
 

Извештај са 9 годишње скупштине Балканског савеза одржане 19.03.2016 године у 

Крагујевцу са почетком у 16 час. 

Предложен је следећи дневни ред: 

1. Отварање скупштине и избор верификационе комисије, радног 
председништва,записничара и два оверивача записника. 

2. Извештај верификационе комисије. 

3. Извештај о раду: 
 

- Извршног одбора 

- Такмичарске комисије 

- Дисциплинске комисије 
 

4. Дискусија по извештајима и усвајање истих 

5. Финансијски извештај и усвајање завршног рачуна за 2015.годину 

6. Извештај Надзорног одбора 

7. Предлог финансијског плана за 2016.годину и његово усвајање 

8. Доношење одлука о усвајању измена и допуна такмичарског правилника 

9. Доношење одлука о усвајању измена и допуна Статута 
 

10. Избор председника и чланова суда правде 

11. Разно 

Тачка 1. 

Скупштину је отворио председник Радоје Марковић који је поздравио присутне делегате. 
У верификациону комисију предложени су Милош Мурић и Миливоје Богданов 

У радно председништво су предложени: Радоје Марковић (председавајући), и Нијаз Халиловић 

За записничара је предложен Милош Мурић , а за овериваче записника 

Драган Стојичић и Небојша Ђорђевић 

Сви предложени су једногласно изабрани. 

Дневни ред једногласно је усвојен. 

Тачка 2. 

Верификациона комисија је је известила скупштину да скупштини присуствује 13од 19делегата   
колико   броји   скупштина Б.савеза. 

Председавајући је констатовао да је испуњен кворум те скупштина може да заседа и да доноси 
пуноправне одлуке. 

Тачка 3. 

Извештај о раду у писменој форми поднео је председник Б.савеза Радоје Марковић: Из њега 

се могло видети да је извршни одбор имао доста активности у 2015 години и да су сви задаци 

успешно одрађени. Такође и даље се ради на проширењу Б.савеза. Што се финансијског 

пословања тиче у протеклој години се рационално пословало. Извештај такмичарске комисије 

у писаној форми поднео је председник такмичарске комисије Милош Мурић. 



Извештај дисциплинске комисије у писаној форми поднео је председник дисциплинске комисије 

Срећко Радовановић. Из поднетог извештаја могло се видети да дисциплинска комисија није имала 

ни једну пријаву и да се у 2015 години није састајала. 

Тачка 4 

У дискусији по поднетим извештајима похвално су се изјаснили Небојша Ђорђевић и Миливој 

Богданов. 

Сви извештаји усвојени су једногласно. 

Тачка 5 

Финансијски извештај у писаној форми поднео је благаник савеза Драган Куршиновић где је између 

осталог напоменуо да се у протеклој години пословало успешно и да је савез фина-нсијски стабилан, 

Финансијски извештај усвојен је једногласно. 

Тачка 6 

Надзорни одбор се из технички разлога није састајао. Благајник је на скупштину донео на увид 

комплетну документацијуЈ изводе из банке и признанице.Како би се могло утврдити стање благајне. 

Тачка 7 

Финансијски план за 2016 годину у писаној форми подељен је члановима скупштине да би после 

краће дискусије усзојен једногласно. 

Тачка 8 

Измене такмичарског правилника предложене од МОСС прихваћене су једногласно. 

Тачка 9 

Измене статута предложене од МОСС прихваћене су једногласно. 

Тачка 10 

Предлог Радоја Марковића је да се суд правде МОСС прошири за два члана и као такав буде суд 

правде Балканског савеза. У њега су предложени и једногласно изабрани : Слободан Ристанић из 

савеза БиХ и Младен Драгићевић из савеза ЦГ 

Тачка 11 

Нови чланови скупштине Б. савеза испред МОСС су Мирослав Црњански (11), Драгољуб Јефтић (3), 

Немања Живковић (13), Славиша Бојковић (9) и Есмир Мекушић (14). Нови члан испред савеза БиХ 

је Дарко Лазић. Сви предложени једногласно су усвојени. 

 


