
З А П И С Н И К
Са редовне изборне Скупштине Бриџ савеза Централне Србије

-одржане дана 13.04.2019.год. у Јагодини са почетком у 11:00 часова-

Скупштина је почела са радом избором радних тела Скупштине:
1. Верификационе комисије
2. Записничара

За чланове верификационе комисије изабрани су: -Нешић Владимир и Алексић 
Миодраг. 

За записничара је изабран Ненад Миљковић.
Верификациона комисија је констатовала да Скупштини присуствује максималан број 

од осам делегата из четири клуба Бриџ савеза Централне Србије, како је Статутом БСЦС и 
предвиђено и да сви делегати имају писана овлашћења овлашћених лица својих клубова.

Присутни делегати:
-Михајло Миловановић (БК “Срце”)
-Катарина Петровић (БК “Срце”)
-Мирољуб Нејковић (БК “Нишки Бриџ Клуб”)
-Михајло Филиповић (БК “Нишки Бриџ Клуб”)
-Зорица Џигурски (БК “2 трефа”)
-Миодраг Алексић (БК “2 трефа”)
-Дарко Радосављевић (БК “Врњачка Бања”)
-Владимир Нешић (БК “Врњачка Бања”)
Скупштином Бриџ савеза Централне Србије председава Председник Скупштине БСЦС 

Слободан Филиповић.
Пре изгласавања дневног реда, Скупштина БСЦС је прихватила предлог председника 

Скупштине да се иста одвија по Пословнику о раду Скупштине БСС.
Дневни ред Скупштине БСЦС је усвојен онако како је и објављен на сајту БСЦС, без 

додатних тачака.

ДНЕВНИ  РЕД  ИЗБОРНЕ  СКУПШТИНЕ  БСЦС:
1. Избор Председника Бриџ савеза Централне Србије
2. Избор Управног одбора БСЦС
3. Избор Надзорног одбора БСЦС
4. Избор Генералног секретара БСЦС
5. Разно

Пре него се прешло на рад по тачкама дневног реда, делегат Михајло Миловановић 
(председник БК “Срце”) је Скупштини БСЦС предочио податак да од дотадашњег председника 
БСЦС Михајла Филиповића није добио финансијски извештај и захтевао да та примедба уђе у 
Записник са Скупштине БСЦС.



Дотадашњи председник БСЦС Михајло Филиповић је од Скупштине БСЦС тражио да 
изложи свој финансијски извештај што је иста одбила јер то није предвиђено дневним редом, 
са констатацијом да ће тиме да се бави Надзорни одбор БСЦС изабран на овој Скупштини.

1. Избор Председника Бриџ савеза Централне Србије
У утврђеном року по Статуту БСЦС, кандидатуру за Председника БСЦС Скупштини су 
доставили два кандидата: -Катарина Петровић (БК “Срце”) и Михајло Филиповић (БК 
“Нишки Бриџ Клуб”).
Програми и план рада кандидата су били истакнути на сајту БСЦС у испоштованим 
временским оквирима по Статуту БСЦС.
Пре него се приступило гласању и избору једног од кандидата за председника БСЦС, о 
кандидатури Катарине Петровић је говорио Михајло Миловановић (председник БК 
“Срце”), а други кандидат Михајло Филиповић је прочитао своју писану кандидатуру.
По упознавању са програмима рада наведених кандидата за председника БСЦС, 
приступило се изјашњавању тј. гласању делегата.
Након пребројавања гласова, Скупштина Бриџ савеза Централне Србије је УТВРДИЛА да је 
са 6 гласова ЗА, 2 ПРОТИВ и 1 УЗДРЖАНИМ, за Председника БСЦС изабран Михајло 
Филиповић (БК “Нишки Бриџ Клуб”).
По окончању ове тачке дневног реда Скупштине БСЦС, делегати БК “Срце” су напустили 
седницу и том приликом изјавили да не желе да учествују у даљем раду Скупштине.
Пре наставка рада Скупштина БСЦС је констатовала да кворум за даљи рад постоји па се 
прешло на другу тачку дневног реда.

