
Odr`ane 11.03.2018. godine u Земуну са почетком у 14.30 часова

   Скупштину је отворио председник савеза Радоје Марковић који је поздравио присутне 
   делегате и госте. 
   Radno predsedni{tvo : Radoje Markovi} председник, Зоран Ковачевић и Зијад Атановић
    zapisni~ar Muri} Milo{
    overiva~i : Смајловић Хашим и Небојша Ђорђевић
   

  Verifikaciona komisija konstatovala da je prisutno 17 delegata од 23 делегата. 
 

  Izve{taj o radu  поднео је у писаној форми predsednik Радоје Марковић. Осврнуо се на
  проширење Балканског савеза и на омасовљење већ постојећих савеза којима прилазе и 
  друга удружења. Напоменуо је да је организација савеза и такмичења на високом нивоу,
  али да се уз још веће залагање може постићи још више. 
  Извештаје такмичарског одбора и дисциплинске комисије чланови скупштине добили су у 
  писаној форми. Што се такмичења тиче одржано је сениорско и јуниорско првенство 
  Балканског савеза док  дисциплинска комисија у 2017 години није имала ни једну пријаву  
 тако да се није ни састајала. Из поднетих извештаја  могао се сагледати целокупан  рад 
  извршног одбора у протеклом периоду који је добио пуну подршку свих присутних делегата. 
    

Dnevni red

1.  Otvarawe skup{tine, избор verifikaciоне комисије,izbor radnog predsedni{tva 
     zapisni~ara,overiva~a zapisnika
2.  Izve{taj verifikacione komisije
3. Izve{taji o radu у 2017 години :
      - izvr{nog odbora
      - takmi~arske komisije
      - disciplinske komisije 
4.  Diskusija po поднетим izve{tajima i wihovo usvajawe
5.  Финансијски извештај и усвајање завршног рачуна за 2017 годину
6.  Iзвештај надзорног одбора
7.  Извештај о раду суда правде
8.  Предлог финансијског плана за 2018 годину и његово усвајање
9.  Усвајање измена и допуна такмичарског правилника
10. Избор члана И.одбора из савеза Р.С и БиХ
11. Разно

B I L T E N  2/2018

ZAPISNIK SA  GODI[WE SKUP[TINE  BS

     Balkanski savez odgajiva~a
 golubova srpskih visokoleta~a
                    Kragujevac

Тачка 1

Тачка 2

Тачка 3

Тачка 4
Миливоје Богданов и Драган Стојичић похвалили су рад савеза. 
Славко Деверџић нагласио је да такмичари убудуће треба да још више сарађују са такмич
арским комисијама и контролишу записнике, пошто и они сносе део одговорности око вођења
 такмичења.
Хашим Смајловић упознао је присутне са нарушеним односима између два савеза у БиХ и 
затражио да се Балкански савез укључи у побољшање односа.



Радоје Марковић упознао је присутне делегате на потенционално ширење савеза и 
тенденцију да Балкански савез ускоро може прерасти и у Европски савез.
Извештај о раду извршног одбора и његових органа усвојен је једногласно.

 Финансијски извештај у писаној форми поднео је благајник савеза Драган Куршиновић.
 Тренутно стање на рачуну Б. савеза је 144.413.00 динара. 
  Миливоје Богданов похвалио је домаћинско пословање и нагласио да овај извештај такође
  потврђује добар рад у савезу. 
  Финансијски извештај усвојен је једногласно. 

Извештај надзорног одбора који је предходно прегледао стање у благајни без примедби
у писаној форми подељен је делегатима и као такав једногласно је усвојен.

Предлог финансијског плана у писаној форми за 2018 годину поднео је и образложио 
технички секретар Драган Куршиновић. Предложени финансијски план исти је као и 
предходне године. План је једногласно усвојен.

Извештај суда правде такође је поднет у писаној форми и као такав једногласно је усвојен.

Скупштина је завршила са радом у 16.15 часова.

Тачка 5

Тачка 6

Тачка 7

Тачка 8

Тачка 9

Што се тиче измена и допуна такмичарског правилника Б. савеза члан 5 делегати скупштине
гласали су 14 за и 3 против. Тако да овај члан у потпуности гласи: 

Такмичару који у такмичењима у организацији БС оствари два (2) резултата у једној години са 
највећим просеком лета из та два резултата, додељује му се диплома Шампиона БС у тој год.
У организацији БС та два (2) резултата се остварују из сениорског и јуниорског такмичења. 

   Такмичар који у једној години освоји највише рејтинг бодова из три постигнута резултата, за 
првенство Републичких савеза,Балканског савеза, Купа шампиона и Купа првака  стиче титулу 
и диплому Шампион-Шампиона Балканског савеза коју му додељује Балкански савез за ту год-
ину од тога најмање два резултата морају бити из такмичења у организацији Балканског савеза.

   Такмичару који у једној години освоји највише рејтинг бодова постигнутих за првенство 
 Републичких савеза, Балканског савеза, Купа шампиона и Купа првака стиче титулу и диплому
 Најуспешнијег такмичара  Балканског савеза коју му додељује Балкански савез за ту годину. 

  Балкански савез додељује награду за најуспешнијег сениорског голуба летача савеза који је у
текућој години у савезним сениорским такмичењима за првенство Републичких савеза,
Балканског савеза, Купа шампиона и Купа првака освојио укупно највише рејтинг бодова. 
Време лета голуба бодоваће се као што се бодује лет екипе у том такмичењу. 
На исти начин награђује се и најуспешнији голуб у јуниорском такмичењу. 
  .

Хашим Смајловић испред савеза РС/БХ предложен је за члана извршног одбора Б. савеза.
Предлог је једногласно прихваћен.

Тачка 10

Донета је одлука да се досадашња рејтинг листа Балканског савеза прошири  са преосталим 
чланицама савеза. 

Тачка 11

       Zapisni~ar
     Milo{ Muri}


