B I L T E N 90
Me|uokru`nog saveza odgajiva~a
golubova srpskih visokoleta~a
Srbije - Jagodinа
Sa sednice izvr{nog odbora Me|uokru`nog saveza odgajiva~a golubova srpskih
visokoleta~a Srbije odr`anog 23.02.2020.godine sa po~etkom u 11 sati u Jagodini.
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} (7), Жељко Недељковић (8), Милан Јовић (9),
Жељко Благојевић (10), Ненад Рајковић (12), Драган Филиповић(13),Есмир Мекушић (14)
Opravdano odsutni: Милош Андрејевић (7), Милан Радаковић (11)
Predlo`en je slede}i dnevni red:
1. Усвајање записника са предходне седнице извршног одбора МОСС-а (билтена 89)
2. Извештај о раду извршног одбора у 2019 години
- извештај такмичарског одбора
- извештај суда правде
- извештај дисциплинске комисије
- извештај комисије за алкице
- извештај судијске организације
3. Дискусија по поднетим извештајима и усвајање истих
4. Финансијски извештај и усвајање завршног рачуна за 2019 годину
5. Предлог финансијског плана за 2020 годину
6. Информације о припремама за одржавање редовне, радне и свечане скупштине савеза
7. Разно
Седницу је отворио председник МОСС Мирослав Јањић и упознао присутне да
седници присуствује 15 од 17 чланова извршног одбора тако да се може пуноправно
одлучивати.
Дnevni red jednoglasno je usvojen.
Тачка 1
Записник са предходне седнице извршног одбора ( билтен 89). Уз примедбу Момчила
Затежића да се убудуће седнице савеза снимају диктафоном како је на прошлом
извршном одбору одлучено. Усвојен је једногласно.
Тачка 2 и 3
Извештај о раду извршног одбора у 2019 години у писаној форми поднео је председник Мирослав
Јањић. У њему се види да за ово кратко време колико се налази на челу савеза да је предузео
одговарајуће кораке на стабилизацији савеза доносећи неке нове идеје.
Извештај председника извршног одбора усвојен је једногласно.
Извештај такмичарског одбора у писаној форми поднео је председник Т. одбора Зоран Тешић који
је такође једногласно прихваћен.
Извештај суда правде у писаној форми поднео је председник суда правде Момчило Затежић који
је уз додатно усмено објашњење упознао чланове И. одбора да је случај пред основним судом у
Јагодини који су против МОСС-а односно суда правде МОСС-а покренули Драган Пурешевић и
Драган Ђорђевић одбачен и пресуђен у корист МОСС-а. Поступајући по члану 11 статута МОСС
и члану 21 став 2 дисциплинског правилника МОСС-а који гласи: Појединац или орган који мимо
одредбе из предходног става поднесе тужбу редовном суду, па на истом не докаже оправданост
својих навода или у свом тужбеном захтеву не успе биће брисан из списка члана одговарајућег
удружења или савеза. Насталу ситуацију из става 2 овог члана констатује надлежни извршни орган).
Извршни одбор донео је одлуку да брише односно трајно искључује из МОСС-а :
Драгана Пурешевића и Драгана Ђорђевића.
Извештај суда правде усвојен је једногласно.

