B I L T E N 3/21
Me|uokru`nog saveza odgajiva~a
golubova srpskih visokoleta~a
Srbije - Jagodinа
Извештај са седнице извршног одбора Me|uokru`nog saveza odgajiva~a golubova
srpskiх visokoleta~a Srbije odr`anе 13.11.2021. godine sa po~etkom u 11 sati uЈагодини.
Prisutni :
Мирослав Јањић (8) predsednik IO MOSS-a, Зоран Тешић и Александар Белопавловић (1 ),
Сафет Калић (2), Зоран Јаковљевић (3), Зоран Вајсман (5),Момчило Затежић (6),Далибор Перић
и Mирослав Стојановић (7), Жељко Недељковић (8), Милан Јовић (9), Жељко Благојевић (10),
Милан Радаковић (11), Ненад Рајковић (12), Драган Филиповић(13),
Opravdano odsutni: Дејан Нешић (4),Есмир Мекушић (14).
Дnevni red:
1. ИЗВЕШТАЈ ПРЕДСЕДНИКА ИЗВРШНОГ ОДБОРА
2. ИЗВЕШТАЈ СУДА ПРАВДЕ И РАДНЕ ГРУПЕ САВЕЗА
3. ИЗВЕШТАЈ ТАКМИЧАРСКОГ ОДБОРА
4. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
5. ИЗВЕШТАЈ ТЕХНИЧКОГ СЕКРЕТАРА
6. ДОГОВОР ОКО ВРЕМЕНСКЕ ПРОГНОЗЕ
7. ДОГОВОР ОКО РАДНЕ И СВЕЧАНЕ СКУПШТИНЕ САВЕЗА
8. РАЗНО

Седницу је отворио председник МОСС Мирослав Јањић . И обавестио присутне да
седници присуствује 15 од 17 чланова извршног одбора тако да се може пуноправно
одлучивати.
Дневни ред једногласно је усвојен уз примедбу Момчила Затежића да седнице извршног
одбора убудуће морају бити снимљене на диктафону што је једна од предходних одлука
извршног одбора, због тога што сматра да се у билтену не налази све оно што је је речено
на седници. Све седнице извршног одбора убудуће ће бити снимане.
Тачка 1
Председник савеза Мирослав Јањић истакао је да је задовољан радом савеза у 2021 години
поготово радом такмичарског одбора и других радних тела. Искрено се нада да и у наредном
периоду нећемо имати неких већих проблема а да ћемо уз помоћ радне групе савеза ускоро
решити мање проблеме у одређеним окружним савезима.
Тачка 2
Момчило Затежић: Изузетно сам задовољан што је основана радна група за решавање постојећих проблема на терену. На позив општинског савеза Врање радна група је посетила овај
општински савез где је присуствовала проширеној седници извршног одбора покушавајући да
сагледа проблеме који су тамо настали, позивајући их на првом месту на мирно решавање
проблема. Уколико до тога не дође суд правде ће дати коначно решење али се искрено нада
да до тога неће доћи.
Зоран Тешић: Регион 7 је велики регион, ми за сада имамо добру сарадњу са њима сматрам да
њихов председник Далибор Перић добро води овај округ, што се тиче проблема у општинском
савезу Врање мислим да треба да се укључи у решавање истог наравно уз помоћ савеза.
Далибор Перић: Што се тиче 7 округа, ми функционишемо нормално са неким новим идејама и
млађом структуром чланова извршног одбора, не видим да имамо проблема у раду сем у општинском савезу Врање за који верујем да ће се ускоро решити. Годишња скупштина округа је пред
нама тако да ћемо уз сарадњу свих општинских савеза наставити да наш округ још више ојачамо
и унапредимо. За то ће се питати свака чланица округа јер једино таквим заједничким радом и
подршком свих општинских савеза можемо наставити исправним путем даље.

