
 Председник савеза Радоје Марковић поздравио је присутне чланове извршног одбора и 
 подсетио да нам предстоји редовна годишња скупштина тако да  предстојеће време 
треба искористи за припрему и организацију исте. Председник, благајник, такмичарски 
одбор, дисциплинска комисија и надзорни одбор дужни су припремити извештаје о свом
 раду у 2016 години. Такође је потребно урадити и финансијски план за 2017 годину.  

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 24.12.2016 godine u Jagodini sa po~etkom u 11 ~as.

Prisutni : Radoje Markovi}(predsednik), Milivoje Bogdanov, Neboj{a \or|evi},Milo{
                     Muri},  Dragan Stoj~i} и Зоран Ковачевић ЦГ.
Opravdano odsutан :   Zijad Atanovi} iz BiH.

8 / 2016

Ta~ka 1

1. Доношење одлуке о сазивању редовне скупштине Б. савеза
2. Утврђивање предлога за доделу признања заслужним појединцима
3. Информација о посети делегације Б. савеза Македонији и Аустрији
4. Подела алкица и информација о дистрибуцији алкица чланицама Б.С.
5. Разно

Дневни ред

 Председник савеза Радоје Марковић предложио је да би требало доделити  повеље
 људима који су својим радом у протеклом периоду заслужили да буду награђени.
Издвојио бих Зорана Ковачевића из Црне Горе, Зијада Атановића и Нијаза Халиловића 
из Босне и Херцеговине, Бобана Мишића и Рада Петровића из Аустрије као и Мирослава
Јаношевића из Италије. Предлози су једногласно прихваћени.

Ta~ka 2

Делегација Балканског савеза у 2016 години била је у посети Македонском савезу и савезу
Аустрије. У посету Македонском савезу ишли су Радоје Марковић, Небојша Ђорђевић и 
Ненад Стојановић. Састанак са представницима удружења одржан је у Струги где се за 
улазак у Балкански савез изјаснило 6 удружења из Македоније са тендецијом проширења.
У посету савезу Аустрије ишли су Радоје Марковић и Драган Куршиновић где је током посете
одржан састанак са чланицама савеза Аустрије и једног самосталног удружења при Балкан-
ском савезу, како би приближили ставове и поново као једна целина учествовали у раду 
Балканског савеза. После делимично задовољавајућих договора остало је на томе да се у 
некој од наредних посета делегације Б. савеза та идеја и реализује до краја.
Миливоје Богданов је напоменуо да свим придруженим чланицама треба дати исте услове 
за сарадњу као савезима Босне и Херцеговине и Црне Горе. Оним мање организованим
срединама треба дати максималну подршку и помоћ при формирању савеза.    

Ta~ka 3



Алкице за 2017 годину прва и друга тура су подељене савезу Црне Горе док ће алке 
чланицама савеза Аустрије и Италије као и Македоније бити подељене наредних дана по
договору са њиховим представницима.

Ta~ka 4

У вези жалбе Радисава Марковића срб-280 из Крагујеваца  извршни одбором Балканског
савеза после консултације са извршним одбором МОСС-а дао је тумачење такмичарског 
правилника да се голуб који је летео испод пет часова у сениорском првенству савезних 
такмичења  нерангира. Тако да се остало при ставу такмичарског одбора Балканског
савеза и његова жалба није уважена.

Ta~ka 5

       Zapisni~ar
     Milo{ Muri}
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