
ЗАПИСНИК 

 Са 4. редовне скупштине Савеза филателиста Србије одржане у Београду 

13.04.2019. године, са почетком у 12:00 часова у просторијама Српског филателистичког 

клуба у Београду са следећим дневним редом: 

1. Избор радних тела скупштине (председништво од три члана), верификационе комисије, 

записничара и два оверивача записника; 

2. Усвајање записника са 2. редовне скупштине одржане 12.04.2014. године; 

3. Усвајање записника са 3. редовне скупштине одржане 25.02.2019. године;  

4. Разматрање годишњег рачуна за 2018. годину; 

5. Извештај председника надзорног одбора Драгана Крстића; 

6. Извештај о раду у претходном периоду; 

7. Текућа питања. 

 

У радно председништво једногласно је усвојен предлог Александра Крстића: 

Предраг Антић за председавајућег скупштине, Светислав Јелић и Драган Крстић за радно 

председништво. 

За верификациону комисију: Александар Крстић, Иван Тангл и Небојша Дубајић. 

Записничар: Милан Јанковић.  

Оверивачи записника: Драган Крстић и Бранислав Перић. 

Верификациона комисија је обавестила скупштину да на њој присуствује 18 делегата 

клубова савеза од 21 потенцијало могућих и да је скупштина сходно члану 16 статута 

савеза може пуноважно да ради и доноси одлуке. 

2. Једногласно је усвојен записник са 2. редовне скупштине од 12.04.2014. године без 

дискусије; 

3. Једногласно је усвојен записник са 3. редовне скупштине одржане 25.02.2019. године; 

4. Пошто је годишњи извештај усвојен на 3. редовној скупштини о њему није 

расправијано као ни о извештају надзорног одбора; 

6. Извештај у претходном раду је поднео председник савеза г. Александар Боричић у коме 

је изнео на које је све потешкоће Савез наилазио у претходном периоду, а то је пре свега 

недовољна сарадња и подршка од Министарства за Културу и Поште Србије без чије 

финансијске пордшке није било могуће организовати Националну или Међународну 

изложбу, проблем је смањивање чланства и броја клубова, 



Пошта Србије нам је помогла у штампању часописа и финансијски у плаћању чланарине 

ФИП-а и ФЕПА. Сматра да је било и субјективних потешкоћа и мањкавости у раду, али да 

су објективне потешкоће ипак биле доминантне у раду Савеза. 

7. Текућих питања није било. 

Пошто није било ништа под тачком разно скупштина је завршила рад у 12.30. 