Мирослав Јањић скренуо је пажњу да се мора водити рачуна да се испоштује законска
процедура и рокови да не дође до нежељених проблема.
Момчило Затежић: Код суда правде тренутно се налазе два предлога за покретање поступка
и обадва су везана за општински савез Врање. На проширеном састанку општинског савеза
Врање радна група уручила је одлуку извршног одбора МОСС-а а која се тиче суспендовања
незаконите одлуке клуба СРБ-933 „Бели Анђео“ и на тај начин омогућила општинском савезу
Врање вођење дисциплинских поступака који су били стопирани због не законите одлуке наведеног клуба. Обзиром да је радна група неспорно препознала нарушене односе у општинском
савезу Врање, саветодавно је деловала у правцу нормализовања и мирног решавања спора а
кроз редовне активности органа О. савеза Врање ( дисциплинска комисија, извршни одбор).
Тачка 3
Зоран Тешић : Такмичарски одбор савеза радио је добро, одржано је сениорско и јуниорско
првенство МОСС-а где није било неких већих пропуста. Такмичења су одржана у најбољем
могућем реду уз констатацију да би убудуће требали донети одлуку да такмичари када заврше
такмичење ( у прва два сата или касније) обавезно јаве такмичарском штабу како не би слали
беспотребно контролне комисије. Такође сам мишљења да би и контролна комисија требала
имати већа овлашћења као и да такмичар који заврши своје такмичење а познајемо га као
доброг и честитог одгајивача може у том дану обављати функцију контролора у колико
за то буде потребе и ако га такмичарски штаб овласти. Исто тако бих замолио све окружне
савезе односно њихове представнике у такмичарском одбору МОСС-а да убудуће морају
присуствовати седницама где се делегирају судије и верификују резултати.
Зоран Јаковљевић: Слажем се са овим предлогом поготово везано за контролоре где се
мора стого водити рачуна о попуњавању записника, овером књижица, употребом алкохола ...
Зоран Вајсман: Сви смо ми легитимни и у свом раду треба тако и да поступамо. Представници
у такмичарском као и у извршном одбору МОСС-а могу само помоћи у бољем и квалитетнијем
раду што сматрам да нам је свима крајњи циљ.
Мирослав Јањић: Што се тиче пријављивања друштвених такмичења општинским савезима
мислим да ту имамо неких недоумица поготово везано за купове и меморијална такмичења у
оквиру удружења где се такмичар на крају такмичења изјашњава за врсту такмичења које је
тога дана обавио. Тако да то морамо мало боље дефинисати како би свима било јасније.
Наравно да нисам противник пријављивања такмичења јер оно само може поправити квалитет
и исправност остварених резултата.
Тачка 4
Финасијски извештај за протекли период од 10 месеци у писаној форми подељен је
члановима извршног одбора и као такав једногласно је усвојен.
Тачка 5
Технички секретар Драган Куршиновић усмено је објаснио новитете везано за “Годишњак“
савеза који ће први пут од оснивања савеза бити урађен. Годишњак, рејтинг листа, дипломе
за освојена места ( сем диплома и награда које ће бити подељене на свечаној скупштини) као
и категорије биће подељени на следећем извршном одбору који је заказан за другу половину
фебруара месеца. Прва тура алкица за 2022 годину биће достављена окружним савезима до
25 децембра 2021 године. Једини проблем који имамо везан је за округ 7 односно куцача
Радевић Вучету који је имао већих здравствених проблема али се нада да ће успети да испоштује рокове и најкасније до Нове године испоручи алкице ( што је и сам потвдио пошто је био
присутан на овој седници).
Тачка 6
Мирослав Јањић прочитао је понуду прогнозера Метео Планете нашег досадашњег сарадника.
Уз констатацију присутних да је временска прогноза у 2021 години доста напредовала у односу
на предходне године као и сарадња са господином Јованом Чубрилом одлучено је да се понуда
временске прогнозе под нешто већом ценом од предходне прихвати и да се са уплатом почне
од децембра месеца.
Овај предлог једногласно је прихваћен.

Тачка 7
Место и датум одржавања радне и свечане годишње скупштине МОСС-а биће утврђени на
следећој седници извршног одбора заказаној за другу половину фебруара месеца.
Зоран Вајсман : Пошто је предходна свечана скупштина савеза требала бити одржана у
ресторану „Капија Шумадије“ у Баточини где су припреме и организација исте већ биле
одрађене а на жалост због ситуације са корона вирусом морала бити отказана мишљења сам
да би било у реду да се свечана скупштина одржи тамо.
Александар Белопавловић: Рекао је да су неки чланови купили карте а да им је од стране
организатора речено да ће се оне уважити на следећој скупштини.
Овај предлог једногласно је подржан.
Тачка 8
Куршиновић Драган предложио је да се 128 старих каталога подели чланству. Као и помоћ
окружним савезима по 50 нових каталога подели уз прву туру алкица за 2022 годину.
Предлог је једногласно прихваћен.
Такође је примећен проблем код Златиборског округа који се односи на мали број чланова што
се одражава на саму организацију општинских савеза. Овај проблем покушаћемо да решимо
у наредном периоду како би помогли голубарима овог округа у њиховој организацији а да при
том испоштујемо законитости у раду овог округа као и МОСС-а.
Зоран Тешић предлаже да на следећи састанак позове и њихов заступник како би овај
проблем уз договор решили.
Предлог је једногласно прихваћен.
Прочитан је захтев удружења Срб-175 из Смедеревске Паланке везан за дисциплински
поступак у оквиру њиховог удружења за одгајивача који је наручивао алкице мимо удружења.
Закључак и коначно решење биће им достављено од стране председника суда правде у
наредном периоду.

