B I L T E N 2/21
Me|uokru`nog saveza odgajiva~a
golubova srpskih visokoleta~a
Srbije - Jagodinа
Извештај са радне скупштине Me|uokru`nog saveza odgajiva~a golubova srpskih
visokoleta~a Srbije odr`anе 16.05.2021. godine sa po~etkom u 11 sati u Барајеву.
Дnevni red:
1. ОТВАРАЊЕ СКУПШТИНЕ,ИЗБОР ВЕРИФИКАЦИОНЕ КОМИСИЈЕ,РАДНОГ
ПРЕДСЕДНИШТВА, ЗАПИСНИЧАРА И ДВА ОВЕРИВАЧА
2. ИЗВЕШТАЈ ВЕРИФИКАЦИОНЕ КОМИСИЈЕ
3. ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА НОВИХ ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ И ИЗВРШНОГФ ОДБОРА МОСС-а
4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИЗВРШНОГ ОДБОРА У 2020 години И ЊЕГОВИХ РАДНИХ ТЕЛА
-ТАКМИЧАРСКЕ КОМИСИЈЕ
-ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ
5. ДИСКУСИЈА ПО ПОДНЕТИМ ИЗВЕШТАЈИМА И УСВАЈАЊЕ ИСТИХ
6. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ И УСВАЈАЊЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА ЗА 2020 год.
7. ИЗВЕШТАЈ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СУДИЈСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СУДА ПРАВДЕ
10. ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2021 год. И ЊЕГОВО УСВАЈАЊЕ
11. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА АЛКИЦЕ
12. УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА У ВЕЗИ УНАПРЕЂЕЊА ТАКМИЧЕЊА
13. ИЗБОР ЈЕДНОГ ДЕЛЕГАТА МОСС-а ЗА ИЗВРШНИ ОДБОР БАЛКАНСКОГ САВЕЗА
14. РАЗНО

Тачка 1
Скупштину је отворио председник МОСС-а Мирослав Јањић и поздравио присутне делегате
скупштине, да би затим минутом ћутања одали почаст преминулим члановима савеза у
периоду између две скупштине. За радно представништво Мирослав Јањић предложио је :
Зорана Тешића,Дејана Нешића и себе. За верификациону комисију предложени су: Мишков
Зорана и Куршиновић Драгана, за записничара Мирослав Стојановић, док су за овериваче
записника предожени Александар Белопавловић и Саша Симоновић.
Сви предлози једногласно су усвојени.
Тачка 2
После верификације присутних делегата утврђено је да скупштини присуствује 42 од
максималних 53 делегата тако да скупштина може пуноправно заседати.
Тачка 3
За новог члана извршног одбора Мосс-а испред Нишког округа уместо досадашњег члана
Момчила Симоновића предложен је Далибор Перић што је скупштина једногласно усвојила као
и нове чланове скупштине који су предложени од стране окружних савеза.
Тачка 4
Председник савеза Мирослав Јањић још једном се захвалио на одзиву присутним делегатима да
би им затим пожелео добар рад на данашњој скупштини уз костатацију да се у будуће строго
мора повести рачуна око исплате путних трошкова и да они који не буду донели готовинске
рачуне за гориво неће моћи наплатити путне трошкове. Ово поред скупштине важи и за чланове
извршног одбора, такмичарског одбора и све остале комисије савеза. Испред Вас имате у
писаној форми све извештаје о раду извршног одбора као и материјале за преостале тачке које
су се нашле на дневном реду тако да нема потребе да их усмено објашњавамо сем ако немате
нека додатна питања и недоумице. После чега је дао реч председнику такмичарског одбора
МОСС-а Тешић Зорану који је такође поздравио све присутне делегате уз констатацију да је
такмичарски одбор у предходној години радио добро, да су одржана обадва такмичења
(сениорско и јуниорско) уз примедбу да такмичари у будуће морају повести више рачуна приликом вођења записника од стране судија.Временске прилике у предходној години нису нам биле

