
          Sa sednice izvr{nog odbora Me|uokru`nog saveza odgajiva~a golubova srpskih
visokoleta~a Srbije odr`anog 28.12.2019.godine sa po~etkom u 12 sati u Jagodini.

1. Усвајање записника са ванредне радне скупштине МОСС-а (билтена 88) 
2. Финансијски извештај за протекли период од 16.10.2019 до 15.12.2019. год.
3.Доношење одлуке о месту одржавања радне и свечане скупштине савеза
4.Критеријум пријема удружења и појединаца у наш савез
5.Оставка председника дисциплинске комисије МОСС-а, избор новог председника и 
   чланова дисциплинске комисије 
6. Одлучивање по жалби Зорана Милојевића на одлуку дисциплинске комисије
7. Извештај комисије за алкице
8. Подела прве туре алкица за 2020 годину
9. Разно

  

 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} и Милош Андрејевић (7) , Жељко Недељковић (8),
 Милан Јовић (9), Жељко Благојевић (10), Ненад Рајковић (12), Есмир Мекушић (14) 
Opravdano odsutni:  Милан Радаковић (11),Драган Филиповић (13)

Predlo`en je slede}i dnevni red:

Дnevni red jednoglasno je usvojen.
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Седницу је отворио председник МОСС Мирослав Јањић . И обавестио присутне да
седници присуствује 15 од 17 чланова извршног одбора тако да имамо кворум и да 
се може пуноправно одлучивати.

Тачка 1

  Записник са радне скупштине МОСС-а (билтен 88) једногласно је усвојен уз примедбу 
Момчила Затежића да се приликом писања билтена обрати више пажње на детаље и ток
разговора и у будуће снима на диктафон што је једногласно прихваћено. Под овом тачком
за дискусију јавио се Милош Андрејевић и поновио постављено питање на скупштини да
ли председник суда правде може бити и члан извршног одбора. 
По статуту МОСС-а то право му није ускраћено зато што суд правде није комисија тако да
председник суда правде може бити и члан извршног одбора- одговорио је Мирослав Јањић.
Зоран Тешић се обратио присутнима и објаснио да је сваки добар радник добродошао.
Момчило Затежић објашњава да они који неразумеју статут треба добро да га прочитају и да га
примењују и поштују, ако сматрате да треба да се повучем са ове функције ја ћу то колико данас
урадити али сваки правник ће Вам објаснити да сам по овом птању апсолутно у праву.
Зоран Јаковљевић- Створили смо моћан савез иза нас стоји маса људи и све што радимо 
треба да буде у интересу савеза, не треба да ширимо било какве дезинформације и шаљемо 
негативну поруку међу чланство него треба исправно да заступамо ставове наших база. 
После ове дискусије тачка један једногласно је усвојена. 
 Тачка 2

Финансијски извештај за протекли период у писаној форми поднео је благаник савеза Драган
Куршиновић. Из њега се могло видети да је на дан 15.12.2019. године стање на рачуну МОСС
1.763.666,00 динара као и да се очекује уплата од стране окружних савеза за другу туру 
алкица за 2020годину. Такође се очекује приход од куповине техничког материјала.



Тачка 4

Наградни фонд за 2019 годину (26 пехара и 3 златне алке ) купљен је у складу са предходним
годинама и делује заиста лепо. У 2019 години трошкови савеза су превазишли приходе на 
првом месту због висине путних трошкова за одржана такмичења. И због тога треба порадити
на даљем начину финансирања савеза како не би  дошло до проблема у будућности. 
Финансијски извештај једногласно је усвојен.

Тачка 5

Зоран Тешић - Опет нам се појављују проблеми  око пријема нових чланова у наш савез а то је
на првом месту изражено у региону (7) где неки људи и удружења желе да се врате у наш савез 
али им је то оспорено из неких личних разлога. Ми немамо право да ником ко није кажњаван од
стране нашег савеза и против њега се није водио никакав спор да  оспоравамо и бранимо 
пријем у наш савез. Због тога  губимо и друге људе. У реду је ако су они под неком казном да 
се о томе дискутује и оспорава пријем, али овако невидим у чему је ту проблем.
Зоран Вајсман - Наш циљ је да наставимо добар рад у савезу и да поштујемо постојеће критер-
ијуме али због сличних ствари губимо већи број људи који би нам се прикључио .
Милош Андрејевић - Сматрам да што се пријема и критеријума повратка или доласка у наш 
савез требају контактирати људи који учествују у раду округа а не прикупљати информације са 
стране. 
Зоран Тешић - Ми морамо прихватити све оне који желе да дођу у наш савез због тога што смо 
ми удружење грађана. Сви  који приступе савезу  а буду правили проблеме сигурно је да ће бити
дисциплински санкционисани. 
После дуже дискусије у којој су учествовали  Мирослав Јањић, Момчило Симоновић, Дејан 
Нешић, Вучета Радевић, Сафет Калић... Заузет је став извршног одбора са 10 гласова ЗА који 
гласи: АКО ПОСТОЈИ КЛУБ КОЈИ ХОЋЕ ДА СЕ ПРИКЉУЧИ НАШЕМ САВЕЗУ КАО И 
ПОЈЕДИНАЦ КОЈИ НИЈЕ КАЖЊАВАН МОРА БИТИ ПРИМЉЕН.  

