
 

Извештај са 11-те Годишње скупштине Међуокружног савеза одгајивача 

голубова српских високолетача Србије одржане 15.03.2014. године са почетком у 

11 сати у Крагујевцу. 

  Предложен је следећи дневни ред: 

1. Отварање скупштине и избор верификационе комисије,                                              

записничара и два оверивача 

2. Извештај верификационе комисије 

3. Усвајање пословника о раду 

4. Извештај о раду: 

- Извршног одбора 

- Такмичарске комисије 

- Дисциплинске комисије 

- Финансијски извештај 

- Комисије за алкице 

- Судијског одбора 

5. Извештај Суда правде 

6. Извештај Надзорног одбора 

7. Дискусија по извештајима и њихово усвајање 

8. Предлог финансијског плана за 2014. годину и његово усвајање 

9. Усвајање измене и допуне Такмичарског правилника (члан 6 став                                                                                                          

6) у начелу 

10. Усвајање измене и допуне Такмичарског правилника (члан 6 став 

6) у појединостима 

11. Избор чланова Извршног одбора 

12. Разно 

Предложени дневни ред је једногласно усвојен. 

Тачка 1. 

 

Председник МОСС-а Мирољуб Шуловић отворио је Годишњу скупштину, 

поздравио је све присутне и пожелео им успешан рад скупштине. 

Изабрана је верификациона комисија у саставу: Николић Слободан (8), 

Марковић Предраг (5) и Мурић Милош (5), за записничара Васић Небојша (8), а за 

овериваче записника Перошевић Рајко (2) и Милојковић Мирољуб (7). 

На основу члана 16. статута МОСС-а скупштином преседава Шуловић 

Мирољуб (5) – председник ИО МОСС-а. 

 

Тачка 2. 

 

   Верификациона комисија је на основу прикупљених овлашћења 

присутних делегата саопштила да је Скупштини МОСС-а од укупно 53 делегата 



присутно 47 делегата, тако да Скупштина има потребну већину за рад и 

одлучивање. 

   Одсутни су били 2 делегата из Поморавског округа, а по 1 делегат из 

Банатског, Тимочког, Сремског и Расинског округа. 

   

Тачка 3. 

   

  Предложени пословник о раду скупштине је прихваћен и једногласно 

усвојен. 

  Предложено је, а потом и усвојено, пошто је следећа скупштина изборна, 

да до избора новог председника скупштине и Извршног одбора скупштином 

председава најстарији делегат, а да му два најмалађа делегата помажу у раду. 

 

Тачка 4. 

 

  Извештаји о раду ИО МОСС-а, као и извештаји Такмичарске и 

Дисциплинске комисије, финансијски извештај, Комисије за алкице и Судијског 

одбора достављени су делегатима скупштине у писаној форми. 

 У свом извештају председник ИО се дотакао најважнијих тема – 

финансија и такмичења, констатујући да смо оснивањем савеза почели од  “нуле“, 

да се број такмичара стално повећава, а самим тим и трошкови, тако да је прошле 

године тај број премашио 900 такмичара, па су самим тим и трошкови били 

огромни, али се некако испливало и пословало позитивно. 

 У извештају Такмичарске комисије се констатује да да је ова 

такмичарска 2013. година најуспешнија, како по броју пријављених такмичара, 

тако и по броју постигнутих резултата, као и по појединачним рекордима лета 

голубова. Због лоших временских резултата ове године није одржано само 

сениорско првенство балканског савеза.                                                                                                                                                          

  За сениорско првенство Србије постигнуто је 398 резултата. 

 Првак Србије је Слободан Ребић–СРБ–1 из Београда са резултатом 

од 14 сати и 53 минута, а најбољи голуб летач са летом од 15 сати и 55 

минута Мирољуба Шуловића–СРБ–665 из Крагујевца освојио је златну алку. 

 Друго место заузео је Марко Мичић–СРБ–313 из Панчева са 

резултатом од 14 сати и 44 минута. 

 Треће место заузео је Јасминко Шеховић–СРБ-72 из Жаркова са 

резултатом од 14 сати и 31 минут. 

 За јуниорско првенство Србије постигнуто је 55 резултата. 

 Првак Србије је Мирослав Готал–СРБ-829 из Бачке Паланке са 

резултатом од 10 сати, 39 минута и 36 секунди, а најбољи голуб летач, са 

летом од 13 сати, Мирољуба Милојковића–СРБ–92 из Ниша освојио је 

златну алку. 

