојевић Раде

МЕЂУОПШТИНСКЕ ОМЛАДИНСКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ
СТАЛНИ КОМИТЕТ
Број:01-4/11
Соколац, 14.10.2010. године
На основу члана 7. Пословника о раду Сталног комитета МОСИ Стални комитет МОСИ на 1. редовној
сједници одржаној дана 12.05.2011. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЈЕДНИКА СТАЛНОГ КОМИТЕТА
48. МОСИ СОКОЛАЦ 2011. ГОДИНЕ
Члан 1.
Марковић Радмила, из Сокоца, именује се за предсједника Сталног комитета МОСИ Соколац 2011.
године на мандат од годину дана.
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Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на огласној табли Општине Соколац.

ДОСТАВЉЕНО:
1.Марковић Радмили
2.Члановима комитета
3. Предсједавајућем комитета,
4. А/А.

ПРЕСЈЕДАВАЈУЋИ
СТАЛНОГ КОМИТЕТА МОСИ,
Раде Радивојевић

МЕЂУОПШТИНСКЕ ОМЛАДИНСКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ
СТАЛНИ КОМИТЕТ
Број: 01-5/11
Соколац, 12.05.2011. године
На основу члана 7. Пословника о раду Сталног комитета МОСИ Стални комитет МОСИ на 1. редовној
сједници одржаној дана 12.05.2011. године, доноси
ОДЛУКУ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ПРЕДСЈЕДНИКА СТАЛНОГ КОМИТЕТА
48. МОСИ СОКОЛАЦ 2011. ГОДИНЕ
Члан 1.
Крсто Петрић, из Сокоца разрјешава се дужности предсједника Сталног комитета МОСИ Соколац
2011. године због неопозиве оставке.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на огласној табли Општине Соколац.
ДОСТАВЉЕНО:
1. Крсто Петрић,
2. Члановима комитета МОСИ,
3. А/А.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
СТАЛНОГ КОМИТЕТА МОСИ
Радивојевић Раде

МЕЂУОПШТИНСКЕ ОМЛАДИНСКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ
СТАЛНИ КОМИТЕТ
Број: 01-6/11
Соколац, 12.05.2011. године
На основу члана 6. Пословника о раду Сталног комитета МОСИ Стални комитет МОСИ на 1. редовној
сједници одржаној дана 12.05.2011. године, доноси
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ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ТЕРМИНА ОДРЖАВАЊА
48. МОСИ СОКОЛАЦ 2011. ГОДИНЕ
Члан 1.
Овом Одлуком предлаже се Скупштини МОСИ термин одржавања 48. МОСИ Соколац 2011. године.
Члан 2.
48. МОСИ Соколац 2011. године одржаће се у периоду од 06.07. до 10.07.2011. године.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на огласној табли Општине Соколац.
ДОСТАВЉЕНО:

ПРЕДСЈЕДНИК
СТАЛНОГ КОМИТЕТА МОСИ

1. Предсједнику ОО,
2. Члановима комитета МОСИ,
3. А/А.

Марковић Радмила

МЕЂУОПШТИНСКЕ ОМЛАДИНСКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ
СТАЛНИ КОМИТЕТ
Број: 01-7/11
Соколац, 12.05.2011. године
На основу члана 6. Пословника о раду Сталног комитета МОСИ, а поводом разматрања Информације о
припремама за одржавање 48. МОСИ Соколац 2011. године, Стални комитет МОСИ на 1. редовној сједници
одржаној дана 12.05.2011. године, доноси
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИПРЕМАМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ 48. МОСИ СОКОЛАЦ 2011.
ГОДИНЕ
Члан 1.
Овом Одлуком Усваја се Информација о припремама за одржавање 48. МОСИ Соколац 2011. године.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на огласној табли Општине Соколац.
ДОСТАВЉЕНО:
1. Предсједнику ОО,
2. Члановима комитета МОСИ,
3. А/А.

ПРЕДСЈЕДНИК
СТАЛНОГ КОМИТЕТА МОСИ
Марковић Радмила
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МЕЂУОПШТИНСКЕ ОМЛАДИНСКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ
СТАЛНИ КОМИТЕТ
Број: 01-8/11
Соколац, 12.05.2011. године

На основу члана 6. Пословника о раду Сталног комитета МОСИ, а поводом разматрања Информације о
смјештају и исхрани учесника 48. МОСИ Соколац 2011. године, Стални комитет МОСИ на 1. редовној сједници
одржаној дана 12.05.2011. године, доноси
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СМЈЕШТАЈУ И ИСХРАНИ УЧЕСНИКА 48. МОСИ СОКОЛАЦ
2011. ГОДИНЕ
Члан 1.
Овом Одлуком Усваја се Информација о смјештају и исхрани учесника 48. МОСИ Соколац 2011. године.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на огласној табли Општине Соколац.
ДОСТАВЉЕНО:

ПРЕДСЈЕДНИК
СТАЛНОГ КОМИТЕТА МОСИ

1. Предсједнику ОО,
2. Члановима комитета МОСИ,
3. А/А.

Марковић Радмила

МЕЂУОПШТИНСКЕ ОМЛАДИНСКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ
СТАЛНИ КОМИТЕТ
Број: 01-9/11
Соколац, 12.05.2011. године
На основу члана 6. Пословника о раду Сталног комитета МОСИ, а поводом разматрања Информације о
планираним дисциплинама и инфраструктури 48. МОСИ Соколац 2011. године, Стални комитет МОСИ на 1.
редовној сједници одржаној дана 12.05.2011. године, доноси
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПЛАНИРАНИМ ДИСЦИПЛИНАМА И ИНФРАСТРУКТУРИ 48.
МОСИ СОКОЛАЦ 2011. ГОДИНЕ
Члан 1.
Овом Одлуком Усваја се Информација о планираним дисциплинама и инфраструктури 48. МОСИ
Соколац 2011. године.
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Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на огласној табли Општине Соколац.
ДОСТАВЉЕНО:

ПРЕДСЈЕДНИК
СТАЛНОГ КОМИТЕТА МОСИ

1. Предсједнику ОО,
2. Члановима комитета МОСИ,
3. А/А.

Марковић Радмила

МЕЂУОПШТИНСКЕ ОМЛАДИНСКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ
СТАЛНИ КОМИТЕТ
Број: 01-10/11
Соколац, 12.05.2011. године
На основу члана 6. Пословника о раду Сталног комитета МОСИ, а поводом разматрања захтјева Општине
Плужине за учешће на 48. МОСИ Соколац 2011. године, Стални комитет МОСИ на 1. редовној сједници
одржаној дана 12.05.2011. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Захтјев Општине Плужине за учешће 48. МОСИ Соколац 2011. године прихвата се и прослеђује
Скупштини МОСИ на разматрање.
Члан 2.
Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен на огласној табли Општине Соколац.
ДОСТАВЉЕНО:

ПРЕДСЈЕДНИК
СТАЛНОГ КОМИТЕТА МОСИ

1. Предсједнику ОО,
2. Члановима комитета МОСИ,
3. Општини Плужине,
4. А/А.

Марковић Радмила

МЕЂУОПШТИНСКЕ ОМЛАДИНСКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ
СТАЛНИ КОМИТЕТ
Број: 01-11/11
Соколац, 12.05.2011. године
На основу члана 6. Пословника о раду Сталног комитета МОСИ, а поводом разматрања Извјештаја
Комисије за измјену општих правила и посебним пропозиција 48. МОСИ Соколац 2011. године, Стални комитет
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МОСИ на 1. редовној сједници одржаној дана 12.05.2011. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Упућује се Скупштини 48. МОСИ Соколац 2011. године приједлог измјена и допуна Општих правила и
посебних пропозиција Међуопштинских омладинских спортских игара на разматрање.
Члан 2.
Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен на огласној табли Општине Соколац.
ДОСТАВЉЕНО:
1. Предсједнику ОО,
2. Члановима комитета МОСИ,
3. А/А.

ПРЕДСЈЕДНИК
СТАЛНОГ КОМИТЕТА МОСИ
Марковић Радмила

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
Са прве сједнице Скупштине МОСИ игара одржане дана 12.05.2011. године у сали СО-е Соколац, са
почетком рада у 13,00 часова.
Сједници присуствују: Маџгаљ Данко, предсједник Скупштине МОСИ, Крсмановић Борјанка, секретар
Скупштине МОСИ, Ћировић Блажимир Нова Варош, Обреновић Небојша Чајниче, Филиповић МИломир
Прибој, Стојановић Милован Ариље, Баралић Раде Вишеград, Митровић Бране Ново Горажде, Ровчанин
Милија Колашин, Обрадовић Владимир Рудо, Недовић Драгољуб Бијело Поље, Стаменић Мићо Бајна Башта ,
Божовић Миладин Ивањица, Радиша Ратковић Ариље, Нуховић Идриз Нови Пазар, Ристовић Мирослав
Пожега, Вукадиновић Љубомир Мојковац, Синиша Несторовић Пријепоље, Фуртула Бошко Вишеград.
Састанку приуствују, чланови Сталног комитета предсједник Извршног одбора 48. МОСИ Соколац
Предраг Батинић предсједник Организационог одбора 48. МОСИ Соколац 2011. Душан Ковачевић и Мијатовић
Вера самострални стручни сарадник за спорт.
Предсједник Скупштине МОСИ Данко Маџгаљ предложио је сљедећи
ДНЕВНИ РЕД:
1. Разматрање и усвајање записника са 4. сједнице Скупштине која је одржана 14.10.2010. године,
2. Информација о припремама за 48. МОСИ Соколац 2011.
3. Утврђивање термина за 48. МОСИ Соколац,
4. а) Приједлог Одлуке о разрјешењу Петрић Крста, досадашњег предсједника Сталног комитета
б)Приједлог Одлуке о именовању Марковић Радмиле за новог предсједника Сталног комитета
5. Извјештај Комисије за измјену општих правила и посебних пропозиција 48. МОСИ Соколац 2011.
6. Разматрање пријелога смјештаја и исхране учесника 48. МОСИ Соколац 2011.
7. Извјештај о планираним спортским дисциплинама и инфраструктури,
8. Текућа питања.
ТАЧКА 1.
Под овом тачком дневног реда предсједник Скупштине ставио је на разматрање записник са 4. сједнице
Скупштине МОСИ која је одржана 14.10.2010. године. На наведени записник није било примједби те су чланови
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Скупштине једногласно усвојили записник са 4. сједнице Скупштине МОСИ одржане дана 14.10.2010. године.
ТАЧКА 2.
Под овом тачком дневног реда предсједник Скупштине ставио је на разматрање Информацију о
припремама за одржавање 48. МОСИ Соколац 2011. године. Извјстилац под овом тачком дневног реда је Душан
Ковачевић предсједник Организационог одобра 48. МОСИ Соколац 2011. године који је истакао да ће
општина Соколац спремно дочекати почетак 48. МОСИ Соколац 2011. године. Позвао је представнике општина
да у што масовнијем броју дођу на 48. МОСИ Соколац 2011. године. Општина Соколац је у предходном периоду
уложила велике напоре да се до почетка игара заврши нова Спортска дворана и да се припреме сви терени на
којима ће се организовати такмичење. Такође је истакао да комисија за смјештај и исхрану учесника ради све
како би смјештај и исхрана учесника била на највећем могућем нивоу. Позвао је представнике општина
учесница МОСИ да обиђу спортске терене и спортску дворану
Након наведене дискусије чланови Скупштине МОСИ донијели су Одлкуку о усвајању Информације о
припремама за одржавање 48. МОСИ Соколац 2011.године
ТАЧКА 3.
Под овом тачком дневног реда предсједник Скупштине ставио је на разматрање утврђививање термина
за одржавања 48. МОСИ 2011. Извјестилац под овом тачком дневног реда је Предраг Батинић предсједник
Извршног одбора 48. МОСИ који је истакао да ће се МОСИ одржати у периоду од 06.07. до 10.07. 2011. године
и да је грешка на билборду на коме стоји да ће се игре одржати од 06.07. до 11.07.2011. године. Након наведеног
образложење чланови Скупштине МОСИ једногласно су усвојили одлуку о утврђивања термина одржава
48. МОСИ Соколац 2011.
Филиповић Миломир из Прибоја предложио је да се такмичење у атлетици одржи 07.и 08.07.2011. године
због већ заказаних такмичења у атлетици. Мијатовић Вера је истакла да се такође планира такмичење у
атлетици 07.и 08.07.2011. године, због одржавања првенства БиХ у атлетици за јуниоре које се одржава 09.и
10. 07.2011. године. Након наведне дискусије чланови Скупштине МОСИ једногласно су усвојили следећи
закључак.
На 48. МОСИ Соколац 2011. године такмичење у атлетици одржаће се дана 07.и 08.јула 2011. године,
због раније заказаних државних такмичења у атлетици.
ТАЧКА 4.
Под овом тачком дневног реда предсједник Скупштине ставио је на разматрање по закључку Сталног
комитета приједлог одлуке о разрјешењу Крста Петрића предсједника Сталног комитета због неопозиве
оставке (на столове достављено образложење).
Чланови Скупштине једногласно су донијели одлуку о разрјешењу Петрић Крста на мјесту
предсједника сталног комитета због неопозиве оставке. Батинић Предраг предложио је испред организационог
одбора, Радмилу Марковић за предсједника сталног комитета 48. МОСИ Соколац. Стални комитет је прихватио
приједлог и упутио га Скупштини на разматрање.
Чланови Скупштине једногласно су донијели одлуку о именовању Марковић Радмиле на мјесто
предсједника Сталног комитета.
ТАЧКА 5.
Под овом тачком дневног реда предсједник Скупштине ставио је на разматрање извјештај комисије о
измјени општих правила и посебних пропозиција 48. МОСИ 2011. Извјестилац под овом тачком дневног реда
је Ристовић Мирослав предсједник Комисије који је истакао да је Комисија формирана по закључку
Скупштине МОСИ игара и да је Комисија одржала 2 сједнице на којој је утврдила коначан приједлог споразума
општих правила и посебних пропозиција.
Стални комитет разматрао је споразум општих правила и посебних пропозиција и једногласно усвојио
следећи закључак.
Чланови Скупштине тражили су да се образац прелиминарне пријаве за 48. МОСИ Соколац 2011.
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године допуни са руководством такмичења. Такође сматрају да дио који се односи на право учешћа на МОСИ
играма остане као и до сада и да се то правило не мијења.
Ристовић Мирослав је истакао да су све општине имале могућност до 31.12.2010. године доставе
приједлог измјена и допуна Правилника о измјенама општих правила и посебних пропозиција.
Након наведене дискусије чланови МОСИ игара су са 12 гласова ЗА усвојили измјене и допуне
Правилника о измјени општих правила и посебних опозиција МОСИ.
Чланови Скупштине МОСИ са 14 гласова ЗА усвојили су Закључак да се члан 4. општих правила
међуопштинских омладиснких спортских игара не мјења и да остане првобитни текст.
Такмичари на играма морају имати такмичарску легитимацију са фотографијом, која представља
основни документ идентификације сваког такмичара , а у случају потребе идентификација се може вршити
на основу личне карте, пасоша или извода из матичне књиге рођених. Такмичарска легитимација мора да садржи
овјеру : надлежне здравствене службе општине, штаба МОСИ општине домаћина, општине учеснице МОСИ
дужне су сачинити генерални списак свих учесника игара, а који мора бити овјерен од пријавно одјавне службе
Министарства унутрашњих послова општине учеснице. Број такмичарске легитимације мора бити истовјетан
са бројем из генералног списка. Примјер обрасца генералног списка се налази у прилогу ових правила а
општине учеснице игара су дужне да исти неизоставно користе. За дословну примјену овог члана одговорна
су руководства општинксих екипа. Такође је усвојен приједлог Сталног комитета да се уврсте двије дисциплине
у атлетици и то 1500 м жене и диск.
ТАЧКА 6.
Под овом тачком дневног реда предсеједник Скупштине ставио је на разматрање приједлога смјештаја
и исхране учесника 48. МОСИ 2011. Извјестилац под овом тачком дневног реда је Данко Маџгаљ предсједник
комисије за смјештај и исхрану учесника. Између осталог истакао је да се до сада пријавило око 800 власника
који нуде приватни смјештај за учеснике .Цијена приватног смјештаја је 6 еура за приватни смејштај и 3 еура
за колективни смјештај.
У хотелу Караван биће смјештено око 65 учесника и то прије свега руководиоца такмичења и
представника општина. Од Министарства одбране БиХ општина Соколац добиће на коришћење 1500 кревета
који ће бити искориштени за колективни смјештај учесника.
Учесници МОСИ храниће се у Парохијском дому и угоститељском објектима ресторанима предузећа
општине Соколац.
Након наведене дискусије чланови Скупштине МОСИ једногласно су донијели одлуку о прихватању
извјештаја о смјештају и исхрани учесника 48. МОСИ Соколац 2011. године.
ТАЧКА 7.
Под овом тачком дневног реда предсједник Скупштине ставио је на разматрање извјештај о
планираним спортским дисциплинама и инфра стурктури Предраг Батинић предсједник Извршног одбора је
истакао да је формиран организациони одбор МОСИ упознао је присутне са именима предсједника комисија
које чине Извршни одбор МОСИ игара. Такође, је укратко упознао присутне и са смјештајем који је планиран
за учеснике на 48. МОСИ Соколац 2011 и са безбједносном ситуацијом за учеснике .
У току је изградња 2 терена за мали фудбал једног код нове Спортске дворане и другог терена поред
помоћног стадиона ФК « Гласинац». Све активности везане за одржавање 48. МОСИ Соколац 2011. могу се наћи
на сајту www. мосиигре.нет такође је истакао да се такмичење организује у 13 дисциплина за мушкарце и у 10
дисциплина за жене.
Након наведене дискусије чланови Скупштине МОСИ игара једногласно су усвојили Извјештај о
планираним спортским дисциплинама и стању инфраструктуре
ТАЧКА 8.
Под овом тачком дневног реда предсједник Скупштине ставио је на разматрање захтјев општине
Плужине за учешће на 48. МОСИ Соколац 2011. године.
а)Крсмановић Борјанка секретар Скупштине упознала је пристуне чланове Скупштине са захтјевом
општине Плужине да размотри могућност и омогући општини Плужине да је уврсти у званичан програм
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игара. Чланови Сталног комитета разматрали су наведени захтјев и једногласно су усвојили следећи закључак.
Скупштини МОСИ игара упућује се захтјев општине Плужине за учешће на 48. МОСИ на разматрање.
Након упознавања чланова Скупштине са закључком Сталног комитета чланови Скупштине МОСи игара
једногласно су донијели Одлуку о учешћу општине Плужине на 48. МОСИ Соколац 2011.
б)Раде Радивојевић предложио је Скупштини МОСИ коју чине 32. општине да се почасном члану
Скупштине Синиши Несторовићу дају препоруке за награду за животно дјело.
Скупштина МОСИ једногласно је донијела Одлуку да се награда за животно дјело од Спортског савеза
Србије додијели проф. Синиши Несторовић
Сједница је завршена у 15,00 часова
Секретар Скупштине МОСИ

