
          Извештај са седнице извршног одбора  Me|uokru`nog saveza odgajiva~a golubova
 srpskiх visokoleta~a Srbije odr`anе 05.03.2022. godine sa po~etkom u 11 sati u Јагодини.

Дnevni red:

Председник савеза Мирослав Јањић поднео је извештај о раду извршног одбора у 2021 години
Председник такмичарског одбора Зоран Тешић истакао је да је сам квалитет суђења подигнут
на један виши ниво на првом месту захваљујући контролним комисијама и добрим судијама.
Контролорима такмичења треба дати већа овлашћења у односу на досадашња али исто тако 
треба повести рачуна о самом делегирању контролних комисија и њиховој стручности.
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Тачка 1

 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),Далибор Перић и Mирослав Стојановић (7), Жељко Недељковић (8),
Милан Јовић (9), Жељко Благојевић (10), Ненад Рајковић (12), Драган Филиповић(13), Есмир
Мекушић (14)
Opravdano odsutni: Милан Радаковић (11).

Седницу је отворио председник МОСС Мирослав Јањић . И обавестио присутне да
седници присуствује 16 од 17 чланова извршног одбора тако да се може пуноправно
одлучивати.
Дневни ред једногласно је усвојен.

1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИЗВРШНОГ ОДБОРА И ЊЕГОВИХ РАДНИХ ТЕЛА
    У 2021 ГОДИНИ

3. ПРЕДЛОГ ИЗМЕНЕ БОДОВАЊА РЕЗУЛТАТА ОСТВАРЕНИХ У ОКВИРУ УДРУЖЕЊА

- ИЗВЕШТАЈ ТАКМИЧАРСКОГ ОДБОРА

2.  ИЗВЕШТАЈ СУДА ПРАВДЕ ЗА 2021 ГОДИНУ

5. ИЗВЕШТАЈ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

6. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА АЛКИЦЕ

7. ДОГОВОР ОКО РАДНЕ И СВЕЧАНЕ СКУПШТИНЕ САВЕЗА

9. РАЗНО

- ИЗВЕШТАЈ ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ

4.  ИЗВЕШТАЈ БЛАГАЈНЕ И УСВАЈАЊЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА ЗА 2021 ГОДИНУ

8. ПИТАЊЕ СТАТУСА УДРУЖЕЊА У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ ЗБОГ СВЕ ВЕЋИХ
    НАМЕТА ДРЖАВЕ

Што се контролора тиче предлажем да квалитетни такмичари и судије који заврше такмичење
могу по потреби а по овлашћењу такмичарских штабова тога дана ићи у контролу такмичења.

 Овакав предлог једногласно је усвојен.

- Дисциплинска комисија у 2021 години није имала дисциплинских пријава те се стога није ни 
  састајала. У 2022 години приликом штампања годишњака савеза код  пријављивања резул-
  тата за верификацију код такмичара Ђорђа Радишића срб-454 из Тополе пријављени су 
  резултати ( касније утврђено ) који нису остварени, чиме је начињен прекршај по члану 37 
  дисциплинског правилника. По предаји пријаве од стране такмичарског одбора дисциплинска
  комисија уз признање такмичара предала је надлежност извршном одбору као другостепеној
  комисији. Као олакшавајућа околност за такмичара у овом поступку узима се признање и осећај
  кривице како је навео  уз податак да је био добар и вредан радник и да се против њега до сада 
  није водио дисциплински поступак. 



