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ЗАПИСНИК
са седнице редовног годишњег заседања Скупштине окружног савеза
Председник Извршног одбора Јован Баљ је у складу са Статутом заказао седницу Скупштине
окружног савеза за петак, 13.02.2015.године у просторијама МЗ "Миријево" у Миријеву са почетком
у 17 часова.
Верификациона комисија, у саставу Љубиша Стојановић и Драган Ђорђевић, је утврдила и известила
да седници присуствује 52 делегата од укупно 65 колико броји скупштински сазив и констатовала
да је присуством више од половине делегата испуњен кворум и да ће донете одлуке бити важеће и
обавезујуће.
Приступило се избору радног председништва па је за за председавајућег предложен Баљ Јован, за
записничара Драган Ђорђевић, за чланове радног председништва Ракић Милан и Марковић Радоје,
а за овериваче записника Стојан Лазаревић и Ива Михајловић. Присутни делегати су дизањем руку
једногласно прихватили предлоге.
Председавајући Јован Баљ је предложио следећи дневни ред:
1.
Усвајање пословника о раду
2.
Подношење извештаја о раду у току 2014. године
a.
извршнног одбора
b.
такмичарског одбора
c.
дисциплинске комисије
d.
финансијски извештај
3.
Извештај надзорнног одбора
4.
Предлог финансијског плана и усвајање
5.
Дискусија по поднетим извештајима и њихово усвајање
6.
Верификација нових чланова Извршног одбора окружног савеза
7.
Избор председника Извршног одбора
8.
Избор чланова Надзорног одбора
9.
Избор и верификација делегата за Скупштину МОСС-а и чланова Извршног одбора
10.
Разно
Председавајући је дао предлог дневног реда на гласање који је једногласно усвојен
па се кренуло са радом.
1.
Председавајући је наложио присутнима да дизањем руке затраже дозволу за учешће у
расправи, да се труде да дискутују кратко и концизно као и да поштују колеге док буду дискутовали.
Делегати су једногласно прихватили предложена правила.
2.
Председавајући је подсетио делегате да су извештаји по комисијама на време достављени
представницима општинским савеза и да су имали довољно времена да се са њима упознају.
a.
Председник извршног одбора се кратко осврнуо на поднети извештај, подсетио делегате да је
ово изборна година, захвалио се сарадницима и похвалио појединце који су дали посебан допринос у
раду.
b.
Председник Такмичарског одбора је истакао лоше временске прилике и поплаве које су
онемогућиле такмичаре да остваре веће успехе. И поред недаћа чланови окружног савеза су били
веома успешни у свим такмичењима.
c.
Председник Дисциплинског одбора је оправдано одсутан па је члан Радоје Марковић у пар
реченица изнео да није било дисциплинских прекршаја па надлежни одбор није имао посла.
d.
Благајник је истакао да смо превазишли финансијску кризу и упозорио присутне да морамо да
наставимо да штедимо и максимално водимо рачуна око трошења финансијских средстава.
3.
Председник Надзорног одбора је известио присутне да није било кршења Статута и да је
увидом у документацију и рад благајника утврђено да није било ненамског трошења средстава и да је
све реализовано у складу са донетим одлукама.
4.

Благајник је прдставио финансијски план за 2015. годину који је рађен на претпоставци да ће