Предсједник Скупштине МОСИ

Крсмановић Борјанка

Данко Маџгаљ

МЕЂУОПШТИНСКЕ ОМЛАДИНСКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ
СКУПШТИНА МОСИ
Број: 01-12/11
Соколац, 12.05.2011. године
На основу члана 7. Пословника о раду Скупштине МОСИ Скупштина МОСИ на 1. редовној сједници
одржаној дана 12.05.2011. године, доноси
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ТЕРМИНА ОДРЖАВАЊА
48. МОСИ СОКОЛАЦ 2011. ГОДИНЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се термин одржавања 48. МОСИ Соколац 2011. године.
Члан 2.
48. МОСИ Соколац 2011. године одржаће се у периоду од 06.07. до 10.07.2011. године.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на огласној табли Општине Соколац.
ДОСТАВЉЕНО:
1. Предсједнику ОО,
2. Члановима Скупштине МОСИ,
3. А/А.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ МОСИ МОСИ
Маџгаљ Данко
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МЕЂУОПШТИНСКЕ ОМЛАДИНСКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ
СКУПШТИНА МОСИ
Број: 01-13/11
Соколац, 12.05.2011. године

На основу члана 7. Пословника о раду Скупштине МОСИ, а поводом разматрања Информације о
припремама за одржавање 48. МОСИ Соколац 2011. године, Скупштина МОСИ на 1. редовној сједници одржаној
дана 12.05.2011. године, доноси
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИПРЕМАМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ 48. МОСИ СОКОЛАЦ 2011.
ГОДИНЕ
Члан 1.
Овом Одлуком усваја се Информација о припремама за одржавање 48. МОСИ Соколац 2011. године.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на огласној табли Општине Соколац.
ДОСТАВЉЕНО:

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ МОСИ

1. Предсједнику ОО,
2. Члановима Скупштине МОСИ,
3. А/А.

Маџагаљ Данко

МЕЂУОПШТИНСКЕ ОМЛАДИНСКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ
СКУПШТИНА МОСИ
Број: 01-14/11
Соколац, 12.05.2011. године
На основу члана 7. Пословника о раду Скупштине МОСИ, а поводом разматрања Информације о
смјештају и исхрани учесника 48. МОСИ Соколац 2011. године, Скупштина МОСИ на 1. редовној сједници
одржаној дана 12.05.2011. године, доноси
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СМЈЕШТАЈУ И ИСХРАНИ УЧЕСНИКА 48. МОСИ СОКОЛАЦ
2011. ГОДИНЕ
Члан 1.
Овом Одлуком Усваја се Информација о смјештају и исхрани учесника 48. МОСИ Соколац 2011. године.
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Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на огласној табли Општине Соколац.
ДОСТАВЉЕНО:

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНА МОСИ

1. Предсједнику ОО,
2. Члановима Скупштине МОСИ,
3. А/А.

Маџгаљ Данко

МЕЂУОПШТИНСКЕ ОМЛАДИНСКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ
СКУПШТИНА МОСИ
Број: 01-15/11
Соколац, 12.05.2011. године
На основу члана 7. Пословника о раду Скупштине МОСИ, а поводом разматрања Информације о
планираним дисциплинама и инфраструктури 48. МОСИ Соколац 2011. године, Скупштина МОСИ на 1.
редовној сједници одржаној дана 12.05.2011. године, доноси
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПЛАНИРАНИМ ДИСЦИПЛИНАМА И ИНФРАСТРУКТУРИ НА
48. МОСИ СОКОЛАЦ 2011. ГОДИНЕ
Члан 1.
Овом Одлуком усваја се Информација о планираним дисциплинама и инфраструктури на 48. МОСИ
Соколац 2011. године.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на огласној табли Општине Соколац.
ДОСТАВЉЕНО:

ПРЕДСЈЕДНИК
СТАЛНОГ КОМИТЕТА МОСИ

1. Предсједнику ОО,
2. Члановима Скупштина МОСИ,
3. А/А.

Маџгаљ Данко

МЕЂУОПШТИНСКЕ ОМЛАДИНСКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ
СКУПШТИНА МОСИ
Број: 01-16/11
Соколац, 12.05.2011. године
На основу члана 7. Пословника о раду Скупштине МОСИ, Скупштина МОСИ, на 1. редовној сједници
одржаној дана 12.05.2011. године, доноси
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ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ НАГРАДЕ ЗА ЖИВОТНО ДЈЕЛО
Члан 1.
Скупштина Међуопштинских омладинских спортских игара коју чине 32 општине са тромеђе Србије,
Црне Горе и Босне и Херцеговине донијела је Одлуку којом предлаже да се награда за животно дјело од стране
Спортског савеза Србије додијели проф. Синиши Несторовићу.
Члан 2.
Скупштина 48. МОСИ Соколац 2011. године подржава приједлог Спортског удружења Пријепоље да се
награда за животно дјело додијели проф. Синиши Несторовићу.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на огласној табли Општине Соколац.
Образложење
Скупштина 48. МОСИ Соколац 2011. на 1. сједници одржаној дана 12.05. 2011. године донијела је
Одлуку којом предлаже да се награда за животно дјело од стране Спортског савеза Србије додијели проф.
Синиши Несторовићу, као почасном члану Скупштине МОСИ за његово дугогодишње залагаље за афирмацију
спорта и фитзичке културе.
ДОСТАВЉЕНО:

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ МОСИ
Магџаљ Данко

1.Синиши Несторовићу,
2. Члановима Скупштина МОСИ,
3. Спортском Савезу Србије

МЕЂУОПШТИНСКЕ ОМЛАДИНСКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ
СКУПШТИНА МОСИ
Број: 01-17/11
Соколац, 12.05.2011. године
На основу члана 9. Скупштине Међуопштинских омладинских спортских игара, а поводом разматрања
захтјева Општине Плужине за учешће на 48. МОСИ Соколац 2011. године, Скупштина МОСИ на 1. редовној
сједници одржаној дана 12.05.2011. године, доноси
ОДЛУКУ
Члан 1.
Овом Одлуком прихвата се захтјев Општине Плужине за учешће на 48. МОСИ Соколац 2011. које ће
се одржати у период од 06. 07 до 10. 07. 2011. године
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Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављен на огласној табли Општине Соколац.
ДОСТАВЉЕНО:
1. Предсједнику ОО,
2. Скупштини МОСИ,
3. Општини Плужине
4. А/А.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ МОСИ
Маџагаљ Данко

МЕЂУОПШТИНСКЕ ОМЛАДИНСКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ
СКУПШТИНА МОСИ
Број: 01-18/11
Соколац, 12.05.2011. године
На основу члана 18. Скупштине Међуопштинских омладинских спортских игара, а поводом разматрања
Извјештаја Комисије за измјену Општих правила и посебних пропозиција, Скупштина МОСИ на 1. редовној
сједници одржаној дана 12.05.2011. године, доноси

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ СПОРАЗУМА
МЕЂУОПШТИНСКИХ ОМЛАДИНСКИХ СПОРТСКИХ ИГАРА
Члан 1.
Скупштина 48. МОСИ Соколац 2011. године усвојила је Споразума Међуопштинских омладинских
спортских игара.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављен на огласној табли Општине Соколац.
ДОСТАВЉЕНО:
1. Предсједнику ОО,
2. Скупштини МОСИ,
3. А/А.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ МОСИ
Маџагаљ Данко

МЕЂУОПШТИНСКЕ ОМЛАДИНСКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ
СКУПШТИНА МОСИ
Број: 01-19/11
Соколац, 12.05.2011. године
На основу члана 7. Пословника о раду Скупштине МОСИ , Скупштина МОСИ на 1. редовној сједници,
одржаној дана 12.05.2011. године, доноси
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ЗА К Љ У Ч А К
Члан 1.
На 48. МОСИ Соколац 2011. године такмичење у атлетици одржаће се 07. и 08. јула
2011.године због раније заказаних државних такмичења.
Члан 2.
Закључак ступа на снагу даном доношење и биће објављен на оглосној табли Општине Соколац.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ МОСИ
Маџагаљ Данко

1. Предсједнику ОО
2. Скупштини МОСИ,
3. А/А.

Међуопштинске омладинске спортске игре (у даљем тексту: МОСИ) су традиционална смотра и
манифестација спорта и физичке културе општина учесница из Федерације Босне и Херцеговине, Републике
Српске, Црне Горе и Србије.
МОСИ обухватају 32 општине.
Из Федерације Босне и Херцеговине (2): Горажде и Устиколина.
Из Републике Српске (8): Вишеград, Калиновик, Ново Горажде, Рогатица, Рудо, Соколац, Фоча и Чајниче.
Из Црне Горе (8): Беране, Бијело Поље, Жабљак, Колашин, Мојковац, Плав, Пљевља Рожаје и Плужине.
Из Србије (13): Ариље, Бајина Башта, Ивањица, Косјерић, Нова Варош, Нови Пазар, Пожега, Прибој,
Пријепоље, Сјеница, Тутин, Ужице и Чајетина.
МОСИ значајно доприносе упознавању и зближавању младих, развоју спорта и физичке културе,
изградњи спортских објеката и стварању услова за организовано и масовно бављење спортом.
У циљу регулисања међусобних односа, права, обавеза и одговорности потписника и организација и
заједница које учествују у организацији МОСИ :
1. Републичка министарства за спорт,
2. Републички савези за спорт,
3. Скупштине општина учесница МОСИ,
заједнички утврђују

СПОРАЗУМ О ОРГАНИЗАЦИЈИ
МЕЂУОПШТИНСКИХ ОМЛАДИНСКИХ СПОРТСКИХ ИГАРА
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Потписници су се договорили да је организовање Међуопштинских омладинских спортских игара (у
даљем тексту : МОСИ) дјелатност од посебног друштвеног интереса.
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Члан 2.

МОСИ обухватају :

Васпитни рад,
Развијање и активно бављење спортом и физичком културом,
Изградњу материјалне базе физичке културе,
Развијање и ширење културе,
Заштиту и унапређење животне средине
Члан 3.

Задаци МОСИ су :

Свестрано васпитање младе генерације,
Стална и систематска активност на масовном обухвату младих у јединствен плански систем такмичења са
свим фазама предтакмичења на нивоу општина,
Обезбеђење континуитета и масовности, тако да финални дио МОСИ као завршна смотра представља
најидеалнију селекцију – репрезентацију општина учесница,
Организација МОСИ сваке године, по могућству у првој половини мјесеца јула, или према договору учесница,
а уважавајући предлог Организационог одбора - општине домаћина,
Одржавање МОСИ, сваке године у другој општини – граду, према утврђеном принципу на бази броја општина
учесника из сваке републике, односно према одредбама члана 7. Правилника о конкурсу за додjелу
организације Међуопштинских омладинских спортских игара.
Члан 4.
Амблем Игара је у облику округлог штита.
Амблем садржи :
- двије стилизоване фигуре мушкарца и жене у покрету - вежбе са обручом и палицом, унутар
унутрашњег круга,
- текст по ободу спољашњег круга - на горњој половини амблема: МЕЂУОПШТИНСКЕ
ОМЛАДИНСКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ и укрштене ловорове гранчице на доњој половини амблема по ободу
спољашњег круга,
- олимпијски кругови, на доњој половини обода унутрашњег круга, односно на доњој половини између
унутрашњег и спољашњег круга, од којих се улјево и удесно до половине амблема пружају три линије које
симболично представљају три заставе,
- назив општине домаћина и годину одржавања Игара - на горњој половини обода унутрашњег круга,
односно на горњој половини простора између унутрашњег и спољашњег круга.
Боја амблема: основа амблема је бијела, стилизоване фигуре су у црној боји, текстови су плаве боје,
ловорове гранчице су жуте а олимпијски кругови и линије које симболично представљају заставе су црвене
боје.
Члан 5.
Застава Игара је небо плаве боје димензије 4,00 х 1,60 метара са амблемом Игара и натписом црвеном
бојом у горњем делу : ‘’Међуопштинске омладинске спортске игре’‘.
ОРГАНИ МЕЂУОПШТИНСКИХ ОМЛАДИНСКИХ СПОРТСКИХ ИГАРА
Члан 6.

Органи МОСИ су :
Скупштина,
Стални комитет,
Руководство такмичења завршне смотре.
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Скупштина МОСИ
Члан 7.