Тачка 2

Председник суда правде Момчило Затежић истакао је да се у писаном извештају могло видети
да су сва три предмета која су била достављена одбачена и да су враћена на решавање проб-
лема на општинске савезе који су свој посао урадили углавном добро. Што се тиче радне групе
сматра да је она оправдала своје постојање и да треба наставити са оваквом праксом. Између
осталог изнео је проблем везан за Балкански савез односно сумње у веродостојност и легити-
митет регистрације Уједињеног савеза Босне и Херцеговине где сматра да они из доказа које
поседује нису уопште регистровани.
Драган Куршиновић: Из документације коју нам је уједињени савез Босне и Херцеговине 
доставио на увид ја не видим и не желим да сумњам у његову веродостојност што можете и
сами видети овером печата државних институција са којима нико не би смео да се игра.
Момчило Затежић: Очигледно да не схватате озбиљност ситуације јер самим не постојањем
једног савеза и његове верификације доводи се у питање и статус постојања Балканског савеза.
Предлажем да се оформи комисија која ће истражити овај случај. 
Саша Милојевић: Погледао сам ово решење и за мене као стручно лице пошто радим у МУП-у
ово је сасвим валидан документ који би уважио.
Зоран Тешић: Ми као Међуокружни савез не можемо да се мешамо у унутрашње ствари друге
државе ово је ипак питање за Балкански савез. Овај проблем треба да се реши унутар савеза
Босне и Херцеговине . Мислим да смо до сада пуно времена утрошили на његово решавање 
(одржали састанак у Шапцу) а нисмо дошли до крајњег решења.
Овакав савез Босне и Херцеговине ја прихватам а у колико је нелегитиман нека то решавају на
редовном суду у Босни и Херцеговини. 
Са овим предлогом сложио се извршни одбор са већином гласова.   

Тачка 3

 Зоран Тешић: Што се тиче годишњака савеза који је изашао и којег сте сви добили може се
видети да се изузетно велики резултати постижу на нивоима удружења који често за јавност 
буду већи и значајнији од савезних. Тако да се рекордни резултати у савезним такмичењима 
обарају сваке године у такмичењима у оквиру удружења. Самим тим и категорије остварене са
друштвеним резултатима губе на вредности. Сматрам да због правилног одабира комисија за 
савезне утакмице и немогућности манипулације остваривања великих резултата, да су  
друштвени резултати управо због тога постали погодно тло за прављење сумњивих резултата
ради остваривања више бодова. Такође сам мишљења да резултати остварени у друштву не
могу конкурисати за највеће постигнуте резултате исто као резултати остварени на савезном
нивоу. Ни у једном спорту локални резултати се не рангирају на вишим такмичењима већ 
искључиво служе као КВАЛИФИКАЦИЈА за учешће на вишим ранговима такмичења.
Због тога предлажем следеће:

 
    РЕЗУЛТАТИ ОСТВАРЕНИ У ОКВИРУ УДРУЖЕЊА СЕ НЕ БОДУЈУ, НЕ РАНГИРАЈУ И НЕ УЛАЗЕ У ОСТВАРИВАЊЕ
    КАТЕГОРИЈА ВЕЋ СЛУЖЕ ИСКЉУЧИВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ КВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ВИШЕ САВЕЗЕ
    (ОПШТИНСКЕ И ОКРУЖНЕ САВЕЗЕ).

Зоран Вајсман: Подржавам овакав предлог али ипак сматрам да и такмичари који узму учешће
на друштвеним такмичењима треба да се појаве на рејтинг листама јер постоје и они који су 
задовољни са малим и поштеним резултатима.
Жељко Недељковић: Такође подржавам овај предлог и мислим да је било крајње време да се
спроведе у дело. 
После дуже дискусије предлог за бодовање и рангирање друштвених резултата једногласно је 
усвојен.

На основу споразумног признања кривице окривљеног Ђорђа Радишића везан за тачку 37
дисциплинског правилника извршни одбор МОСС-а донео је једногласну одлуку да се 
окривљени кажњава трајном забраном вршења функција. Трајним брисањем са рејтинг листе
МОСС-а и три године забране такмичења и суђења. 

Тачка 4

Извештај благајне за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године у писаној форми подељен је
члановима извршног одбора и као такав иде скупштини на усвајање. Извештај благајне и 
завршног рачуна  једногласно су усвојени.



