
          Извештај са радне скупштине  Me|uokru`nog saveza odgajiva~a golubova srpskih
          visokoleta~a Srbije odr`anе 05.03.2022. godine sa po~etkom u 11 sati u Обреновцу.

Дnevni red:

Скупштину је отворио председник МОСС-а Мирослав Јањић и поздравио присутне делегате
скупштине.  За радно представништво Мирослав Јањић предложио је :
Зорана Тешића,Рашка Василијевића,  Далибора Перића и себе. За верификациону комисију
предложени су: Мишков Зоран и Александар Илић, за записничара Мирослав Стојановић, 
док су за овериваче записника предожени Србислав Пантић и Рака Вељковић.
Сви предлози једногласно су усвојени. 

B I L T E N  
Me|uokru`nog saveza odgajiva~a 
 golubova srpskih visokoleta~a
              Srbije - Jagodinа
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После верификације присутних делегата утврђено је да скупштини присуствује 46 од 
максималних 53 делегата тако да скупштина може пуноправно заседати.

Тачка 1

1. ОТВАРАЊЕ СКУПШТИНЕ,ИЗБОР ВЕРИФИКАЦИОНЕ КОМИСИЈЕ,РАДНОГ
 ПРЕДСЕДНИШТВА, ЗАПИСНИЧАРА И ДВА ОВЕРИВАЧА 

2. ИЗВЕШТАЈ ВЕРИФИКАЦИОНЕ КОМИСИЈЕ 

3. ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА НОВИХ ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ И ИЗВРШНОГ  ОДБОРА МОСС-а 

9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СУДИЈСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

5. ДИСКУСИЈА ПО ПОДНЕТИМ ИЗВЕШТАЈИМА И УСВАЈАЊЕ ИСТИХ

7. ИЗВЕШТАЈ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

10. ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2022 год. И ЊЕГОВО УСВАЈАЊЕ

11. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА АЛКИЦЕ

12. УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ИЗВРШНОГ ОДБОРА У ВЕЗИ БОДОВАЊА И РАНГИРАЊА
      ДРУШТВЕНИХ РЕЗУЛТАТА 

8. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ И УСВАЈАЊЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА ЗА 2021 год. 

Тачка 2

Поједини окружни савези предложили су нове делегате скупштине чија су имена прочитана.
Сви предложени делегати једногласно су прихваћени од стране скупштине.

Тачка 3

4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИЗВРШНОГ ОДБОРА У 2021 години И ЊЕГОВИХ РАДНИХ ТЕЛА
    -ТАКМИЧАРСКЕ КОМИСИЈЕ
    -ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ 

13. РАЗНО

Председник савеза Мирослав Јањић приликом подношења извештаја о раду извршног одбора 
у 2021 години предложио је да се у будуће контрола квалитета алкица и преузимање од куцача
обавља  једном месечно. 
Овај предлог  једногласно је усвојен.  
Зоран Тешић: Поздравио је присутне делегате и радно председништво образлажући рад такм-
ичарског одбора у протеклом периоду. На сам рад и остварене такмичарске резултате могу бити
задовољан али увек може боље, због тога ћу се вратити мало у назад и осврнути се на неке од
постигнутих резултата  желео би да упоредим савезне и друштвене остварене резултате.  Од 
како је урађена статистика остварених резултата види се да се у друштвеним такмичењима пос-
тижу енормно велики резултати што их често ставља испред савезних што није реално.
О томе смо на извршном одбору разговарали и дали предлог (билтен 1/22) о будућем рангирању
друштвених резултата. Материјал о томе сте добили уз позиве за скупштину и данас треба да се   

Тачка 4

6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СУДА ПРАВДЕ



изјаснимо о ставовима својих база.  