Скупштина је највиши орган МОСИ.
Скупштина МОСИ може бити редовна и ванредна.
Скупштина МОСИ у вријеме Завршне смотре има третман сталног засједања и траје као јединствена
седница.
Члан 8.
Скупштину МОСИ чине: по један делегат из сваке општине учеснице, три делегата општине домаћина
и по један делегат из сваке Републике.
Број чланова Скупштине зависи од броја општина учесница МОСИ.
У раду Скупштине може учествовати и више представника једне општине, с тим да право одлучивања
имају само верификовани делегати Скупштине.
Скупштина МОСИ :

Члан 9.

- Утврђује основне смиjернице развоја и унапређења МОСИ и активно учествује и утиче на општи
програм физичке културе на подручју које обухватају МОСИ у смислу усмjеравања рада и програма МОСИ,
- Доноси, допуњује и миjења Споразум, општа и посебна правила МОСИ, пропозиције, правилнике и
друга акта,
- Утврђује и креира политику и спровођење МОСИ,
- Као представничко тјело свих удружених општина, Скупштина МОСИ утврђује и спроводи
политику на основу потреба и задатака свих удружених општина. Та општа политика и усвојени програм
морају имати пуну сагласност, подршку и повјерење свих општина. На тај начин Скупштини МОСИ
припада статус легитимног представника свих учесница МОСИ,
- Доноси одлуке о пријему и искључењу општина са МОСИ,
- Бира чланове Сталног комитета, руководство такмичења, органе и комисије МОСИ, као и секретара
Скупштине,
- Доноси свој програм рада,
- Оцјењује рад и успех МОСИ,
- Истиче заслуге, награђује и предлаже за похвале и одликовања појединце и институције,
- Расправља о одлукама по жалбама донетим на Сталном комитету МОСИ као другостепеном органу
уколико нека од учесница тражи преиспитивање истих,
- Покреће иницијативу и усваја Споразум о заједничком финансирању дела трошкова МОСИ,
- Доноси Пословник о раду Скупштине МОСИ.
Члан 10.
Све остало је регулисано Пословником о раду Скупштине МОСИ.
Стални комитет МОСИ
Члан 11.
Стални комитет МОСИ је извршни орган Скупштине МОСИ.
Стални комитет МОСИ броји 15 чланова.
Делегати за Стални комитет бирају се по кључу :
- по 1 делегат републичких савеза спортова, односно Савеза спортова Федерације БиХ,
- 3 делегата заједничка за општине из Србије које учествују на МОСИ,
- по 2 делегата заједничка за општине из Црне Горе и Републике Српске које учествују на МОСИ и 1
делегат из општине из Федерације БиХ,
- делегат општине домаћина МОСИ,
- секретар Сталног комитета МОСИ и
- делегат општине организатора наредних МОСИ.
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Члан 12.
Стални комитет МОСИ ради на основу Пословника о раду Сталног комитета МОСИ, кога усваја
Скупштина МОСИ.
Руководство такмичења МОСИ
Члан 13.
Руководство такмичења МОСИ је оперативни орган Скупштине МОСИ који руководи цјелокупним
такмичењем и у потпуности организује и спроводи програм финалне смотре МОСИ.
Руководство такмичења МОСИ бира Скупштина МОСИ, а на предлог Организационог одбора и
Сталног комитета МОСИ.
Члан 14.
Руководство такмичења МОСИ је посебно овлашћен орган Скупштине МОСИ и у свом раду дјелује
оперативно и одлучује потпуно самостално.
Руководство такмичења МОСИ чине :
- главни руководилац такмичења МОСИ,
- технички руководилац такмичења МОСИ,
- предсједник Збора судија МОСИ – врховни судија,
- предсједник комисије за информисање и издавање службеног билтена МОСИ и
- секретар руководства такмичења МОСИ.
Члан 15.
Руководство такмичења МОСИ ради по Правилнику о раду руководства такмичења који усваја
Скупштина МОСИ.
Помоћни органи Скупштине МОСИ
Члан 16.

Помоћни органи Скупштине МОСИ су :
- судијске комисије по спортским гранама,
- врховна судијска комисија,
- комисија за жалбе и дисциплинске прекршаје,
- бодовна комисија.
Сви наведени помоћни органи Скупштине МОСИ раде по Правилнику који усваја
Скупштина МОСИ.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Све остало је регулисано Општим правилима МОСИ које доноси Скупштина МОСИ.
Члан 18.
Споразум о организацији Међуопштинских омладинских спортских игара ступа на снагу по усвајању
од стране Скупштине МОСИ.
ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ МОСИ
Члан 1.
Скупштином МОСИ руководи предсједник Скупштине кога бира Скупштина МОСИ на својој првој
сједници која се сазива на приједлог Организационог одбора општине домаћина и Сталног комитета МОСИ.
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Члан 2.
Скупштина ради и одлучује на својим сједницама.
Члан 3.
Мандат члановима Скупштине траје 4. године уз могућност реизбора.
Члан 4.
Прву сједницу Скупштине сазива предсједник Организационог одбора МОСИ у договору са Сталним
комитетом МОСИ а најкасније мјесец дана од конституисања Организационог одбора.
Члан 5.
Скупштина МОСИ се састаје према потреби, а најмање два пута у току године.
Скупштину МОСИ сазива предсједник најмање десет дана пре одржавања и предлаже дневни ред.
Предсједнику у раду помаже секретар Сталног комитета МОСИ.
Скупштина се може сазвати и на захтјев најмање 1/3 делегата Скупштине МОСИ,
Скупштину МОСИ може сазвати и Стални комитет МОСИ.
Члан 6.
Скупштина МОСИ пуноважно одлучује само ако је присутно више од половине делегата. У противном
седница се одлаже и заказује нова за 7 дана.
Члан 7.
Скупштина МОСИ доноси акта у виду одлука, закључака, препорука,правилника и других докумената.
Члан 8.
Скупштина МОСИ одлучује већином гласова присутних делагата.
Члан 9.
Одлуке се доносе јавним гласањем дизањем руке чланова Скупштине.
Члан 10.
На основу поднјетог приједлога, Скупштина може одлучити да се о одређеном питању тајно гласа.
Тајно гласање се врши на истообразним овјереним гласачким листићима.
Тајним гласањем руководи Радно предсједништво, с тим да сваки заинтересовани члан Скупштине
може контролисати поступак подјеле гласачких листића и њиховог прегледа након обављеног гласања.
Члан 11.
Одлуке и друга акта која су у вези са Споразумом о организацији МОСИ обавезна су за све општине
учеснице МОСИ.
Члан 12.
Ванредна Скупштина МОСИ се сазива по истом поступку као и редовна. Ванредна Скупштина се
сазива и одлучује само о конкретним питањима због којих је сазвана.
Члан 13.
Скупштина МОСИ ради по Споразуму о организацији МОСИ и овом Пословнику.
Члан 14.
Овај Пословник ступа на снагу даном усвајања на седници Скупштине МОСИ.
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ПОСЛОВНИК О РАДУ СТАЛНОГ КОМИТЕТА МОСИ
Члан 1.
Стални комитет Међуопштинских омладинских спортских игара је извршни орган Скупштине МОСИ.
Члан 2.
Стални комитет МОСИ броји 15 чланова. Чланови Сталног комитета МОСИ бирају се по кључу:
- делегат Општине домаћина МОСИ – предсједник Сталног комитета МОСИ
- делегат Општине домаћина наредних МОСИ – подпредсједник Сталног комитета МОСИ,
- делегат Општине домаћина МОСИ - секретар Сталног комитета МОСИ,
- три делегата заједничка за општине учеснике из Србије,
- два делегата заједничка за општине учеснике из Црне Горе,
- један делегат заједнички за општине учеснике из Федерације БиХ,
- по један делегат републичких савеза спортова, односно Савеза спортова Федерације БиХ,

МОСИ.

Члан 3.
Делегате из члана 2. предлажу:
- извршни органи савеза спортова и ресорна министарства за спорт,
- делегати Скупштине општине република учесница МОСИ,
- представнике општине домаћина и секретара Сталног комитета предлаже Организациони одбор

Члан 4.
Мандат чланова Сталног комитета МОСИ траје двије године, изузев предсједника и секретара
Комитета МОСИ чији мандати трају једну годину. За члана Комитета МОСИ мандат може престати и прије
истека времена на које је изабран, уколико буде опозван од органа који су га делегирали.
Члан 5.
Стални комитет МОСИ састаје се по потреби, а у току трајања МОСИ Комитет одржава сједнице
сваког дана. Комитет МОСИ може одлучивати ако сједници присуствује више од половине чланова и одлуке
доноси већином гласова присутних чланова.
Члан 6.

Надлежности Сталног комитета МОСИ:
Припрема материјале за Скупштину МОСИ;
Стара се о извршењу одлука и закључака Скупштине МОСИ;
Припрема предлоге, измјене и допуне Споразума о оргагнизацији МОСИ договара и друге нормативне акте и
предлаже их скупштини на усвајање;
Организује акције и друге мјере за унапређење програма МОСИ;
Бира предсејдника, потпредсједника и секретара Комитета МОСИ;
Заступа Скупштину МОСИ у оквиру датих овлашћења и именује представнике у друге организације и форуме;
Према потреби формира своја радна тијела за обављање посебних задатака;
Учествује у раду на сједницама Скупштине МОСИ;
Сарађује са Организационим одбором општине домаћина МОСИ;
Доноси годишњи програм рада;
Усваја сатницу и програм МОСИ;
Као другостепени орган одлучује по жалбма на одлуке комисија, прати рад судијске комисије, односно судија;
Прати рад бодовне комисије и отклања недостатке у службеном билтену;
Припрема предлог оцјена рада и успеха МОСИ;
Предлаже Скупштини МОСИ признања, похвале и одликовања за појединце, екипе и институције и додељује
награду за фер-плеј на играма према утврђеним критеријумима;
Одлучује и о другим питањима која су у надлежности Комитета која су утврђена општим актима и одлукама
Скупштине МОСИ.
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Члан 7.
Предсједник Сталног комитета МОСИ:
Предсједника Сталног комитета МОСИ бира Стални комитет МОСИ из реда својих чланова, по
правилу делегата општине домаћина МОСИ,
Мандат предсједника Сталног комитета МОСИ траје годину дана.
Предсједник Сталног комитета МОСИ обавезан је да:
- заказује сједнице Сталног комитета МОСИ и стара се о припремама сједница Сталног комитета и
Скупштине МОСИ;
- координира послове између Сталног комитета, Скупштине МОСИ и Организационог одбора
општине домаћина;
- обавља и друге послове и задатке утврђене Пословником, одлукама и закључцима Скупштине
МОСИ.
За свој рад предсједник је одговоран Сталном комитету и Скупштини МОСИ.
Члан 8.
Потпредсједник Сталног комитета МОСИ:
Потпредсједника Сталног комитата МОСИ бира Стални комитет из реда својих чланова на предлог
домаћина наредних Игара.
Потпредсједник Сталног комитета МОСИ најнепосредније сарађује са предсједником и обавља
послове из надлежности за које га Стални комитет овласти.
У свему замјењује предсједника Сталног комитета за време његовог одсуства.
За свој рад одговоран је Сталном комитету МОСИ.
Члан 9.
Секретар Сталног комитета МОСИ:
Секретара Сталног комитета МОСИ бира Стални комитет МОСИ из редова истакнутих друштвеноспортских радника општине домаћина.
Мандат секретара Сталног комитета траје годину дана.
Секретар Сталног комитета обавезан је да:
Организује све адаминистративне и техничке послове и стара се о благовременом спровођењу одлука Сталног
комитета;
Заједно са предсједником Сталног комитета припрема седницу МОСИ;
Брине о цјелокупној документацији Сталног комитета и Скупштине МОСИ,
Комплете билтена са свим закључцима и одлукама Скупштине МОСИ доставља републичким спортским
савезима а последњи билтен свим учесницама.
Члан 10.
Сједиште Сталног комитета МОСИ је у општини организатора Игара.
Члан 11.
Стални комитет МОСИ ради на сједницама, придржавајући се Пословника о раду и Споразума о
организацији МОСИ. Сједнице се заказују 7 дана прије одржавања.
Члан 12.
Радом Сталног комитета руководи предсједник Сталног комитета. У случају његове спрјечености
руководи потпредсједник, а ако је и он спречен, а на дневном реду су питања чије рјешавање не трпи
одлагање, сједницом руководи члан Сталног комитета кога одреде присутни чланови.
Члан 13.
О питању које је на дневном реду сваки члан Сталног комитета може расправљати на сједници, по
правилу два пута уз обавезу толеранције и коректности.
Ако учесник у расправи не буде толерантан према мишљењу осталих чланова Сталног комитета,
предсједник, односно председавајући може му одузети ријеч.
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Члан 14.
Предсједавајући може у циљу ефикаснијег рада ограничити дискусију на вријеме за које се Стални
комитет изјасни.
Члан 15.
У раду Сталног комитета могу учествовати чланови Скупштине, Организационог одбора МОСИ и
друга заинтересована лица – потписници Споразума о организацији МОСИ, представници привредних и
других организација од значаја за МОСИ али без права гласа при одлучивању.
Члан 16.
Ако се догоди да због парног броја присутних не може да се донесе одлука у првом кругу, гласање се
понавља послије допунских објашњења.
Ако ни у поновљеном гласању одлука не буде донијета спорно питање се одлаже ако није везано за
рок.
Ако је питање везано за рок, одлука се доноси уз консултацију телефоном или на други начин, неког од
чланова Сталног комитета који не присуствују седници или уз обезбеђење присуства неопходног броја
чланова.
Члан 17.
Прву сједницу Сталног комитета сазива, отвара и до избора предсједника, предсједава предсједник
Сталног комитета из претходне године, а у случају његовог одсуства замењује га подпредсједник.
Члан 18.
Измене и допуне овог Пословника врше се на начин и по поступку који важи за његово доношење.
Члан 19
Овај Пословник ступа на снагу даном усвајања на седници Скупштине МОСИ.