бити приходовано нешто испод 400.000,00 динара а да нас у 2015. години очекује организација три
такмичења за шта треба издвојити значајна средства за путне трошкове судија и куповиу награда.
Делегати су констатовали да им је финансијски план јасан на основу писаних докумената које су
имали прилике да проуче.
Приступило се гласању и делегати су једногласно усвојили финансијски план за 2015. годину.
5.
Неколицина дискутаната је истакло да је протекла година била успешна на плану такмичења
као и увећању броја чланова. Констатовано је да је значајан број голубара прешао у наш савез из
других савеза. Истовремено је изражено жаљење због недостатака подмлатка у голубарском спорту
упркос акцијама за мотивацију младих одгајивача и такмичара. Јован Баљ и Радоје Марковић су
похвалили успешно обавештавање путем web презентације, нарочито у време такмичарске сезоне
када су правовемене информације о временским приликама од изузетног значаја. Марковић је
обавестио присутне о иницијативи да се омогући голубарима коришћење простора у голубарском
дому у Раковици.
Председавајући је дао представљене извештаје на усвајање који су потом једногласно усвојени.
6.
Општински савези су акредитовали своје представнике за Извршни одбор окружног савеза.
Присутни делегати су потом верификовали мандате предложеих кандидата. У предстојећем
четворогодишњем периоду Извршни одбор ће радити у следећем саставу:
Ристић Драган (Палилула), Стојановић Љубиша (Гроцка), Матијевић Драгољуб (Обреновац), Пантић
Србислав (Земун), Срећковић Радослав (Сопот), Божић Дејан (Звездара), Ракић Милан (Барајево),
Шеховић Јасминко (Чукарица), Тешић Зоран (Вождовац), Радоје Марковић (Сурчин), Лазаревић
Стојан (Врачар), Јовановић Мирољуб (Лазаревац), Јовановић Милован (Младеновац), Лукић Зоран
(Савски венац).
7.
Након верификације мандата чланова Извршног одбора председавајући је објавио паузу и
замолио чланове новоизабраног Извршног одбора да за за то време изврше консултације и изаберу
Председника извршног одбора. Након паузе присутни су обавештени да је Предсеника извршног
одбора окружног савеза изабран Ракић Милан из Мељака, Ибарски пут 109а, општина Барјево,
једногласно. Ракић Милан је изабран и за одговорно лице за заступање и представљање Окружног
савеза "Београд" и наложено је да спроведе евидентирање промене у Агенцији за привредни регистар
у законском року. Новоизабрани председник Извршног одбора се захвалио на поверењу и обавезао се
да ће уложити максималан напор за добробит и напредак окружног савеза.
8.
У наставку седнице требало је изабрати чланове Надзорног одбора. Предложени су следећи
кандидати: Јовић Миодраг (Врачар), Ристић Дејан (Палилула) и Николић Родољуб (Чукарица).
Предлози су усвојени једногласно.
9.
Председавајући је замолио делегате да предложе 9 делегата који ће представљати окружни
савез у Скупштини међуокружог савеза Србије. Предложени су следећи кандидати:
Ракић Милан (Барајево), Тешић Зоран (Вождовац), Марковић Радоје (Сурчин), Маријевић Драгољуб
(Обреновац), Јовић Миодраг (Врачар), Шеховић Јасминко (Чукарица), Плавшић Бранислав (Земун),
Спасић Миленко (Лазаревац), Љубиша Стојановић (Гроцка).
Предложени састав делегације делегати скупштинског сазива су једногласно усвојили.
Потом се приступило избору представника округа у Извршном одбору Међуокружног савеза Србије.
Предложени су следећи кандидати: Ракић Милан (Барајево) и Тешић Зоран (Вождовац). Предлог је
једногласно усвојен и наложено је да се о томе извести Председништво међуокружног савеза Србије.
10.
Под тачком разно се дискутовало о предлогу измене такмичарског правилика у делу који се
одоси на подизање квалификационе норме за учешће на такмиченима која организују окружни и
оптински савези. Највише присталица имао је прелог да се до 1. маја прикупе и остали предлози
за измене такмичарског правилника како би се на време проследили надлежној комисији у
Међуокружном савезу те да буду придодати осталим предлозима који се дају а јавну расправу.За тај
предлог се изjаснило 32 делегата.

