
БИЛТЕН 2/2015 

Балкански савез одгајивача 
голубова српских високолетача 
Крагујевац 

Извештај са седнице извршног одбора Балканског савеза 
одржане 11.04.2015 године у Јагодини са почетком у 11час. 

Присутни : Радоје Марковић(председник), Миливоје Богданов, Небојша Ђорђевић.Милош 
Мурић, док је Драган Стојчић био присутан на састанку МОСС-а. 

Оправдано одсутни: Зоран Ковачевић из ЦГ и Зијад Атановић из БиХ. 

Дневни ред 

1. Усвајање извештаја са редовне годишње скупштине 
2. Избор председника и чланова такмичарске комисије 
3. Избор председника и чланова дисциплинске комисије 
4. Избор техничког секретара 
5. Одлука о депоновању потписа одговорних лица 
6. Разно 

Тачка 1 

Под првом тачком председник Балканског савеза Радоје Марковић поздравио је присутне 
делегате и уједно оправдао недолазак делегата из Црне Горе и Босне и Херцеговине. После 
краћег излагања извештај са редовне годишње скупштине и дневни ред једногласно су 
усвојени. 

Тачка 2 

Радоје Марковић предложио је да такмичарски одбор Балканског савеза броји 7 чланова од 
којих 5 из МОСС-а и по један члан из ЦГ и БиХ. Што се Србије тиче мишљења сам да би требали 
да буду заступљени следећи окрузи : Нишки, Подунавско Браничевски, Шумадијско 
Поморавски, Београдски и Војвођански са по једним делегатом. Први предлог за 
председника т.к. је Милош Мурић из округа 5, док је Нишки округ као кандидата за 
председника предложио Небојшу Борђевића. Већином гласова за председника је изабран 
Милош Мурић(5),а за остале чланове т.к. Драган Марковић (7), Зоран Тешић (1), Зоран 
ТодоровиЋ(8), Бранислав ВукајловиЋ (10), МилиЋ Здравко (ЦГ), Адем Југо (БиХ) Такмичарски 
одбор јеногласно је изабран. 

Тачка 3 

Под овом тачком председник Балканског савеза Радоје Марковић предложио је за 
председника дисциплинске комисије Срећка Радовановића (5) а за чланове: Ристов 
Мирослава(2), док би трећи члан био из БиХ. Дисциплинска комисија једногласно је 
изабрана. 

Тачка 4 

Чланови извршног одбора Б.С. сагласни су да послове административно.техничке и 
финасијске природе за потребе Б.С. обавља технички секретар МОСС-а. 

Тачка 5 

Депоненти потписа у банци и одговорно лице за Б.С. биће председник савеза Радоје 
Марковић и техничкисекретарБ.С. 

 



Тачка 6 

Под тачком разно председник Балканског савеза Радоје Марковић упознао је присутне 
да су га контактирали представници клубова из Аустрије интересујући се за 
њихов статус у Балканском савезу. 
Извршни одбор донео је закључак да им у сваком погледу треба изаћи у сусрет и помоћи 
ако је то икако могуће, да се у Аустрији формира легалан савез одгајивача голубова 
српских високолетача. Ако за то не постоји могућност свако удружење he појединачно 
постати пуноправна чланица Балканског савеза. Наруџбине алкица, такмичење и све 
остало биће регулисано као и до сада преко техничког секретара. 
Небојша Ђорђевић (7)- Голубари из Македоније такође су заинтересовани да приђу Б.С. 
Извршни одбор одредио је Небојшу Борђевића да успостави контакт са Македонским 
савезом. 

Састанак извршног одбора завршен је у 13 часова. 

Извршни одбор БС-а 

Записничар 
Миливој Богданов 



 