ПРАВИЛНИК О РАДУ РУКОВОДСТВА ТАКМИЧЕЊА И
КОМИСИЈА МОСИ
Члан 1.
Руководство такмичења МОСИ је оперативни орган Скупштине МОСИ који руководи целокупним
такмичењем.
Члан 2.
Руководство такмичења МОСИ бира Скупштина МОСИ а на предлог Организационог одбора и
Сталног комитета МОСИ.
Члан 3.
Руководство такмичења МОСИ сачињавају:
- Главни руководилац такмичења МОСИ;
- Технички руководилац такмичења МОСИ;
- Предсједник Збора судија МОСИ- врховни судија;
- Руководилац за информисање и издавање службеног билтена МОСИ;
- Секретар.
Члан 4.
Главни руководилац такмичења МОСИ стара се за потпуно спровођење сатнице и других услова
такмичења. Главни руководилац такмичења МОСИ сарађује са Сталним комитетом МОСИ и дужан је да
редовно обавештава Стални комитет о току такмичења. Главни руководилац такмичења присуствује седницама
Сталног комитета МОСИ.
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Члан 5.
Технички руководилац такмичења МОСИ је лице које на основу усвојеног програма МОСИ организује,
припрема и потпуно остварује спортски програм над којим има стални увид и за који је одговоран.
Технички руководилац је дужан да обезбеди све потребне услове (терен, објекте, опрему, прибор,
реквизите и остало за нормално и успешно одржавање МОСИ).
На захтјев Сталног комитета МОСИ отклања све недостатке како би се Игре одржале без тешкоћа и у
предвиђеном року.
Члан 6.
Предсједника Збора судија МОСИ бира Скупштина из састава судија неке од република, по правилу из
судијске организације општине домаћина.
Предсједник збора судија руководи Збором судија а за свој рад одговоран је Скупштини МОСИ.
Члан 7.
Руководилац за информисање и издавање службеног билтена МОСИ је лице које сређује, обрађује,
обавјештава, објављује и издаје све званичне, овјерене и регистроване податке, резултате и информације
путем расположивих гласила и Билтена МОСИ.
Члан 8.
Секретар је лице које обезбеђује ефикасно и благовремено пристизање свих података и информација у
вези са такмичењем и одговоран је за исправност свих докумената. Секретар уредно води службену
документацију такмичења.
Члан 9.
Комисије:
- Врховна судијска комисија састоји од од три члана:
- Предсједник Збора судија – врховни судија;
- Делегат Сталног комитета МОСИ;
- Члан Збора судија.
Врховна судијска комисија прати рад Збора судија, координира делегирање и распореде и брине се о
свим другим питањима судијске службе МОСИ.
Члан 10.
О цјелокупном току суђења врховна судијска комисија извјештава редовно Скупштину МОСИ.
Члан 11.
За учињене прекршаје према правилима судијске организације, односно гране спорта, судија може
бити кажњен удаљавањем са МОСИ уз обавештење надлежној судијској организацији републике из које је
судија делегиран. Уколико се ради о већем прекршају предсједник Збора судија дужан је да писмено обавјести
Стални комитет МОСИ о цјелокупном догађају.
Члан 12.
Предсједник Збора судија, да би покренуо поступак, дужан је да узме писмену изјаву од судије,
делегата и руководиоца те гране спорта и на основу тако комплетне документације покрене дисциплински
поступак. У случају подношења жалбе комплетан материјал доставља Сталном комитету МОСИ на даљи
поступак.
Члан 13.
Судијске комисије по спортским гранама сачињавају по тројица судија који суде на Играма а именује
их Збор судија на састанку пре почетка Игара. За предсједника Комисије именује се судија најстарији по
рангу.
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Члан 14.
Судијске комисије по спортским гранама врше делегирање судија за утакмице, прате рад судија, утичу
на уједначеност критеријума суђења, отклањају учињене грешке и пропусте.
Члан 15.
Чланове Комисије за жалбе и дисциплинске прекршаје именује Скупштина МОСИ.
Комисију за жалбе и дисциплинске прекршаје сачињавају Предсједник Скупштине МОСИ 4. стална
члана (из сваке републике по један) и 2 променљива члана и то: руководилац гране спорта и један члан Збора
судија за грану спорта кога делегира Збор судија.
Члан 16.
Комисија за жалбе и дисциплинске прекршаје решава све пријаве за дисциплинско кажњавање у првом
степену.
Пријаве се подносе у року од једног сата од момента завршетка спортског сусрета.
Председник Комисије, да би могао да покрене поступак, дужан је да поред поднесене жалбе приговора прибави писмену изјаву од окривљене странке, судије, делегата и руководиоца те гране спорта па да
на основу прикупљене документације покрене поступак.
Члан 17.
Све одлуке за жалбе и дисциплинске прекршаје морају бити у складу са Споразумом о организацији
МОСИ и другим нормативним актима као и актима струковног савеза.
Члан 18.
Одлуку по жалби – приговору, Комисија мора донјети у року од два сата од момента подношења жалбе
– приговора.
Члан 19.
На одлуку Комисије може се уложити приговор – жалба у року од два сата од уручене одлуке Комисије,
Сталном комитету МОСИ који је другостепени орган.
Члан 20.
Бодовна комисија састоји се од пет чланова:
Три члана Скупштине МОСИ;
Главни руководилац тамичења по функцији;
Руководилац за информисање и издавање службеног Билтена МОСИ, по
функцији.
Члан 21.
Бодовна комисија има задатак да води евиденцију и сумира освојене бодове у такмичењу екипа и
појединаца и прогласи победника МОСИ.
Бодовна комисија у свом раду придржава се донјетих и усвојених правила МОСИ као и општих и
посебних пропозиција.
Члан 22.
На рад Бодовне комисије може се уложити жалба – приговор Сталном комитету МОСИ, најкасније у
року од 4 сата од изласка службеног Билтена.
Члан 23.
Овај правилник ступа на снагу даном усвајања на седници Скупштине МОСИ.
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ПРАВИЛНИК О КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
МЕЂУОПШТИНСКИХ ОМЛАДИНСКИХ СПОРТСКИХ ИГАРА
Члан 1.
Све општине учеснице МОСИ имају право да поднесу захтев за кандидатуру за организовање МОСИ.
Захтјев се подноси писмено и са одговором на све захтеве који се предвиђају Конкурсом о организацији
МОСИ.
Члан 2.
Конкурс и услове конкурса расписују Стални комитет МОСИ на основу Споразума о организацији
МОСИ као и других посебних одлука Скупштине МОСИ. Конкурс се расписује посебним актом или у Билтену
МОСИ најкасније три мјесеца прије одлучивања о организатору наредних МОСИ.
Услови Конкурса:
- Да је учесник на конкурсу учествовао на МОСИ најмање 3 пута;
- Да посједује овлашћење Скупштине општине о сагласности за организацију МОСИ, као гаранцију
обезбеђења средстава и објеката потребних за одржавање МОСИ;
- Кандидат за организацију МОСИ посебно треба да обезбиједи:
довољан број објеката по свим спортским гранама;
опрему, прибор, реквизите и остале услове за нормално одвијање програма МОСИ;
исхрану и смјештај за такмичаре и остале учеснике игара.
Члан 3.
Кандидатура за организовање МОСИ подноси се најкасније 15 дана прије одлучивања о Општини
домаћину наредних МОСИ.
Члан 4.
На основу захтјева о кандидтури и услова Конкурса, Стални комитет ће увидом у све околности
сачинити посебну анализу и предложити Скупштини организатора наредних МОСИ.
Члан 5.
О именовању и проглашавању општине домаћина МОСИ, одлучује Скупштина МОСИ гласањем.
За општину домаћина проглашава се она која је добила највише гласова.
За сваку општину гласа се појединачно.
Члан 6.
Избор општине домаћина врши се увек за наредне три године унапред. Ово се чини из разлога да се на
овај начин будућим организаторима остави што дужи рок за успешну припрему за одржавање МОСИ.
После сваког одлучивања и завршеног процеса у смислу овог члана убудуће би се увек одлучивало о
трећем по реду организатору МОСИ унапрјед за трећу годину.
Члан 7.
Финална такмичења МОСИ се одржавају сваке године у другој општини, односно у другој републици
по принципу четворогодишњих циклуса. У оквиру једног четворогодишњег циклуса општинама Србије
припадају два финала, Црне Горе једно и, општинама Републике Српске и Федерације БиХ још једно.
Предност у додјељивању организације Игара даће се оној општини републике која је на реду а која
још није била организатор МОСИ, уз претходну сагласност републичке спортске институције, под условом да
испуњава предвиђене критеријуме из члана 2. овог Правилника.
Члан 8.
Скупштина МОСИ уз претходно обављање консултација са републичким савезом спортова и
министарством спорта надлежне републике може уступити јубиларне МОСИ појединим општинама без обзира
на редослед учешћа општина, односно република.
У том случају, дакле уколико се у четворогодишњем циклусу промјени редослед република у
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организовању финалних такмичења, у наредном четворогодишњем циклусу, право организовања финалне
приредбе, уместо републике организатора јубиларних МОСИ, стиче општина републике којој је у претходном
циклусу то право ускраћено.
Јубиларне МОСИ сматрају се оне МОСИ чији се редни број одржавања завршава нулом.
ПРАВИЛНИК О ЖРЕБАЊУ ЕКИПА НА
МЕЂУОПШТИНСКИМ ОМЛАДИНСКИМ СПОРТСКИМ ИГРАМА
Члан 1.
Жребање екипа за такмичење на МОСИ одржава се најмање 20 дана пре почетка одржавања Игара у
општини која је домаћин Игара. Препоручује се да се жребање врши на дан сједнице Скупштине МОСИ која
потврђује коначне пријаве.
Члан 2.
О мјесту, дану и времену одржавања жреба Стални комитет и Организациони одбор МОСИ
обавјештавају писмено све општине учеснице. Жребање је јавно.
Члан 3.
Жребом руководи комисија у саставу: главни руководилац такмичења или његов замјеник, врховни
судија МОСИ и секретар руководства такмичења.
Члан 4.
Жребање се врши за спортске гране: одбојка, кошарка, рукомет, стони тенис, шах, мали фудбал, фудбал
и тенис.
Члан 5.
Жребање у мушкој и женској конкуренцији у одбојци, кошарци, рукомету, стоном тенису, малом
фудбалу и тенису врши се путем формирања квалификационих група уз примену Бергерових таблица.
Број квалификационих група, па и финалних, као и број екипа у њима диктира број пријављених екипа
задовољавајући следеће принципе:
1. Уколико је пријављено испод шест екипа све екипе играју као финална група.
2. Уколико је пријављено шест екипа, у квалификацијама се формирају две групе по три екипе. Финале
се игра путем три утакмице за пласман 1 – 2, 3 – 4 и 5 – 6 место. Игра се укупно у квалификацијама шест
утакмица и у финалу три.
3. Уколико је пријављено седам екипа у квалификацијама се формира једна група са 4 и друга са 3
екипе. Финале се игра путем три утакмице, за пласман на 1 - 2, 3 - 4, 5 - 6 место, а четвртопласирана екипа из
квалификационе групе заузима седмо место. Укупан број утакмица је 12.
4. Уколико је пријављено 8 екипа у квалификацијама се формирају две групе са 4 екипе. Финале се
игра путем 4 утакмице за пласман на 1 - 2, 3 - 4, 5 - 6, 7 - 8 место. Број утакмица је 16.
5. Уколико је пријављено 9 екипа, у квалификацијама се формирају три групе по три екипе. Финале се игра
путем три утакмице за пласман на 1 – 2 - 3, 4 – 5 - 6, 7 – 8 - 9 место. Број утакмица је 18.
6. Уколико је пријављено 10 екипа у квалификацијама се формирају две групе са три екипе и једна група са 4
екипе. Финале се игра путем три утакмице за пласман на 1-2-3, 4-5-6, 7-8-9 место, док четворопласирана екипа
из квалификационе групе аутоматски заузима 10 место. Број утакмица је укупно 21.
7. Уколико је пријављено 11 екипа у квалификацијама се формирају две групе по 4 екипе и једна група
са 3 екипе. У финалу се формирају три групе са по три екипе а у борби за десето место у директном сусрету се
састају четворопласирани из квалификационих група. Број утакмица је укупно 25.
8. Уколико је пријављено 12 екипа у квалификацијама се формирају три групе по 4 екипе. У финалу се
формирају 4 групе са по три екипе. Број утакмица је укупно 30.
9. Уколико је пријављено 13 екипа, у квалификацијама се формирају три групе са три екипе и једна
група са 4 екипе. У финалним групама у борбама за пласман, примењује се скраћени унакрсни систем
такмичења у коме се састају победници А и Д, односно Ц и Б, а затим побједници сусрета играју за пласман за
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1 – 2 место а поражени за пласман за 3 – 4 место. За пласман од 5 – 8 места на истовјетан начин се састају
другопласирани по групама, и за пласман од 9 – 12 места трећепласирани по групама. Четвртопласирана екипа
из квалификационе групе аутоматски заузима 13. место. Број утакмица је 27.
10. Уколико је пријављено 14 екипа у квалификацијама се формирају двије групе са 4 екипе и двије
групе са 3 екипе. У финалним групама у борбама за пласман, примењује се скраћени унакрсни систем
такмичења у коме се састају побједници А и Д, односно Ц и Б, а затим побједници сусрета играју за пласман
за 1 – 2 место а поражени за пласман за 3 – 4 место. За пласман од 5 – 8 места на истовјетан начин се састају
другопласирани по групама, и за пласман од 9 – 12 места трећепласирани по групама. Четвртопласиране екипе
из квалификационих група играју за пласман за 13 – 14 место. Број утакмица је укупно 31.
11. Уколико је пријављено 15 екипа у квалификацијама се формирају три групе са 4 екипе и једна група
са 3 екипе. У финалним групама у борбама за пласман, примјењује се скраћени унакрсни систем такмичења у
коме се састају победници група А и Д, односно Ц и Б, а затим побједници сусрета играју за пласман за 1 – 2
место а поражени за пласман за 3 – 4 место. За пласман од 5 – 8 места на истовјетан начин се састају
другопласирани по групама, и за пласман од 9 – 12 места трећепласирани по групама. За пласман од 13 – 15
места прво играју четвртопласиранае екипе из група Б и Ц, а затим четвртопласирана екипа из групе А са
побједником сусрета Б4 – Ц4. Победник из тог меча је на 13. а поражени на 14. мјесту. Петнаеста је екипа која
је поражена у сусрету Б4 - Ц4. Број утакмица је укупно 35.
12. Уколико је пријављен максималан број од 16 екипа у квалификацијама се формирају 4 групе са по 4
екипе. У финалним групама у борбама за пласман, примјењује се скраћени унакрсни систем такмичења у коме
се састају побједници група А и Д, односно Ц и Б, а затим побједници сусрета играју за пласман за 1 – 2 место
а поражени за пласман за 3 – 4 место. За пласман од 5 – 8 места на истовјетан начин се састају другопласирани
по групама, за пласман од 9 – 12 места трећепласирани по групама а за пласман од 13 – 16 места
четвртопласирани по групама. Тиме се смањује број утакмица за 8 а такође добија реалан пласман екипа за
бодовање за свеукупни пласман. Укупан број утакмица је 40.
Члан 6.
Квалификационе групе се обиљежавају великим почетним словима абецеде.
Свака група има носиоца који се у групи жреба према пласману са претходних МОСИ, а поставља се
увек на број 1 што омогућава да код формирања групе од 3 или 5 екипа у првом колу буде слободан.
Жребање осталих екипа се обавља настављањем читања са списка пријављених и извлачењем цедуље
са ознаком А, Б, Ц, Д а увршћење се врши на следећи слободан број у истоименој групи. Оваквим начином се
уједно жреба и распоред играња екипа по колима.
Члан 7.
Жребање у шаху за мушке и женске екипе врши се компјутерским паровањем.
У случају непарног броја пријављених и жребаних екипа, екипа жребана на
последњем броју добија у првом колу 3,5 поена у мушкој, односно 1,5 поена у женској конкуренцији.
За потребе жребања у шаху, обавезно је достављање формираног основног састава екипе са званичним
FIDE рејтингом сваког појединачног играча, на основу којег ће се одредити редни број екипе.
Члан 8.
За жребање у фудбалу направи се шема (костур) са 16 учесника и обележи одозго на доле бројевима од
1 до 16. На број 1 поставља се као носилац победник у фудбалу са претходних игара, на број 16
другопласирани, на број 9 трећепласирани и на број 8 четвртопласирани са претходних Игара (или по горњем
редоследу пријављене а најбоље пласиране екипе са претходних МОСИ). Остале екипе се затим жребају на
остала места.
Уколико је пријављено мање од 16 екипа , остављају се слободни носиоци почев од броја 1,16,9,8.
Члан 9.
Комисија за жреб након сваког извршеног жребања по спортским гранама чита присутним састав група
и распоред утакмица првог кола.
Комплет жреб са редоследом и сатницама играња мора бити публикован у првом наредном службеном
Билтену МОСИ и достављен свим општинама учесницима на седам дана пре почетка такмичења.
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ПРАВИЛНИК О ПРОГЛАШЕЊУ НАЈБОЉЕ ЕКИПЕ –
ОПШТИНЕ У СПОРТСКОМ ПОНАШАЊУ
Члан 1.
Критеријуми за проглашење најбоље екипе у спортском понашању су:
- Достављање на вријеме претходних и коначних пријава по општим правилима МОСИ,
- Достављање уредне документације која се односи на легитимације и генералне спискове,
- Наступ у дефилеу у спортској опреми као и број такмичара на дефилеу из квоте пријављених,
- Примјерно понашање такмичара са следећим елементима (понашање у просторијама за смјештај и
одржавање хигијене, понашање на мјесту исхране и понашање на јавним местима и за време културно –
забавних приредби),
- Организовање колективног живота и понашање екипа везаних за смјештај, исхрану и одлазак на
спортске и друге приредбе,
- Изузетно фер и спортско понашање појединаца и екипа,
- Организован наступ на завршној свечаности – проглашењу побједника МОСИ.