Седница је завршена у 13.30 часова.

Записничар:
Мирослав Стојановић

B I L T E N 3 / 2021
Balkanski savez odgajiva~a
golubova srpskih visokoleta~a
Kragujevac

Izve{taj sa sednice izvr{nog odbora Balkanskog saveza
odr`ane 13.11.2021 godine u Jagodini sa po~etkom u 11 ~as.
Prisutni : Александар Илић (председник), Драган Стојичић, Рашко Василијевић, Иван
Михајловић, Слађан Мишић и Саша Милојевић.
Opravdano odsutан : Слободан Ибрић, Зоран Ковачевић и Александар Урошевић.
Дневни ред
1. Извештај председника извршног одбора о раду савеза у предходном периоду
2. Извештај такмичарског одбора
3. Извештај дисциплинске комисије
4. Финансијски извештај
5. Договор око временске прогнозе
6. Договор око радне и свечане скупштине савеза
7. Упознавање чланства са молбом за пријем у чланство Балканског савеза од стране
савеза Брчко Дистрикта
8. Разно
Дневни ред једногласно је усвојен.
Ta~ka 1
Председник савеза Александар Илић обратио се присутним члановима извршног одбора где
је на лично задовољство констатовао да је савез радио добро, да су сва такмичења успешно
одржана, да савез финансијски добро стоји и да сем једног дисциплинског поступка који је
решен са једном блажом казном нисмо имали већих проблема. Што се тиче донација Балкански
савез је са 26.550,00 динара помогао реконструкцију дома голубара у Јагодини где и одржавамо
састанке.
Ta~ka 2
Извештај председника такмичарског одбора Рашка Василијевића подељен је у писаној форми
где се могло видети да су одржана сва три такмичења и да су постигнити запажени резултати.
Посебну захвалност упутио је судијама који су се одазвали за суђење у Никшићу.
Извештај председника такмичарског одбора као такав једногласно је усвојен.
Ta~ka 3
Извештај дисциплинске комисије достављен је у писаној форми, из њега се могло видети да је
дисциплинска комисија имала један случај против такмичара Горана Јовића Срб-26 из Уба којег
је казнила јавном опоменом због одређених пропуста приликом такмичења.
Извештај дициплинске комисије једногласно је усвојен.
Ta~ka 4
Стање благајне на дан 13.11.2021. године је 273.961,00 динара. У наредном периоду очекује се
уплата алкица од стране савеза Аустрије и Немачке.
Извештај благајне једногласно је усвојен.
Ta~ka 5
Што се тиче временске прогнозе постоји могућност израде и за подручја Црне Горе и Босне и
Херцеговине. Временска прогноза се не финансира од стране балканског савеза већ искључиво
од стране Републичких савеза. Уколико буде постојала жеља и финансијска могућност од стране
наведених савеза може се ступити у контакт са званичним прогнозером Метео Планетом и доћи
до задовољавајућег решења за обадве стране.

Ta~ka 6
Одржавање радне и свечане годишње скупштине савеза зависиће искључиво од мера заштите
око корона вируса. Место, датум и време биће одређени у договору са МОСС-ом о чему
ће чланство бити благовремено обавештено.
Ta~ka 7
Молба за пријем савеза Брчко Дистрикта у Балкански савез достављена је у писаној форми и
као таква уз присуство овлашћених заступника горе наведеног савеза прочитана. Очигледно да
и даље постоји проблем о уједињењу два савеза која датирају на подручју Босне и Херцеговине
од којих само један може бити члан Балканског савеза. Извршни одбор донео је одлуку да се
формира радна група која ће направити још један (већ их је било) радни састанак где ће бити
присутна обадва савеза како би се донела коначна одлука о њиховом статусу.
Ta~ka 8

Под тачком разно није било дискусије.

Седница је завршена у 13.00 часова.

Zapisni~ar
Слађан Мишић

