
 

 

 

Са седнице Извршног одбора Балканског савеза одржане 01.02.2015.године са почетком у 
11 сати  у Крагујевцу. 

Присутни су Мирољуб Шуловић(5) – председник ИО БС-а, Баљ Јован(1), Ђорђевић 
Небојша(7) и Васић Небојша(8).  

Предложен је следећи дневни ред: 
1. Припреме за Годишњу скупштину БС-а 
2. Извештај Такмичарске комисије 
3. Извештај Дисциплинске комисије 
4. Решавање по жалбама на одлуке Дисциплинске комисије 
5. Усвајање коначне ранг листе Купа првака и БС-а-сениори за 2014.годину 
6. Разно 
Дневни ред је једногласно прихваћен. 

Тачка 1. 
 

Договорено је да се сви извештаји о раду ИО, ТК, ДК, благајне, као и предлог финансијског 
плана за 2015 годину  у писаној форми доставе до 21.02.2015.године како би се на време 
доставили делегатима Годишње скупштине  БС-а. 

Такође је разговарано о могућности приступа одгајивача голубова из Македоније 
Балканском савезу. Договорено је да се после Годишње скупштине једна делегација састане са 
њима и изнађе модел за прикључење БС-у. 

Тачка 2. 
 

Извештај Такмичарске комисије БС-а је усмено изложен са констатацијом да због лоших 
временских услова није одржано јуниорско првенство БС-а, а да су Куп првака и БС-сениори били 
успешни. Контролори су обишли такмичења у више округа и утврдили да се све одвијало у складу 
са Такмичарским правилником. 

Тачка 3. 
 

Дисциплинска комисија је изрекла следеће дисциплинске мере: 
Забраном такмичења и исуђења у трајању од једне (1) године условно кажњени су  
Качаревић Ђорђе СРБ-819 из Шапца -такмичар, 
Милановић Горан СРБ-844 из Београда-судија 
Лутовац Небојша СРБ-445 из Београда-судија 
Богдановић Александар СРб-822 из Аранђеловца-такмичар, 
Вујичић Иван СРБ-781 из Крагујевца-судија, 
Марковић Томислав СРБ-781 из Крагујевца-судија 
Постигнути резултати Качаревић Ђорђа од 11сати и 53 минута и Богдановић Александра 

од 10 сати и 53 минута се поништавају и не рангирају. 
Пријава председника Такмичарске комисије МОСС-а Страиновић Ненада која се односила 

на пријављивање лета голубова преко 9 сати за јуниоре,  односно 12 сати за сениоре је одбачена. 
 

Тачка 4. 
 

Решавајући по жалбама на одлуке Дисциплинске комисије ИО БС-а је као другостепени 
орган на основу члана 45.тачке 1. ДП одбио жалбе Качаревић Ђорђа из Шапца и Богдановић 
Александра из из Аранђеловца и потврдио одлуке Дисциплинске комисије. 

Такође је на снову члана 45.тачке 1. ДП одбијена жалба председника Такмичарске 
комисије МОСС-а Страиновић Ненада и потврђена одлука Дисциплинске комисије БС-а са три (3) 
гласа ,, ЗА,, и једним (1) ,,ПРОТИВ,, (Јован Баљ). 

Тачка 5. 
 

Извршни одбор БС-а је усвојио коначне ранг листе Купа првака и сениорског првенства 
БС-а такође са три (3) гласа ,,ЗА,, и једним (1) ,,ПРОТИВ,, (Јован Баљ). 

 
Тачка 6. 

Под тачком разно није било посебних питања. 
                                                                                                                      Извршни одбор БС-а 

 

 

 

    И Н Ф О Р М А Т О Р  4    
 Балканског савеза одгајивача голубова 

     српских  високолетача  - Крагујевац 