екипе,

Члан 2.
Не могу конкурисати за најбољу екипу у спортском понашању они који направе следеће преступе:
- Подношење неоправданих жалби,
- Давање нетачних података о такмичарима,
- Код оправданих интервенција органа безбједности ради понашања такмичара и чланова руководства
- Ради прекида утакмица због неспортског понашања чланова појединих екипа.
Члан 3.
Жири за проглашење и додељивање пехара за најбољу екипу у спортском понашању сачињавају:
- Делегат Скупштине МОСИ,
- Предсједник Организационог одбора општине домаћина,
- Два представника средстава јавног информисања,
- Представник туристичке организације града домаћина.

Члан 4.
Дародавац пехара за најбољу екипу – општину у спортском понашању је по правилу туристичка
организација града домаћина.
ОПШТА ПРАВИЛА МЕЂУОПШТИНСКИХ ОМЛАДИНСКИХ
СПОРТСКИХ ИГАРА
Члан 1.
Међуопштинске омладинске спортске игре обухватају територију: Федерације Босне и Херцеговине,
Републике Српске, Републике Србије и Републике Црне Горе.
На МОСИ имају право учешћа све општине поменутог подручја. Један од услова стицања права
учешћа на МОСИ је усвајање Споразума о приступању и организацији МОСИ.
Члан 2.
Општине учеснице обавезно се пријављују на МОСИ организатору – општини домаћину најмање
мјесец дана прије почетка Игара.
У циљу успјешног планирања припрема, смјештаја, програма итд. сви учесници су обавезни да по
захтјеву општине домаћина доставе претходну пријаву учешћа по спортским гранама најкасније три мјесеца
прије почетка Игара.
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Члан 3.
Такмичари који представљају општину учесницу МОСИ морају имати доказ о мјесту рођења на
подручју те општине или доказ о сталном пребивалишту на подручју општине коју представљају на МОСИ.
Члан 4.
Такмичари на Играма морају имати такмичарску легитимацију са фотографијом, која представља
основни документ идентификације сваког такмичара, а у случају потребе идентификација се може вршити на
основу личне карте, пасоша и извода из матичне књиге рођених. Такмичарска легитимација мора да садржи
овјеру:
- Надлежне здравствене службе општине.
- Штаба МОСИ општине домаћина.
- Општине учеснице МОСИ дужне су сачинити генерални списак свих учесника Игара, а који мора
бити овјерен од пријавно – одјавне службе министарства унутрашњих послова општине учеснице.
- Број такмичарске легитимације мора бити истовјетан са бројем из генералног списка.
- Примјер обрасца генералног списка се налази у прилогу ових правила а општине учеснице Игара су
дужне да исти неизоставно користе.
За досљедну примјену овог члана одговорна су руководства општинских екипа.
Члан 5.
Руководство општинске екипе мора имати најмање три члана, од којих један треба да је делегат
Скупштине МОСИ.
Члан 6.
Један такмичар може током Игара наступити највише у три гране спорта.
Члан 7.
Екипа учесница на МОСИ мора бити једнообразно обучена у спортској униформи. Сви такмичари
морају бити одјевени у прописану спортску опрему.
Члан 8.
Руководство екипе општине учеснице на Играма дужно је водити бригу о понашању својих такмичара
и одговорно је за дисциплину и понашање сваког члана.
За дисциплинске прекршаје, према тежини прекршаја, екипа учесница мора се казнити одузимањем
бодова у свеукупном збиру бодова, а за теже прекршаје може се дисквалификовати у једној грани спорта или
пак комплетна екипа општине учеснице.
Члан 9.
Свака екипа обавезна је да на дефиле изведе комплетну екипу према пријављеном броју и обучену у
спортској опреми.
За неучествовање у дефилеу екипа ће се кажњавати одузимањем до 100 бодова из свеукупног збира
бодова.
Члан 10.
Пре почетка такмичења у свакој грани спорта вођа екипе дужан је надлежном делегату пружити на
увид такмичарске легитимације свих такмичара које пријављује у записник.
Члан 11.
За нетачно давање података или фалсификовање такмичарске легитимације кажњавају се и екипа и
такмичар.
Уколико се утврди да је у екипи неке општине учествовао неки такмичар чији идентитет није у складу
са одредбама чланова 4 и 5 ових Правила, екипа у тој спортској грани се дисквалификује са Игара и нема
право на пласман а општина се кажњава одузимањем 100 бодова из укупног, односно свеукупног пласмана.
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Члан 12.
За сваки дисциплински прекршај, судија или делегат подносе пријаву Комисији за жалбе и
дисциплинске прекршаје која ће према правилницима односне гране спорта изрећи казну. Ако је такмичар
искључен аутоматски се суспендује и губи право учешћа и у другој грани спорта до одлуке Комисије за жалбе
и дисциплинске прекршаје.
За сваки дисциплински прекршај, судија, делегат као и руководилац такмичења те спортске гране
дужни су од прекршитеља узети писмену изјаву и исту, уз своју изјаву, доставити надлежном органу на
поступак.
Члан 13.
Свака екипа има право жалбе ако сматра да је оштећена због битне материјалне повреде правила и
непридржавања осталих докумената Игара.
Жалба на повреду правила на утакмици уноси се у записник о одржаној утакмици, а у писаној форми
подноси се Комисији за жалбе најкасније један сат по завршетку утакмице.
Члан 14.
Жалба на регистрацију играча може се уложити прије, за вријеме и после завршетка такмичења.
Члан 15.
Жалба која је уложена првостепеној комисији мора да се ријеши у року од два сата од тренутка
подношења. Неблаговремене жалбе неће се узимати у разматрање.
Члан 16.
Уколико општина – екипа није задовољна одлуком првостепеног органа има право да у року од два сата
од саопштавања одлуке достави жалбу другостепеном органу – Сталном комитету МОСИ.
Члан 17.
Уз сваку жалбу поднесену првостепеној комисији прилаже се кауција од 15.00 €
која се враћа у случају повољног ријешења жалбе.
Члан 18.
Изречене казне су коначне истеком права на жалбу или доношењем одлуке другостепеног органа
односно трећестепеног органа а извршне су објављивањем у службеном Билтену.
Члан 19.
Екипе општина учесница МОСИ дужне су да осигурају све своје такмичаре од евентуалних незгода и
повреда, а у спортским гранама бициклизам и карате без полисе осигурања такмичари не могу наступити.
Осигурање се може извршити у свакој општини учесници МОСИ.
Члан 20.
Све измене и допуне Општих правила и Посебних пропозиција за све гране спорта и начин бодовања
врши Скупштина МОСИ.
Члан 21.
Такмичење на МОСИ може се одржавати у следећим спортским гранама:
Мушкарци: атлетика, одбојка, кошарка, рукомет, стрељаштво, шах, стони тенис, планинарство, фудбал,
мали фудбал, карате, пливање, спортски риболов, тенис, бициклизам, кајак, куглање, гимнастика и
мотоциклизам.
Жене: атлетика, одбојка, кошарка, рукомет, стрељаштво, шах, стони тенис, планинарство, карате,
пливање, спортски риболов, тенис и куглање.
У зависности од могућности организатора Игара, исти ће предложити спортске гране у којима ће се
одржати такмичења.
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Члан 22.
Такмичење у екипној конкуренцији може се одржати у случају само ако је у једној од предвиђених
грана спорта пријављено најмање четири екипе.
Ако се пријави мањи број екипа од четири такмичење се неће одржати.
Пре почетка такмичења главни руководилац такмичења издаје саопштење у коме наводи у којим
гранама спорта ће се такмичење одржати.
Члан 23.
Општина, чија екипа без оправдања не наступи у некој од спортских дисциплина за коју је доставила
пријаву учешћа и за коју је жребана, казниће се одузимањем 100 бодова освојених у генералном пласману.
Као оправдан разлог сматра се здравствено стање на основу потврде лекара МОСИ.
Члан 24.
Екипа која без оправдања не наступи у одигравању утакмица за коначан пласман и екипа која
неоправдано напусти такмичење брише се из пласмана те спортске гране, односно остаје без бодова у
коначном пласману те спортске гране.
Члан 25.
Такмичење у екипним спортовима (одбојка, кошарка, рукомет, мали фудбал, стони тенис и тенис)
одвија се по једноструком бод систему путем квалификационих и финалних група.
Колико ће квалификационих група бити и колико екипа сачињавати групу, зависи од броја пријављених екипа
што је регулисано чланом 5 и 6 Правилника о жребању.
Такмичење у шаху се игра по швајцарском систему – компјутерско паровање.
Такмичење у фудбалу одвија се по куп систему а носиоци жреба се одређују према пласману са
претходних МОСИ.
Члан 26.
У спортским гранама: одбојка, кошарка, рукомет, стони тенис, мали фудбал, тенис и фудбал максимум
екипа које могу учествовати на МОСИ је 16. Кључ за добијање 16 екипа је следећи:
12 пријављених екипа по пласману са претходних МОСИ.
Општина домаћин уколико није у квоти предвиђених 12 екипа,
Преостала три или четири мјеста попуњава Стални комитет од пријављених екипа које нису у квоти у
претходних 12 или 13, по принципу из сваке републике по једна општина. Стални комитет у договору са
заинтересованим општинама утврђује начин укључивања ових општина. У осталим спортским гранама могу
учествовати све пријављене екипе, а за свеукупни пласман се бодује првих 16.
Члан 27.
Правила такмичења у свим предвиђеним гранама спорта регулишу се посебним пропозицијама за
сваку грану спорта.
Члан 28.
Све екипе победнице у свим гранама спорта у обе конкуренције стичу назив првака МОСИ за одређену
годину у одређеној дисциплини.
Члан 29.
Бодовање на МОСИ за екипни пласман врши се на сљедећи начин:

Страна 49 *Јул 2011. * Билтен 1

СОКОЛАЦ 2011.

48. М0СИ

АТЛЕТИКА

ОСТАЛИ СПОРТОВИ
Табела А
За спортске гране у којима учествују 4 екипе

Табела Б
За спортске гране у којима учествује од 5 до 8 екипа
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Табела Ц.
За спортске гране у којима учествују од 9 до 12 екипа

Табела Д.
За спортске гране у којима учествује од 13 до 16 екипа

Посебним пропозицијама МОСИ, у свим спортским гранама, регулисана су правила понашања.
Такмичења у свим спортским гранама одвијаће се у складу са правилима струковних савеза Србије , Црне
Горе, Републике Српске и Федерације БиХ, усклађених са потребама МОСИ, а за све што није предвиђено
Општим правилима примјењиваће се Посебне пропозиције.
Члан 30.
Екипни побједници се утврђују:
1. У свим гранама спорта по Посебним пропозицијама.
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2. Укупни побједник у мушкој и женској конкуренцији постаје она екипа – општина која у свим
спортовима у тој категорији сакупи највише бодова.
3. Свеукупни побједник постаје она екипа – општина која у свим спортовима и категоријама
(мушкарци и жене) сакупи највише бодова. У случају да двије или три екипе имају исти број бодова побједник
је она екипа која има више освојених првих мјеста.
П Р А В И Л Н И К
о додјели пехара, медаља и диплома најбољим екипама и појединцима за постигнуте резултате у појединим
гранама спорта на финалном делу МОСИ
Члан 1.
Овим Правилником се утврђује број пехара, медаља и диплома који се додјељују:
најбољим екипама и појединцима за постигнуте резултате у појединим гранама спорта,
најбољој екипи у спортском понашању,
најуспешнијој такмичарки,
најуспешнијем такмичару,
најкомплетнијој гостујућој општинској екипи,
укупном побједнику у женској конкуренцији,
укупном побједнику у мушкој конкуренцији и
свеукупном побједнику
Члан 2.
Пехари и дипломе за најбоље екипе по спортским гранама додјељују се :

Члан 3.
Сви пехари за екипне побједнике по спортским гранама, без обзира на број екипа учесника у одређеној
спортској грани и без обзира да ли је мушка или женска конкуренција, треба да буду исте величине и облика..
Најбољој екипи – Општини, у спортском понашању, најуспешнијој такмичарки, најуспешнијем такмичару и
најкомплетнијој гостујућој екипи није неопходно уручити пехар већ то може бити одговарајуће обељежје
општине домаћина Игара.
За укупног победника у мушкој и укупног победника у женској конкуренцији пехари треба да буду исте
величине и облика и већи од пехара предвиђених за екипне побједнике по спортским гранама.
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За свеукупног побједника пехар треба да буде већи од свих пехара који се додјељују.
Члан 4.
Медаље за најбоље екипе – појединце додјељују се :
АТЛЕТИКА

ОДБОЈКА

КОШАРКА

РУКОМЕТ

ШАХ
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СТОНИ

ТЕНИС

ПЛАНИНАРСТВО

ФУДБАЛ

МАЛИ

ФУДБАЛ

КАРАТЕ

Страна 54 *Јул 2011. * Билтен 1

СОКОЛАЦ 2011.

48. М0СИ

СПОРТСКИ

РИБОЛОВ

БИЦИКЛИЗАМ

ПОСЕБНЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ МЕЂУОПШТИНСКИХ ОМЛАДИНСКИХ СПОРТСКИХ ИГАРА
АТЛЕТИКА
Члан 1.
Такмичење у атлетици одржава се у појединачној и екипној конкуренцији у следећим дисциплинама:

За сваку дисциплину назначене су норме које такмичар мора испунити да би имао права учешћа на МОСИ. За
посљедње двије дисциплине, у табели за жене, одржаће се такмичење уколико се пријаве такмичари из
најмање четири града учесника МОСИ.
Резултати испод наведених норми не бодују се.
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Норме за сваку атлетску дисциплину утврђује Скупштина МОСИ на предлог Сталног комитета.
Члан 2.
Свака екипа у свим дисциплинама може пријавити само по два такмичара и њихови резултати се
бодују за свеукупни пласман.
Један такмичар-ка у току једног дана може наступити у две дисциплине, плус штафета, изузев
такмичарки на 800 метара и такмичара на 1500 и 3000 метара, који у току једног дана могу наступити само у
тим дисциплинама.
Члан 3.
Такмичења се одвијају према правилима Атлетског савеза матичне државе општине
домаћина,одредбама пропозиција такмичења у матичној држави општине домаћина и одредбама ових
пропозиција.
Члан 4.
Сви такмичари у дисциплинама бацања, скока у даљ и троскока имају право на по три покушаја у
квалификацијама. По осам такмичара-ки из квалификација са најбољим резултатима имају право на још три
покушаја. За коначан пласман (појединачно) узимају се и резултати из квалификација.
Уколико се у дисциплинама 800, 1500 и 3000 метара пријави више од 12 такмичара-ки, такмичење ће
се одржати по групама. Групе се формирају на основу постигнутих резултата ( резултати постигнути до
одржавања МОСИ) који морају бити назначени у пријави. Редослијед се утврђује на основу постигнутих
резултата прије одржавања МОСИ (резултати морају бити у пријави). Почетна висина у скоку у вис за
мушкарце износи 165 цм. До висине 185 цм летвица се диже по 5 цм, а затим 3, односно 2 цм. Код жена
почетна висина износи 125 цм. До висине 140 цм летвица се диже по 5 цм, а касније 3, односно 2 цм.
Члан 5.
Такмичење се одржава према сатници коју утврђује организатор на основу распореда борилишта на
стадиону гдје се одржава такмичење.
Прије изласка на борилиште, атлетичари-ке дужни су да се пријаве у привремену канцеларију, а
излазак на борилиште дозвољен је за техничке дисциплине 15 минута, а за трчање 10 минута пре старта. Сви
такмичари обавезни су носити стартни број према стартној листи.
Члан 6.
Дефинитивне пријаве општине учеснице дужне су доставити организатору најкасније 24 часа пре
одржавања Игара, а пријава треба да садржи: презиме и име атлетичара-ке, годину рођења и најбољи
постигнути резултат до одржавања МОСИ.
Члан 7.
Такмичењем руководи руководство такмичења, а чине га: главни руководилац, технички руководилац и
секретар атлетског такмичења, а именује се и врховна судијска комисија и потребан број судијских жирија.
Члан 8.
Бодовање појединаца за екипни пласман врши се за све дисциплине по кључу:

Резултати слабији од норми прописаних у члану 1. се не бодују.
Екипни пласман се утврђује у мушкој и женској категорији
одвојено.
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Члан 9.
Жалбе које се односе на догађаје у току такмичења треба да се уложе одмах, а најкасније до 30 минута
после службеног објављивања резултата. Организатор такмичења мора да води рачуна да се вријеме
објављивања свих резултата службено забиљежи.
Члан 10.
Све жалбе у овој инстанци подноси усмено главном судији сам атлетичар или његов руководилац. Да
би могао донети правилну одлуку главни судија треба да узме у разматрање све елементе које сматра
потребним, Главни судија може да донесе одлуку о жалби или је може проследити врховној судијској
комисији. Жалба на одлуку главног судије подноси се судијској комисији.
Члан 11.
Жалба Врховној судијској комисији подноси се у писаној форми, потписује је неко од одговорних
руководилаца са стране такмичара, прилажући таксу за жалбу у износу од 15 еура. Такса за жалбу се не враћа
ако је жалба одбијена као неоснована, у том случају уплаћена такса задржава у корист надлежне судијске
комисије. Да би могла да донесе правилну одлуку, врховна судијска комисија мора да размотри све
расположиве доказе и да саслуша сва лица која сматра потребним.
КОШАРКА
Члан 1.
Такмичење се одржава у мушкој и женској конкуренцији.
Свака екипа се састоји од дванаест играча.

