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ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОМЕНИ ЦРКВЕНО ОПШТИНСКОГ УПРАВНОГ ОДБОРА (ЦОУО) СПЦ НА 
ИСЛАНДУ И ПОЧЕТКУ РАДА НОВОГ ЦОУО 

 

Постовани верници СПЦ на Исланду,  

Дана 24.09.2011., одржана је годишња скупштина Црвене општине (ЦО) „Рођење Пресвете 
Богородице“  СПЦ на Исланду, уз присуство његовог Прeoсвештенства Епископа Британско-
скандинавског Доситеја. Седница је одржана са почетком од 19:00 часова, пре почетка 
вечере поводом славе Црквене општине (ЦО). На седници је Епископ Доситеј изнео 
мишљење и жељу за избор новог ЦОУО СПЦ на Исланду и том приликом се захвалио 
одлазећем одбору за десетогодишњи труд и рад. 

Председник одлазећег ЦОУО г-дин Иван Младеновић се захвалио епископу Доситеју на 
захвалници, и рекао да је стари одбор радио најбоље што је знао и могао и да се после 
десетогодишњег рада заморио и жели да се повуче и да простора да нови људи и нов ЦОУО 
наставе и побољшају рад ЦОУО СПЦ на Исланду. Такође се захвалио свим одборницима 
старог ЦОУО и свима верницима који су помагали ЦОУО у раду на припремама и одржавању 
богослужења и активности везаних за долазак свештеника и Епископа Доситеја на Исланд. 

Потом је Епископ Доситетеј питао присутне да ли неко жели да се пријави за одборника 
новог ЦОУО. Пошто се нико добровољно није пријавио, од стране присутних верника и 
старог одлазећег ЦОУО предложени су следећи верници и чланови ЦО: 

1. Г-дин Владимир Павловић, 
2. Г-дин Милан Симић 
3. Г-дин Милош Милојевић 
4. Г-дин Миодраг Кујунџић 
5. Г-дин Бранислав Божић 
6. Г-дин Ненад Богдановић 
7. Г-дин Душан Кларић 
8. Г-дин Душко Велемир 
9. Г-ђа Милица Стојановић 

Сви су предложени су се изјаснили да желе да помогну у раду новог ЦОУО, осим г-ђе 
Милице која је изјаснила да не може активно учествовати због трудноће захвалила се на 
указаном поверењу присутних. 

Епископ Доситеј се захвалио свима и заказао састанак свим предложеним одборницима за 
нови ЦОУО и одборницима одлазећег ЦОУО, дана 25.09.2011 у 14:00 часова у хотелу „SAGA“. 
Такође је пожелео свим присутнима пријатну вечеру као и дружење. 

 

Дана 25.09.2011. године са почетком у 14 часова у хотелу „SAGA“ почела јe седница 
одлазећег и новог ЦОУО којом је председевао Епископ Доситеј. На седници су 



 

2 | С т р а н а  
 

присуствовали сви горе наведени предложени за нови ЦОУО осим г-ђе Милице Стојановић, 
због већ наведеног разлога. 

 После уводне речи епископа Доситеја јављали су се сви ново предложени одборници, као 
одборници одлазећег ЦОУО, за реч и дискусију. Договорено је да одборници одлазећег 
ЦОУО припреме све потребно ѕа предају дужности, као и да ће увек бити на располагању 
око примопредаје дужности, као и за помоћ у будућем раду новог ЦОУО. 

Потом је предложено да се за новог председика ЦОУО изабере г-дин Владимир Павловић.  
Г-дин Владимир Павловић се потом захвалио на указаном поверењу, и прихватио се 
дужности. Потом је рекао да од свих жели искрену, поштену и отворену сарадњу  и замолио 
све присутне да, пошто се прихватио дужности, предложи које ће дужности остали 
одборници обављати. Такође је предложио да се у нови ЦОУО позову и г-ђа Душанка 
Котораш, као одборник из Akureyri-ja, г-дин Илија Тишма, као одборник из Reykjanesbær-a и 
г-дин Небојша Чолић. 

