B I L T E N 1/2019
Balkanski savez odgajiva~a
golubova srpskih visokoleta~a
Kragujevac
Izve{taj sa sednice izvr{nog odbora Balkanskog saveza
odr`ane 09.02.2019. godine u Jagodini sa po~etkom u 11~as.
Prisutni : Radoje Markovi}(predsednik), Milivoje Bogdanov, Neboj{a \or|evi},Milo{
Muri},Зоран Ковачевић ЦГ, Драган Стојичић (присутан на седници МОСС-а)
Opravdano odsutni: Zijad Atanovi} iz BiH и Смајловић Хашим РС/БХ.
Dnevni red
1. Usvajawe записника са предходне седнице извршног одбора
2.Припрема изборне годишње скупштине
- Усвајање извештаја о раду Б. савеза у предходном периоду
- Извештај такмичарског одбора
- Извештај дисциплинске комисије
- Извештај комисије за алкице
3. Дискусија по поднетим извештајима
4. Финансијски извештај
5. Извештај надзорног одбора
6. Предлог финансијског плана за 2019 годину
7. Информација оприпремама за одржавање редовне и свечане
скупштине Б. савеза
8. Предлог измене и допуна статута Б. савеза
9. Усвајање коначног текста измена и допуна такмичарског правилника
10. Доношење одлуке о додели признања заслужним организацијама и
појединцима
11. Разно
Ta~ka 1
Записник са предходне седнице извршног одбора усвојен је једногласно.
Ta~ka 2
Извештај о раду Балканског савеза,такмичарског одбора, дисциплинске комисије,комисије
за алкице чланови извршног одбора добили су у писменој форми кроз материјал за састанак,
и као такви уз могуће измене ће бити презентовани скупштини.
Ta~ka 3
После краће дискусије сви извештаји усвојени су једногласно.
Ta~ka 4
Финансијјски извештај у писаној форми уз додатно усмено објашњење свих тачака
појединачно поднео је и образложио благајник савеза Драган Куршиновић.
Финансијски извештај усвојен је једногласно.
Ta~ka 5
Извештај надзорног одбора у писаној форми поднео је председник надзорног одбора
Мирослав Станић који је после краће дискусије једногласно усвојен.

Ta~ka 6
Предлог финансијског плана за 2019. годину прихваћен је једногласно.
Ta~ka 7
Радни део годишње скупштине одржаће се 17.03.2019. године у Обреновцу. Припреме
за саму скупштину одвијају се у најбољем реду без икаквих проблема.
Свечана скупштина одржаће се 30.03.2019. године такође у Обреновцу у ресторану
“На базенима“. Куповина и подела бесплатних улазница биће организована на радном
делу скупштине 17.03.2019. године. Наградни фонд је купљен и обезбеђен од стране
МОСС-а док смо златну алку добили на име спонзорства од савеза Швајцарске на чему
им се овим путем захваљујемо.
Ta~ka 8
Извршни одбор Балканског савеза једногласно је одлучио да се приступи измени и допуни
статута Балканског савеза члан 15 став 3 и члана 31 став 2 а везано за трајање мандата у
органима скупштине БС. Чланице су у обавези да до редовне скупштине спроведу јавну
расправу.
Ta~ka 9
Усвојен је коначан текст за измене и допуне такмичарског правилника Балканског савеза
Члан 1 став 2
Куп првака и куп шампиона организује се и спроводи сваке друге године стим што размак
између тих такмичења мора бити једна година. У купу шампиона могу учествовати сви
такмичари чланица БС који су поред осталих предвиђених услова бар једанпут освојили
шампионску категорију у циклусу између два одржавања купа шампиона (предходне две год.)
Предлог је усвојен једногласно и као такав биће предочен члановима скуштине на усвајање.
Ta~ka 10
Поред чланова извршног одбора који су водили савез у предходном периоду одлучено је да
плакете односно захвалнице на свечаној скупштини савеза буду уручене и голубарима из
Швајцарске Драгану Стевановићу и Љубомиру Стојадиновићу као и техничком секретару и
благајнику Драгану Куршиновићу и представнику савеза Македоније.
Ta~ka 11
Под тачком разно није било дискусије тако да је састанак у другарској и пријатељској
атмосфери уз незаобилазне голубарске приче и шале завршен у 13 часова.

Zapisni~ar
Milош Мурић

