
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 04.11.2018 godine u Jagodini sa po~etkom u 11 ~as.

Prisutni : Radoje Markovi}(predsednik), Milivoje Bogdanov, Neboj{a \or|evi},  
Dragan  Stoj~i}, Милош Мурић, Зоран Ковачевић ЦГ, Зијад Атановић БХ и Хашим
Смајловић РС/БХ.

3 /2018

Дневни ред

1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ИЗМЕЂУ ДВЕ СЕДНИЦЕ

5. ТЕКУЋА ПИТАЊА

2. ИЗВЕШТАЈ БЛАГАЈНЕ ЗА ПРОТЕКЛИ ПЕРИОД

3. ИЗВЕШТАЈ ТАКМИЧАРСКОГ ОДБОРА

4. ДОГОВОР О ДАЉИМ АКТИВНОСТИМА БАЛКАНСКОГ САВЕЗА

  Извештај о раду Извршног одбора за период између две седнице у усменој форми поднео је
председник савеза Радоје Марковић, где је између осталог истакао тешку такмичарску сезону 
где је одржано само јуниорско првенство Балканског савеза, као и радове на проширењу 
Балканског савеза у такмичарском смислу где се очекује да у наредној такмичарској сезони
учешће узму и такмичари из Македоније. 

Ta~ka 1

  Извештај благајне у писаној форми поднео је благајник савеза Драган Куршиновић.  Из 
извештаја се могло видети да Балкански савез тренутно располаже са 101.141,00 динара.
Али да се у наредном периоду очекују уплате за алкице од савеза Аустрије и Македоније
тако да би салдо благајне требао износити око 160.000,00 дин. Благајнички извештај
разматран је по ставкама и после краће дискусије једногласно је прихваћен.

Ta~ka 2

ПРЕДЛОЖЕНИ ДНЕВНИ РЕД УСВОЈЕН ЈЕДНОГЛАСНО

  Извештај такмичарског одбора у усменој форми поднео је председник Такмичарског одбора 
Милош Мурић и са жаљењем констатовао да је због тешких временских услова изостало 
сениорско првенство Балкана, док је јуниорско првенство одржано. Напоменуо је да коначна 
листа за ово такмичење  није формирана јер је још увек у поступку верификација једног 
резултата. Извршни одбор наложио је да се спорна ситуација разреши што пре и да се 
формира коначна листа. 

Ta~ka 3



       Zapisni~ar
Миливоје Богданов

  Радоје Марковић предочио је да нас у наредном времену очекују избори у савезу на свим 
нивоима. Наредна скупштина Балканског савеза биће уједно и изборна скупштина, делегати
ће се бирати на мандат од 4 године са правом да могу поново бити бирани. Што се тиче 
свечане скупштине биће одржана заједно са МОСС. Извршни одбор савеза изразио је 
захвалност савезу Швајцарске на помоћи  у донацији две златне алке.  
Стари такмичарски правилници који се налазе на стању у савезу а штампани су на латиници
се отписују.

Ta~ka 4

  Под овом тачком није било дискусије.

Ta~ka 5

Састанак је завршен у 12.40 часова.