Председник дисциплинске комисије МОСС-а Владимир Пешић поднео је писмену оставку на 
досадашњу функцију из разлога што има доста приватних обавеза и што је уједно председник
дисциплинске комисије Балканског савеза. Досадашњу функцију прихватио је на годину дана 
како би помогао савезу док се не нађе  дуготрајније решење. Овом приликом на првом месту 
секретар савеза Драган Куршиновић и остали чланови извршног одбора желе да се захвале 
Владимиру Пешићу и осталим члановима дисциплинске комисије на више него професионал-
ном односу и раду. 
За новог председника дисциплинске комисије предложен је Иван Михајловић из Београда што 
је једногласно прихваћено. За реч се потом јавио Иван Михајловић и за чланове дисциплинске
комисије предложио Лазара Ванцагића (2) и Дејана Бркића (12) што је такође једногласно 
прихваћено.

Тачка 6
Извршни одбор МОСС-а као другостепени орган у случају који је вођен против Зорана Милојевића
 због неодазивања на суђење потврдио је изречену казну од стране дисциплинске комисије. 
Владимир Пешић - је у писаној форми доставио предлог да у будуће сву одговорност приликом 
не одласка судија на суђење сноси такмичар који их је делегирао. А све у циљу бољег и квалитет-
нијег рада као и заштите оних судија које неодговорни такмичари само формално упишу  а да 
их пре тога нису ни питали. Што се тиче овог предлога коначна одлука биће остављена за следећи
извршни одбор.

Тачка 3

За свечану годишњу скупштину МОСС-а пристигле су 3 понуде: 
1- Капија Шумадије- Баточина цена карте 2000,00 динара
2- Ресторан Базени - Обреновац цена карте 2000,00 динара
3- Ресторан Нарцис - Лештани цена карте 2200 динара
После краће дискусије једногласно је прихваћена понуда од ресторана „Капија Шумадије“ у 
Баточини по цени од 2000,00 динара а датум одржавања је 28.март 2020 године. О детаљима 
набавке и резервације улазница бићете благовремено информисани после фебруарског 
Извршног одбора. 
Датум и место одржавања радне скупштине МОСС-а биће утврђен на фебруарском извршном
одбору. 



Тачка 8

Председник комисије за алкице Небојша Ђорђевић упознао је присутне са изненадним пробл-
емом који је настао приликом смрти једног од куцача (Марковић Милија). Овом приликом желимо
породици да изјавимо искрено саучешће. Уједно велику захвалност дугујемо Милици Лукић која
је прихватила преко својих могућности да уради алкице  које нажалост није успео да уради Лоле.
Управо из тог разлога остао је још један мањи број алкица да се уради и оне ће бити испоручене 
чланству непосредно после нове године, на чему им се извињавамо и надамо да ће схватити 
ситуацију у коју смо доведени.
Желео бих да Вас информишем да смо по цени од 120 000,00 динара купили једну веома квал-
итетну машину за куцање бројева, као и да нам је у интересу да узмемо још неку која ће бити у
власништву савеза како би смо унапредили израду и квалитет алкица. 
Мирослав Јањић - Изнео је могућност да се једна количина пертлованих празних алкица набави
из Кине и на томе се ради. О њиховом квалитету причаћемо када нам стигну прве пошиљке. Што
се тиче цене алкица евидентно је да цена од 18,00 динара неможе да покрије трошкове савеза.
Предлог Банатског округа  је да у будуће цена алкица буде 20,00 динара од којих би 5 динара
 остајало општинским савезима, 4 динара окружним, а 11 динара МОСС-у. Коначна цена биће 
 утврђена  на фебруарском извршном одбору.

Прва тура алкица за 2020 годину подељена је чланству.  Са малим закашњењем  у наредних
пар дана алкице ће добити голубари Општинског савеза Обреновац, 4 удружења Општинског 
савеза Палилула Округ (1), Општински савез Жабари, Велика Плана као и удружење 624 из 
Шапца. 
  Тачка 9