Тачка 5
Извештај надзорног одбора у писаној форми подељен је члановима извршног одбора. Из њега
се могло видети да је надзорни одбор прегледао финансијски извештај за 2021 годину где је
установио да се рачуни који су приказани слажу са изводима из банке и да немају примедби.
Извештај надзорног одбора једногласно је усвојен.

Тачка 6

Извештај комисије за алкице у писаној форми подељен је члановима извршног одбора. 
Драган Куршиновић: Дугогодишњи председник комисије за алкице Небојша Ђорђевић није 
присутан преко мене се захвалио свима на досадашњој сарадњи и поручио је да више не може
и не жели да остане на овој функцији из личних разлога. Потребно је да поред Ненада Рајковића 
и Милоша Мурића изаберемо још неког ко ће обављати ову заиста захтевну функцију стим да 
изаберемо председника комисије за алкице.
За председника комисије за алкице предложен је Ненад Рајковић што је он и прихватио док ће
се за допуну  комисије изјаснити скупштина МОСС-а у марту месецу а на предлог председника
комисије.
Мирослав Јањић: Ради побољшања квалитета алкица предлажем да се сваког месеца од 
произвођача преузму одрађене алкице које би прошле контролу квалитета. 
Овај предлог једногласно је прихваћен.

Тачка 7

    РАДНА СКУПШТИНА МОСС-а  БИЋЕ ОДРЖАНА 27.03.2022. ГОДИНЕ У ОБРЕНОВЦУ СА ПОЧЕТКОМ У 11:00 ЧАСОВА
    ПОСЛЕ ОДРЖАНЕ РАДНЕ СКУПШТИНЕ МОСС-а БИЋЕ ОДРЖАНА РАДНА СКУПШТИНА БАЛКАНСКОГ САВЕЗА.

    СВЕЧАНА СКУПШТИНА (ДОДЕЛА ПРИЗНАЊА) МОСС-а И БАЛКАНСКОГ САВЕЗА БИЋЕ ОДРЖАНА 09.04.2022.ГОДИНЕ
    У СМЕДЕРЕВУ У ХОТЕЛУ „ХОЛИВУД“ ЦЕНА КАТРЕ ЈЕ 2100 ДИНАРА.  УЗ БОГАТ МЕНИ ГОСТЕ ЋЕ ЗАБАВЉАТИ 
    ОРКЕСТАР „АСТЕРИКС“ ЗА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И РЕЗЕРВАЦИЈЕ МОЖЕТЕ СЕ ОБРАТИТИ ЖЕЉКУ НЕДЕЉКОВИЋУ 
    БРОЈ ТЕЛЕФОНА 066/665-98-78. КУПОВИНА УЛАЗНИЦА ОД СТРАНЕ ОКРУЖНИХ САВЕЗА БИЋЕ КАО И ДО САДА НА 
    РАДНОЈ СКУПШТИНИ МОСС-а ЗАКАЗАНОЈ ЗА 27.03.2022. ГОДИНЕ У ОБРЕНОВЦУ. ЗА СВЕЧАНУ СКУПШТИНУ У 
    ПРОДАЈУ СЕ ПУСТА 550 УЛАЗНИЦА. БЕСПЛАТНИХ УЛАЗНИЦА НЕМА. НАГРАДЕ ЗА ОСТВАРЕНА МЕСТА КОЈЕ СЕ 
    ДОДЕЉУЈУ НА СКУПШТИНИ: МОСС СЕНИОРИ ПРВИХ 30 МЕСТА,БАЛКАН СЕНИОРИ ПРВИХ 30 МЕСТА. МОСС ЈУНИОРИ,
    БАЛКАН ЈУНИОРИ И КУП ПРВАКА СВИ ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ. 