Члан 75. 
Сваки такмичар, кoји je у једнoј такмичарскoј сезoни oствариo најмање три резултата у првенственим такмичењима 
било ког савеза и БС, може стећи једну од следећих категорија: 
1. шампионску категорију: ако je остварио најмање три резултата од којих ниједан не може бити мањи од 9 сати. 
2. прву категорију: ако je остварио најмање три резултата од којих ниједан не може бити мањи од 8 сати. 
3. другу категорију: ако je остварио најмање три резултата од којих ниједан не може бити мањи од 7 сати. 
4. трећу категорију: ако je остварио најмање три резултата од којих ниједан не може бити мањи од 6 сати. 

Диплому о стицању категорије у одређеној години такмичарима додељује републички савез на основу фотокопија 
записника о такмичењу које такмичар доставља, преко општинског савеза оверен печатом тог савеза, такмичарском 
одбору републичког савеза. 
Такмичар који исту категорију освоји три пута, та категорија прелази у трајност. Диплому о стицању трајне категорије 
такмичару додељује републички савез. 
За стицање категорија сваком резултату постигнутом у сениорском такмичењу одговара резултат за један сат мањи 
постигнут у јуниорском такмичењу. 
Уколико такмичар оствари три резултата са сениорима и три резултата са јуниорима, такмичару, припадају две 
категорије у тој сезони. Такмичар има право да комбинује сениорске и јуниорске резултате. 
Резултати постигнути за Куп првака савеза, Куп шампиона, Купа првака општинских и окружних савеза и БС важе као 
квалификације, улазе у рангирање за категорије и бодују се за рејтинг листу 
Члан 80. 
Рејтинг листе на свим нивоима о�јављују се почетком године за предходну годину.
Репу�лички савез има своју рејтинг листу у коју улазе сви такмичари на основу постигнутих резултата у свим 
такмичењима у организацији општинских, окружних као и репу�личког савеза и Б.савеза на основу оцењивања 
предвиђеним овим правилником.
Члан 82.
Број �одова на основу врсте такмичења и остварене сатнице ( просечног времена лета јата) је следећи: 
‐општинско сениори: за остварени резултат од 5 до 5.15 часова до�ија се 4 �ода за сваки наредни резултат већи од 0.5
часова до�ија се 0.5 �одова више тако да се за резултат од 15.45 часова до�ија 14.5 �одова.

‐општинско јуниори: за остварени резултат од 4 до 4.15 часова добија се 3.5 бода за сваки наредни резултат већи од  
0.5 часова добија се 0.5 бодова више тако да се за резултат од 15.45 часова добија 15 бодова.

‐окружно сениори: за остварени резултат од 5 до 5.15 часова добија се 6 бодова за сваки наредни резултат већи од  
0.5 часова добија се 0.5 бодова више тако да се за резултат од 15.45 часова добија 16.5 бодова.

‐окружно јуниори: за остварени резултат од 4 до 4.15 часова добија се 5.5 бодова за сваки наредни резултат већи од  
0.5 часова добија се 0.5 бодова више тако да се за резултат од 15.45 часова добија 17 бодова.

‐републичко сениори: за остварени резултат од 5 до 5.15 часова добија се 8 бодова за сваки наредни резултат већи од  
0.5 часова добија се 0.5 бодова више тако да се за резултат од 15.45 часова добија 18.5 бодова.

‐републичко јуниори: за остварени резултат од 4 до 4.15 часова добија се 7.5 бодова за сваки наредни резултат већи 
од  0.5 часова добија се 0.5 бодова више тако да се за резултат од 15.45 часова добија 19 бодова.

‐Балкански савез сениори: за остварени резултат од 5 до 5.15 часова добија се 10 бодова за сваки наредни резултат 
већи од  0.5 часова добија се 0.5 бодова више тако да се за резултат од 15.45 часова добија 20.5 бодова.

‐Балкански савез јуниори: за остварени резултат од 4 до 4.15 часова добија се 9.5 бодова за сваки наредни резултат 
већи од  0.5 часова добија се 0.5 бодова више тако да се за резултат од 15.45 часова добија 21 бод.

