
          Извештај са радне скупштине  Me|uokru`nog saveza odgajiva~a golubova srpskih
visokoleta~a Srbije odr`anе 15.03.2020.godine sa po~etkom u 11 sati u Пожаревцу.

Дnevni red:

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. Драган Стојичић такође је поздравио све присутне уз речи
добродошлице у Пожаревац уз осврт на досадашња дешавања и скупштине савеза које су
одржаване у овом граду. За радно представништво Мирослав Јањић предложио је Зорана
Тешића, Драгана Стојичића и себе. За верификациону комисију предложени су Александар
Рашковић и Жељко Ивковић за записничара Мирослав Стојановић, за овериваче записника 
предложени су Александар Белопавловић и Жељко Недељковић.
Сви предлози једногласно су усвојени. 
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На скупштини је присутно укупно 49 од могућих 59 делегата. Тако да скупштина има кворум и 
може пуноправно одлучивати.

Тачка 1

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

2. ИЗВЕШТАЈ ВЕРИФИКАЦИОНЕ КОМИСИЈЕ 

3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИЗВРШНОГ ОДБОРА У 2019 години И ЊЕГОВИХ РАДНИХ ТЕЛА
    -ТАКМИЧАРСКЕ КОМИСИЈЕ
    -ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ 

7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СУДИЈСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СУДА ПРАВДЕ

4. ДИСКУСИЈА ПО ПОДНЕТИМ ИЗВЕШТАЈИМА И УСВАЈАЊЕ ИСТИХ

6. ИЗВЕШТАЈ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

9. ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2020 год. И ЊЕГОВО УСВАЈАЊЕ

10. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА АЛКИЦЕ

11. СТАВ ДЕЛЕГАТА МОСС-а НА СКУПШТИНИ БАЛКАНСКОГ САВЕЗА

5. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ И УСВАЈАЊЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА ЗА 2019 год. 

12. РАЗНО

Тачка 2

Извештај о раду извршног одбора у писаној форми поднео је председник савеза Мирослав Јањић.
Извештај такмичарског одбора  уз материјале за позив за скупштину подељен је у писаној форми.
Председник такмичарског одбора Зоран Тешић рекао је да је задовољан радом савеза. Што се 
тиче такмичарског одбора уз договор и сарадњу са осталим члановима такмичарског одбора  
наставиће се са оваквим радом уз строгу примену такмичарског правилника. 
Најуспешнији такмичар савеза за 2019 годину је Горан Јовић срб-26 из Уба са укупно 
освојених 92,5 бодова. Општина јуниори 11.00, Округ сениори 15.22, Округ јуниори 8.25
Куп првака округа 10.39, МОСС јуниори 10.23, Балкан сениори 11.56, Балкан јуниори 8.08.
Шампион- Шампиона МОСС-а је Горан Јовић срб-26 из Уба са укупно освојених 47,5 бодова
из три остварена резултата. Округ сениори 15.22, МОСС јуниори 10.23, Балкан сениори 11.56.
Шампион Србије са просеком из два резултата 9.01  је Драган Симовић срб-721 из Чачка
МОСС јуниори 8.55 и МОСС сениори 9.07. 

Тачка 3



Најбољи летач савеза голуб сениор је Мавијан шаренокрили срб-794.14.122.18 са укупно 
освојених 68 бодова власника Радета Кумрића срб-794 из Медошевца.
Општина сениори 9.44, округ сениори 12.40, Куп првака округа 14.58, МОСС сениори 9.50, Балкан
сениори 12.00.

Извештај о раду извршног одбора, такмичарске и дисциплинске комисије усвојени 
су једногласно.

Тачка 4

Финансијски извештај за 2019 годину у писаној форми подељен је делегатима.
Финансијски извештај и усвајање завршног рачуна за 2019 годину усвојени су једногласно.

Тачка 5

Тачка 6

Најбољи летач савеза голуб јуниор је Мавијанче дуз  срб-26.1.28.19  са укупно освојених 
49 бодова власника Горана Јовића из Уба.
Општина јуниори 9.50, округ јуниори 7.35,  МОСС јуниори 10.52, Балкан јуниори 10.38.
Извештај дисциплинске комисије за 2019 годину у писаној форми уз материјале достављен је 
делегатима.

       У одсуству председника надзорног одбора Драгољуба Матијевића извештај је поднео члан
 надзорног одбора Ђорђе Радишић који је истакао да је надзорни одбор прегледао извештај 
благајне где је установио да је све у најбољем реду што се тиче извода и рачуна и да се слажу са
поднетим извештајем без примедби.
 Извештај надзорног одбора усвојен је једногласно.

