
     Што се тиче организације радног дела скупштине који је одржан у Земуну и свечаног дела
који је одржан у Баточини председник савеза Радоје Марковић истакао је да је чланство веома
задовољно организацијом обадве скупштине. Једине примедбе биле су на прегласну музику.
Миливоје Богданов изнео је замерке око полемика на радној скупштини око нерешених случа-
јева дисциплинске комисије сматрајући  да су проблеми око коначне листе јуниорског првенс-
тва Балканског савеза морали бити раније решени.
Зоран Ковачевић похвалио је организације обадве скупштине и дао предлог да се у државним
савезима размотре ставови да се на наредним свечаним скупштинама победнику свира химна
 државе из које долази.   

B I L T E N  
     Balkanski savez odgajiva~a
 golubova srpskih visokoleta~a
                    Kragujevac

Izve{taj sa sednice izvr{nog odbora Balkanskog saveza
odr`ane 15.04.2017 godine u Jagodini sa po~etkom u 11 ~as.

Prisutni : Radoje Markovi}(predsednik), Milivoje Bogdanov, Neboj{a \or|evi}, Milo{
                     Muri},  Dragan Stoj~i} и Зоран Ковачевић ЦГ,као и председник дисциплинске
комисије Срећко Радовановић, такође присутни испред савеза БиХ Атановић Зијад, као
и делегати из новооснованог савеза БиХ Зоран Зеленовић и Хашим Смајловић.
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Ta~ka 1

1. Анализа скупштине Балканског савеза ( радне и свечане)
2. Избор подпредседника Балканског савеза
3. Избор чланова дисциплинске комисије
4. Доношење одлуке о прихватању понуде за Метео прогнозу
5. Пријем нових чланица у балкански савез
6. Разно

Дневни ред

     На предлог Радоја Марковића на место подпредседника савеза једногласно је изабран 
Зоран Ковачевић из Црне Горе.

Ta~ka 2

     Што се тиче предлога за допуну дисциплинске комисије одлучено је да поред председника 
Срећка Радовановића дисциплинску комисију чине још четири члана. По једног члана накна-
дно ће доставити савези Црне Горе, као и Босне и Херцеговине. Док ће остала два члана бити
 из Србије. На предлог Нишког округа изабран је Станковић Ненад док ће други члан бити нак-
надно изабран.
Донешена је одлука да се сви досадашњи дисциплински поступци окончају и да се даље не-
воде.

Ta~ka 3



      Захтев за пријем у чланство Балканског савеза поднео је Жупанијски савез из Винковаца
из Хрватске. После прочитаног захтева донет је закључак да се могу примити у чланство али
да морају бити регистровани као савез одгајивача голубова српских високолетача и да морају
доставити захтев оверен печатом њиховог савеза.
Захтев за пријем у чланство поднео је и савез одгајивача голубова српских високолетача 
Републике Српске и Босне и Херцеговине. Присутни делегати испред овог савеза  Зоран 
Зеленовић и Хашим Смајловић образложили су разлоге оснивања савеза као и то да је савез
регистрован и да поседује сва нормативна акта. 
    После дискусије савез је примљен у чланство са шест гласова за и једним уздржаним.

Ta~ka 5

       Zapisni~ar
     Milo{ Muri}

      Под тачком разно прочитан је допис Мирољуба Шуловића који је уложио приговор на рад
дисциплинске комисије, извршног одбора као и председника Балканског савеза. Донет је јед-
ногласан закључак да се такав приговор као неоснован по одредбама нормативних аката 
Балканског савеза у целини одбаци.

     Извршни одбор Балканског савеза се неће састајати до завршетка такмичарске сезоне сем 
у случају неке преке потребе. Такмичарски одбор благовремено ће свим такмичарима послати
потребна упутства за организацију сениорског и јуниорског првенства Балканског савеза.
    Свим чланицама извршни одбор жели пуно успеха у раду и такмичењу.

Ta~ka 6

      Што се тиче избора прогнозера договорено је да се прихвати понуда Војводина-Метео
за коју се определио МОСС стим што је представник Војводина -Метео прихватио обавезу
да за потребе Балканског савеза прошири прогнозу и за територију Црне Горе и Босне и
Херцеговине. 

Ta~ka 4
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