‐Куп Првака и Шампиона : за остварени резултат од 5 до 5.15 часова добија се 11 бодова за сваки наредни резултат 
већи од  0.5 часова добија се 0.5 бодова више тако да се за резултат од 15.45 часова добија 21.5 бодова.

    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).

Овај предлог односи се на следеће чланове такмичарског правилника:

‐Куп првака општинских и окружних савеза: за остварени резултат од 5 до 5.15 часова добија се 6 бодова за сваки 
наредни резултат већи од  0.5 часова добија се 0.5 бодова више тако да се за резултат од 15.45 часова добија 16 
бодова.



Пошто се усвајање овог предлога налази под тачком број 12 дневног реда гласање по овом 
предлогу оставићемо за касније када за то дође време.
Ми смо као савез предузели одређене мере за признавање голуба Српског високолетача и савеза
од стране појединих министарстава републике Србије где смо као делегација добро прихваћени и
у наредном периоду очекујемо позитиван одговор о чему ће те бити благовремено обавештени.
Зоран Вајсман : Ако се усвоји предлог везано за друштвене утакмице да ли остаје и даље да се
друштвена такмичења пријављују општинском штабу.
Зоран Тешић: Са обзиром да се из друштвених такмичења остварују квалификације за више 
(општинске и окружне) савезе мишљења сам да се и у будуће друштвена такмичења пријављују 
општинским штабовима. 
Овај предлог једногласно је усвојен.
Драган Стојичић: Поздравио је присутне делегате и рекао да се појединци често хватају за
ситнице и да би требало прецизирати коме се тачно у општинском савезу јавља када се пријав-
љују друштвена такмичења.
После краће дискусије донет је став скупштине да сваки општински савез може одредити
поуздано и одговорно лице за вођење евиденције пријаве такмичења. 
То може бити председник такмичарског одбора општинског савеза, секретар, било који члан 
извршног одбора или неко кога одреди општински савез. 
Слађан Мишић: Поздравио је присутне делегате и изнео мишљење да ће у будуће бити доста 
теже остварити категорије које су до сада остварене са друштвеним резултатима и које су доно-
силе значајан број бодова. Тако да би овакве категорије требало наградити са већим бројем
 бодова него до сада.
Александар Илић:Слажем се са констатацијом Слађана Мишића и сматрам да би се начин бод-
овања у наредном периоду требао испратити и да су могуће одређене корекције.
Зоран Вајсман: Став моје базе поводом ове измене је проблем млађих такмичара.
Ако се не бодују друштвени резултати њима је онемогућено напредовање на рејтинг листи. 
Због тога су незадовољни овим предлогом.
Зоран Тешић је одговорио да однос остаје исти јер колико год млађи такмичари праве друштвене
резултате тако их праве и старији такмичари. Стога сматрам да млађи такмичари усвајањем овог
предлога могу брже да напредују јер како човек стари воља за такмичењем му пада а млађима 
време тек долази. Млађи такмичари морају да се помире са тим да не могу за пар година да 
стигну некога ко се такмичи преко 30 година.

Иван Михајловић: Председник дисциплинске комисије МОСС-а у свом излагању рекао је да у 
2021 години није било дисциплинских пријава и да се нада да ће тако бити и у наредном периоду.

После ове дискусије прешло се на гласање о раду извршног одбора и његових радних тела.
Извештаји су једногласно усвојени.