Члан 2.

Члан 3.
Обавезно се игра званичним лоптама ФИБА. Такмичење се одвија по једноструком бод систему кроз
квалификације или финалне групе.
Члан 4.
Пласман екипа у квалификационим и финалним групама одређује се на основу броја бодова. Ако више
екипа на крају такмичења има исти број бодова пласман се одређује на основу броја бодова које су екипе
освојиле у међусобним сусретима.
У случају да и тада већи број екипа има исти број бодова пласман ће се одредити на основу количника
датих или примљених кошева на утакмицама одиграних између тих екипа. Ако опет нема коначног решења
пласман ће се одредити на основу количника датих и примљених кошева свих утакмица које су те екипе
одиграле у такмичењу.
Члан 5.
Све утакмице играју се у одређено време, заказано сатницом и распоредом одигравања утакмица.
Екипа која у том времену не изађе на терен губи утакмицу службеним резултатом 20:0 и искључује се из даљег
такмичења.
Члан 6.
Ако екипа својевољно напусти терен прије истека игре казниће се искључивањем из такмичења.
Члан 7.
Екипа која неоправдано изостане са утакмице кажњава се одузимањем једног бода од укупно
освојених бодова у групи.
Члан 8.
Такмичењем руководи такмичарска комисија од три члана и то: руководилац такмичења у кошарци,
његов замјеник и именовани судија за кошарку најстарији по рангу.
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Члан 9.
Утакмице се играју на основу правила кошаркашке игре која је објавила Међународна кошаркашка
федерација, с тим што се игра 4 x8 минута чисте игре.
Ако је на крају последње четвртине резултат нерешен игра се наставља у трајању од три минута. Ако и
после наставка остане нерешен резултат играју се наставци од по три минута док се не добије победник. За све
што није предвиђено овим пропозицијама важе правила и пропозиције Кошаркашког савеза матичне државе
општине домаћина.
РУКОМЕТ

Члан 1.
Такмичење се одржава у мушкој и женској конкуренцији.
Члан 2.
Све утакмице у мушкој и женској конкуренцији играју се 2x25 минута, уз 10 минута одмора на
полувремену.
Члан 3.
Такмичење у рукомету одвија се по једноструком бод систему кроз квалификационе и финалне групе.
Зависно од броја екипа одредиће се и носиоци група. Екипе носиоци група одредиће се на основу пласмана са
предходних МОСИ.
Пласман екипа у квалификационим и финалним групама одређује се на основу освојеног броја бодова.
У случају да две екипе имају исти број бодова о пласману одлучује међусобни сусрет. У случају да три или
више екипа имају исти број бодова о пласману прво одлучује међусобни скор, па гол разлика међусобних
сусрета оних екипа које имају исти број бодова. Ако је и ова иста о пласману одлучује укупна гол разлика.
Једну екипу чини 14 играча који се могу пријавити у записник од којих игру почиње седам и то шест играча и
голман.
Члан 4.
Такмичењем руководи такмичарска комисија и то: руководилац такмичења у рукомету, његов замјеник
и именовани судија за рукомет најстарији по рангу.
Члан 5.
Све утакмице се играју у одрђено вријеме према утврђеној сатници и распореду. Екипа која у то
вријеме не изађе на терен чека се 10 минута. Ако и у том времену не дође на терен утакмица се региструје
службеним резултатом 10:0 у корист противничке екипе. Екипа која неоправдано изостане са утакмице
кажњава се одузимањем једног бода од укупно освојених бодова у групи.
Члан 6.
Комплетно такмичење одвија се према правилима Рукометног савеза матичне државе општине
домаћина и за све што није предвиђено овим пропозицијама примјењују се правила Рукометног савеза
матичне државе општине домаћина.
ОДБОЈКА
Члан 1.
Такмичење се одржава у мушкој и женској конкуренцији.
Члан 2.
Све утакмице у мушкој и женској конкуренцији играју се у два добијена сета.
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Члан 3.
Такмичење се одвија по једноструком бод систему кроз квалификационе и финалне групе. Зависно од
броја екипа одредиће се и носиоци група на основу пласмана са предходних МОСИ.
Пласман екипа у квалификационим и финалним групама одређује се на основу освојеног броја бодова.
У случају да двије екипе имају исти број бодова о пласману одлучује међусобни сусрет. У случају да три или
више екипа имају исти број бодова пласман се одређује на основу количника добијених и изгубљених сетова,
односно поена.
Члан 4.
Једну екипу сачињава 12 играча, који се могу увести у записник од којих игру почиње шест. Екипа која
не буде имала најмање шест играча неће моћи почети утакмицу.
Члан 5.
Такмичењем руководи такмичарска комисија од три члана и то: руководилац такмичења у одбојци,
његов замјеник и именовани судија за одбојку најстарији по рангу.
Члан 6.
Све утакмице се играју у одређено време према утврђеној сатници и распореду. Екипа која у то време
не изађе на терен чека се 10 минута. Ако и том времену не дође на терен утакмица се региструје службеним
резултатом 2:0 (25:0 ; 25:0) у корист противничке екипе. Екипа која неоправдано изостане са утакмице
кажњава се одузимањем једног бода од укупно освојених бодова у групи.
Члан 7.
Обавезно се игра шареном лоптом “Микаса”.
Члан 8.
Комплетно такмичење одвија се према правилима Одбојкашког савеза матичне државе општине
домаћина и за све што није предвиђено овим пропозицијама примењују се правила Одбојкашког савеза
матичне државе општине домаћина.
ФУДБАЛ
Члан 1.
Такмичење се одржава у мушкој конкуренцији.
Утакмице се играју по куп систему.

Члан 2.

Члан 3.
Сваку екипу сачињава највише 17 играча од којих се за утакмицу пријављује 16 играча. Током
утакмице може се извршити пет измена играча.
Члан 4.
У случају да се утакмица заврши нерешеним резултатом, одмах се изводе једанаестерци. Свака екипа
изводи по пет једанаестераца. Једанаестерци се изводе наизменично. Побједник је екипа која постигне већи
број погодака. Ако обе екипе имају једнак број погодака наставиће се извођење још по једног једанаестерца,
све до коначног побједника. Сваки једанаестерац изводи други играч.
Члан 5.
Такмичењем руководи такмичарска комисија од три члана и то: руководилац такмичења у фудбалу,
његов замјеник и именовани судија за фудбал најстарији по рангу.
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Члан 6.
Неблаговремено најављене и образложене жалбе, као и жалбе без кауције неће се узети у разматрање.
Члан 7.
Ако у року од десет минута од времена одређеног за почетак утакмице не наступи једна екипа са
потребним бројем играча Такмичарска комисија региструје утакмицу службеним резултатом 3:0 у корист
противничке екипе.
Члан 8.
Такмичење се одвија према правилима Фудбалског савеза матичне државе општине домаћина и за све
што није предвиђено овим пропозицијама примењују се правила Фудбалског савеза матичне државе општине
домаћина.
ПЛАНИНАРСТВО
Члан 1.
Такмичење се одржава екипно у мушкој и женској конкуренцији. Екипа броји три члана.
Члан 2.
Дужина стазе је 5 до 7 км ваздушне линије. Вријеме трајања такмичења је 150 минута. Висинска
разлика је до 500м. Број контролних тачака од 10 до 18.
Члан 3.
Такмичење се одржава према карти у размери 1:25000. Карту обезбеђује организатор Игара. Такмичари
на старту добијају карту са уцртаним контролним тачкама. Контролни картон и карту подиже вођа екипе два
сата пре почетка такмичења.
Члан 4.
Редослед старта екипа одређује се извлачењем стартних бројева. Уколико се такмичење одржава два
дана, такмичари другог дана стартују обрнутим редоследом. Чланови једне екипе стартују истовремено,
односно старт је групни. Размак између старта појединих екипа је 5 минута.
Члан 5.
Контролне тачке на терену морају бити обиљежене типизираним ознакама које се састоје од тростране
призме са омотачем од три квадрата. Димензије 30х30цм. Сваки квадрат је подељен дијагоналом од левог
доњег ка десном горњем темену, при чему је горња половина бела, а доња црвена и садржи контролни печат
или перфорат.
Члан 6.
Сваки такмичар је дужан да сам пређе цијелу стазу од старта до циља, прелазећи кроз све контролне
тачке редоследом датим у задатку и у предвиђеном времену.
Такмичар ће бити дисквалификован у случају ако користи превозно средство, било какво обавештење и
прекрши опште одредбе предвиђене пропозицијама Игара.
Члан 7.
За победнике такмичења проглашава се екипа која пронађе највише контролних тачака у најкраћем
времену. Пласман екипе се добија збрајањем времена и броја контролних тачака сваког појединца из екипе.
Екипе које не пронађу једну или више контролних тачака сврставају се по групама у редоследу иза екипа са
већим бројем контролних тачака.
Ако две или више екипа имају исти број пронађених контролних тачака и исто време проласка стазе
боље пласирана је она екипа чији је такмичар имао нижи стартни број.
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Члан 8.
Такмичар је обавезан да посједује компас или бусолу или личну опрему прилагођену терену, где се
такмичење одржава.
Члан 9.
Такмичењем руководи такмичарска комисија од три члана на основу пропозиција Планинарског савеза
матичне државе општине домаћина
КАРАТE
Члан 1.
Такмичење је екипно и појединачно, у борбама и катама у мушкој и женској конкуренцији.
Члан 2.
Екипу у катама сачињавају : у мушкој и женској конкуремцији по три такмичара и једна резерва;
Појединачно, у мушкој и женској конкуренцији могу учествовати максимално по два такмичара из једне
општине.
Суђење ката је системом заставица,елиминације.
Најмлађи узраст је 15 година у женској и 16 у мушкој конкуренцији.
Дозвоњене кате су из реда Шотокан стила и то :
- све HEIAN кате
- BASAI DAI, JION, ENPI, KANKU DAI , NIJUSHIHO, UNSU.
У првом кругу обавезна ката је из реда HEIAN ката.
У сваком сљедећем кругу ради се ката по избору из реда дозвољених ката.
Понављање ката није дозвољено , осим у финалном кругу и борби за треће место.
Ката BUNKAI се не изводи ни у једном кругу.
Члан 3.
Такмичење у борбама се одвија на сљедећи начин :
Екипно у мушкој и женској конкуренцији кумите се одвија у апсолутној категорији. Екипу чине по 3
такмичара и 1 резерва.
Појединачно кумите се одвија :
- тежинске категорије, у мушкој конкуренцији:
до 68кг ; до 78кг : преко 78 кг и аполутна категорија
- тежинске категорије у женској конкуренцији:
до 53кг: до 60кг ; преко 60 кг и апсолутна категорија.
Најмлађи узраст у мушкој конкуренцији 18 година, а у женској 16 година.
Члан 4.
Обавезна опрема :
- рукавице ( боја није одређена ) које морају испуњавати стандарде кумитеа.
- штитници за зубе ( боја није одређена )
- доњи суспензор ( за мушкарце )
- горњи суспензор ( за жене )
Дозвољена опрема :
- штитници за поткољенице,
- папуче.
Такмичари носе црвени или плави појас , који је на татамију обезбеђен од стране организатора.
Трајање меча је :
- 3 мин. активно за појединачне мечеве
- 2 мин. активно за екипне мечеве.

Члан 5.

Страна 61 *Јул 2011. * Билтен 1

СОКОЛАЦ 2011.

48. М0СИ

Поени : - IPON ( 1 поен )
- NIHON ( 2 поена )
Побједник меча је :
-такмичар који после истека регуларног тока има више освојених поена ;
- такмичар који прије истека регуларног тока освоји 6 поена :
- такмичар чијем противножику је досуђен HANSOKU.
Код појединачних мечева , ако на крају меча буде нерјешен резултат позива се HANTEI
(изјашњавање судија).
Продужетак ENCHO SEN траје 1 мин. активно, или док један од такмичара не освоји поен. Ако на
крају ENCHO SEN- а буде нерјешен резултат, HANTEI одлучује побједника.
Код екипних мечева се, код нерјешених резултата, победник одлучује укупним збиром поена. Уколико
је збир идентичан, ради се екстра меч.
Члан 6.
Постоји 3 линије казни које се међусобно не сабирају . То су :
MUBOBI : MUBOBI CHUI . MUBOBI HANSOKU.
JOGAI ; JOGAI CHUI : JOGAI HANSOKU.
ATENAI ; ATENAI CHUI : ATENAI HANSOKU.
Код грубог кршења правила , CHUI или HANSOKU се могу доделити директно.
Члан 7.

Начин бодовања :
1. У дисциплини ‘’КАТЕ – ЕКИПНО’‘ бодује се по кључу:

2. У дисциплини ‘’КАТЕ – ПОЈЕДИНАЧНО’‘ бодује се по кључу :
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3. У дисциплини ‘’БОРБЕ – ЕКИПНО’‘ бодује се по кључу:

4. У дисциплини ‘’БОРБЕ – ПОЈЕДИНАЧНО’‘ бодује се по кључу:

Члан 8.
Наведена правила су модификована правилима која се примјенјују само на МОСИ играма., а која
представљају модификована правила , односно комбинацију WKF-a и WKC-a.
СТОНИ ТЕНИС
Члан 1.
Такмичење се одржава у мушкој и женској екипној конкуренцији.
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Члан 2.
Екипу сачињавају најмање три, а највише пет такмичара-ки, који морају бити присутни и пријављени у
записник пре почетка утакмице. Утакмице се играју по следећем распореду:
Игра се до четири побједе. После треће појединачне партије, у игри парова, може да наступи пар
састављен у било којој комбинацији од такмичара-ки пријављених у записник. После одигране партије парова
сваки клуб има право да, у појединачним партијама измени једног од такмичара-ки, са у записнику
пријављеним такмичаром-ком. Партије се играју у три добијена сета до једанаест поена у сету по новим
правилима ITTF.

