
БИЛТЕН  1/2015 

Балкански савез одгајивача 
голубова српских високолетача 
Крагујевац 

ЗАПИСНИК СА ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ БС 

Одржане 14.03.2015.године у Крагујевцу 

Дневни ред 

1. Отварање скупштине и верификација делегата.избор радног председништва 
записничара.оверивача записника 

2. Извештај верификационе комисије 
3. Усвајање пословника о раду 
4. Извештаји о раду : 

 

- извршног одбора 
- такмичарске комисије 
- дисциплинске комисије 

 

5. Дискусија по извештајима и њихово усвајање 
6. Предлог финансијског плана за 2015 г. и његово усвајање 
7. Избор председника и чланова И.О. БС 
8. Усвајање измена и допуна такмичарског правилника у начелу 
9. Усвајање измена и допуна такмичарског правилника у појединостима 
10. Разно 

1. Радно председништво : Радоје Марковић, Ненад Страиновић, Девеџић Славко 
записничар Мурић Милош 

оверивачи: Зоран Ковачевић и Саша Митковић верификациона 
комисија: Миливоје Богданов и Ненад Рајковић 

2. Верификациона комисија констатовала да је присутно 17 делегата (одсутни 1 Србија и 1 БиХ) 
Србија: Радоје Марковић.Миливоје Богданов,Жељко Благојевић.Ненад Страиновић, Ненад 

РајковиЋ.Саша Митковић, Мирослав Станић, Драган Стојичић, Драган Мирковић, Душан 
Карапанџић, Милош Мурић, Небојша Борђевић БиХ : Адем Југо, Зијад Атановић ЦГ: 
Миљан Девић, Славко Девеџић, Зоран Ковачевић Једногласном одлуком утврђено да 
мандат овог сазива траје наредне 4 године 

3. Усвајање пословника о раду - усвојен једногласно 

4. Извештај о раду БС није поднет због оставке предходног председника, 
Извештај такмичарске комисије усмено поднео Небојша Ђорђевић, осврнуо се на неке 
несугласице око верификације постигнутих резултата.изјавио је да је као контролор 
обишао доста такмичара и да није наишао на проблеме. 

5. Зоран Ковачевић уложио је приговор са скупштине ЦГ да не добијају извештаје са 
састанака и да он на основу тога не може правдати свој долазак. Такође је изнео 
неслагање због неких ставова чланова скупштине МОСС-а и апеловао да се сачува 
јединствоБС. 
Адем Југо је истакао да је савез БиХ у јако тешкој финасијској ситуацији и да због тога 
нису учествовали у такмичењу на нивоу Балканског савеза у 2014 години.али да tie се 
потрудити и смоћи снаге да ове године учествују у такмичењу и тиме помогну да се савез 
одржи. 
Ненад Страиновић упознао је делегате да је било одређених пропуста у поштовању одлука 
да се пријављују штабу голубови који су остали да лете после дванаест часова лета. Миливоје 
Богданов уложио је приговор на предходни сазив И. одбора балканског савеза који није 
испоштовао статут и остала нормативна акта, што је довело до пропуста у у раду. После ове 
дискусије извештаји су усвојени. 

 



6. Душан Карапанџић предложио је да се финансијска средства Б.С. тачно одреде и да се 
финансијски рачуни раздвоје од МОСС-а. 
Радоје Марковић предложио да се финансијски план усвоји а да се извршном одбору 
препусти евентуални ребаланс буџета 
Адем Југо још једном је подсетио на тешку финасијску ситуацију у савезу БиХ, тако да 
вероватно неће моћи присуствовати на свим састанцима извршног одбора али да ће се 
потрудити да као такмичари узму учешће у 2015 години. 

7. На основу предлога МОСС-а за председника Б.С. предложен је Радоје Марковић који 
је изјавио да има вољу и жељу да својим радом унапреди укупан рад Б.С. 
Предлог да Радоје Марковић буде председник Б.С. усвојен је једногласно. 
Предложени чланови извршног одбора 
Из Србије: Радоје Марковић, Милош Мурић, Миливоје Богданов, Небојша Борђевић и 

Драган Стојчић Из Црне Горе: 
Зоран Ковачевић Из Босне и Херцеговине : 
Зијад Атановић Предлози су једногласно 
усвојени. 
У надзорни одбор предложени су и такође једногласно изабрани Мирослав Станић, 
Нијаз Халиловић и Славко Девеџић. 
Надзорни одбор има за задатак да изврши пресек материјално финасијског стања 
на данашњи дан. 

Тачке 8 и 9 су обједињене и усвојене једногласно. 

10. Под тачком разно имали смо предлог Црне Горе да се наградни фонд Балканског савеза 
врати на старо стање. О том предлогу делегати треба да се изјасне и донесу одлуку на 
састанку извршног одбора. 

Скупштина је завршила са радом у 18ч.30м. 

Записничар 
Милош Мурић 

 

 


