B I L T E N 10/2017
Balkanski savez odgajiva~a
golubova srpskih visokoleta~a
Kragujevac
ZAPISNIK SA GODI[WE SKUP[TINE BS
Odr`ane 11.03.2017.godine u Земуну

Dnevni red
1. Otvarawe skup{tine, избор verifikaciоне комисије,izbor radnog predsedni{tva
zapisni~ara,overiva~a zapisnika
2. Izve{taj verifikacione komisije
3. Izve{taji o radu у 2016 години :
- izvr{nog odbora
- takmi~arske komisije
- disciplinske komisije
4. Diskusija po поднетим izve{tajima i wihovo usvajawe
5. Финансијски извештај и усвајање завршног рачуна за 2016 годину
6. Iзвештај надзорног одбора
7. Предлог финасијског плана за 2017 годину и његово усвајање
8. Извештај о раду суда правде
9. Изјашњавање о захтеву чланице Црне Горе везано за враћање титуле
најуспешнијег такмичара Б. савеза, шампиона шампиона и најбољих летача
савеза у сениорској и јуниорској конкуренцији
10. Разно
Скупштину је отворио председник савеза Радоје Марковић који је поздравио присутне
делегате и госте. Под тачком девет допуњен је дневни ред предлогом делегације Србије
да се у такмичарски правилник Балканског савеза унесе одредба којом је за одобравање
пуштања свих такмичења у организацији Балканског савеза потребно да у првом термину
повољне услове има 70% такмичара који учествују у такмичењу, док би у другом термину
било потребно да 50% такмичара има повољне услове за лет голубова како би се такмичење одржало.
После овога дневни ред једногласно је усвојен.
1. Radno predsedni{tvo : Radoje Markovi} председник, Зоран Ковачевић и Хашим
Смајловић zapisni~ar Muri} Milo{
overiva~i : Ненад Рајковић и Есмир Мекушић
Седници присуствује делегат удружења из Италије као и гости из Хрватског савеза
2. Verifikaciona komisija konstatovala da je prisutno 17 delegata ( odsutni 1 Srbija i 1 BiH)
Srbija: Radoje Markovi},Milivoje Bogdanov,@eqko Blagojevi},Nenad Strainovi}, Nenad
Rajkovi},Мирослав Црњански, Славко Живановић, Dragan Stoji~i}, Dragan Грујић,
Du{an Karapanxi}, Milo{ Muri}, Neboj{a \or|evi}
CG: Здравко Милић, Slavko Devexi}, Zoran Kova~evi}
3. Izve{taj o radu поднео је у писаној форми predsednik Радоје Марковић и додао да је
у међувремену остварен контакт са члановима удружења из Немачке где постоји жеља
тог удружења које броји око 60 чланова да се прикључе Балканском савезу.
Izve{taj takmi~arske komisije поднео је председник такмичарског одбора Милош Мурић
из кога се видело да је Куп Шампиона успешно организован и да је све протекло у најбољем
реду. Што се тиче јуниорског првенства Балкана такмичарски одбор није утврдио коначну
ранг листу већ само незваничну и званичну. За коначну ранг листу била је потребна одлука
дисциплинске комисије која се није састала.

Извештај о раду дисциплинске комисије поднео је председник Срећко Радовановић у ком
је истакао да је било проблема са радом дисциплинске комисије. Упркос томе што су
пристали да раде двојица чланова се нису одазвала на заказану седницу тако да је дисциплинска комисија била блокирана у свом раду те није могла донети никакве одлуке везане
за покренуте дисциплинске поступке. Председник дисциплинске комисије тражи од извршног
одбора да на својој првој седници проанализира стање у дисциплинској комисији и ако је
потребно да изврши замену досадашњих чланова, као и проширење дисциплинске комисије
како би иста могла да функционише.
4.Извештај председника извршног одбора и такмичарске комисије прихваћен је
једногласно док је за извештај дисциплинске комисије констатовано да није потпун
и да као такав не може бити прихваћен,собзиром да комисија није могла да функционише
и доноси одлуке у складу са нашим нормативним актима.
5. Финансијски извештај у писаној форми поднео је благајник савеза Драган Куршиновић
који је као такав усвојен једногласно.
6. Извештај надзорног одбора није поднет због проблема са сазивом делегата из
оправданих разлога. Због бољег функционисања изабран је нови извршни одбор у саставу:
Мирослав Станић, Жељко Благојевић, Горан Михајловић. Са задатком да у наредном
периоду изврши преглед материјално финансијско пословање за 2016 год. и о томе кроз
билтен обавести чланству.
7.Предложени финансијски план у писаној форми за 2017 годину једногласно је усвојен.
8.Извештај суда правде у писаној форми поднео је председник Драган Ђорђевић после
краће дискусије такав извештај једногласно је усвојен.
9.Поводом изјашњавања чланства о захтеву савеза Црне Горе за враћање доделе признања
за најуспешнијег такмичара, шампиона шампиона, најбољих голубова летача у сениорској и
јуниорској конкуренцији Здравко Милић је појаснио предлог и тражио да се бодује само
сатница остварених резултата без бодова за освојено место.
Једногласно је одлучено да се овај предлог да на јавну расправу до следеће скупштине
када ће бити донешена коначна одлука.
Такође једногласно је усвојен предлог делегације Србије везано за одобравање пуштања
такмичења у првом и другом заказаном термину за сва такмичења у организацији
Балканског савеза.
10.Везано за проширење Балканског савеза одлучено је да и даље треба радити на
проширењу и омасовљењу савеза а да критеријуми за све заинтересоване чланице
остају исти као и до сада.
На питање Мирослава Јаношевића представник удружења из Италије дато је тумачење
да се у оквиру Балканског савеза неможе бити члан у два удружења па макар она била
из различитих земаља.
Скупштина је завршила са радом у 16.30 часова.

Zapisni~ar
Milo{ Muri}

