
 Prisutni :
 Мирослав Јањић (8) predsednik IO  MOSS-a,  Зоран Тешић и Александар Белопавловић (1 ), 
Сафет Калић (2), Зоран Јаковљевић (3), Дејан Нешић (4), Зоран Вајсман (5),
Момчило Затежић (6), Mom~ilo Simonovi}, Мирослав Стојановић (7), Жељко Благојевић (10),
 Ненад Рајковић (12) 
Opravdano odsutni: Жељко Недељковић (8), Милан Јовић (9), Милан Радаковић (11),
Драган Филиповић(13), Есмир Мекушић (14)

Дnevni red jednoglasno je usvojen.

B I L T E N  
Me|uokru`nog saveza odgajiva~a 
 golubova srpskih visokoleta~a
              Srbije - Jagodinа

92

Седницу је отворио председник МОСС Мирослав Јањић и упознао присутне да
седници присуствује 12 од 17 чланова извршног одбора тако да се може пуноправно
одлучивати.

Извештај о раду извршног одбора у 2020 години у писаној форми поднео је председник Мирослав
Јањић. И поред великих проблема са корона вирусом  које имамо и дан данас имали смо
среће да се ванредна  ситуација у држави укине почетком маја тако да смо могли почети са
одржавањем такмичења и осталим активностима везаним за рад савеза. Са поносом истичем
да је савез купио још две машине за куцање алкица тако да сада  имамо своје три машине.
Урадили смо и каталог који је изузетног квалитета што сте се могли сами уверити.
Такмичења у организацији  МОСС-а су успешно одржана што се  не може рећи и за такмичења 
нижег ранга где пре свега мислим на општинске и окружне савезе. Првенствено због временске 
прогнозе која нам није била наклоњена. Због тога мислим да се озбиљно морамо позабавити
тим проблемом како бисмо  на првом месту заштитили такмичаре.Мишљења сам да такмичарским
 штабовима треба дати већу надлежност и одговорност а све у интересу напретка у голубарству. 
Око временске прогнозе треба продискутовати и у сарадњи са прогнозером сам рад и квалитет
 давања исте подићи на још већи ниво. 

Тачка 1

          Извештај са састанка извршног одбора  Me|uokru`nog saveza odgajiva~a golubova
 srpskih visokoleta~a Srbije odr`anог 07.11.2020. godine sa po~etkom u 11 sati u Јагодини.

Дnevni red:

1. ИЗВЕШТАЈ ПРЕДСЕДНИКА ИЗВРШНОГ ОДБОРА 

2. ИЗВЕШТАЈ ПРЕДСЕДНИКА ТАКМИЧАРСКЕ КОМИСИЈЕ 

3. ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА 

7. РАЗНО 

4. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 01.11.2020. ГОДИНЕ

6. ДОГОВОР ОКО ДОДЕЛЕ ПРИЗНАЊА ЗА 2019 И 2020 ГОДИНУ 

5. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА АЛКИЦЕ

Извештај о раду такмичарског одбора поднео је председник такмичарског одбора Зоран Тешић.
У њему је објаснио да идеја о преношењу квалификација за савезна такмичења за 2021 годину
не може бити реална због тога што су неке савезне утакмице одржане, поједини окружни савези
 одржали су сениорска првенства. Подсећам Вас да се квалификације за општинска и окружна 
такмичења остварују из друштвених утакмица. Мени је лично жао такмичара који ће бити 
ускраћени за такмичења вишег ранга у наредној години, али би преношење квалификација било
 непоштовање важећег такмичарског правилника.

Тачка 2



  Што се самог такмичења тиче одржали смо и сениорско и јуниорско првенство МОСС-а где смо
имали задовољавајуће временске прилике на територији целе државе. Једина критика коју имам
односи се на замене делегираних судија поготово оних “диригованих“. Свака замена судија мора
се пријавити такмичарском одбору ( на шта нас обавезује такмичарски правилник)  како би избе-
гли проблеме који могу настати кршењем ове одредбе. Такође апелујем на општинске и окружне
савезе да организују штабове и контролне комисије које би свакако допринеле још квалитетнијем 
одржавању такмичења. 

Тачка 3

  Што се тиче прогнозе вођена је полемика око давања временске прогнозе за још више локација
 на нивоу појединих окружних савеза који су територијално велики. После дуже дискусије преовл-
адало  је мишљење да се настави са досадашњим начином давања временске прогнозе како би 
се избегли проблеми који могу настати приликом одлучивања о одржавању такмичења. Извршни 
одбор се сложио да такмичарским штабовима треба дати већа права и овлашћења приликом 
одлуке о одржавању такмичења, поготово у данима који су на граници повољности. Сведоци смо 
да су се на таквим данима постизали врхунски резултати. Повела се дискусија о одржавању 
окружних такмичења да када већина општина одржи своје такмичење у првом термину да се 
следеће недеље одржи првенство округа а општински савези који нису одржали такмичења иста 
одрже у некој од наредних недеља ( али о томе нешто више у неком наредном периоду).
 Прогнозер Јован Чубрило доставио је понуду за временску прогнозу за 2021 годину, о њој ће се
 И. одбор изјаснити на следећој седници како би је још боље размотрили и договорили се  са 
прогнозером око битних детаља.Прогнозер Јован Чубрило понудио је да преуреди сајт савеза и 
учествује у одржавању истог што су чланови Извршног одбора једногласно прихватили.

