B I L T E N 1 /2018
Balkanski savez odgajiva~a
golubova srpskih visokoleta~a
Kragujevac
Izve{taj sa sednice izvr{nog odbora Balkanskog saveza
odr`ane 24.02.2018 godine u Jagodini sa po~etkom u 15 ~as.
Prisutni : Radoje Markovi}(predsednik), Milivoje Bogdanov, Neboj{a \or|evi},
Dragan Stoj~i} и Зоран Ковачевић ЦГ.
Оправдано одсутни: Милош Мурић и Зијад Атановић
Седници присуствује и делегат из савеза РС и БХ Хашим Смајловић.
Дневни ред
1. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ И
ЗАДАЦИ У ВЕЗИ СА ТИМ
2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИЗВРШНОГ ОДБОРА У 2017. ГОДИНИ
3. ИЗВЕШТАЈ ТАКМИЧАРСКОГ ОДБОРА ЗА 2017. ГОДИНУ
4. ИЗВЕШТАЈ ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
5.ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОТЕКЛИ ПЕРИОД ИЗМЕЂУ ДВЕ СКУПШТИНЕ
6.ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ
7. ИЗВЕШТАЈ СУДА ПРАВДЕ
8. УТВРЂИВАЊЕ КОНАЧНОГ ПРЕДЛОГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ТАКМИЧАРСКОГ
ПРАВИЛНИКА Б. САВЕЗА
9. ТЕКУЋА ПИТАЊА

Ta~ka 1
Радна скупштина Балканског савеза одржаће се 11.03.2018. (недеља) са почетком у 13.00 час.
у сали градске општине Земун у Земуну улица Косовска бр.9. Сви чланови скупштине благовремено ће добити позивнице и потребне материјале како би се упознали са током и радом
скупштине.

Свечана скупштина Балканског савеза и МОСС биће одржана у ресторану „Нарцис“ у
Лештанима 24.03.2018. г. са почетком у 17.00 часова и трајаће до 24.00 часа. Требовање
улазница вршиће се преко Драгана Ђорђевића (округ 1) бр.тел: 064/ 370-16-45 цена карте је
1 800 динара и оне се могу наручити искључиво преко општинских и окружних савеза. Пошто
је број места ограничен молимо Вас да карте резервишете на време ( на радној скупштини
Б. савеза 11.03.2018.г. у Земуну). Све потребне активности се одвијају према плану.
Апелујемо на све чланице Балканског савеза да се у што већем броју одазову и узму учешће
а посебно на свечаном делу.
Ta~ka 2,3,4
Извештај о раду извршног одбора и његових органа такмичарског одбора, дисциплинске комисије у целости ће бити саставни део материјала који ће бити прослеђен делегатима скупштине а који је овај извршни одбор прегледао и једногласно усвојио.

Ta~ka 5
Финансијски извештај за период између две скупштине који је предходно прегледао надзорни
одбор у писаној форми презентован је члановима извршног одбора који су се једногласно
сложили са њим и као такав биће прослеђен делегатима скупштине.
Ta~ka 6
Предлог финансијског плана за 2018 годину прихваћен је у целини и такође ће бити прослеђен
скупштини на усвајање.
Ta~ka 7
Извештај суда правде у писаној форми поднео је председник суда правде Драган Ђорђевић из
њега се могло видети да суд правде није имао пријава и жалби тако да се није ни састајао.
Ta~ka 8
Извршни одбор Балканског савеза утврдио је коначан текст измене и допуне такмичарског
правилника Б. савеза члан 5 који се упућује скупштини на усвајање а он гласи:
Такмичару који у такмичењима у организацији БС оствари два (2) резултата у једној години са
највећим просеком лета из та два резултата, додељује му се диплома Шампиона БС у тој год.
У организацији БС та два (2) резултата се остварују из сениорског и јуниорског такмичења.

Такмичар који у једној години освоји највише рејтинг бодова из три постигнута резултата, за
првенство Републичких савеза,Балканског савеза, Купа шампиона и Купа првака стиче титулу
и диплому Шампион-Шампиона Балканског савеза коју му додељује Балкански савез за ту годину од тога најмање два резултата морају бити из такмичења у организацији Балканског савеза.
Такмичару који у једној години освоји највише рејтинг бодова постигнутих за првенство
Републичких савеза, Балканског савеза, Купа шампиона и Купа првака стиче титулу и диплому
Најуспешнијег такмичара Балканског савеза коју му додељује Балкански савез за ту годину.
Балкански савез додељује награду за најуспешнијег сениорског голуба летача савеза који је у
текућој години у савезним сениорским такмичењима за првенство Републичких савеза,
Балканског савеза, Купа шампиона и Купа првака освојио укупно највише рејтинг бодова.
Време лета голуба бодоваће се као што се бодује лет екипе у том такмичењу.
На исти начин награђује се и најуспешнији голуб у јуниорском такмичењу.
.
Taчка 9
Под тачком текућих питања разматрана је молба за пријем удружења одгајивача голубова
српских високолетача Штудгарта и околине за пријем у Балкански савез. Драго нам је да и
у Немачкој постоје одгајивачи наше расе који желе да постану чланице нашег савеза.
Спремни смо да пружимо сваку потребну помоћ како би се они што боље организовали.
Њихова молба позитивно је решена и дат је налог секретару да им достави званичну одлуку
о пријему у чланство Балканског савеза.

Састанак је завршен у 16.30 часова.

Zapisni~ar
Миливоје Богданов

