
Odr`ane 17.03.2019. godine u Обреновцу

B I L T E N  2/2019

ZAPISNIK SA  GODI[WE SKUP[TINE  BS

     Balkanski savez odgajiva~a
 golubova srpskih visokoleta~a
                    Kragujevac

1. Radno predsedni{tvo : Radoje Markovi}, Зоран Ковачевић,Слободан Ибрић, zapisni~ar 
Muri} Milo{ overiva~i записника: Стојичић Драган и Деверџић Славко.
  
2. Verifikaciona komisija обавестила је скупштину да седници присуствује 17 од 
укупно 21 делегата, тако да скупштина може пуноправно да ради и одлучује.
     Srbija: Radoje Markovi},Александар Илић, Зоран Јаковљевић, Ненад Страиновић,
Зоран Вајсман, Момчило Затежић, Небојша Ђорђевић, Драган Стојичић, Милан Јовић,
Бранислав Вукајловић, Никола Џомба, Ненад Рајковић, Драган Мирковић, Есмир Мекушић.
         BiH :  Слободан Ибрић, Zijad Atanovi}
            CG:   Slavko Deveрxi}, Zoran Kova~evi}, Здравко Милић
    РС/БХ: Смајловић Хашим

Jednoglasnom  odlukom верификован је мандат свих делегата и он траје наредне 4 године

3. Извршни одбор:На предлог  МОСС-а  за председника Балканског савеза изабран је Радоје
 Марковић а за чланове извршног одбора изабрани су: из МОСС-а :Небојша Ђорђевић, Зоран 
Вајсман, Драган Стојичић, Александар Илић, из савеза ЦГ: Зоран Ковачевић, из савеза БХ: 
Слободан Ибрић, из савеза  РС/БХ Смајловић Хашим
Сви предложени кандидати изабрани су једногласно.

4.  У надзорни одбор изабрани су: Мирослав Станић, Жељко Благојевић, Горан Михајловић

Dnevni red

1.  Otvarawe skup{tine 
2.  Izve{taj verifikacione komisije и верификација мандата члановима скупштине 
3.  Избор председника савеза и чланова извршног одбора
4. Избор чланова надзорног одбора
5.  Izve{taji o radu  izvr{nog odbora у 2018 години и његових органа
      - takmi~arske komisije
      - disciplinske komisije
     - комисије за алкице 
6.  Diskusija po поднетим izve{tajima i wihovo usvajawe
7.  Усвајање finansijskog извештаја  и усвајање завршног рачуна за 2018  
8.  Izвештај надзорног одбора
9.  Предлог финансијског плана за 2019 годину и његово усвајање
10.  Извештај о раду суда правде
11.  Усвајање предложених измена статута
12. Усвајање измена такмичарског правилника
13. Разно

Скупштину је отворио председник савеза Радоје Марковић који је поздравио присутне
 делегате и упознао их са дневним редом уз напомену да је ова скупштина Балканског
савеза уједно и изборна. Да би затим предложио да се почне са радом.



7. Финансијски извештај: Поднео је технички  секретар и благајник Драган Куршиновић 
и исти је једногласно усвојен уз констатацију да се у благајни свеза налази 148.932,00 дин.

8.  Надзорни одбор: Поднео је писани извештај у ком је тражио да се путни трошкови за 
радне и свечане скупштине раздвоје,  као такав извештај је усвојен једногласно. 

9. Предлог финансијског плана за 2019 годину: Поднео је благајник и технички секретар 
 Драган Куршиновић у писаној форми. Финансијски план је прављен на бази потреба за 2019
 годину  руководећи се чињеницом да трошкови морају бити рационални а приходи реални.
Предлог је једногласно усвојен.

10. Суд правде: Није имао посла у 2018 години. За новог председника суда правде 
изабран је Момчило Затежић. А судије суда правде су остале исте као до сада. 

11. Предложене измене  и допуна статута Балканског савеза: Након одржане јавне
 расправе усвојене су једногласно.

12. Предложене измене такмичарског правилника: Члан 1 став 3 Куп Првака Савеза и
Куп Шампиона организује се и спроводи сваке друге године стим што размак између тих 
такмичења мора бити једна година. Члан 1 став 5 у Купу Шампиона могу учествовати сви
такмичари чланица Б.С. који су поред осталих предвиђених услова бар једанпут освојили
Шампионску категорију у циклусу између два одржавања Купа Шампиона ( предходне две 
године) као и освајачи трајне шампионске категорије. Предлог је усвојен једногласно.

13. Разно: У завршној речи председник савеза Радоје Марковић обавестио је присутне да
ће се на првој седници извршног одбора конституисати тела и комисије извршног одбора и 
истовремено позвао  све делегате и чланове Балканског савеза да у што већем броју
  присуствују свечаној скупштини Балканског савеза која ће се одржати 30.03.2019. године 
у Обреновцу са почетком у 17 час.
  
 Skup{tina je zavr{ila sa radom u 16.30.        Zapisni~ar

     Milo{ Muri}

5.  Извештај о раду извршног одбора: Поднео је председник савеза Радоје Марковић у 
писаној форми уз додатна објашњења и коментаре.  Извештај такмичарске комисије поднео је
 Милош Мурић, извештај комисије за алкице поднео је Небојша Ђорђевић док је писани 
извештај дисциплинске комисије поднео Срећко Радовановић.

6. Дискусије по поднетим извештајима: Није било, сви извештаји једногласно су усвојени.