ЗАПИСНИК
са седнице Извршног одбора окружног савеза
одржане 19.02.2015.године у просторијама МЗ "Миријево" у Миријеву са почетком у 18 часова.
Седници присуствују чланови Извршног одбора из следећих општинских савеза: Врачар, Звездара,
Гроцка, Земун, Палилула, Чукарица, Барајево, Сурчин, Врачар, Савски венац, Младеновац, Лазаревац
и Обреновац. Члан Извршног одбора из ОЗ Сопот је оправдано одсутан. С обзиром да је присутно 13
од 14 чланова приступило се раду.
Председник Извршног одбора Ракић Милан је отворио седницу и костатовао да чланви ИО треба да
изаберу чланове осталих органа ИО. У том смислу предложио је следећи дневни ред:
1.
Избор секретара ИО окружног савеза
2.
Избор благајника ИО окружног савеза
3.
Избор председника и чланова Такмичарског одбора
4.
Избор председника и чланова Дисциплинског одбора
5.
Договор око организације прославе
6.
Договор око набавке награда
7.
Консултације око предлога измене такмичарског правилника
8.
Разно
Председник је дао предлог дневног реда на гласање који је једногласно усвојен.
1.
За секретара ИО предложен је Драган Ђорђевић. Након краће афирмативне дискусије, предлог
је једногласно прихваћен.
2.
За благајика Окружног савеза предложен је Драган Ђорђевић. Радоје Марковић и Љубиша
Стојановић су похвалили и истакли ажурност и одговорност Ђорђевића у досадашњем раду.
Пошто других предлога није било, постојећи је дат на гласање који је једногласно прихваћен.
3.
Присутни делегати су подржали предлог ИО из претходног сазива да председник Такмичарског
одбора у четворогодишњем мандату буде Тешић Зоран. Предлог је дат на гласање и једногласно је
усвојен. Потом се прешло на предлоге за чланове Такмичарског одбора. Предложени су следећи
кандидати: Плавшић Бранислав (Земун), Љубиша Стојановић (Гроцка), Бугарски Дарко (Обреновац),
Шеховић Јасминко (Чукарица), Ива Михајловић (Врачар) и Поповски Славољуб (Лазаревац). Илић
Драган и Ребић Слободан су истакли значај Такмичарског одбора пошто је основни мотив чланства
учешће у такмичењима. Чуле су се и сугестије за рад Такмичарског одбора. Ђорђевић је констатовао
да смо ми Такмичарсом одбору указали поверење по питању организације и спровођења такмичења у
оквиру Окружног савеза и да у том смислу има извесну аутономију у изналажења решења за реализацију
тих задатака. Предлог је дат за гласање у пакету за све кандидате. Предлог је једногласно прихваћен.
4.
За председника Дисциплиског одбора предложен је Илић Драган (Вождовац).
Истакнуто је његово дугогодишње искуство у раду у оквиру разних органа општинског и региоалног
савеза. Такође је испуњен услов да не буде члан ИО округа. Предлог је једногласно прихваћен. Око чланова
Дисциплиског одбора није постигнут договор па је одлучено да председник Дисциплинског одбора обави
потребне консултације и да на следећој седници предложи кандидате за чланове Дисциплинског одбора.
5.
Трочлана радна група у саставу Илић Драган, Стојановић Љубиша и Ракић Милан је прикупила
понуде из више ресторана за организацију свечаности поводом доделе награда најуспешнијим
такмичарима у 2014. години. Као најбоља одабрана је понуда ресторана "Видовдан" из Малог мокрог
луга. У понуду је укључен комплетан мени, музика и 8 бесплатних карата за госте. Цена је 1.800,00 динара
по особи. Чланови ИО су прихватили ову понуду и наложили радној групи да закључи договор.
6.
Секретар је упознао чланове ИО да је обавеза да се припреме дипломе превиђене Такмичарским
правилником, да се набаве две гарнитуре пехара, две златне алке, четири пехара за екипне победнике и
један пехар за најуспешнијег такмичара. Једну гарнитуру пехара и једну златну алку донира Милан Ракић.
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7.
Члан ИО МОСС-а Радоје Марковић је упознао присутне са дневним редом за
седницу ИО МОСС-а заказануа за 20.2.2015. у Јагодини. Марковићу је наложено да се о
измени Такмичарског правилника изјасни у складу са одлукама које је донела Скупштина.
Изнет је и проблем да се у Општинском Савезу Палилула након 11 година говори о казнама неких
голубара који су чланови ГСС савеза и да се кочи и онемогућава њихов прелазак у СРБ савез. Нелогични
и надасве штетни ставови су пропраћени чињеницом да нема писаних трагова и било каквом кажњаву
тих голубара. Закључак је да је такав став ОС Палилула неприхватљив и штетан по даљи рад и напредак
Окружног савеза Београд. Предложено је да се чланови ИО гласањем изјасне о ставу да нема непожељних
чланова и удружења а да се Удружењима оставља на слободну вољу да одлуче да ли ће неког појединца
примити у своје чланство или неће. Општински савези су дужни да приме у чланство удружења којима
је седиште и територија на тој општини.Предлог је усвојен са 12 гласова "ЗА" и једним уздржаним.
Председник ИО је обавестио присутне да дошао у посед докумената везаних куповину
пословног објекта за потребе голубара чланова тада YU савеза одгајивача голубова српских
високолетача у Раковици. Одабрана радна група у саставу Милан Ракић, Радоје Марковић
и Драган Илић је задужена да организује састанак са представницима ГСС и СС савеза
и да покуша да направи договор око коришћења тог простора и да о томе извести ИО.
Седница ИО је завршена у 20 часова.

Секретар ИО							
Драган Ђорђевић							

Председник ИО
Ракић Милан