наклоњене тако да сениорска првенства општинских и окружних савеза на жалост свих нас
углавном нису одржана. Управо из тог разлога било је неких предлога да се квалификације
пренесу за ову годину као и да се појединим члановима нашег савеза дозволи да због болести
такође пренесу квалификације и узму учешће у овогодишњем такмичењу. Ми немамо могућност
да им изађемо у сусрет због тога што у нашем такмичарском правилнику нема ни једне тачке
која би им ишла у корист а ми се као озбиљан савез морамо приджавати својих нормативних
аката. Управо из тог разлога и унапређења такмичења на данашњој седници имаћемо у материјалу који сте добили и три тачке:
1. Уколико у првом термину општинских савеза (сениори) такмичење одржи 2/3 општинских савеза
у првом следећем термину одржаће се првенство окружних савеза. Општински савези који нису
одржали своја такмичења у првом термину могу то урадити у следећем слободном термину до
одржавања сениорског првенства МОСС-а. Ако се ово такмичење не одржи у овом термину може
се одржати у слободним терминима све до почетка јуниорског савезног такмичења.
2.Такмичарским одборима општинских и окружних савеза даје се веће овлашћење приликом одлучивања о пустању првенствених такмичења, у данима који су на граници регуларности по временској прогнози, уз обавезну констатацију са такмичарима могу донети одлуку о одржавању
истих.
3.Приликом пријаве друштвених утакмица (из којих се стичу квалификације за више савезе и
остварују категорије) такмичарски одбори удружења су дужни пријавити дан раније општинским
савезима сваког такмичара који узима учешће. Уколико то не ураде такав резултат не може се
узети као квалификациони нити рачунати за категорију.
Све ово може само унапредити рад савеза у будућности - завршио је своје излагање Зоран Тешић.
На ову дискусију надовезали су се Мишков Зоран и Мирослав Јањић уз заједничко мишљење да
би овим уредбама допринели бољем и квалитетнијем раду у будућности.
Тачка 5
После ових дискусија прешло се на извештај о раду извршног одбора и његових радних тела у
2020 години који су у писаној форми подељени делегатима уз позив за скупштину. После краће
дискусије извештај о раду извршног одбора једногласно је усвојен.
Тачка 6
Финансијски извештај за 2020 годину у писаној форми подељен је делегатима.
Финансијски извештај и усвајање завршног рачуна за 2020 годину усвојени су једногласно.
Тачка 7
Председник надзорног одбора Драгољуб Матијевић у усменом извештају образложио је да
је надзорни одбор прегледао извештај благајне и приложену документацију.
Из које се могло видети да је благајна вођена педантно уз строго поштовање законских регулатива.
На прегледану документацију немамо никаквих примедби
Извештај надзорног одбора усвојен је једногласно.
Тачка 8
Судијска организација у 2020 години радила је на завидном нивоу без икаквих проблема, на
терену су одржана полагања за нове судије као и замене судијских легитимација члановима који
су дошли из других савеза. Уместо досадашњег председника Братислава Петковића који је на
предходном извршном одбору поднео оставку образлажући је умором извршни одбор је као
алтернативу и новог председника предложио и изабрао Драгољуба Матијевића. Који се захвалио
на указаном поверењу и рекао да је са Братиславом Петковићем имао и до сада добру сарадњу
која ће се наставити и у будућности, у самом раду има могућности за унапређење што ће му
бити задатак.
Извештај судијске организације усвојен је једногласно.
Тачка 9
Извештај о раду суда правде подељен је у писаној форми делегатима уз усмено објашњење
председника суда правде Момчила Затежића о самом начину рада суда правде где се строго
мора водити рачуна о хијерархији ( удружење, општина, округ, савез и скупштина савеза).
Нагласивши Још једном да сва удружења морају бити регистрована у АПР-у како би избегли
додатне проблеме. Лично сам доступан 24 часа за сва објашњења и нејасноће које постоје међу
чланством- завршио је своје излагање председник суда правде Момчило Затежић.
Извештај суда правде усвојен је једногласно.

Тачка 10
Предлог финансијског плана за 2021 годину по узору на предходне године за остварене приходе и
расходе подељен је у писаној форми уз усмено објашњење благајника Драгана Куршиновића да
се због великих путних трошкова мора повести још више рачуна о смањену ових трошкова како
не бисмо дошли у незавидну финансијску ситуацију собзиром на остварене приходе.
Предлог финансијског плана за 2021 годину усвојен је једногласно.
Тачка 11
У оправданом одсуству председника комисије за алкице Небојше Ђорђевића извештај је поднео
секретар Драган Куршиновић. Савез у овом моменту поседује своје четири машине као и довољну
количину празних (пертлованих) алкица који нам гарантују да ће се са израдом алкица кренути на
време и да ће квалитет алкица бити задовољавајући. Један од куцача на нашим машинама Вучета
Радевић јавио се за дискусију и рекао да је само куцање јако тежак посао и да је цена куцања од
1,70 динара по комаду јако ниска тако да би је требало подићи. После дискусије још неколицине
делегата председник савеза Мирослав Јањић предложио је да у будуће цена куцања алкица на
нашим машинама буде 2,00 динара што је скупштина једногласно усвојила. Милан Радаковић
изнео је примедбу да су алкице за Бачки округ за 2021 годину веома лоше и да би у будуће
морале бити доста квалитетније. Драган Куршиновић рекао је да цена празних алкица као и самих
куцача није иста за све што је и нормално, ради се о томе да ли су машине за куцање наше или
њихове. Савез делује као једна озбиљна организација спремна да се суочи са сваким проблемом
и да ће се у будућности квалитет алкица доста поправити. Србислав Пантић рекао је да проблема
са алкицама било и раније али су они они успешно решавани, по њему највећи проблем је наручивање алкица на црно и томе се мора стати на пут. На ову дискусију надовезао се Зоран Тешић
и рекао да све алкице морају легално ићи преко савеза како би биле валидне, у крајњем случају
наручене алкице се уписују у чланске карте сваког одгајивача и једино тако постају легалне.
Цена алкица од 20,00 динара остаје и у будуће.
Извештај комисије за алкице усвојен је једногласно.
Тачка 12
Три предлога за унапређење голубарства које смо навели под тачком 4 усвојени су једногласно
и ступају на снагу одмах по објављивању у јавном гласилу савеза односно (сајту МОСС-а).
Тачка 13
- За још једног члана извршног одбора Балканског савеза предложен је и једногласно изабран
Саша Милојевић из Јагодине.
Тачка 14
- Предлог Нишког округа да се општинском савезу Пирот на територији градова Пирот, Бела
Паланка и Димитровград због честих појава густе магле дозволи померање старта јата за 2 часа
усвојен је једногласно.
- Милан Радаковић изнео је примедбу да се у прошлом билтену није нашла његова примедба за
квалитет куцања алкица за његов округ који је изнео а за који су му поједини замерили да је
испало као да га није ни изнео на извршном одбору.
Скупштина је завршила са радом у 13.00 часова да би се после одржане радне скупштине
Балканског савеза и пригодне закуске поделиле награде најуспешнијим такмичарима за 2019
као и за 2020 годину.

Записничар:
Мирослав Стојановић