-Извештај дисциплинске комисије за 2019 у писној форми поднео је бивши председник Владимир
Пешић. Као такав извештај је једногласно усвојен. Садашњи председник дисциплинске комисије
Иван Михајловић упознао је чланове извршног одбора да је у 2020 год. покренут случај против
Ненада Страиновића из Параћина због одржавања јуниорског првенства општинског савеза
Параћин за 2019 год. ван такмичарског правилника. Дисциплинска комисија сагледавши све
чињенице везане за овај случај утврдила је да је Ненад Страиновић који се налазио на месту
председника такмичарског одбора општинског савеза Параћин грубо прекршио такмичарски
правилник МОСС-а и изрекао му дисциплинску меру трајно искључење из савеза. Ненад
Страиновић се на одлуку дисциплинске комисије жалио другостепеном органу односно и. одбору
МОСС-а који је ову казну потврдио са 14 гласова ЗА и једним гласом против ( Дејан Нешић округ 4)
Извршни одбор је на седници одржаној 28.12.2019. године ( билтен 89) размотрио предлог Пешић
Владимира за допуну такмичарског правилника члан 60 став 5, који се односи на заштиту судија
као и регуларност самог такмичења (када такмичари уписују судије само формално без њихове
сагласности). Извршни одбор прихватио је понуђени предлог и као коначан текст прослеђује чланству и скупштини на усвајање:
Такмичар сноси комплетну дисциплинску одговорност за судије које је предложио и који су
за њега делегирани.
-Извештај комисије за алкице поднео је у писаној форми председник комисије за алкице Небојша
Ђорђевић. Уз додатно објашњење да ће се цена од досадашњих 4 динара колико износи готова
алкица највероватније подићи због поскупљења материјала као и саме израде. Машина за куцање
алкица коју је купио савез је веома квалитетна што се тиче самих бројева са чиме су се могли
уверити и чланови извршног одбора. Примедбу на квалитет урађених алкица за 2020 год. упутио
је Зоран Вајсман округ(5) где су поједине алкице лошег квалитета. Савез ће у будуће радити на
томе да се квалитет алкица побољша као и на куповини још једне машине за куцање. Милан Јовић
округ (9) изразио је жељу да уколико дође до куповине још једне машине он и његова породица
буду ангажовани као куцачи, на чему му је извршни одбор дао сагласност,
Извештај комисије за алкице једногласно је усвојен.
-Извештај судијске организације у писаној форми поднео је председник судијске организације
Братислав Петковић. После чега је поднео своју оставку образлажући је умором и моралним
чином. После дискусије чланова И. одбора Мирослава Јањића, Зорана Вајсмана, Зорана
Тешића, Момчила Затежића који су за досадашњи рад Братиславу Петковићу дали пуну подршку
његова оставка је одбијена, и он је замољен да настави са радом. Братислав се захвалио на
поверењу и повукао оставку уз речи да ће се у будуће још више залагати да се рад судијске
организације унапреди. Извештај судијске организације усвојен је једногласно.
Тачка 4
Финансијски извештај за 2019 годину у писаној форми поднео је благајник савеза Драган
Куршиновић. Из њега се могло видети да је укупно стање благајне на дан 31.12.2019. године
1.892.341,00 динар. У 2020 години нас очекују још трошкови радне и свечане скупштине,трошак
извршног одбора, израда рејтинг листе,као и део уплате произвођачима алкица...
У 2019 години трошкови савеза били су већи од прихода, на првом месту због путних трошкова
за одржана такмичења који су износили укупно 1.788.600,00 динара. Управо због тога што нас у
2020 године очекује и такмичење за Куп Шампиона као и вероватна корекција у цени израде
алкица неопходно је повећање цене алкица са чиме су се сложили сви чланови извршног одбора.
Предлог Банатског округа је да се повећа цена алкице за 2 динара од којих би 1 динар остао
општинском савезу док би 1 динар ишао МОСС-у. Предлог је усвојен једногласно.
Финансијски извештај за 2019 годину и завршни рачун усвојени су једногласно.
Тачка 5
Предлог финансијског плана за 2020 годину урађен је у писаној форми по угледу на предходне
годишње приходе и расходе, и као такав усвојен је једногласно.
Тачка 6
РАДНА СКУПШТИНА САВЕЗА ОДРЖАЋЕ СЕ 15.03.2020. (недеља) У СМЕДЕРЕВУ У
ОПШТИНСКОЈ САЛИ УЛИЦА ОМЛАДИНСКА бр.1 СА ПОЧЕТКОМ У 11.00 ЧАСОВА.
ПОСЛЕ ОДРЖАНЕ РАДНЕ СКУПШТИНЕ МОСС-а ОДРЖАЋЕ СЕ РАДНА СКУПШТИНА
БАЛКАНСКОГ САВЕЗА. ЗА СВЕ ДЕЛЕГАТЕ И ПРИСУТНЕ ГОСТЕ БИЋЕ ОБЕЗБЕЂЕН
РУЧАК И ПИЋЕ.