Тачка 7

  Извештај о раду судијске организације такође је подељен у писаној форми делегатима уз усмено
објашњење председника судијске организације Братислава Петковића да сви окружни савези који
имају своје предлоге за инструкторе исте доставе до првог извршног одбора како би се могло 
организовати полагање пред одговарајућом судијском комисијом. 
  Извештај судијске организације усвујен је једногласно.

Тачка 8

     Извештај о раду суда правде  подељен је у писаној форми делегатима. 
Председник суда правде Момчила Затежића истакао је да су сви случајеви који су вођени 
у 2019 години завршени. Такође је образложио да се начин и поступак рада суда правде односи
на строго поштовање дисциплинског правилника и статута МОСС-а. 
     Идеја и предлог Момчила Затежића да се оформи радна група на нивоу савеза која би
 решавала настале проблеме на терену везане за општинске и окружне савезе прихваћена
 је са великим разумевањем и усвојена једногласно. 

Тачка 9

Предлог финансијског плана за 2020 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 
небисмо дошли у  незавидну финансијску ситуацију собзиром на остварене приходе.
Предлог финансијског плана за 2020 годину усвојен је једногласно.

Тачка 10

Извештај комисије за алкице поднео је председник Небојша Ђорђевић где је истакао да је у 2019
години приликом израде алкица било одређених проблема са којима смо благовремено упознали
чланове извршног одбора и које смо на сву срећу успели да превазиђемо. У наредном периоду 
трудићемо се да се квалитет алкица побољша али је неминовно да ће и цена алкица бити већа.
Предложена цена алкице од 20,00 динара од стране скупштине усвојена је једногласно од које
ће 5,00 динара остати Општинским савезима, 4,00 динара Окружним савезима а 11,00 динара 
МОСС-у. Од 11,00 динара када се одбије произвођачка цена алкице која ће износити вероватно 
преко 4,00 динара савезу остаје нешто мање од 7,00 динара за трошкове рада савеза.



Тачка 11

Записничар:

Мирослав Стојановић

Испред извршног одбора МОСС-а а на предлог Банатског округа за председника Балканског
савеза предложен је Александар Илић из Панчева који се јавио за реч и представио скупштини 
да би се затим захвалио на указаном поверењу. Предлог Београдског округа за замену члана 
извршног одбора Балканског савеза да уместо Радоја Марковића буде Иван Михајловић 
прихваћен је једногласно.

Тачка 12

- Свечана скупштина савеза која је требала бити одржана 28.03.2020 године у Баточини 
одложена је због настале ситуације са „Корона вирусом“. Када ће тачно бити одржана 
незахвално је прогнозирати пошто и ми као организација морамо поштовати мере здрав-
ствене заштите које је прописала држава Србија.
- Предлог за измену такмичарског правилника члан 60 став 5

 

Такмичар сноси комплетну дисциплинску одговорност за судије које је предложио и који су
за њега делегирани.
Усвојен је једногласно.
- Дискусија која је вођена о проблему пријема чланова у наш савез а који се огледао у 
неколико округа а на првом месту у Нишком округу и општинском савезу Смедеревска 
Паланка који је изнео Срећко Веселиновић (присутан на скупштини и добио реч) за коју су 
се јавили Небојша Ђорђевић, Братислав Петковић, Мирослав Јањић, Зоран Тешић, Зоран 
Јаковљевић, Зоран Мишков, Момчило Затежић... Завршена је уз констатацију да сваки члан 
који није осуђиван од стране дисциплинских органа савеза мора бити примљен у чланство 
савеза. Уколико буде било каквог кршења дисциплинског правилника од њихове стране 
сигурно је да ће бити санкционисани као и сви остали јер закон мора бити за све исти без 
изузетка.
- Зоран Вајсман је поставио питање ко је надлежан за одлучивање контролора у такмичењу 
виших савеза МОСС-а и Балканског савеза. Зоран Тешић је одговорио да је за то надлежан
организатор такмичења а да они своје предлоге уколико их имају за контролоре такмичења као 
и остали окружни савези исте могу доставити техничком секретару савеза.
- Пантић Срба: Слушајући дискусије свих досадашњих учесника у раду скупштине сам веома 
задовољан и сматрам да сви треба да поштујемо закон и да се према томе управљамо. Нама
је и циљ да добро радимо а све у интересу наших чланова. Одавде имамо задатак да све инфо-
рмације пренесемо онакве какве јесу и да даљи рад и стање унапредимо уколико је то могуће.
После ове дискусије скупштина је завршила са радом у 13.30 часова.