2. Избор Управног одбора Бриџ савеза Централне Србије
Како по Статуту Бриџ савеза Централне Србије, сваки клуб савеза у Управни одбор БСЦС 
делегира по једног члана, приступило се изјашњавању делегата.
-Делегати БК “Врњачка Бања” делегирали су Дарка Радосављевића
-Делегати БК “Нишки Бриџ Клуб” делегирали су Мирољуба Нејковића
-Делегати БК “2 трефа” делегирали су Зорицу Џигурски
С обзиром да су делегати БК “Срце” одбили да учествују у даљем раду Скупштине, иста је 
одлучила да у Управни одбор БСЦС буде укључен Александар Радосављевић из Страгара 
а тренутно члан БК “Нишки Бриџ Клуб”. 
При доношењу овакве одлуке Скупштина БСЦС се руководила уверавањима људи из 
Страгара да ће БК “Страгари” већ за следећу сезону бити званично регистровани клуб.
Остаје и даље право, по Статуту БСЦС, да БК “Срце” преиспита своју тренутну одлуку и у 
рад Управног одбора БСЦС укључи неког од члана свог клуба.
Све предложене кандидате за Управни одбор БСЦС, Скупштина БСЦС је једногласно (са 7 
гласова ЗА) прихватила.

3. Избор Надзорног одбора Бриџ савеза Централне Србије
Код избора Надзорног одбора, који по Статуту БСЦС треба да броји 3 члана, делегати 
клубова БСЦС су изнели своје предлоге за чланове Надзорног одбора БСЦС из редова 
чланова клуба који их је делигирао за Скупштину:
-Александар Станковић (члан БК “Нишки Бриџ Клуб”)
-Миодраг Алексић (члан БК “2 трефа”)
-Драган Стојковић (члан БК “Врњачка Бања”)



Предложене кандидате за Надзорни одбор Бриџ савеза Централне Србије, Скупштина је 
једногласно прихватила (7 гласова ЗА).

4. Избор Генералног секретара Бриџ савеза Централне Србије:
За место Генералног секретара БСЦС, председник Скупштине БСЦС предложио је Ненада 
Миљковића уз образложење да више послова по опису посла за то место из Статута БСЦС, 
предложени већ обавља.
Предложеног и наведеног кандидата за Генералног секретара Бриџ савеза Централне 
Србије, Скупштина је једногласно прихватила (7 гласова ЗА).

5. Разно
Председник Скупштине Бриџ савеза Централне Србије је обавестио Управни одбор БСЦС 
да у најскорије време, по Статуту БСЦС, морају оформити комисије: –Такмичарско-
техничку, Судијску и Комисију за школски и омладински бриџ.
Дарко Радосављевић (делегат БК “Врњачка Бања” и члан Управног одбора БСЦС) је изнео 
да Управни одбор БСЦС треба да донесе “Акциони план” за рад у наредном периоду са 
динамиком спровођења.
Миодраг Алексић (делегат БК “2 трефа” и члан Надзорног одбора БСЦС) је у главним 
цртама изнео своје идеје у ком правцу Бриџ савез Централне Србије треба да крене како 
би остварио напредак у раду и Скупштини БСЦС предао писану форму својих предлога и 
идеја. Његов допис биће прослеђен Управном одбору Бриџ савеза Централне Србије.
На крају свог излагања упутио је апел клубовима БСЦС да на Скупштини Бриџ савеза Србије, 
при гласању за Председника БСС, свој глас дају Драгану Пејчићу, кандидату за 
Председника БСС из Централне Србије и члану БК “2 трефа”.
Овим је дневни ред исцрпљен и Председник Скупштине Бриџ савеза Централне Србије је 
објавио завршетак њеног рада.
 

  

Јагодина, 13.04.2019.год.

              записничар                                                              Председник Скупштине
                                                                                                       Бриџ савеза Централне Србије

________________________
                     Ненад Миљковић                                          _______________________________
                                                                                                                Слободан Филиповић