савеза.

Члан 3.
Игра се лоптицама пречника 40мм, атестираним од стране ITTF и одобреним од надлежног струковног

Члан 4.
Екипа може наступити са најмање три такмичара-ке, у противном губи утакмицу службеним
резултатом.
Члан 5.
Такмичење се одвија по једноструком бод систему кроз квалификационе и финалне групе. Пласман
екипа у групама одређује се на основу освојеног броја бодова. У случају једнаког броја бодова пласман ће се
одредити на основу количника између добијених и изгубљених утакмица, партија, сетова и поена, само
међусобних сусрета екипа са једнаким бројем бодова. Ако су екипе и по претходним условима изједначене,
пласман се одређује на основу количника између добијених и изгубљених партија, сетова и поена свих
утакмица одиграних у групи.
Члан 6.
Такмичењем руководи такмичарска комисија од три члана и то: руководилац такмичења у стоном
тенису, његов замјеник и врховни судија у стоном тенису.
Члан 7.
Цјелокупно такмичење у стоном тенису одвија се према правилима STS матичне државе општине
домаћина и правилима игре TTF, а за све што није предвиђено овим пропозицијама примјењује се правилник о
такмичењу STS матичне државе општине домаћина.
ШАХ
Члан 1.
Такмичењем руководи турнирски одбор од пет чланова и то: руководилац такмичења у шаху, његов
замјеник, врховни судија, његов замјеник и један члан делегиран од екипа учесница.
Члан 2.
Такмичење се одржава само у екипној конкуренцији.
МУШКАРЦИ
Члан 3.
Екипу сачињавају шест играча и најмање две резерве.
Члан 4.
Свака екипа мора да буде комплетна. Капитен екипе је дужан да 15 минута пре почетка кола преда
састав своје екипе са евентуалним изменама-резервама. Резерве могу наступити само на петој и шестој плочи.
Уколико капитен екипе не преда састав екипе до наведеног времена сматра се да екипа наступа у основном
саставу. Играчи у екипи не морају бити поређани по титулама и категоријама по припадајућој квалификацији.
Члан 5.
Такмичење се игра по ФИДЕ правилима - варијанта компјутерско паровање ( скраћени назив : ФИДЕ
швајцарска правила ) .
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Члан 6.
Број кола одредиће Турнирски одбор, а зависиће од броја присутних екипа. Максимално се може
играти седам кола.
Члан 7.
Екипа може започети меч са најмање три играча. У случају да нека екипа не дође на меч у року од
једног часа са најмање три играча губи меч контумацијом 0:3,5.
Члан 8.
Темпо игре је 60 минута за сваког играча, тј. цела партија траје највише два сата.
Члан 9.
Игра се на пад заставице и важе ФИДЕ правила за убрзани шах.
Употреба шаховског сата је обавезна.

Члан 10.

Члан 11.
Пласман екипа одређује се према броју освојених меч бодова. У случају да две или више екипа имају
исти број меч бодова, пласман одлучује већи број поена, а ако су и они једнаки пласман се прво одређује
Buholc коефицијентима, потом међусобним сусретом и на крају жребом.
Члан 12.
У случају спора у току партије одлуку доноси судија такмичења у шаху. На одлуку судије капитен
екипе која се сматра оштећеном може да поднесе жалбу Турнирском одбору у писаној форми најкасније 15
минута по истеку кола у коме је дошло до спора. Уз жалбу мора се уплатити кауција од 15,00a. Услучају
позитивног решења жалбе кауција се враћа. Жалба и кауција се предају преко судије турнира.
Члан 13.
Турнирски одбор уз консултације Комисије за жалбе и дисциплинске прекршаје дужан је да жалбу
реши најкасније сат времена прије почетка следећег кола. Одлука Турнирског одбора је коначна.
Члан 14.
За све што није предвиђено овим пропозицијама меродавни су правилници шаховског савеза матичне
државе општине домаћина и правилници FIDE.
ЖЕНЕ
Члан 15.
Екипе сениорки сачињавају две играчице и највише једна резерва. Екипа може започети меч са једном
играчицом. У случају да нека екипа не дође на меч, меч се региструје у корист противничке екипе са највишим
резултатом који је постигнут у току такмичења.
Члан 16.
Свака екипа мора имати капитена екипе. Капитен екипе је дужан да 15 минута пре почетка кола преда
састав своје екипе са евентуалним измјенама-резервама. Резервна играчица може насупити само на другој
плочи. Уколико капитен екипе не преда састав екипе до наведеног времена сматра се да екипа наступа у
основном саставу.
Члан 17.
Такмичење се игра по ФИДЕ правилима - варијанта компјутерско паровање ( скраћени назив : ФИДЕ
швајцарска правила ) . Број кола одредиће Турнирски одбор, а зависиће од броја присутних екипа. Максимално
се може играти седам кола.
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Члан 18.
Темпо игра је 60 минута за сваког играча тј. меч траје највише два сата.
Члан 19.
Меч се игра до пада заставице и важе ФИДЕ правила за убрзани шах. Писање партије није обавезно.
Употреба шаховског сата је обавезна.

Члан 20.

Члан 21.
Пласман екипа одређује се према броју освојених меч бодова. У случају да двије или више екипа имају
исти број меч бодова, пласман одлучује већи број поена, а ако су и они једнаки пласман се прво одеђује Buholc
коефицијентима, потом међусобним сусретом и на крају жребом.
СТРЕЉАШТВО
Дисциплина:
Серијска ваздушна пушка Застава М-56 ; М-97 и Anschutz (Аншиц) 335 Став: стојећи
Број метака: 20 за меч и неограничен број пробних Одстојање: 10м Време: 45л
Такмичење је појединачно и екипно.
Екипу чини три такмичара и једна резерва.

Члан 1.
Члан 2.

Члан 3.
Такмичење се одржава у мушкој и женској конкуренцији.
Члан 4.
Појединачан пласман се одређује збиром резултата из две серије.
Члан 5.
Екипни пласман се одрђује збиром резултата сва три такмичара.
Члан 6.
Користе се мете за ваздушну пушку (национални програм).
Све остале одредбе примењиваће се на основу правила стрељачког Савеза матичне државе општине
домаћина за дисциплину националног програма такмичења
Б И Ц И К Л И З А М (Mountain bike)

Такмичење је појединачно и екипно.

Члан 1.

Члан 2.
Трка се вози искључиво на MTB бициклима.
Члан 3.
Сви такмичари морају носити заштитне кациге и имати технички исправне бицикле.
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Члан 4.
Старт и циљ трке одређује такмичарска комисија МОСИ. Комплетна траса трке вози се брдскопланинским тереном у дужини од 15 до 21 километар.
Члан 5.
Екипу сачињава пет такмичара од којих се рачуна време три најбоље пласирана. Победник је екипа
која одређену стазу пређе за најкраће време.
Члан 6.
Екипа која није комплетна (која нема најмање три такмичара) неће се бодовати за екипни пласман.
Члан 7.
Утоку трке такмичар нема право да прима помоћ са стране.
Члан 8.
Сви такмичари наступају на сопствену одговорност.
Члан 9.
Суди се по правилнику бициклистичког савеза матичне државе општине домаћина.
Члан 10.
Такмичењем руководи Такмичарска комисија од три члана и то: главни руководилац игара или његов
заменик, руководилац за бициклизам и именовани судија за бициклизам, најстарији по рангу.
Члан 11.
Ова правила се односе за такмичење на 48. МОСИ “Соколац 2011.”.
МАЛИ ФУДБАЛ
Члан 1.
Игра траје два полувремену у трајању од по 20 минута.
Члан 2.
Екипу чине четири играча и један голман, плус седам резервних играча.
Члан 3.
Број летећих измјена у току утакмице није ограничен.
Члан 4.
Голман може да буде замјењен само када је лопта ван игре и то у зони измене.
Члан 5.
Голман може да замени своје мјесто са другим играчем у прекиду игре уз сагласност судије.
Члан 6.
Мали фудбал се игра по правилима FIFE и UEFE.
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С П ОР Т С К И Р И Б О Л О В

Члан 1.
Спортски риболов се организује у мушкој и женској конкуренцији у дисциплини “Лов рибе удицом на
пловак”.
Члан 2.
Такмичење се одржава у мушкој и женској конкуренцији-екипној и појединачној.
Члан 3.
Екипу сачињава три такмичара. Екипа ће се сматрати комплетном ако наступи најмање два такмичара.
Члан 4.
Такмичење траје три сата. Вријеме се може и ограничити али не може бити краће од 90 минута.
Члан 5.
Такмичари морају наступити у спортској опреми која мора бити једнообразна за цијелу екипу.
Члан 6.
Такмичењем руководи врховни судија и секретар суђења, кога одређује организатор такмичења.
Врховни судија мора да има најмање трећу категорију-републички судија.
Члан 7.
Такмичење се може организовати на каналима, рјекама са умјереним током воде и стајаћим одама.
Члан 8.
Такмичење у спортском риболову организује се по овим пропозицијама, правилнику о спортским риболовним
такмичењима у матичној држави општине домаћина. (међународна правила ЦИПС-а)
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ПРЕГЛЕД ЕКИПНОГ УЧЕШЋА ОПШТИНА ПО СПОРТОВИМА

2011.
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ПРОГРАМ СВЕЧАНОГ ОТВАРАЊА 48. МОСИ
16.30 – Долазак свих општинских екипа у спортској одјећи на помоћни фудбалски терен
стадиона “Бара”. Формирање ешалона спортиста за свечани дефиле по азбучном реду
17.00 - Свечани дефиле спортиста најављују фанфаре. Општине се представљају њиховом
„личном картом“ од уласка на стадион „Бара“ до наступа сљедеће екипе
17.30 – Уношење заставе игара. Заставу уносе најуспјешнији спортисти Сокоца и носе је до
јарбола за подизање
17.40 – Један од спортиста полаже свечану обавезу у име свих учесника 48. МОСИ „Соколац 2011“
17.42 – У име свих судија, који суде на 48. МОСИ „Соколац 2011“, свечану обавезу полаже један
од судија
17.45 – Поздравни говор начелника општине Соколац и предсједника Организационог одбора 48.
МОСИ „Соколац 2011“ – Душан Ковачевић
17.50 – Присутне поздравља и отвара игре високи функционер Републике Српске
17.55 – Подизање заставе на јарбол
18.00 – Наступ КУД-а “Романијска луча“
18.15 - Излазак екипа са стадиона „Бара“
18.30 – Прво полувријеме фудбалске утакмице СОКОЛАЦ – БАЈИНА БАШТА
19,15 -атлетска трка 800 м жене,
-атлетска трка 1500 м мушкарци,
-проглашење побједника и додјела медаља у обје атлетске дисциплине
19.30 – Друго полувријеме утакмице
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РАСПОРЕД ТАКМИЧЕЊА И САТНИЦА ПО СПОРТСКИМ ГРАНАМА
АТЛЕТИКА
Такмичење се одржава на атлетским борилиштима на градском стадиону ‘’Бара’‘
РАСПОРЕД ТАКМИЧЕЊА И САТНИЦА
Среда, 06. јул
У оквиру програма свечаног отварања 48. МОСИ ‘’Соколац 2011’‘ предвиђено је одржавање такмичења у
тркачким дисциплинама 800 м. - жене и 1500 м. – мушкарци.
800 метара (Ж) финале
19.20 1500 метара метара (М) финале
20.15 Проглашење победника у обе атлетске дисциплине и додела медаља
Четвртак, 07. јул
18,00 100 метара (Ж ) квалификације
18,20 100 метара ( М ) квалификације
18,40 400 метара ( Ж ) финале
19,00 400 метара ( М ) финале
19,10 3000 метара ( Ж ) финале
19,40 100 метара ( Ж ) финале
19,50
100 метара ( М ) финале
Петак, 08. јул
17,30 200 метара ( Ж ) квалификације
17,50 200 метара ( М ) квалификације
18,10 1500 метара ( Ж ) финале
18,30 800 метара ( М ) финале
18,50 200 метара ( Ж ) финале
19,10 200 метара ( М ) финале
19,45 4 X 100 метара ( Ж )
20,00 4 X 100 метара ( М )

Вис ( Ж )

Кугла ( М )

Даљ ( М ) Копље ( Ж ) Диск ( М )

Вис ( М ) Даљ ( Ж ) Копље ( М ) кугла ( Ж )

Троскок ( М )

Диск ( Ж )

Свечано проглашење победника и додела медаља у атлетици, обављаће се на бини код спортске дворане у
четвртак и петак у 21ч.
Важно саопштење :
.Појединачне пријаве за све атлетске дисциплине руководиоци атлетских екипа су дужни да доставе
најкасније до уторка 05. јула 2011. године до 17.00 сати на факс: +387 57 448 336 или мејл: koplje@teol.net ради
израде стартних листа. Пријава мора садржати : назив Општине за коју такмичар наступа, име и презиме,
дисциплину у којој такмичар наступа и најбољи остварени резултат у 2011. години. Све пријаве које буду
неблаговремено достављене сматраће се неважећим.
Технички састанак руководства атлетског такмичења са руководиоцима општинских екипа одржаће се 07.
јула 2011. године у просторијама Фудбалског стадиона у 12 сати. Контакт особа Неђо Ђуровић
бр. тел.
+387/65-458-789.
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КОШАРКА

Мушкарци
Утакмице у мушкој конкуренцији играју се на три терена:
К 1 – Терен Основне школе
К 2 – Терен Основне школе
К 3 – Терен ‘’Ламела’‘
КВАЛИФИКАЦИОНЕ ГРУПЕ

Распоред и сатница одигравања утакмица
Четвртак, 07. јул

Петак, 08. јул

ФИНАЛНЕ ГРУПЕ
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Субота, 09. јул

Недеља, 10. јул

Жене
Утакмице у женској конкуренцији играју се на једном терену
К 2 – Терен Основне школе
ФИНАЛНА ГРУПА

Четвртак, 07. јул

Петак, 08. јул

Субота, 09. јул
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РУКОМЕТ
Мушкарци
Све утакмице се играју у Спортској сали
Р 1 – Спортска сала
КВАЛИФИКАЦИОНЕ ГРУПЕ

Четвртак, 07. јул

Петак, 07. јул

Напомена : Четвртопласирана екипа из групе ‘’А’‘ не игра за пласман већ у коначном
пласману аутоматски заузима седмо место.
ОДБОЈКА

Мушкарци
Утакмице у мушкој конкуренцији играју се на једном терену
О 3 – Терен код СУД – а
КВАЛИФИКАЦИОНЕ ГРУПЕ
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Распоред и сатница одигравања утакмица
Четвртак, 07. јул

Петак, 08. јул

Жене
Утакмице у женској конкуренцији играју се на два терена
О 1 – Терен Основне школе
О 2 - Терен код СУД – а
КВАЛИФИКАЦИОНЕ ГРУПЕ

Четвртак, 07. јул

Распоред и сатница одигравања утакмица

Петак, 08. јул
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ФИНАЛНЕ ГРУПЕ

Субота, 09. јул

Недеља, 10. јул

Напомена : Петнаеста је екипа која је поражена у сусрету Б 4 – Ц 4.
ФУДБАЛ
Утакмице фудбалског турнира се играју на два терена
Ф 1 – Градски Стадион ‘’Бара’‘
Ф 2 – Помоћни Стадион ‘’Бара’‘
ЖРИЈЕБ ТАКМИЧЕЊА
1. Чајетина
2.

-

3. Чајниче

4. Колашин
5.

-

7.

-

6. Прибој
8. Бијело Поље
9. Соколац
10.
11.

-

-

12. Бајна Башта
13. Рудо

14. Рогатица
15.