СВЕЧАНА СКУПШТИНА МОСС-а И Б. САВЕЗА ОДРЖАЋЕ СЕ 28.03.2020. ГОДИНЕ У
РЕСТОРАНУ “КАПИЈА ШУМАДИЈЕ“ У БАТОЧИНИ СА ПОЧЕТКОМ У 16 ЧАСОВА.
КАПАЦИТЕТ САЛЕ ЈЕ 1000 МЕСТА. ЦЕНА КАРТЕ: 2 000,00 ДИНАРА.
УЗ БОГАТ МЕНИ И БИКА НА РАЖЊУ ГОСТЕ ЋЕ ЗАБАВЉАТИ ВРХУНСКИ МУЗИЧКИ
ОРКЕСТАР СА ВЕЋИМ БРОЈЕМ ПЕВАЧА. КАРТЕ СЕ МОГУ ПОРУЧИТИ ПРЕКО :
ОЛИВЕРЕ ЈЕВТИЋ ТЕЛ: 061 10 20 118 И РАДОВАНА ГАВРИЛОВИЋА ТЕЛ: 060 363 29 71
БЕСПЛАТНЕ КАРТЕ ИМАЈУ ПО 30 ПРВОПЛАСИРАНИХ ЗА СЕНИОРСКА ПРВЕНСТВА
МОСС-а И Б. САВЕЗА, ПО 10 ПРВОПЛАСИРАНИХ ЗА ЈУНИОРСКА ПРВЕНСТВА МОСС-а И
Б. САВЕЗА. СВИ ПРВАЦИ САВЕЗА СТАРИЈИ ОД 60 ГОДИНА, ДЕЛЕГАТИ СКУПШТИНЕ
МОСС-а И Б. САВЕЗА. СВАКИ ОКРУЖНИ САВЕЗ ИМА ПО ЈЕДНУ БЕСПЛАТНУ КАРТУ ДА
НАГРАДИ ИСТАКНУТОГ РАДНИКА У СВОМ ОКРУГУ. БЕСПЛАТНЕ КАРТЕ И КАРТЕ КОЈЕ СУ
КУПЉЕНЕ ПРЕКО ОКРУЖНИХ САВЕЗА ПОДИЋЕ СЕ НА РАДНОЈ СКУПШТИНИ МОСС-а
15.03.2020. г. У СМЕДЕРЕВУ.

Тачка 7
Одобрена је финансијска помоћ за дом голубара у Јагодини у износу од 10 000 динара.
Разматрана је жалба Далибора Ђорђевића да општински савез Зајечар није спровео одлуку
суда правде за његов случај још из 2017 године. Технички секретар предао је документацију
председнику суда правде Момчилу Затежићу како би се упознао са овим случајем.
На априлском састанку извршни одбор донеће коначу одлуку за овај случај који је одавно
требао бити завршен.
Још једном је разматрано питање брисања бројева са контролних алкица на такмичењу
одржаном на сениорском првенству у општинском савезу Алексинац. Извршни одбор остао
је при својој одлуци како је написано у билтену 89, да се сви резултати где је било проблема
са брисањем бројева са контролних алкица а који су остварени пре сениорског првенства
МОСС-а верификују као исправни.

ПРВА ТУРА АЛКИЦА ЗА 2021 ГОДИНУ НАРУЧУЈЕ СЕ ПРЕКО ОКРУЖНИХ САВЕЗА
ДО 15.03.2020. ГОДИНЕ. ЦЕНА ЈЕДНЕ АЛКИЦЕ ЈЕ 20,00 ДИНАРА. ОД КОЈИХ 5 ДИН.
ОСТАЈЕ ОПШТИНСКИМ САВЕЗИМА, 4 ДИНАРА ОКРУЖНИМ САВЕЗИМА, ДОК 11 ДИН.
ОКРУЖНИ САВЕЗИ УПЛАЋУЈУ МОСС-у
После завршеног тендера за израду каталога који је трајао до 15.02.2020. стигле су три
понуде од којих је изабрана најповољнија а доставила је штампарија “ Грујић“ из Шапца.

