
 
 

 

Б И Л Т Е Н 4/ 2015 

 Балкански савез одгајивача голубова 

српских високолетача Крагујевац  

Извештај са седнице извршног одбора Балканског савеза одржане 18.10.2015 

године у Јагодини са почетком у 11 час.  

Присутни : Радоје Марковић(председник), Миливоје Богданов, Небојша \орђевић, 
Милош Мурић, Драган Стојчић, Зијад Атановић из БиХ Оправдано одсутни: Зоран 
Ковачевић из ЦГ  

Дневни ред  

 1. Финансијски извештај за период између скупштине и данашњег састанка  
 2. Извештај такмичарске комисије  
 3. Доношење одлука о покретању јавне расправе за измене и допуне     нормативних 

аката-статута, такмичарског равилника, дисциплинског    правилника   
 4. Текућа питања   

  Извештај такмичарске комисије једногласно је усвојен.  

     После овог извештаја прешло се на дискусију која се углавном заснивала на похвалама 
чланова извршног одбора на рад такмичарске комисије. 

     На крају извештаја бих се захвалио на сарадњи члановима ТК БС Југо Адему, Милић 
Здравку,Тешић Зорану, Марковић Драгану,Тодоровић Зорану и Вукајловић Браниславу, 
председнику БС Радоју Марковићу, председнику ТК МОСС-а Страиновић Ненаду.Такође бих 
истакао сарадњу са техничким секретаром Драганом Куршиновићем,техничким секретаром 
београдског округа Драганом Ђорђевићем који уређује сајт савеза.  

Дневни ред усвојен једногласно  

Тачка 1   

Извештај благајне у писаној форми поднео је благајник савеза Драган Куршиновић. Из 
извештаја се могло видети да су укупни приходи и затечено стање у благајни износили 
укупно 99.280.00 динара, расход је био 18.200.00 динара,тако да се тренутно на рачуну 
савеза налази 81.080.00 динара. После краће дискусије извештај благајне једногласно је 
усвојен.  

Тачка 2   

Извештај такмичарске комисије поднео је председник ТК Балканског савеза Милош Мурић 
- Морам истаћи да су ове године такмичари за балкански савез стопроцентно испоштовали 
одлуку да се штабовима пријављује лет голубова преко 12 односно 9 часова. Исто тако 
морам да истакнем  незадовољство на сам начин пријављивања. Долазимо у ситуацију да 
главни штаб зову такмичари заобилазећи своје општинске и окружне штабове. Тако да 
долази до великог оптерећења. Такмичари треба  лет својих голубова пријављују 
искључиво општинским штабовима,који би преко окружних штабова требали да пренесу 
информације главном штабу. На овакав начин сва три штаба ће имати прави увид у 
ситуацију на терену и слати обилазне комисије тамо где је потребно. 



Тачка 3   

Једногласно је донета одлука да се покрене расправа за измене и допуне статута, 
такмичарског правилника и дисциплинског правилника. Моле се све чланице које су 
посредно и непосредно удружене у БС да узму учешће у јавној расправи са обавезом 
да своје предлоге за измене и допуне у писаној форми доставе техничком секретару 
савеза  Драгану Куршиновићу најкасније до 01.12.2015 године.  

Тачка 4   

Драган Стојичић обавестио је присутне да је новоформирано уједно и прво удружење у 
Италији изразило жељу да приступи БС. После краће дискусије донета је одлука да се 
голубарско удружење из Тревиза прими у чланство БС. Извршном одбору достављен је 
списак чланова удружења и захтев за израду алкица за наредну годину. За спровођење 
 ове одлуке задужује се технички секретар. Цена алкице за све клубове из земаља које 
немају савезе биће 20.00 динара а разлика између произвођачке и коначне цене биће 
чланарина БС. У наредном периоду делегација БС и МОСС-а посетиће клубове из 
Македоније како би се договорили о њиховом приступању у БС.  

Седница извршног одбора завршена је у 13:00 часова  

Адреса техничког секретара: Драган Куршиновић, Мајевичка  бр.12, 15000 Шабац                                                      
телефон: 069/205-7-991  

 Записничар Милош Мурић  

Извршни одбор БС-а  