 
Тачка 8

Драган Куршиновић: У последње време доведен је у питање опстанак удружења и мањих 
општинских савеза због све већих намета (трошкови банке,књиговође, АПР-а ...) који предст-
ављају велики проблем за даље функционисање. Причали смо уназад пар година о гашењу
удружења и формирању клубова или секција које би као физичка лица избегли ове обавезе.
После дуже дискусије дошло се до закључка да се обаве разговори са правним лицима и у 
неком наредном периоду дође до задовољавајућег решења за чланство.
 

Тачка 9

 - ПРЕДЛОГ СУДИЈСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДА ЦЕНА ПОЛАГАЊА УБУДУЋЕ БУДЕ 700 ДИНАРА, ЗАМЕНА 400 ДИНАРА 
  ЈЕДНОГЛАСНО ЈЕ УСВОЈЕН ОД СТРАНЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА. У ПРИПРЕМИ СУ НОВИ  ПРЕГЛЕДНИЈИ ТЕСТОВИ ЗА 
  ПОЛАГАЊЕ КОЈИ ЋЕ СЕ У КРАТКОМ ВРЕМЕНСКОМ ПЕРИОДУ ПОДЕЛИТИ ИНСТРУКТОРИМА ПОЛАГАЊА. 

- Прочитан је допис Мерсада Пилице председника општинског савеза Феникс из Златиборског
  округа поводом малог броја удружења и немогућности постојања два општинска савеза. Из
  разговора са чланом извршног одбора а представником овог округа Есмиром Мекушићем дог-
  оворено је да се пронађе најбоље решење за овај округ где се не би кршио статут и доводило
  у питање постојање овог округа. Решење за овај проблем се мора наћи у што краћем
  временском периоду а најкасније  до првог маја.
- Понуда за израду пластичних алкица и узорци презентовани су члановима извршног одбора.
  Извршни одбор једногласно се сложио да се настави са израдом алуминијумских алкица.   

Седница је завршена у 13.30 часова.

    Записничар:
Мирослав Стојановић



КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА
 за 2022 годину

СЕНИОРИ

- Првенство Општинског савеза 22.05.2022

- резервни термин 29.05.2022

- Првенство Окружних савеза 7 дана после првенства Оп.савеза

- резервни термин 7 дана касније
- резервни термин 7 дана касније

- Првенство Републичког савеза 19.06.2022

- резервни термин 26.06.2022
- резервни термин 03.07.2022

- Првенство Балканског савеза 7 дана после првенства Републичког савеза

- резервни термин 7 дана касније
- Куп Шампиона 7 дана после првенства Балканског савеза

- резервни термин 7 дана касније

Пријаве за сениорско првенство МОСС, Балканског савеза и Куп Шампиона савеза 
достављају се преко Окружних савеза у два оверена и потписана примерка од 
стране судија. Најкасније до 10.05.2022 год. на адресу техничког секретара.

- Првенство Балканског савеза 21.08.2022

- резервни термин 28.08.2022

- Првенство Републичког савеза 7 дана после првенства Балканског савеза

- резервни термин 7 дана касније
- резервни термин 7 дана касније

- Првенство Окружних савеза

- резервни термин

- Првенство Општинских савеза 7 дана после првенства Окружног савеза

- резервни термин 7 дана касније

Пријаве за јуниорско првенство МОСС и Балканског савеза  достављају се преко 
Окружних савеза у два оверена и потписана примерка од стране судија. 
Најкасније до 10.07.2022 год. на адресу техничког секретара.

ЈУНИОРИ

7 дана после првенства Републичког савеза
7 дана касније

Адреса техничког секретара : Драган Куршиновић , Мајевичка 12 ; 15 000 Шабац
телефон: 069 205 7 991

Такмичарска комисија
Међуокружног савеза

Србије

МЕЂУОКРУЖНИ САВЕЗ ОДГАЈИВАЧА ГОЛУБОВА 
СРПСКИХ ВИСОКОЛЕТАЧА СРБИЈЕ - ЈАГОДИНА