СПИСКОВИ ЗА КАТАЛОГ ДОСТАВЉАЈУ СЕ ДО 15.03.2020. ГОДИНЕ ПРЕКО ОКРУЖНИХ
САВЕЗА НА РАДНОЈ СКУПШТИНИ МОСС-а. КАТАЛОГ СЕ РАДИ СА ТВРДИМ ПОВЕЗОМ,
ПРОШИВЕНИХ И ЛЕПЉЕНИХ СТРАНИЦА. УНУТАР КАТАЛОГА НАЛАЗИЋЕ СЕ И ТАКМИЧАРСКИ ПРАВИЛНИК. ЦЕНА КАТАЛОГА ЈЕ 240,00 ДИНАРА. ОКРУЖНИ САВЕЗИ СУ У
ОБАВЕЗИ ДО 01.04.2020.г. ПРИКУПИТИ ТРЕБОВАЊА ( БРОЈ КАТАЛОГА ) И НОВАЦ.
КАКО БИ СЕ ЗНАО ТАЧАН БРОЈ ПРИЛИКОМ ШТАМПЕ КАТАЛОГА.
У 2020 ГОДИНИ НА САЈТУ МОСС-а СВИ ОПШТИНСКИ И ОКРУЖНИ САВЕЗИ МОГУ
ПРЕКО АДМИНИСТРАТОРА ДОСТАВИТИ СВОЈЕ РЕЈТИНГ ЛИСТЕ ПОСЛЕ ОДРЖАНИХ
ТАКМИЧЕЊА КАКО БИ ЦЕЛОКУПНО ЧЛАНСТВО ИМАЛО БОЉИ УВИД И БИТИ УПОЗНАТО СА УСПЕХОМ ТАКМИЧАРА НА ТЕРИТОРИЈИ ЦЕЛЕ СРБИЈЕ.
НАДОКНАДА ЗА РАД ТЕХНИЧКОГ СЕКРЕТАРА ИЗНОСИ 800,00 ДИНАРА ПО УДРУЖЕЊУ
И УПЛАЋУЈЕ СЕ ДО 15.03.2020.г. ПРЕКО ОКРУЖНИХ САВЕЗА СА ПРВОМ ТУРОМ АЛКИЦА
ЗА 2021 ГОДИНУ. Састанак је завршен у 14.30 часова.

Адреса техничког секретара: Драган Куршиновић, Мајевичка бр.12, 15 000 Шабац
телефон: 069/205-7-991

Жиро рачун савеза: 325-9500600022897-35
Записничар:
Мирослав Стојановић

B I L T E N 5 / 2019
Balkanski savez odgajiva~a
golubova srpskih visokoleta~a
Kragujevac

Izve{taj sa sednice izvr{nog odbora Balkanskog saveza
odr`ane 23.02.2020 godine u Jagodini sa po~etkom u 11 ~as.
Prisutni : Зоран Ковачевић (под-predsednik), Александар Илић, Neboj{a \or|evi},Рашко
Василијевић, Хашим Смајловић РС/БХ
Opravdano odsutан : Радоје Марковић (председник), Драган Стојичић, Слободан Ибрић iz BiH.
Дневни ред
1. Усвајање записника са предходне седнице извршног одбора (билтен 4/19)
2. Извештај о раду извршног одбора у 2019 години
- извештај такмичарског одбора
- извештај дисциплинске комисије
- извештај комисије за алкице
3. Дискусија по поднетим извештајима и усвајање истих
4. Финансијски извештај и усвајање завршног рачуна за 2019 годину
5. Предлог финансијског плана за 2020 годину
6. Информација о припремама за одржавање радне и свечане скупштине Б. савеза
7. Разно
Дневни ред једногласно је усвојен.
Ta~ka 1
Записник са предходног састанка извршног одбора усвојен је једногласно, стим да предлог
Радоја Марковића за почасног председника Балкана буде изнет на скупштини Балканског
савеза.
Ta~ka 2
Извештај о раду извршног одбора поднео је подпредседник Зоран Ковачевић
- Извештај такмичарске комисије поднео је председник Небојша Ђорђевић
- Извештај дисциплинске комисије у писаној форми доставио је председник Пешић Владимир.
- Извештај комисије за алкице поднео је Небојша Ђорђевић.
Ta~ka 3
Сви извештаји су једногласно усвојени.
Ta~ka 4
Финансијски извештај и завршни рачун за 2019 годину усвојени су једногласно.
Ta~ka 5
Предлог финансијског плана за 2020 годину усвојен је једногласно.
Ta~ka 6
Радна скупштина Б. савеза биће одржана 15.03.2020.г. у Смедереву са почетком:
после завршене скупштине МОСС-а.
Свечана скупштина биће одржана 28.03.2020.г. у ресторану “Капија Шумадије“ у Баточини
Ta~ka 7
Одобрена је финансијска помоћ за дом голубара у Јагодини у износу од: 10.000,00 динара.
- Испред савеза РС/БХ донешено је решење о замени представника у извршном одбору
Балканског савеза.
Седница је завршена у 13.30 часова.
Zapisni~ar
Александар Илић