Тачка 4

  Извештај благајне за протекли период поднео је у писаној форми благајник и секретар савеза
Драган Куршиновић. Из њега се могло видети да савез располаже што у новцу што у  купљеној 
роби (празне алкице, машине за куцање, каталози, дипломе, записници...) са близу 3.200.000,00
динара. Савез се полако претвара у једну озбиљну организацију која може бринути сама о себи.
За наредну годину обезбедили смо и купили до сада 190 000 празних алкица са тендецијом куп-
овине још 150 000 празних алкица до нове године. Собзиром на главног нашег куцача госпођу
Милицу Лукић где је обезбеђено од 250 000 до 300 000 колико она куца можемо константовати 
да смо већ затворили наредну годину. Три машине које поседујемо сигурно је да нам дају 
гаранцију у побољшање квалитета куцања бројева алкица. Што се тиче каталога који смо урад-
или и поделили чланству а за који су поједини нестрпљиви чланови истицали да касни са изра-
дом морам се вратити на сам почетак како би Вас упознао са проблемима које смо имали рекао
је Драган Куршиновић. Рок за достављање спискова  одређен од стране савеза био је 15.03.2020
(у доба највеће короне). Поједини окружни савези нису били у могућности доставити спискове до
краја маја првенствено због немогућности кретања овлашћених лица удружења који су старији од
60 година, а који су требали доставити спискове (чекати у редовима испред пошта).
Уредити каталог да изгледа овако је много велики посао, од самог укуцавања,контроле тачности
укуцаних података, припреме за штампу, саме штампе,шивења,склапања, испоруке...
За израду оваквог каталога који изгледа као књига потребно је најмање четири месеца. На основу
дугогодишње сарадње и порученог тиража добили смо изузетно повољну цену каталога.  Због 
слабије дистрибуције и ангажовања појединих људи на терену продат је мањи број каталога него
предходни пут (2016 године). Наручен је идентичан број каталога 11 500 комада, у самом старту
овај пут продато је близу 9 000 комада.Сви наручени каталози испоручени су по цени од 240 дин.
Преостали тираж од 2 500 комада откупио је савез. Цена каталога у будуће ће бити 300 динара
по комаду са чиме су се чланови извршног одбора једногласно сложили. Такође биће кориговане
и цене диплома, чланских карти, записника за 5,00 дин. по комаду. Што се тиче саме дистрибуције
каталога захваљујемо се нашим члановима: Мирославу Стојановићу, Милошу Мурићу, Пек Милу,
Милошу Даниловићу, Жељку Благојевићу који су помогли да каталози стигну на крајње одредиште.
Подсећања ради један каталог тежак је 800 грама  тако да је комплетан тираж тежак око 10 тона.
На основу тога (амортизације аутомобила и пређених километара) извршни одбор је одлучио да 
са 15 000,00 динара надокнади трошкове пута и рада техничког секретара на овом послу.



Тачка 5

Извештај комисије за алкице поднео је председник комисије за алкице Небојша Ђорђевић и 
истакао да ће прва тура алкица за 2021 годину бити урађена и подељена на време у периоду
од 20.12. до 25.12.2020. године. Молимо удружења поготово она са троцифреним бројем да
не додељују троцифрене бројеве својим члановима пошто је немогуће укуцати толико цифара
на алкицу ( а има таквих случајева). Што се тиче бројева давања новоформираним удружењима 
одлучено је да се могу давати и мањи бројеви којих нема у нашем савезу како не би смо ускоро
дошли у ситуацију да имамо бројеве удружења преко 1000.      

Тачка 6

 Дипломе за освојена места  и категорије за 2019 и 2020 годину биће подељене окружним саве-
зима  уз прву туру алкица крајем децембра.  
Због забране окупљања већег броја људи а у намери да се награде најуспешнијим тамичарима
освајачима прва три места за 2019 и 2020 годину, (златне алке,екипни победници, најуспешнији
голубови летачи...) доделе на прослави каквој они свакако заслужују, сама церемонија оставиће
се за март месец и радну скупштину савеза где ће се уз присуство делегата скупштине и горе 
наведених освајача поделити. Уколико се проблеми са корона вирусом наставе или погоршају
 потражиће се неко друго решење. 

Тачка 7

Поруџбина за другу туру алкица за 2021 годину по цени од 20,00 динара доставља се од
стране окружних савеза до 15.12.2020. г. на адресу техничког секретара.
Образци за бодовну листу савеза за 2020 годину као и категорије од стране окружних 
 савеза достављају се до 15.12.2020. године на адресу техничког секретара. 
 
