З А П И С Н И К
Од изборно Собрание на Национална спортска федерација на глуви на
Македонија,одржано на ден 25.04,2014 г.
На седницата присаствуаваа сите 19 делегати,избрани во општинските здруженија.Свој
делегат на Собранието немаа,здружението од Велес и СДГ Слобода,кои не направија
избори во своите организации.
На седницата присаствуваа и Ангел Куртелов од Агенцијата за млади и спорт на РМ,
Претседателот на НФСРИМ-МПК-Коце Димов и Генералниот секретар Драган
Дојчиновски, како и Претседателот на НСГНМ-Васко Марков.
Претседателот на НСФГМ-Тихо Русовски ги представи и поздрави присатните гости и
делегати.
Присатните гости ги поздравија делегатите и им посакаа успешна работа и избор на
новото раководство.
Претседателот на НСФГМ го предложи следниот:
ДНЕВЕН РЕД
1.Разгледување и усвојување на записникот од одржаното Собрание на ден
29.05.2013 год.
2.Избор на работни тела.
-работно председателство 3 члена
-записничар
-двајца оверувачи на записник
-верификациона комисија
-кандидациона комисија
3.Извештај од верификациона комисија и верификација на мандатот на членовите
на собранието на НСФГМ,за мандатен период 2010-2014.
4.Избор на 7 члена на Извршен одбор.
5.Избор на 2 члена на Комисија за надзор(3 член е надворешно стручно лице).
6.Усвојување на финансов извештај за 2013 г.
7.Разгледување и усвојување на Програма за работа за 2014 год.
8.Разгледување и усвојување на финансов план за 2014 год.
9.Тековни прашања.
Дневниот ред едногласно беше усвоен,без измени и дополнувања.
Т-1 Делегатот Зендел Себастјан побарал овој записник,веднш да им биде доставен по
завршувањето на собранието.
Заклучено е дека тоа ќе се направи,по негово завршување и оверување од
потписниците.
Записникот од предходната седница на собранието е усвоено.
Т-2 Во работно претседателство,избрани се Тихо Русовски,Љубица Василева и Илија
Илиевски.

-Во врска со записничар,реагирасше Себастјан Зендел и барал наместо Генералниот
секретар Дамир Розман,записникот да го води некој друг.Бидејќи записниците кои се
водат се фрлаат.
Дамир Розман му понудил на Зендел тој да го води записникот или било кој друг од
делегатите.А што се однесува до записниците од предходните седници на собраниата и
извршните одбори,сите се чуваат од формирањето на НСФГМ,што лесно може и да се
провери.
Васко Марков,побара од делегатите да бидат поекспедитивни и да не се задржуваат на
вакви работи.тој предложи,доколку може записникот да го води Биљана Митровиќ од
службата на НСИОМ.
Драган Дојчиновски истакна дека тој како Генерален секретар на НФСРИМ-МПК ги води
сите записници и тоа е пракса во сите федерации.Што се однесува до предлогот на
Марков,Митровиќ не ќе може да го води записникот бидејќи има уште една важна
седница на НКТ,па физички е неможно,толкав долг период да се води записник.
Делегатите прифатија Дамир Розман да го води записникот.
-За оверувачи на записникот се избрани Фикрет Мехмед и Стојан Панов.
-Во верификациона комисија се избрани:Томе Стојаноски,Радмила Периќ и Златко
Ѓоргиев.
-Во кандидациона комисија се избрани:Пепица Стојкова,Јетон Велију и Шабан
Алиевски.
Претседателот Тихо Русовски,објави кратка пауза,додека верификационата комисија не
ја констатира присатноста на делегатите.
Т-3 Во име на верификационата комисија,извештај поднесе Томе Стојановски,кој
истакна дека од 19 здруженија се присатни сите делегати,со тоа има апсолутно
мнозинство и може да се верификуваар мандатите на сите присатни делегати.Собранието
има кворум и може полноправно да донесува заклучоци и одлуки.
Делегатите едноглано го прифатија извештајот на верификационата комисија и
верификувани се мандатите на сите делегати.
Т-4 Пред да се помине на избор на нов Извршен одбор.претседателот Тихо Русовски
опширно ги запозна делегатите за активностите во периодот 2010-2014 во неговиот
мандатен период и за постигнатите резултати.
Себастјан Зендел,бараше да се истакнат и резултатите од предходниот мандатен
период.
На ова реплицираше Васко Марков,кој во интересот на времето,нетреба да се
задржуваме на тоа што поминало,туку да се концентрираме и работиме за наредниот
период и обврските кои ги очекува новото раководство.
Оливер Пејчиќ стави забелешка на долгиот извештај на претседателот и побара да се
помине на избори.
Делегатите се согласија,да се отпочне со процедурата за избор на Извршен одбор.
Генералниот секретар ја објасни процедурата за избор на Извршен одбор.Согласно
одлуката на собранието од 29.05.2013 а врз основа на член 16 и 19 од Статутот на НСФГМ,
Собранието брои 21 член а Извршниот одбор 7 члена.
За извршниот одбор ,може да бидат предложени сите членови на собранието а може и
сами да се предложат.