Тачка 5

Тачка 6

Момчило Затежић председник суда правде и члан радне групе савеза прочитао је извештаје и
захвалио се на подршци савеза коју је имао до сада и затражио да скупштина оцени његов рад
у протеклим годинама. Никада нисам стављао лични циљ испред интереса савеза, сматрам да
у наредном периоду треба радити на усклађивању статута општина и округа са статутом савеза 
Србије. Похваљујем рад савеза који је дошао на идеју да ступи у контакт са министарством 
републике Србије што нам може само донети бољитак у раду. Сматрам да дисциплинске пријаве
које се воде на нивоу општинских и окружних савеза не би требало објављивати на друштвеним
мрежама и да се такви случајеви у будуће не требају ни дешавати. Надзорни одбор у свом изве-
штају за 2021 годину је био доста скроман у речима те да је извештај доста скроман и да га не 
могу прихватити као таквог. Ето рецимо погледајте финансијски извештај за 2021 годину где се 
може видети да је у другој тури за 2022 годину поручено 84 776 алкица а да је уплаћено 597 386
динара тако да се питам где је преостали новац. Мишљења сам да је и предлог финансијског
плана 2021 годину пробијен и да би требало урадити поново ревизију и преглед благајне за 2020
и 2021 годину.Имао би примедбу и тражим објашњење због чега се већи број такмичара из округа
6 није нашао у годишњаку савеза. После ове дискусије председник суда правде Момчило Затежић
поднео је неопозиву оставку на место председника суда правде образлажући је искључиво из 
личних разлога (породичних обавеза - одсуства ван земље). На ово место предложио је
 Мирослава Станића из региона 3 што он није прихватио. 



Мирослав Јањић за председника суда правде предложио је Сафета Калића док је за допуну
суда правде предложио Станић Мирослава и Сашу Симоновића.
Овај предлог једногласно је усвојен.

Председник надзорног одбора Драгољуб Матијевић рекао је да је надзорни одбор извршио увид
у благајну за период од 01.01.2021 до 31.12.2021 године где је упоредио финансијски извештај 
са изводима и рачунима који се слажу и да нису имали примедби а да ли је предлог финансијског
плана за 2021 годину негде пробијен то нисмо упоредили.
Пошто је Драгољуб Матијевић председник судијске организације тачка 7 и 9 су обједињене. 
Што се тиче судијске организације увели смо неколико новина за побољшање рада, сређена је
архива савеза са судијама и инструкторима полагања о свему овоме у наредном периоду бићете 
благовремено информисани. 
После краће дискусије извештај надзорног одбора и извештај судијске организације усвојени 
су од стране скупштине.   

Тачка 7 и 9

Драган Куршиновић благајник и технички секретар поздравио је присутне делегате и захвалио 
им се што су одвојили време и одазвали се позиву за скупштину. Што се тиче „ГОДИШЊАКА“ 
савеза који је ове године први пут изашао сматрам да је једна добра новина на коју сви треба да
будемо поносни. Више пута сам кроз разна обавештења на сајту савеза, билтену, усменим 
разговорима са овлашћеним лицима окружних и општинских савеза као и самим такмичарима 
објашњавао како треба да изгледа пријава за годишњак савеза. Тражио сам да се резултати 
достављају искључиво на образцима односно пријавама за рејтинг листу савеза. 
Приликом пријава такмичара из округа 6 поред појединачних пријава добио сам и урађену 
заједничку рејтинг листу округа недостајали су резултати из такмичења везаних за сениорско и
јуниорско првенство округа у 2021 години, они су се налазили на тој великој листи само разба-
цани зависило је од тога где се који такмичар налазио по броју освојених бодова. Позвао сам 
Душана Карапанџића и рекао му да ми није доставио рејтинг листе одржаних такмичења. 
Објаснио ми је да се остварени резултати налазе на великој листи али их треба скинути и 
поређати од првог до последњег места по општинским савезима Краљево,Чачак, Г. Милановац.
Да ми не би слао нове листе пошто је време за израду годишњака истицало рекао сам да ћу ја 
урадити рејтинг листе општинских савеза што сам и учинио. Нисам рекао да ћу урадити појед-
иначне пријаве за годишњак на првом месту пошто је било и оних такмичара који нису желели 
да се нађу ту из њима знаних разлога. После изласка годишњака Душан Карапанџић ме позвао
похвалио годишњак и рекао да се велики број чланова његовог округа не налази у њему. 
Очигледно да ме и поред толико разговора колико смо имали он једини у савезу од округа није
разумео. Познавајући га као доброг и вредног радника који се залаже за свој округ знам да није 
постојала лоша намера у целој овој причи и са моје и са његове стране, те се овим путем изви-
њавам  у његово и своје име члановима Рашког округа који се нису нашли у годишњаку за 2021
годину а имали су жељу. 
Због оваквог случаја замолио бих све чланове МОСС-а односно окружне савезе да за 
наредне „ГОДИШЊАКЕ САВЕЗА“ достављају пријаве искључиво на појединачним  
образцима и онако како се од њих тражи зато што је то у интересу свих нас.  
Што се тиче финансијског извештаја и примедбе Момчила Затежића на другу туру алкица и 
уплату истих подсећам Вас само да је друга тура алкица за 2022 била до 15.12. 2021 године и
да поједини окружни савези нису из одређених разлога уплате извршили до 31.12.2021 године
то су учинили у 2022 години а ја нисам могао тај новац приказати у извештају за 2021 годину 
када није ни уплаћен у њој. 
Што се тиче надзорног одбора Ђорђе Радишић и Миливоје Богданов више не могу бити чланови
због тога што нису делегати у скупштини. Драгољуб Матијевић досадашњи председник већ има
функцију председника судијске организације те га због тога треба ослободити надзорног одбора.

