Извештај са седнице извршног одбора Балканског савеза
одржане 28.02.2016 године у Јагодини са почетком у 11 час.
Присутни:
Радоје Марковић(председник), Миливоје Богданов, Небојша Борђевић, Милош Мурић,
Драган Стојчић, Зоран Ковачевић из ЦГ, Атановић Зијад из БиХ
Дневни ред
1.Доношење одлуке о одржавању годишње скупштине Балканског савеза
2. Финансијски извештај
3. Извештај о раду извршног одбора у 2015 години
4. Извештај такмичарског одбора у 2015 години
5. Извештај дисциплинске комисије у 2015 години
6. Дискусије и усвајање поднетих извештаја
7. Утврђивање коначног текста предлога за измене такмичарског правилника,
дисциплинског правилника и статута
8. Доношење одлуке о висини накнаде за рад суда правде
9. Разматрање захтева за пријем нових чланица у Балкански савез
10. Информација око организације свечане скупштине Бапканског савеза
11. Разно
Предложени дневни ред усвојен једногласно
Тачка 1
Седница скупштине Балканског савеза биће одржана 19.03.201 б.године са почетком у 11
час. ( односно по одржаној седници скупштине МОСС) у дому самоуправљача у Крагујевцу.
Право учешћа у раду имају делегати који су изабрани на предходној скупштини као делегати
чланица.
Тачка 2
У извештају благајне приходи и расходи су у писаној форми достављени члановима
извршног одбора. Из њега се може видети да је укупан приход био 185.340.00 динара а
расход 42.103.00 динара. Тако да укупно у благајни има 143.237.00 динара.Собзиром на
стање у благајни предсе-дник савеза Радоје Марковић пренео је молбу савеза БиХ да им се
помогне новчаним средстви-ма куповином награда у висини (20.000.00 динара),што је
извршни одбор прихватио.
Тачка 3
Извештај о раду И.О. Балканског савеза поднео је у писаној форми председник савеза
Радоје Марковић. У извештају се осврунуо на мере штедње.проширење савеза као и друге
успехе и проблеме са којима се извршни одбор сусретао у предходној години.

Тачка 4
Извештај такмичарског одбора у писној форми поднео је председник такмичарске
комисије Милош Мурић. У овом извештају предочени су резултати који су постигнути у
2015 години.
Тачка 5
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 6
Сви извештаји једногласно су усвојени и као такви биће представљени члановима
скупштине.
Тачка 7
Чланови извршног одбора имају примедбе да су квалификационе норме за Б.С.
превисоке. Извршни одбор је мишљења да треба формирати суд правде на нивоу
Балкана и да треба прихватити предложене измене везане за Балкански савез.
Тачка 8
Одлуку о висини накнаде трошкова суда правде биће донети након одржане скупштине
МОСС и Балканског савеза.
Тачка 9
Донета је одлука да се клубови из Македоније приме у чланство Балканског савеза и да се
са њима успостави контакт како би се што пре укључили у рад и упознали са правима и
обавеза-ма. Исто тако и за све клубове из других држава ван граница Балкана да им се
омогући пријем као и свака друга врста помоћи.
Тачка 10
Свечани део скупштине Балкана биће одржан 09.04.2016 године у Аранђеловцу. Цена
улазнице је 1300.00 динара. Улазнице се могу наручити преко Драгана Ђорђевића из
Београда контакт телефон: 064 370 16 45 а могу се подићи на радној скупштини савеза
19.03.2016. године.
Тачка 11
Извршни одбор донео је одлуку да члановима скупштине Балканског савеза из БиХ и ЦГ
буду плаћене улазнице за забаву о трошку Балканског савеза.
Састанак је завршен у 14 часова.
Адреса техничког секретара: Драган Куршиновић, Мајевичка бр.12,15000 Шабац
телефон: 069/205-7-991
Извршни одбор БС-а

Записничар
ЗАПИСНИЧАР
Милош Мурић