ОБАВЕЗНО УПИСАТИ МЕСТО НА КОМЕ СЕ ТАКМИЧАР НАЛАЗИ НА ПРЕТХОДНОЈ ЛИСТИ!

  Општинском савезу Зајечар због одређених проблема у којима се налазе одобрена је
финансијска помоћ од 10.000,00 динара. 

На питање општинског савеза Зајечар ДА ЛИ ЈЕДАН ОДГАЈИВАЧ МОЖЕ БИТИ ЧЛАН ДВА 
САВЕЗА извршни одбор је дао тумачење  (било је у једном од предходних билтена) 
 
ДА ЈЕДАН ОДГАЈИВАЧ НЕ МОЖЕ БИТИ ЧЛАН У ВИШЕ САВЕЗА!

На питање Сафета Калића шта се дешава са удружењима која нису регистрована у АПР-у а 
сматра се да има таквих удружења које су чланице нашег савеза. 
Момчило Затежић је објаснио да у колико постоје таква удружења која нису регистрована у 
АПР-у то морају учинити како би били пуноправне чланице нашег савеза. Она удружења која 
нису регистрована не могу бити чланови општинских савеза односно МОСС-а. 
Због тога апелујемо на руководства општинских савеза да затраже од својих чланица да на 
скупштинама донесу копију регистрације својих удружења из АПР-а  као доказ о чланству.

Састанак је завршен у 13.30 часова.

Адреса техничког секретара: Драган Куршиновић, Мајевичка  бр.12, 15 000 Шабац 
                                                     телефон: 069/205-7-991 

Преко савеза можете наручити дипломе и чланске карте по цени од 25 динара, 
 комплете записника по цени од 15 динара. 
 Каталоге по цени од 300,00 динара и такмичарске правилнике по цени од 50 дин.

Нови жиро рачун савеза: 325-9500600022897-35

Записничар:

Мирослав Стојановић



B I L T E N  
     Balkanski savez odgajiva~a
 golubova srpskih visokoleta~a
                    Kragujevac

2 / 2020

Izve{taj sa sednice izvr{nog odbora Balkanskog saveza
odr`ane 07.11.2020 godine u Jagodini sa po~etkom u 11 ~as.

Prisutni : Александар Илић (председник), Neboj{a \or|evi}, Иван Михајловић,
Зоран Ковачевић
Opravdano odsutан : Драган Стојичић,Рашко Василијевић, Слободан Ибрић iz BiH и
Александар Урошевић.

Због недостатка кворума седница извршног одбора биће информативног карактера.

Председник Балканског савеза Александар Илић поздравио је присутне и поднео извештај о
раду савеза у протеклом периоду где је истакао да је у сарадњи  са секретаром Драганом
Куршиновићем завршио сву папирологију око замене председника савеза у АПР-у као и око
депоновања овлашћених подписа у банци. Благовремено државним органима поднет је захтев
за плаћање еколошке таксе која у нашем случају износи око 250,00 динара. Због ситуације са
корона вирусом која нас је онемогућила да имамо кворум не можемо доносити пуноважне одлуке 
предлажем да се извршни одбор допуни са још једним чланом како би  избегли сличне проблеме
у наредном периоду.

Ta~ka 1

     Zapisni~ar
Зоран Ковачевић

Дnevni red:

1. ИЗВЕШТАЈ ПРЕДСЕДНИКА ИЗВРШНОГ ОДБОРА 

2. ИЗВЕШТАЈ ПРЕДСЕДНИКА ТАКМИЧАРСКЕ КОМИСИЈЕ 

3. ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА 

7. РАЗНО 

4. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 

6. ДОГОВОР ОКО ДОДЕЛЕ ПРИЗНАЊА ЗА 2019 И 2020 ГОДИНУ 

5. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА АЛКИЦЕ

Председник такмичарског одбора Небојша Ђорђевић поднео је извештај у коме је изнео да се 
сениорско првенство Б. савеза и Куп Шампиона нису одржали због лоших временских услова.
Јуниорско првенство Балканског савеза одржано је без икаквих проблема и прочитао остварене
резултате.

Ta~ka 2

Временска прогноза у 2021 години треба да се ради за Црну Гору и Босну и Херцеговину на чему
ће савез инсистирати.

Ta~ka 3

Из писаног финансијског извештаја могло се видети да у овом моменту на рачуну Б. савеза има
213.917,00 динара. До краја године очекују се  још неки приливи новца од наруџбине алкица из 
дијаспоре.

Ta~ka 4

Алкице за 2021 год. прва тура биће подељене крајем децембра 2020 године. 

Ta~ka 5

У складу са одлукама МОСС-а биће подељене остварене награде за 2019 и 2020 годину а 
постоје предлози да се главне награде прва три места, најуспешнији такмичари... доделе 
после одржане радне скупштине савеза у марту месецу уз пригодну закуску.

Ta~ka 6