Тачка 8

Зоран Јаковљевић: Добро је да имамо различита мишљења и да после тога пружимо руку један
другоме то значи да смо нешто урадили. Сматрам да Мома треба да остане на овој функцији и 
ако жели може да се предомисли.
Момчило Затежић: Захвалио се на подршци и још једном потврдио да не може више обављати
ову одговорну функцију.



Тачка 10

Драган Куршиновић: У ово време какво је данас веома је тешко предложити било какав финан-
сијски план за 2022 годину када цене скачу из дана у дан по узору на предходне године урађен је
и овај предлог који Вам је данас подељен из горе наведених разлога. Наш савез у овој години 
прославља 20 година од оснивања и то би требали обележити на адекватан начин. Сваке године
на предлог Драгана Стојичића на буџет стављамо 50 000 динара за информисаност и унапре-
ђење голубарства које ретко кад користимо сем прошле године за годишњак. За ову годину пред-
лажем да урадимо филм о савезу поводом 20 година постојања пошто већ имамо доста снимљ-
еног материјала. Посетили би све окружне савезе направили записе о њима а део од тога  
употребили у филму о јубилеју савеза од оснивања до данас. 
Овакав предлог финансијског плана за 2022 годину од стране скупштине је усвојен.

Тачка 11

Председник комисије за алкице Ненад Рајковић за чланове комисије предложио је Милоша 
Мурића и Срђана Врачевића што је скупштина једногласно усвојила. 
Драган Куршиновић: Од стране комисије за алкице на извршном одбору тражио сам да имају
веће обавезе и контролу истих него до сада. Не кажем да није било добро ни до сада али желим
да се и ја растеретим неких обавеза које по мени треба да обавља комисија за алкице. Што је по
мени морам признати у више наврата  Момчило Затежић на извршном одбору и рекао да један
човек не може обављати толико послова.
Комисија за алкице у краћем наредном периоду обићи ће  произвођаче и куцаче алкица са њима
склопити уговоре, извршити увиђај у стање алкица које поседујемо као и финансијско пословање
са алкицама у 2020 и 2021 години и о томе известити чланове извршног одбора на седници која
ће бити одржана у априлу месецу ове године. На овој седници се мора пронаћи и коначан начин
финансирања израде алкица због проблематике коју смо имали у прошлом периоду.  У овом 
случају нису нам потребни предлози него решења.
Наруџбина алкица за нове чланове и уплате током целе године праве велике проблеме и веома
је тешко све то испратити због тога се и мора поједноставити и олакшати сам рад и савезу и 
окрузима. Спискове за алкице током године за текућу годину ко наручује алкице могу се доста-
вити као и до сада само без новчаних уплата. Уплате за нове чланове вршиће се искључиво са
уплатом прве и друге туре са посебном назнаком за нове чланове. 
Извештај комисије за алкице од стране скупштине је усвојен.  