 Друго место заузео је Мирољуб Шуловић–СРБ-665 из Крагујевца са 

резултатом од 10 сати, 39 минута и 17 секунди. 

 Треће место заузео је Јасминко Шеховић-СРБ-72 из Жаркова са 

резултатом од 10 сати и 34 минута. 

 За првенство младих од 11-18 година са голубовима сениорима 

постигнуто је 3 резултата. 



 Првак Србије је Немања Радмановић из Куле–СРБ–355 са 

резултатом од 11 сати и 3 минута и најбољим голубом летачем са летом 

од 14 сати и 43 минута, који је освојио златну алку. 

 Други је био Никола Брачевић–СРБ–505 из Обреновца са резултатом 

од 9 сати и 13 минута.  

 Трећи је био Јован Ђурић–СРБ–794 из Вреоца са резултатом од 9 

сати и 6 минута. 

 За првенство младих од 11-18 година са голубовима јуниорима: 

 Првак Србије је Немања Радмановић из Куле-СРБ–355 са резултатом 

од 10 сати и 20 минута и најбољим голубом летачем, са летом од 12 сати и 

36 минута, који је освојио златну алку. 

 Најуспешнији такмичар Србије за 2013. годину је Мирољуб Шуловић 

СРБ–665 из Крагујевца, са остварених 169,5 бодова. На друго место 

пласирао се Милан Ракић-СРБ–804 из Барајева са остварених 159 бодова, 

а на трећем месту је Иван Станковић–СРБ-579 из Ниша са остварена 153 

бода. 

 Шампион шампиона Србије за 2013. годину са сениорима је Иван 

Станковић–СРБ–579 из Ниша са остварена 54 бода. 

 Шампион шампиона Србије за 2013. годину са јуниорима је Мирољуб 

Шуловић-СРБ–665 из Крагујевца са остварених 59 бодова. 

 Шампион Србије из два резултата за 2013. годину је Јасминко 

Шеховић-СРБ-72 из Жаркова са просеком од 12 сати и 32 минута. 

 Најбољи голуб-летач Србије – сениор за 2013. годину је мавјан 

Ђорђа Радишића–СРБ–454 из Тополе са остварених 70 бодова. 

 Најбољи голуб-летач Србије – јуниор  за 2013. годину је мавјан 

Мирољуба Шуловић-СРБ–665 из Крагујевца са оствареним 61 бодом. 

 Најуспешнији такмичар Србије за младе од 11-18 година је Немања 

Радмановић из Куле-СРБ–355 са остварених 110,5 бодова. 

 Шампион шампиона Србије за младе од 11-18 година за 2013. годину 

 је Немања Радмановић из Куле -СРБ–355 са остварених 68 бодова. 

 Шампион Србије из два резултата за младе од 11-18 година за 2013. 

годину је Немања Радмановић из Куле-СРБ–355 са просеком од 10 сати и 

41 минутом. 

 Најбољи голуб-летач Србије – сениор за 2013. годину за младе од  

11-18 година је текир Јована Ђурића–СРБ–794 из Вреоца са остварених 28 

бодова. 

 Најбољи голуб-летач Србије – јуниор за 2013. годину за младе од 11-

18 година је текирче Немање Радмановића из Куле-СРБ–355  са 

остварених 56,5 бодова. 

 За јуниорско првенство Балкана постигнуто је 19 резултата. 

 Првак Балкана је Никола Џомба из Куле–СРБ–355 са резултатом од 

11 сати и 4 минута и најбољим голубом летачем, са летом од 12 сати и 36 

минута, који је освојио златну алку. 

 Друго место заузео је Мирослав Здравковић–СРБ–200 из Болеча са 

резултатом од 10 сати и 14 минута. 

 Треће место заузео је Богдан Илић–СРБ–393 из Панчева са 

резултатом од 10 сати. 

  



 За првенство младих од 11-18 година са голубовима јуниорима: 

 Првак Балкана је Немања Радмановић из Куле–СРБ–355 са 

резултатом од 9 сати и 30 минута и најбољим голубом летачем са летом 

од 10 сати и 24 минута, који је освојио златну алку. 

 Екипни победник сениорског првенства Србије је удружење СРБ–1 у 

саставу Слободан Ребић, Душан Ивковић и Александар Кобиљски са 

просеком 13 сати и 59 минута. 

