
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 5.10.2017. godine u Jagodini sa po~etkom u 11 ~as.

Prisutni : Radoje Markovi}(predsednik), Milivoje Bogdanov, Neboj{a \or|evi}, Milo{
                     Muri}, Зоран Ковачевић ЦГ,Атановић Зијад.

12 / 2017

Ta~ka 1

1. Усвајање записника са предходне седнице и.о.
2. Извештај такмичарског одбора за 2017. годину
3. Извештај благајне за предходни период између две седнице
4. Извештај комисије за алкице
5. Наредне активности за проширење Б.савеза
6. Покретање јавне расправе сходно одлуци скупштине Б.С. за поновно
    успостављање титула шампион шампиона и најуспешнији такмичар Б.С.
7. Разно

Дневни ред

   Извештај такмичарског одбора поднео је председник такмичарског одбора Милош Мурић.
У организацији Балканског савеза одржано је сениорско и јуниорско првенство. Упркос
лошим временским условима остварени су завидни резултати. Радоје Марковић, Небојша
Ђорђевић и Драган Ђорђевић су на поменутим утакмицама као контролори обишли један
део такмичара који је узео учешће.
    Организаторима такмичења одато је признање за успешно обављен посао.

Ta~ka 2

     Извештај благанје поднео благајник Драган Куршиновић. Образложио појединачно приходе
и расходе и да на рачуну тренутно имамо  116.983,00 динара. У наредном периоду очекује се
још прихода. Извештај је једногласно прихваћен. 

Ta~ka 3

     Једногласно је усвојен записник са предходне седнице извршног одбора (билтен 11/17).

Тачка 4

     Извештај по овој тачки поднео је председник комисије за алкице Ђорђевић Небојша који
 је истакао да израда и поред малих потешкоћа иде добро и да ће чланство благовремено 
добити алкице за прву и другу туру за 2018. годину. Предлог Ђорђевића да се израђивачима 
алкица у случају пробијања рока  (1.12.2017.) наплате пенали - предлог је једногласно усвојен,
као и извештај комисије за алкице.

Тачка 5

   Радоје Марковић предложио је да Балкански савез покрене иницијативу за покретање 
сарадње са преосталим савезима, посебно са ГСС савезом и да носиоц тих активности
буде извршни одбор МОСС-а. Формираће се мешовита радна група састављена од И.О.
Балканског савеза и МОСС-а,са задатком да изнађе најбоље могућности за даљу сарадњу
и евентуално удруживање савеза.
   Рок за ове активности је до 31.12.2017.године



       Zapisni~ar
     Milo{ Muri}

      Извршни одбор сходно одлуци скупштине Балканског савеза покреће јавну расправу 
везану за измену и допуну такмичарског правилника, а у вези са враћањем титула 
Шампион Шампиона, најуспешнијег такмичара и најуспешнијег голуба летача Б. савеза.
Позивамо све чланице да узму учешће и помогну извршном одбору да на бази њихових 
предлога сачине коначно решење које би било усвојено на редовној скупштини Балканског
савеза 2018. године. Јавна расправа трајаће до 01.02.2018.године. 
Предаје предлога у писаној форми доставити на адресу техничког секретара Куршиновић
Драгана, Мајевичка бр.12.  15 000 Шабац.

Ta~ka 6

      На захтев чланова извршног одбора из Црне Горе и БиХ за наредну такмичарску сезону
уговорити давање временске прогнозе и за њихове територије.Атановић Зијад информисао
је чланове извршног одбора да је на територији федерације Босне и Херцеговине дошло до
уједињења у јединствени савез. Одржана је скупштина и изабрани су органи савеза. Ово је 
од стране извршног одбора прихваћено са великим задовољством.
    Сматрамо да ће у наредном периоду наша сарадња бити још боља. 

Ta~ka 7

     Обзиром да општински савез Шабац обележава јубилеј 40 година постојања да би смо
увеличали ову манифеставију одлучено је да под покровитељством МОСС-а и Б.савеза буде
 одржан турнир у малом фудбалу у овом граду. Рок за пријаву екипа окружних или општинских
 савеза је до 20.11.2017. године техничком секретару Драгану Куршиновићу тел. 069/205-79-91
 где ћете добити све потребне информације везане за учешће на овом турниру. Турнир ће се
одржати 26.11.2017.год.(недеља) у Шапцу у спортском центу Санрајс са почетком у 11 часова.
Спортски центар располаже са четири покривена терена за мали фудбал са вештачком травом,
великим паркингом и кафићем који се налази унутар главног терена.




