B I L T E N 3 / 2019
Balkanski savez odgajiva~a
golubova srpskih visokoleta~a
Kragujevac

Izve{taj sa sednice izvr{nog odbora Balkanskog saveza
odr`ane 21.04.2019 godine u Jagodini sa po~etkom u 12 ~as.
Prisutni : Radoje Markovi} (predsednik), Александар Илић, Neboj{a \or|evi},Зоран
Вајсман, Dragan Stojи~i}, Зоран Ковачевић ЦГ, Хашим Смајловић РС/БХ
Opravdano odsutан : Слободан Ибрић iz BiH.
Дневни ред
1. Усвајање записника са предходне седнице извршног одбора (билтен 1/19) и
(билтен 2/19) са редовне радне годишње скупштине Балканског савеза
2. Извештај са редовне радне и свечане годишње скупштине савеза
3. Избор органа и комисија извршног одбора
4. Разно
Председник савеза Радоје Марковић поздравио је присутне чланове извршног одбора и
предложио дневни ред који је једногласно прихваћен.
Ta~ka 1
Зоран Ковачевић изнео је сугестију да се у будуће кроз билтен чланство информише о свим
резултатима како такмичарских јата тако и појединачних голубова летача.
Предлог је једногласно усвојен.
Ta~ka 2
Сви присутни чланови узели су дискусију под овом тачком. Сложили су се да је радна
скупштина била добро организована и рутински одрађена на једном завидном нивоу. Што се
тиче свечаног дела Драган Стојичић и Александар Илић истакли су да су ресторан и услуга
били веома квалитетни али сматрају да је “мени“ могао бити мало бољи. Што се музике тиче
једина примедба је што су били мало гласнији. Овај извештај усвојен је једногласно уз
сугестије присутних.
Ta~ka 3
На предлог председника Радоја Марковића за његовог заменика односно подпредседника
Балканског савеза изабран је једногласно Зоран Ковачевић из Црне Горе.
За председника такмичарског одбора предложен је и једногласно изабран Небојша Ђорђевић
из Ниша. Док су за остале чланове такмичарске комисије предложени и изабрани:
Иван Михајловић, Милош Мурић, Жељко Недељковић, Бранислав Вукајловић сви из МОСС-а,
Милић Здравко из Црне Горе, Хашим Смајловић РС/БХ, Зијад Атановић БиХ.
За председника дисциплинске комисије предложен је и једногласно изабран Владица Пешић
из Нишког округа док су за чланове дисциплинске комисије изабрани Горан Михајловић и
Ненад Стојановић.
Ta~ka 4
Под тачком четири није било дискусије.

Zapisni~ar
Драган Стојичић