Тачка 12

Предлог измена у вези бодовања и рангирања друштвених резултата везано за чланове такмич-
арског правилника 75,80 и 82 од стране скупштине већином гласова је усвојен.  

Тачка 13

Свечана скупштина МОСС-а и Балканског савеза биће одржана 09.04.2022. године у Смедереву
у ресторану „ Холивуд“ цена карте је 2 100,00 динара. 
Мени: 
- богато предјело
- гулаш
- печење јагњетина и прасетина
- домаћи програм (алкохолна и безалкохолна пића)
Што се награда тиче читаће се првих 30 места у пет одржаних такмичења док ће остале 
дипломе  за освојена места и категорије бити подељени по окружним савезима. 
Бесплатне карте имају првих 10 места у одржаним такмичењима, прваци савеза старији од 60 
година и две карте за председника ГСС савеза.
Овакав предлог и извештај о свечаној додели признања усвојен је од стране скупштине.

Повећање надокнаде за рад техничког секретара од 1000,00 динара по удружењу као и повећање
полагања судијских испита на 700,00 динара усвојени су од стране скупштине. 

У нови надзорни одбор предложени су и једногласно изабрани : Александар Белопавловић 
председник, Зоран Мишков -члан и Небојша Јокић-члан који ће додатно извршити увид у фина-
нсијски извештај благајне за 2020 и 2021 годину и о томе известити извршни одбор МОСС-а који
ће одржати седницу крајем априла месеца у 2022 години.
Овај предлог као и финансијски извештај усвојен је од стране скупштине. 



Сафет Калић: На скупштини округа 2 имали смо примедбу на рок доставе пријава за савезна
такмичења до 10.05.2022. год. Мишљења смо да тај рок треба пролонгирати до 20.05.2022. год.
Драган Куршиновић објаснио је да се очекује у овој години више од 700 пријава за сениорско
првенство МОСС-а, Балканског савеза и Куп Шампиона. С`обзиром на обим посла јако је тешко 
обрадити толики материјал и вратити га назад у базе.

- Прочитана је похвала региону 7 од стране „Бизнис Тензије“ као најпоузданија пословна 
организација у 2021 години што су делегати скупштине наградили аплаузом. 

- Такмичарска такса у износу од 500,00 динара за пријављивање такмичења у оквиру МОСС-а и
Балканског савеза усвојена је једногласно. Уколико се такмичење не одржи новац се не враћа
него остаје савезу. Такмичар који годишње наручује 50 алкица плаћа 1000,00 динара од тога 250
динара остаје општинском савезу, 200 динара окружном савезу, 225 динара кошта израда алкице
тако да савезу Србије (као вид чланарине) остаје 325 динара. Такмичар који пријави три савезне
утакмице годишње кошта преко 10 000,00 динара (путни трошкови комисије коју је делегирао).
Повећање цене горива које је у овом случају подиже један путни трошак за око 1000,00 динара у
односу на прошлу годину приморало нас је на увођење такмичарске таксе. Са овим предлогом 
избегли смо повећање цене алкица која би оптеретила већину чланства које не узима учешће у
такмичењу.

- Због великих финансијских обавеза према држави (завршни рачуни, трошкови банке ...) који
представљају велике проблеме малим удружењима и општинским савезима уз договор са 
адвокатима уз поштовање законских регулатива извршни одбор у наредном периоду понудиће
решење окружним савезима на разматрање како би после тога били спремни да уђемо у
реализацију  једног озбиљног пројекта.  

Записничар:

Мирослав Стојановић

Скупштина је завршена у 15 часова.

Оверивачи записника:
Срба Пантић 

Рака Вељковић