-

16. Нова Варош

А

1

Б

I

В
Г

2
Финале

Д
Ђ
Е
Ж

3
II
4
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Распоред и сатница одигравања утакмица
Среда, 06. јул

Четвртак, 07. јул

Петак, 08. јул

Субота, 08. јул

Недеља, 10. јул

СТОНИ ТЕНИС

Такмичење у обе конкуренције ће се одржати у сали ‘’Лименка’‘ на 4. такмичарска стола
Мушкарци
КВАЛИФИКАЦИОНЕ ГРУПЕ
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Четвртак, 07. јул

Петак, 08. јул

Напомена : Четвртопласирана екипа из групе ‘’Д’‘ не игра за пласман већ у коначном
пласману аутоматски заузима 13. место.

Жене
ФИНАЛНА ГРУПА
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Распоред и сатница одигравања мечева

Четвртак, 07. јул

Петак, 08. јул

МАЛИ ФУДБАЛ
Утакмице се играју на два терена
МФ 1 – терен ‘’Дворана’‘
МФ 2 – терен ‘’Бара’‘
КВАЛИФИКАЦИОНЕ ГРУПЕ

Четвртак, 07. јул

Распоред и сатница одигравања утакмица
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Петак, 08. јул

ФИНАЛНЕ ГРУПЕ

Субота, 09. јул

Недеља, 10. јул

ШАХ

Такмичење ће се одржати у просторијама Шаховског клуба - жене и просторијама Дирекције “Шума
Републике Српске”- мушкарци.
Четвртак, 07. јул
20.00 Просторије Шаховског клуба
Састанак руководиоца такмичења у шаху са представницима екипа и предаја основних састава
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РАСПОРЕД ТАКМИЧЕЊА И САТНИЦА
Мушкарци
Петак, 08. јул

Субота, 09. јул

Жене
ФИНАЛНА ГРУПА

Распоред и сатница одигравања мечева
Петак, 08. јул

Субота, 09. јул

Напомена : Сви учесници такмичења у шаху су у обавези да са собом понесу 3 табле са
фигурама и исправне часовнике.
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СТРЕЉАШТВО

Стрељаштво у обе конкуренције ће се одржати у Стрељани ‘’Дворана’‘
Почетак такмичења са редоследом гађања
Петак, 08. јул

Субота, 09. јул

Жене

Мушкарци

БИЦИКЛИЗАМ

Такмичење ће се одржати на кружној стази Соколац-Педише-Соколац
Распоред такмичења и сатница
Петак, 08. јул

Субота, 09 јул

18.00 Званични тренинг

10.00

СТАРТ ЗВАНИЧНЕ ТРКЕ

ПЛАНИНАРСТВO
Такмичење у планинарској оријентацији ће се одржати у природном амбијенту на оближњим падинама планине
Романије.
МУШКАРЦИ
ПЕТАК: 08. ЈУЛИ 2011.
Такмичење у планинарској орјентацији одржаће се у природном амбијенту планине Романије. Укупна ваздушна
дужина стазе је око 8,15 км, а стварна дужина стазе је око 10 км.
Старно мјесто: Раскрсница путева на Равној Романији (Хан Обођаш)
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Циљ: Раскрсница путева на Равној Романији (Хан Обођаш)
Почетак такмичења: у 10,00 часова
Полазак аутобуса са такмичарима: 08.07.2011. године са Аутобуске станице Соколац у 9,00 часова
ЖЕНЕ
СУБОТА: 09. ЈУЛИ 2011.
Такмичење у планинарској орјентацији одржаће се у природном амбијенту на падинама Пуховца. Укупна
ваздушна дужина стазе је око 6,30 км, а стварна дужина стазе је око 7 км.
Стартно мјесто: Спомен парк код Средње школе Соколац
Циљ: Спомен парк код Средње школе Соколац
Почетак такмичења: у 10,00 часова
Нпомена: Састанак са вођама екипа и извлачење стартних бројева у obje конкуренције (мушкарци и жене) биће
обављено дана 07. jula 2011. године у 19,00 часова у Спортској дворани Соколац

РИБОЛОВ

Жене и Мушкарци
Такмичење у риболову се одржава на познатој риболовачкој стази на Вишеградском језеру у општини Ново
Горажде
Четвртак, 07. јул
07.00 Састанак свих екипа, у женској и мушкој конкуренцији, на стази; договор и жријебање
08.00 Финално такмичење
22.00 Свечано проглашење најбољих у мушкој и женској конкуренцији, на бини код спортске дворане
Напомена: Превоз такмичара обезбијеђен из Сокоца и . Контакт особа Пилиндавић Мишо: тел +38765580950

КАРАТЕ

Екипна и појединачна такмчења у катама и борбама за жене и мушкарце, одржаће се у спортској дворани на
два борилишта:
Борилиште 1: Мушкарци (кате и борбе појединачно и екипно)
Борилиште 2: Жене (кате и борбе појединачно и екипно)
Распоред и сатница такмичења:
Петак, 08 јул
20.00 Састанак руководства такмичења са предствницима екипа које учествују у такмичњу. Састанак се
одржава у прес центру у спортској дворани.
Субота, 09 јул
08.30 Преглед документације и вагање такмичења
09.00 Почетак такмичења
21.00 Проглашење побједника и додјела медаља у појединачној конкуренцији у катама и борбама- бина код
спортске дворане
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ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР 48 МОСИ “СОКОЛАЦ 2011”
1. Ковачевић Душан, предсједник
2. Делић Драгиша,
3. Чоловић Мирко,
4. Батинић Предраг,
5. Рајић Миломир,
6. Маџгаљ Данко,
7. Лучић Анђа,
8. Шупић Биљана,
9. Мијатовић Вера,
10. Гојковић Драгољуб
11. Крсмановић Борјанка,
12. Радовановић Винко,
13. Цвијетић Драган,
14.Илић Неђо,
15.Шаренац Радован,
16. Пандуревић Мирко,
17. Реновица Ранко,
18. Ћајић Мира,
19. Булајић Рајко,
20. Косорић Саша,
21. Паунић Боро,
22. Реновица Милан,

23. Обреновић Марко,
24. Мачар Нада,
25. Ћеранић Радмила,
26. Ногоштић Миломир,
27. Бартула Зоран,
28. Вукојичић Петко,
29. Витомир Бране,
30. Копривица Зоран,
31. Ђурковић Бране,
32. Боровчанин Зоран,
33. Томчић Тања,
34. Пајић Вера,
35. Марић Славиша,
36. Ковачевић Жарко,
37. Чоловић Бране,
38. Бјелаковић Снежана,
39. Васиљевић Горан,
40. Тошић Радомир,
41. Томовић Миломир,
42. Мрдић Милица,
43. Дундић Јелена,
44. Врбарац Јанко,

45. Чајевић Радивоје,
46. Дангубић Горан,
47. Ерић Небојша,
48. Боровина Бојо,
49. Кусмук Сребренка
50. Зечевић Лука,
51. Шука Миле,
52. Цвијетић Горан,
53. Копривица Славко,
54. Ђуровић Неђо,
55. Иконић Миладин,
56. Крсмановић Предраг,
57. Домазет Тривко,
58. Петрић Самојко,
59. Гордић Милан,
60.Мачар Зоран,
61. Балотић Миле,
62. Ковачевић Жељка,
63. Дивчић Миркослав,
64. Боровчанин Миодраг,
65. Крунић Митар

ИЗВРШНИ ОДБОР 48 МОСИ “СОКОЛАЦ 2011”
1. Батинић Предраг
2. Чоловић Мирко
3. Ћајић Мира
4. Шупић Биљана
5. Маџгаљ Данко
6. Рајић Миломир
7. Дундић Јелена
8. Мачар Зоран
9. Петрић Самојко
10. Шаренац Радован
11. Мијатовић Вера
12. Крсмановић Борјанка
13. Лучић Анђа
14. Зорановић Рада
15. Марјановић Сретко
16. Крсмановић Борјанка

Предсједник ИО, Комисија за спортска такмичења
Комисија за изградњу спортскихобјекта и терена
Комисија за пропаганду, маркетинги информисање
Комисија за правна питања
Комисија за смјештај и исхрану
Комисија за уређење и изглед града
Комисија за културно забавни програм
Комисија за свечано отварање и затварања игара
Комисија за здравство
Комисија за безбједност
Комисија за набавку спортске опреме и реквизита
Комисија за дочек и испраћај такмичара
Комисија за материјално и финансијско пословање
Комисија за инспекцијски надзор
Комисија за превоз, саобраћај и везе
Секретар ИО
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ТИЈЕЛА И КОМИСИЈЕ СКУПШТИНЕ 48. МОСИ
РУКОВОДСТВО ТАКМИЧЕЊА
1. Главни руководилац такмичења : Ристовић Мирослав, тел.бр. 069/897-7905
2. Технички руководилац такмичења : Дивчић Мирилсав, тел.бр. 065/890-589
3. Председник Збора судија – врховни судија : _____________________
4. Руководилац за информисање и издавање службеног билтена : Ћајић Мира, тел.бр. 066/709-551
5. Секретар руководства такмичења: Крсмановић Борјанка, тел.бр. 066/307-175
ВРХОВНА СУДИЈСКА КОМИСИЈА
1. Председник Збора судија – врховни судија : _____________________
2. Делегат Сталног комитета МОСИ : Иконић Миладин, тел.бр. 065/660-575
3. Члан Збора судија : ___________________________________________
КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБЕ И ДИСЦИПЛИНСКЕ ПРЕКРШАЈЕ
Стални чланови
1. Члан Скупштине 48. МОСИ (општине из Србије) : Радивојевић Раде, тел.бр. 064/857-0318
2. Члан Скупштине 48. МОСИ (општине из Црне Горе) : Лутовац Миодраг, тел.бр. 068/622-993
3. Члан Скупштине 48. МОСИ (општине из БиХ) : Дрљевић Мирсад, тел. бр. 061/217-435
4. Члан Скупштине 48. МОСИ (општине из Републике Српске) : Митровић Бране, тел.бр. 065/882-229
5. Секретар Руководства такмичења : Крсмановић Борјанка, тел.бр. 066/307-175
Променљиви чланови
6. Руководилац такмичења надлежне гране спорта
7. Члан Збора судија надлежне гране спорта
БОДОВНА КОМИСИЈА
1. Главни руководилац такмичења (по функцији) : Ристовић Мирислав, тел. Бр. 069/897-7905
2. Руководилац за информисање (по функцији) : Ћајић Мира, тел.бр. 066/709-551
3. Члан Скупштине 48. МОСИ (општине из Србије) : Богдановић Гроздан, тел. бр. 063/853-3943
4. Члан Скупштине 48. МОСИ (општине из Црне Горе) : Палевић Горан, тел.бр. 069/376-380
5. Члан Скупштине 48. МОСИ (општине из БиХ) : Обрадовић Радоје, тел.бр. 065/634-049
ЖИРИ ЗА ПРОГЛАШЕЊЕ НАЈБОЉЕ ЕКИПЕ- ОПШТИНЕ У СПОРТСКОМ ПОНАШАЊУ
1. Делегат Скупштине 48. МОСИ : Бусинац Енвер, тел.бр. 063/800-9720
2. Председник Организационог одбора општине домаћина : Ковачевић Душан, тел.бр. 065/144-589
3. Представник средстава јавног информисања : Караџић Грујо, тел.бр. 065/785-114
4. Представник средстава јавног информисања : Каришик Фехим, тел.бр. 063/145-8691
5. Представник туристичке организације града домаћина : Цвијетић Биљана, тел.бр. 065/823-497

ВАЖНИЈИ ТЕЛЕФОНИ

Општина Соколац, централа 448-712
Начелник општине Соколац 448-056
Инфо центар Соколац, редакција 448-205
Ватрогасна јединица 448-359
Полицијска станица 400-900
Електродистрибуција 447-608

Градска апотека 448-701
Аутобуска станица 448-270
Дом здравља 448-441
Служба обавјештавања 121
Полиција 122
Ватрогасци 123
Хитна помоћ 124
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РУКОВОДИОЦИ ТАКМИЧЕЊА ПО СПОРТСКИМ ДИСЦИПЛИНАМА
Р.БР.

СПОРТСКА ГРАНА

ОДГОВОРНА ЛИЦА.
Ђуровић Неђо
Цвијетић Горан

1.

АТЛЕТИКА

2.

КОШАРКА

3.

ОДБОЈКА

4.

РУКОМЕТ

5.

ФУДБАЛ

Реновица Милан
Паунић Боро

6.

МАЛИ ФУДБАЛ

Добриловић Предраг

7.

ШАХ

Косорић Саша

8.

СТОНИ ТЕНИС

Цуревић Миломир

9.

КАРАТЕ

Боровчанин Миодраг
Дивчић Мирослав

10.

СТРЕЛЈАШТВО

Здравко Шубара

11.

ПЛАНИНАРСТВО

Косорић Слободан

12.

БИЦИКЛИЗАМ

Боровчанин Миломир

13.

РИБОЛОВ

Пилиндавић Мишо

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН

Солдар Драгана
Крсмановић Предраг

Марковић Радмила
Обреновић Марко
Елез Дејан
Дивчић Мирослав

КУЛКТУРНО ЗАБАВНИ ПРОГРАМ 48.“МОСИ 2011“
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057/447-134
065/458-789
065/167-536
065/098-730
065/645-545
057/448-823
065/946-823
065/494-013

066/655-757
065/890-589

065/154-843
057/447-840
065/690-522
065/530-619
065/703-787
065/982-383
065/890-589
065/951-434
065/045-540
065/973-588
065/766-680

СОКОЛАЦ 2011.

48. М0СИ

ДИСТРИБУЦИЈА БИЛТЕНА ПО ОПШТИНАМА
ОПШТИНА

АРИЉЕ
БАЈИНА БАШТА
БЕРАНЕ
БИЈЕЛО ПОЉЕ
ВИШЕГРАД
ГОРАЖДЕ
ЖАБЉАК
ИВАЊИЦА
КАЛИНОВИК
КОЛАШИН
КОСЈЕРИЋ
МОЈКОВАЦ
НОВА ВАРОШ
НОВИ ПАЗАР
НОВО ГОРАЖДЕ
ПЛАВ
ПЉЕВЉА
ПОЖЕГА
ПРИБОЈ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПЛУЖИНЕ
РОГАТИЦА
РОЖАЈЕ
РУДО
СЈЕНИЦА
СОКОЛАЦ
ТУТИН
УЖИЦЕ
УСТИКОЛИНА
ФОЧА
ЧАЈЕТИНА
ЧАЈНИЧЕ

БРОЈ ПРИМЈЕРАКА

3
5
4
6
6
8

6
1
5
4
7
11
5
5
9
3
8
7
13
6
13
5
5
5
6

ДИНАМИКА ИЗЛАЖЕЊА СЛУЖБЕНОГ БИЛТЕНА 48. МОСИ “СОКОЛАЦ 2011”
БИЛТЕН

ДАН ИЗЛАСКА

ТИРАЖ

НАЧИН ДИСТРИБУЦИЈЕ
Доставља се општинама

Број 1

30. 06.

200

Број 2

06. 07.

200

Број 3

07. 07.

200

Број 4

08. 07.

200

Број 5

09. 07.

200

Број 6

16. 07.

100
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Представници општина
преузимају утврђени број
примјерака у просторијама
прес центра ( спортска
дворана) од 8 часова

Доставља се општинама поштом
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БИЛТЕН
Гласило 48. МОСИ „Соколац 2011“
Издавач
Организациони одбор
48. МОСИ „Соколац 2011“
За издавача
Мира Ћајић
Редакција
Бранко Гајевић
Велемир Елез
Добрила Абазовић
Грујо Караџић
Уредник
Бранко Гајевић
Стручни консултант
Мирослав Ристовић
Техничка припрема
Митар Грујић
Идејно рјешење корица
Младен Ћајић
Штампа
„Штампарија“ Соколац
Тираж
200 примјерака
Web страница 48. МОСИ
www.mosiigre.net
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