Извештај са седнице извршног одбора Балканског савеза
одржане 11.02.2017 године у Јагодини са почетком у 11 час.
Присутни : Радоје Марковић(председник), Небојша Ђорђевић,Милош Мурић,
Драган
Стојичић и Зоран Ковачевић ЦГ,као и председник дисциплинске комисије Срећко
Радовановић. Оправдано одсутни : Миливој Богданов, Дарко Лазић из БиХ.
Дневни ред
1. Извештај о раду извршног одбора за 2016 годину
2. Извештај такмичарског одбора
3. Извештај дисциплинске комисије
4. Финансијски извештај
5. Предлог финансијског плана за 2017 годину
6. Упознавање са припремама за радни и свечани део скупштине Б.савеза
7. Допис из савеза Црне Горе за покретање иницијативе за промену такмичарског правилника
8. Разно
Тачка 1
Извештај о раду извршног одбора у 2016 години поднео је председник Радоје Марковић у
коме је истакао да се извршни одбор састао три пута. Такође је напоменуо да се И. одбор
бавио радом савеза везаним за његово проширење, одржавање такмичења, финансијско
пословање, информисање, наручивање и дистрибуција алкица, штампање нових каталога.
Учињен је низ крупних корака ка проширењу савеза остваривањем контакта са голубарима
Македоније и Аустрије. Вођено је рачуна о рационалном коришћењу средстава. Када је
информисање у питању велику помоћ савез је имао од Драгана Куршиновића и Драгана
Ђорђевића. Што се тиче квалитета алкица константовано да је квалитет незадовољавајући
тако да је било доста примедби. После краће дискусије извештај о раду извршног одбора
једногласно је усвојен.
Тачка 2
Извештај такмичарске комисије у писаној форми поднео је председник т.комисије Милош
Мурић где је истакао да је 2016 год. била јако тешка година за наше љубимце на првом
месту због лоших временских прилика и честих одлагања савезних такмичења. Одржана су
два такмичења у организацији Балканског савеза и то Куп Шампиона и јуниорско првенство
Балканског савеза. Такмичари који су освојили заслужена признања налазе се на ранг листама које су благовремено објављене. Извештај такмичарске комисије усвојен је једногласно.
Тачка 3
Извештај дисциплинске комисије у усменој форми поднео је председник дисциплинске комисије Срећко Радовановић који је истакао да дисциплинска комисија има одређене сумње на
дешавања везаних за такмичење у 2016 години. Извршни одбор је прихвати такав извештај,
дисциплинска комисија ће испитати све околности везане за тај случај и након тога донети
одлуку о даљем поступању.

Тачка 4
Финансијски извештај за протекли период у писаној форми поднео је технички секретар Драган
Куршиновић из кога су се могли видети приходи и расходи у протеклој години. Тренутно стање
на рачуну Балканског савеза је 145.108,00 динара. Финансијски извештај једногласно је прихваћен.
Тачка 5
Предлог финансијског плана за 2017 годину а по узору на 2016 г. у писаној форми презентован
је члановима извршног одбора од стране благајника и тех. секретара. Предвиђени суфицит за
наредну годину је око 117.000,00 динара. Предложени финансијски план једногласно је усвојен.
Тачка 6
Што се тиче припрема за радну и свечану скупштину Балканског савеза обавештавамо чланство да ће радни део скупштине бити одржан 11.03.2017 г. у Земуну а свечани део 25.03.2017
године у ресторану “Капија Шумадије“ у Баточини. Извршни одбор ће активно учествовати у
организацији ових дешавања.
Тачка 7
На основу дописа савеза Црне Горе извршни одбор Балканског савеза је сагласан да се крене у
процедуру измена и допуна такмичарског правилника Балканског савеза везано за титулу
најуспешнијег такмичара Балканског савеза,Шампиона Шампиона и најбољих летача у сениорској и јуниорској конкуренцији.
Тачка 8
Под тачком разно није било дискусије.

Састанак је завршен у 12.30 часова.

Записничар
Милош Мурић