Прочитан је предлог и уговор о наставку сарадње за временску прогнозу са досадашњим прогноз-
ером Јованом Чубрилом по цени од 383.940,00 и она би се уплатила у 9 једнаких месечних рата 
почев од 01.01.2020 год.  до 31.10.2020. године. Овај предлог једногласно је прихваћен.
Момчило Затежић - Пре извесног времена дошао сам на идеју да би савез требао да се ангажује
око едукације млађих голубара почевши од посете голубара деци у школама како би их упознали
и приближили нашем хобију. Када сам на скупштини савеза у Параћину то исто чуо од Дејана 
Нешића приликом његовог излагања веома сам се обрадовао. Управо из тог разлога што смо исто-
мишљеници предлажем да се у будућности ангажујемо по том питању. Дејан Нешић са задовољс-
твом  је прихватио  овај предлог. 
Иван из Алексинца изнео је проблем који је настао у Општинском савезу Алексинац приликом 
брисања бројева са обележавајућих алкица код једног од такмичара. Такмичарски одбор је већ био 
упознат са тим проблемом и упозорење ставио у обавештење о такмичењу да се алкице не смеју  
додиривати било каквим мастима и уљима управо због скидања бројева са алкица.
Извршни одбор савеза управо из тог разлога на једној од предходних седница донео је одлуку да се 
сви остварени резултати (за сениорско првенство Општинских и Окружних савеза у 2019 години) где
 је било ових проблема верификују у корист такмичара. 
Уколико је било неких пропуста у овом случају везано за Алексинац закаснило се са свим роковима
тако да се резултат мора верификовати. 
У 2020 години радиће се нови каталог. Обрасце читко попуњене потребно је преко окружних савеза 
доставити на адресу техничког секретара заједно са првом туром алкица за 2021 годину  до 
15.03.2020 године.
ОВИМ ПУТЕМ ОТВАРАМО ТЕНДЕР ЗА ИЗРАДУ КАТАЛОГА КОЈИ ТРЕБА ДА ИЗГЛЕДА КАО 
ПРЕДХОДНИ ПО ДИМЕНЗИЈАМА  (14,5 х 20,5 цм) СА УКУПНО 520 ДО 550 СТРАНИЦА.
КАТАЛОГ МОРА БИТИ ЛЕПЉЕН И УЈЕДНО ПРОШИВЕН. У ПОНУДИ ЈЕ ПОТРЕБНО ДОСТАВИТИ
ЦЕНУ ЗА МЕКИ И ТВРДИ ПОВЕЗ КОРИЦЕ. ПОНУДЕ ЗА ИЗРАДУ КАТАЛОГА ДОСТАВИТИ 
НАЈКАСНИЈЕ ДО 15.02.2020 ГОДИНЕ НА :  
 

Тачка 7

Адресу 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 20 динара, 
 комплете записника по цени од 10 динара. и контролне алкице по цени 6.5 дин.
 Каталоге по цени од 200,00 динара и нове такмичарске правилнике по цени од 50 дин.

Нови жиро рачун савеза: 325-9500600022897-35

Записничар:

Мирослав Стојановић

Састанак је завршен у 15.00 часова



B I L T E N  
     Balkanski savez odgajiva~a
 golubova srpskih visokoleta~a
                    Kragujevac
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 Под-председник савеза Зоран Ковачевић поздравио је присутне чланове извршног одбора и 
 предложио дневни ред који је једногласно прихваћен.

Izve{taj sa sednice izvr{nog odbora Balkanskog saveza
odr`ane 28.12.2019 godine u Jagodini sa po~etkom u 12 ~as.

Prisutni : Зоран Ковачевић (под-predsednik), Александар Илић, Neboj{a \or|evi},Рашко
                     Василијевић,  Dragan Stojи~i}, Слободан Ибрић БХ
Opravdano odsutан :   Хашим Смајловић РС/БХ, Радоје Марковић

Ta~ka 1

1. Рад извршног одбора и његових органа у 2019 години 
2. Договор око припреме радне и свечане годишње скупштине савеза
3. Финансијски извештај за протекли период
4. Разно

Дневни ред

Донета је одлука  да извршни одбор балканског савеза подржи одлуку МОСС-а око организ-
ације свечаног и радног дела скупштине. О датуму и месту одржавања  радне скупштине 
одлучиће се на фебруарском извршном одбору . 
Свечана  скупштина Балканског савеза биће одржана 28.03.2020 године у ресторану 
„Капија Шумадије“ у Баточини. Цена карте је 2000,00 динара. О начину куповине и резервације
места бићете детаљно информисани после фебруарског извршног одбора. 

Ta~ka 2

Из финансијског извештаја за период од 29.01.2019. до 04.11.2019. год. који је у писаној форми
подељен могло се видети да је укупно стање благајне 197.887,00 динара и да се очекују још
неке уплате за алкице. После краће дискусије финансијски извештај једногласно је усвојен.

Ta~ka 3

     Zapisni~ar
Драган Стојичић

Досадашњи председник Б. савеза господин Радоје Марковић због оправданих разлога није 
присуствовао седници тако да је под овом тачком реч узео Зоран Ковачевић и изнео да је 
задовољан радом Балканског савеза у 2019 години. На првом месту похвалио је рад такм-
ичарског одбора. Дисциплинска комисија имала је један случај који је привела крају. Већих
финансијских трошкова  нисмо имали тако да смо годину завршили са позитивним салдом.
Све извештаје пре редовне мартовске скупштине потребно је у писаној форми припремити 
за фебруарски извршни одбор. 

Ta~ka 4

Под тачком 4 потекла је иницијатива од чланова извршног одбора да се  председник Б.савеза
Радоје Марковић предложи за почасног председника Балканског савеза. За његов досадашњи 
рад сви чланови извршног одбора имају само речи хвале и желе му што брже оздрављење.

Састанак је завршен у 13.00 часова.