Епископ Доситеј је предлоге радо прихватио и после дискусије око предложених одборника 
и око дужности нових одборника ЦОУО, одлучено је да ће одборници новог ЦОУО и њихове 
дужносто у новом ЦОУО бити: 

1. Г-дин Владимир Павловић, председник, 
2. Г-дин Душко Велемир, заменик председника, 
3. Г-дин Милош Милојевић, секретар, 
4. Г-дин Душан Кларић, заменик секретара, 
5. Г-дин Милан Симић, благајник, 
6. Г-дин Миодраг Кујунџић, заменик благајника, 
7. Г-дин Небојша Чолић, одборник, 
8. Г-дин Илија Тишма, одборник 
9. Г-ђа Душанка Котораш, одборник, 
10. Г-дин Бранислав Божић, одборник, 
11. Г-дин Ненад Богдановић, одборник. 

Потом је предложено да се у што краћем могућем року изврши примо-предаја дужности 
између одлазећег и новог ЦОУО, уз квалитетну припрему и организацију рада за предају 
дужности, одлазећег ЦОУО и новог ЦОУО. Такође је договорено да се по извршеној примо-
предаји израде потребна књиговодствена документа и извештаји, потпишу и заведу сви 
документи, и достави извештај Епархији Британско-скандинавској, Његовом Преосвестенству 
Епископу Доситеју. 

 

Дана 22.10.2011. године, са почетком у 14 часова, одржана је прва седница ЦОУО на којој је 
делом присуствовао одборник одлазећег ЦОУО. На седници је присуствовало 8 од 11 
одборника новог ЦОУО. Нa седници се радило и расправљало по 6 тачака дневног реда- по 
питањима везаним за упознавањем, почетак и организације рада новог ЦОУО. Потом се 
прешло на организацију око примо-предаје дужности новог и одлазећег ЦОУО у којој је 
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учествовао одборник Синиша Спасенић, који је том приликом предао покретна средства. 
Извршена је подела рада на комисије и договорене организација и план рада на примо-
предаји и преузимању свих надлежности од одлазећег ЦОУО. Радило се и дискутовало о 
најбољим начинима обавештавања верника и комуникацији са верницима СПЦ на Исланду. 
Такође се, под тачком разно, расправљало о неколико тема везаних за живот ЦО СПЦ и 
верника СПЦ на Исланду, учлањивању нових чланова, помоћи ЦОУО раду Српској школи 
„Манасија“,  организацији састанка верника СПЦ на Исланду и новог ЦОУО у првој половини 
децембра, организацији прославе Божића, приредби за децу и додели пакетића, 
формирању књиговодстава у рад ЦОУО, о увођењу парохијала и других питања везаних за 
рад ЦОУО.  Потом су одређене начелне тачке дневног реда и план рада за следећу седницу 
ЦОУО и одређено начелно време и место одржавања састанка. Седница ће бити оржана 
5.или 6.новембра, што ће бити благовремено договорено, на истом месту, у просторијама 
фудбалског клуба „Víkingur“.  

 ЦОУО тренутно активно ради на следећем: 

 Комисијској примо-предаји дужности новох и одлазећег ЦОУО, по свим питањима, 

 Дефинисању најбољих начина информисања и начина комуникације са верницима 
СПЦ на Исланду и обнови информација на нашој интернет страници spc.is, 

 Формирању књиговодственог начина рада и изради документације потребне за рад, 

 Изради списка свих верника СПЦ на Исланду, са основним подацима и учлањивању 
нових чланова у ЦО, 

 Припреми за одржавањеследеће седнице ЦОУО. 

 

Поштовани верници,  

надамo се да ћемо у будуће заједно радити на јачању наше православне заједнице на 
Исланду, много бољој сарадњи ЦОУО и Вас верника, вашем активном учествовању на 
богослужењима, увећању наше ЦО, раду са нашом децом, неговању и јачању православне 
вере, хришћанске љубави, традиције, фолклора и српског језика. 

Молимо Вас да се активно укључите у рад са нама. Радујемо се свим добронамерним 
предлозима, помоћи и сарадњи. 

 

Са вером у Бога и поштовањем, 

У Mosfellsbær-u                                                                     У има новог ЦОУО СПЦ на Исланду  

Дана 29.10.2011.           Владимир Павловић  

                  

               