 Дисциплинска комисија је у свом извештају истакла да је било 54 пријаве 

и да је изрекла 23 ослобађајуће одлуке, да је 16 кажњено јавном опоменом, 2 

забраном вршења функција, 3 забраном такмичења и суђења од 1 године – 

условно, 4 забраном такмичења и суђења од 1 године, 1 забрана такмичења и 

суђења од 1 године и новчане надокнаде савезу од 3500 динара, 1 забрана 

такмичења и суђења од 2 године, 1 резултат је признат и верификован, 3 

резултата су поништена, а по основу жалби Извршни одбор је признао 1 

резултат и двојици судија преиначио казну забрана такмичења и суђења на 

јавну опомену. Све одлуке су опширно образложене. 

 Финансијски извештај – приходи и расходи за 2013. годину је био 

свеобухватан. Приказане су све ставке прихода, расхода и залиха заједно са 

исказаним салдом. 

 Комисија за алкице је исказала да на залихама закључно са 31.12.2013. 

године има 101 кг алуминијумских цеви за израду алкица. 

 Судијски одбор је изнео податке о броју организованих судијских испита, 

испита за инструкторе, као и податке о броју положених судијских испита и 

броју нових судија. 

 

Тачка 5. 

  

 Ивештај Суда правде је био врло прецизан и до детаља је изнео све 

своје активности и одлуке које је донео у протеклом периоду. 

 

Тачка 6. 

  

 Надзорни одбор је контролом благајне утврдио  да је финансијско-

материјално пословање било у складу са одлукама надлежних органа савеза и 

законским прописима, а да о томе постоји потпуна документација. 

 Надзорни одбор је у складу са чланом 32 став 4 Статута МОСС-а и 

Закона о удружењима члан 25, а сходно својим овлашћењима, уочио да је 

дошло до преклапања функција чланова Извршног одбора у другим комисијама, 

попут Такмичарске комисије, па је предложено да скупштина наложи Извршном 

одбору да све неправилности одмах отклони. 

 

Тачка 7. 

  

 У дискусији по поднетим извештајима учествовала је већина 

представника Окружних савеза, а питања, примедбе и предлози су били: 

 Тражи се већа одговорност при доношењу разних одлука и поштовање 

статута од удружења до МОСС-а. 



 Тражи се да квалитет алкица буде уједначен, један од произвођача прави 

лоше алкице, бројеви су нечитки, па комисија за алкице у комплетном саставу о 

том проблему треба да се позабави при договору са израђивачима алкица. 

 Велики број примедби се односио на одлуке Дисциплинске комисије. 

Замера се да је велики број судија који нису ишли на такмичење ослобођен, или 

су им изречене благе казне (јавне опомене). Посебно је истакнут случај 

удружења СРБ–625 из Крагујевца, где њихових 8 судија, а потом и њихове 

замене нису ишли да суде, те се за то сматрају одговорним и они, и 

такмичарски одбор удружења. 

 У вези са такмичењем било је највише примедби и предлога, од тога да 

се наградни фонд и врсте награда одреде пре почетка такмичарске сезоне, шта 

се и за шта додељује, а све по такмичарском правилнику, а да у случају да то 

није предвиђено да тај предлог иде најесен на јавну дискусију за измену и 

допуну такмичарског правилника. То исто важи и за младе од 11-18 година јер 

они терају такмичења без квалификација и без обавезног броја учесника, имају 

начин бодовања и доделу признања које наш такмичарски правилник не 

предвиђа; сматра се да многи чланови такмичарског правилника нису баш јасно 

и прецизно дефинисани, да је било до сада више допуна и измена па треба 

размислити о детаљној измени такмичарског правилника. Било је примедби и 

захтева да Такмичарска комисија МОСС-а искључиво заседа у седишту савеза 

у Јагодини, а БС-а у Крагујевцу и да се води рачуна о саставу Такмичарске 

комисије, како би више округа било заступљено и тиме побољшан квалитет 

рада Такмичарске комисије. Посебно је тражено да се поведе рачуна приликом 

одлучивања за старт за I термин за Србију, као и да се такмичари и судије 

стриктно придржавају упутства и обавештења која прате сва такмичења. 

 Посебан проблем представља метеоролошка прогноза, како наћи 

најбоље решење, пошто сви прогнозери мање или више греше, тако да 

Извршни одбор при одабиру прогнозера треба озбиљније да се позабави тиме. 

 Било је питања о даљем статусу и постојању Балканског савеза. 

 Дат је предлог да Надзорни одбор провери неке ставке из пословања за 

2010. годину. 