За нови членови на Извршниот одбор,предложени се 15 делегати:Тихо Русовски,
Фикрет Мехмеди,Стојан Панов,Љубица Василева,Арсим Шабани,Радмила Периќ, Пепица
Стојкова,Мартин Ангелов,Јетон Велију,Себастјан Зендел,Фејми Велиов,Оливер
Пејчиќ,Златко Ѓорѓиев,Нухи Мемеди и Томе Стојаноски.
По ова е дадена пауза додека се изготват гласачките ливчиња.
По паузата,пред да се помине на гласањето,Генералниот секретар им објасни на
делегатите дека од 15 предложени ,делегатите треба да заокружат 7 члена, по нивни
избор.тие со најмногу гласови,стануваат членови на Извршен одбор.
Бидејќи избрани членови во кандидационата комисија се и на листата за избор на
делегати,собранието мора да избере нова кандидациона комисија.
Во кандидациона комисија се избрани Ибраим Таировски,Шабан Алиевски и Илија
Илиевски.
По извршеното гласање,комисијата го констатира следното и утврди дека новиот состав
на Извршниот одбор,во мандатниот период 2014-2018 е следниот:
1.Пепица Стојкова
со 16 гласа
2.Тихо Русовски
15
3.Стојан Панов
13
4.Радмила Периќ
13
5.Томе Стојаноски
12
6.Мартин Ангелов
10
7.Фикрет Мехмеди
9
Останатите кандидати,според добиени гласови е следен:
8-9.Златко Ѓоргиев
8
8-9.Себастјан Зендел
8
10-11.Оливер Пејчиќ
7
10-11.Јетон Велију
7
12-13.Љубица Василева
6
12-13.Нухи Мемеди
6
14.Фејми Велиов
2
15.Арсим Шабани
1
Т-5 Во врска со избор на Комисијата за надзор на материјално –финансово работење,
извештај за извршениот надзор за 2013 поднесе Рампе Каревски(во прилог на
записникот).
Делегатите едногласно одлучија и во наредниот 4 годишен мандат претседател на
Комисијата за надзор да биде Рампе Каревски,за втор член е одлучено да биде Љубица
Василева.
По ова Собранието беше прекинато,поради реакцијата на делегатот Оливер Пејчиќ,кој
беше незадовоелен од изборот на членовите на новиот Извршен одбор и неможноста тој
да дискутира за неговата програма за наредниот мандатен период.
По ова Претседателот Тихо Русовски ги повика членовите на новиот Извршен одбор да
ја одржат 1-та седница и изберат нов претседател на НСФГМ.
Преостанатите точки од дневниот ред ,ќе бидат разгледани на посебна седница на
Извршниот одбор и истите ке бидат поставени на наредното ,редовно Собрание на
НСФГМ.

Со тоа изборното Собрание заврши.
Записничар,
Дамир Розман
Оверувачи на записник,
Стојан Панов
Фикрет Мехмед

Председавач на Собранието
Тихо Русовски