 У циљу смањења трокова свечаног дела Скупштине за 2015. годину дат 

је предлог Извршног добора у претходном Билтену 58 са допуном да то право 

стекну и сви прваци савеза старији од 60 година. 

 Донете су одлуке на основу ове дискусије и предлога делегата: 

 Усвојен је предлог Надзорног одбора да чланови Извршног одбора не 

могу бити чланови Такмичарске комисије, као и других комисија које именује 

Извршни одбор. 

 Да Такмичарска комисија МОСС-а пушта такмичење за првенство Србије 

на основу члана 69 став 4 Такмичарског правилника, посебно водећи рачуна да 

приликом одлучивања за пуштање такмичења за I термин Србија буде на 

основу сагласности већине округа, односно примењује се однос снага по броју 

заступљености такмичара по окрузима и та већина у оба случаја треба да буде 

70%, а за пуштање у II и III термину треба да буде више од 50%. 

 Да Извршни одбор МОСС-а на својој првој седници пре почетка 

такмичарске сезоне јасно дефинише наградни фонд, коме и за шта се додељују 

награде и признања, водећи се важећим такмичрским правилником. 



 Усваја се предлог Извршног одбора дат у Билтену 58 да у циљу смањења 

трошкова свечаног дела Скупштине за 2015. годину бесплатне карте добијају: 

- за сениорско првенство МОСС-а – првих 100 пласираних такмичара 

- за јуниорско првенство МОСС-а  – првих 30 пласираних такмичара 

- за Куп првака                                 – првих 10 пласираних такмичара 

- за Куп шампиона                           – првих 30 пласираних такмичара 

- за сениорско првенство БС       – првих 20 пласираних такмичара 

- за јуниорско првенство БС           – првих 10 пласираних такмичара 

- за младе од 11-18 година             – 10 такмичара 

- сви прваци савеза старији од 60 година 

 Да се статус Балканског савеза реши заказивањем састанка ИО БС пре 

почетка такмичарске сезоне и да се контактирају све чланице (ЦГ и БиХ) и 

позову да обавезно присуствују састанку како би се пронашло право решење за 

настале проблеме (финансирање и др.). 

 Одлучено је да буде II туре алкица за 2015. годину и да се 

наручивање изврши закључно са 30.04.2014. године. Испорука I и II туре 

алкица биће до краја децембра 2014. године. 

  Приступило се усвајању свих извештаја понаособ тако да је: 

- извештај о раду Извршног одбора усвојен са једним гласом против 

- извештај Такмичарске комисије усвојен је једногласно 

- извештај Дисциплинске комисије усвојен је са 10 гласова против 

- финансијски извештај за 2013. годину усвојен је једногласно 

- извештај комисије за алкице усвојен је са једним гласом против 

- извештај Судијског одбора усвојен је једногласно 

- извештај Суда правде усвојен је једногласно 

- извештај Надзорног одбора усвојен је једногласно 

 

Тачка 8. 

  

 Финансијски план прихода и расхода МОСС-а за 2014. годину је 

прихваћен као што је и дат у материјалу и једногласно усвојен. 

 

Тачка 9. 

 

 За усвајање предлога измена и допуна Такмичарског правилника  

МОСС-а члана 6 став 6 у начелу гласало је 27 делегата, а 10 је било против. 

 

Тачка 10. 

 

 За усвајање предлога измена и допуна Такмичарског правилника  

МОСС-а члана 6 став 6 у појединостима гласало је 27 делегата, а 10 је било 

против. 

 Ова измена ступа на снагу даном усвајања на скупштини, а примењиваће 

се од 01.05.2014. године. 

Тачка 11. 

 По одлукама скупштина Окружних савеза резрешавају се досадашњи 

чланови Извршног одбора МОСС-а – Слободан Ребић (1), Милош Тубић (3) и 

Никола Џомба (11). 



 За нове чланове Извршног одбора МОСС-а на предлог скупштина 

Окружних савеза изабрани су : Радоје Марковић (1), Драган Куршиновић (3) и 

Саша Митковић (11). 

 

Тачка 12. 

  

 Под тачком разно није било посебних питања, јер су углавном била 

обрађена кроз претходну дискусију. 

 

 Скупштина је завршила рад у 17 сати и 25 минута. 

 

 

 

 

 

 

Оверивачи записника          Записничар 

1. Перошевић Рајко                                                     Васић Небојша 

2. Милојковић Мирољуб 

 

 


