Са седнице Извршног одбора Међокружног савеза одгајивача голубова
српских високолетача Србије одржане 05.04.2014. године са почетком у 11 сати у
Јагодини.
Присутни: Шуловић Мирољуб (5)–председник ИО МОСС-а, Баљ Јован (1),
Марковић Радоје (1), Станојевић Драган (2), Куршиновић Драган (3), Страиновић
Ненад (4), Ђорђевић Небојша (7), Андрејевић Милош (7), Васић Небојша (8),
Павловић Драган (9), Благојевић Жељко, (10), Митровић Саша (11), Тодоровић
Горан (12) и Мирковић Драган (13).
Одсутан: Карапанџић Душан (6).
Предложен је следећи дневни ред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Усвајање записника са претходне седнице Извршног одбора.
Извештај благајне од 10.02. до 30.03.2014. године.
Извештај комисије за алкице.
Разматрање понуда за метеоролошку прогнозу.
Избор председника и чланова Такмичарске комисије МОСС-а.
Организација свих такмичења у 2014. години.
Разно – текућа проблематика.

Предложени дневни ред усвојен је са 2 гласа против.
Тачка 1.
Записник са претходне седнице Извршног одбора је једногласно усвојен.
Тачка 2.
Извештај благајне између две седнице Извршног одбора је прихваћен са
једним гласом против (Ниш) који је тражио да се за следећу седницу да тачан број
бесплатних карата за свечани део скупштине по окрузима што је једногласно
прихваћено.
Тачка 3.
Председник Комисије за алкице је известио чланове ИО да се
пертловање алкица већ ради, али да ће бити потребно набавити још 50 кг
алуминијумских цеви за израду алкица за 2015. годину.

Приликом склапања уговора са куцачима алкица, сходно одлуци
Годишње скупштине, комисија ће посебно тражити и водити рачуна да квалитет
алкица буде добар, бројеви јасни и читки, а изглед и величина бројева буде једнак
за оба куцача.
Тачка 4.
За израду метеоролошке прогнозе стигле су 3 понуде и то од „Еко
Метеоса“ из Зрењанина, „Лог Инвеста“ Милана Стеванчевића и од Бранка
Спаравала.
Већина чланова ИО је сматрала да је прогнозер Милан Стеванчевић
прошле године добро прогнозирао и да са њим треба наставити и ове године да
се сарађује што је и прихваћено.
Изабрана је комисија у саставу Шуловић Мирољуб, Џомба Никола, Баљ
Јован и Страиновић Ненад да утаначе детаље око израде прогнозе са Миланом
Стеванчевићем.
Прогнозу ће чланство наћи на нашем сајту сваког понедељка, среде и
петка већ од 14.04.2014. године:
www.medjuokruznisavezsrbijejagodina.org/index.html
на коме се осим метеоролошке прогнозе могу пронаћи све информације о раду
нашег савеза, почев од „Билтена“, календара такмичења, ранг листа, рејтинг
листе за 2013. годину, обрасци за пријаве за такмичења, за наручивање алкица и
др.
Са чланови Извршног одбора контакт ће остварити технички секретар
ради прибављања потребних координата метеоролошких региона, како би
прогнозом били обухваћени сви окрузи, а подаци прецизно обрађени.
Тачка 5.
За председника Такмичарске комисије МОСС-а, Шуловић Мирољуб је
предложио Куршиновић Драгана (3), а Тодоровић Горан Страиновић Ненада (4).
Оба кандидата су изнела своје програме и планове рада, а после дискусије која
је потом уследила приступило се гласању: за Куршиновић Драгана (3) је
гласало пет (5) чланова, а за Страиновић Ненада (4) гласало је осам (8)
чланова Извршног одбора, тако да Такмичарску комисију чине: Страиновић
Ненад (4) – председник и чланови Марковић Драган (7), Влашковић Младен (5),
Тодоровић Зоран (8), Илић Богдан (2), Џомба Никола (11), Жунић Михајло (3),
Јовић Горан (13) и представник Београда (1) чије ће име бити накнадно
достављено.
Тачка 6.
Усвојен је календар сениорских и јуниорских такмичења МОСС-а и БС
који је дат као прилог „Билтена“.
Пријаве за сениорско првенство МОСС-а и БС, Купа Првака и
првенства за младе од 11-18 година са сениорима, треба доставити
закључно са 20.05.2014. године на адресу техничког секретара.

Пријаве за јуниорско првенство МОСС-а и БС, као и за младе од 1118 година са јуниорима, треба доставити закључно са 10.07.2014. године на
адресу техничког секретара.
Пријаве послате после предвиђених рокова биће одбачене (писма
морају на печату носити горе предвиђене датуме).
Пријаве морају бити уредно и читко попуњене, потписане од стране
такмичара и судија, и оверене печатом удружења. Шаље се само један
примерак искључиво преко Окружног савеза, никако појединачно јер ће
такве бити одбачене.
Уз „Билтен“ иду прилози „Обавештење“ и „Упутства“ и сви
учесници такмичења (такмичари, судије и одговорна лица Општинских
штабова) су у обавези да их се стриктно придржавају.
Искључиво Општински савези (штабови) после одржаног или
одложеног такмичења врше повраћај такмичарских записника и новца у
предвиђеном року, никако појединци или Окружни савези.
Општински штабови треба да преко својих обилазних комисија врше
обилазак и контролу савезних такмичења (МОСС-а и БС), а Такмичарска
комисија МОСС-а и БС ће преко својих контролора које она одреди, на основу
процене и пријава Општинских штабова слати исте да врше контролу сами, или
са Општинским штабовима заједно тамо где буде процењено да треба ићи.
Контакт са Главним штабом врше искључиво Окружни штабови, који
потом обавештавају Општинске штабове о пуштању и старту голубова, а
Општински штабови о томе обавештавају такмичаре.
Телефон Главног штаба за сва сениорска и јуниорска такмичења у
организацији МОСС-а је 063/ 629 125.
Обележавајуће пластичне алкице се примењују и ове такмичарске сезоне
за сва такмичења у организацији МОСС-а и БС, Окружних и Општинских савеза.
Састанак Такмичарске комисије одржаће се 26.05.2014. године у 11 сати,
када ће се одређивати судије за сениорска такмичења.

Тачка 7.
 Донета је одлука да се распише тендер за ново идејно решење свих
врста диплома.
 Донета је одлука да се купи диктафон како би се сви састанци Извршног
одбора и комисија снимали.
 Донета је одлука да се убудуће ради веће информисаности целокупног
чланства сви Билтени, метеоролошка прогноза, календар такмичења, ранг
листе, рејтинг листе, разни обрасци и др. обавезно избацују на сајт нашег
савеза.
 Донета је одлука да се захтеви Перић Далибора члана СРБ-579 из Ниша
и Илић Предрага члана СРБ-658 из Јагодине одбаце, пошто наш такмичарски
правилник не предвиђа те ситуације на које се они позивају.
 Мањи број удружења и Општинских савеза још није уплатио накнаду за
рад техничког секретара па се подсећају да то учине одмах и тако испоштују
одлуку ИО.

 Савез располаже већом количином такмичарских записника (сет 1 и 2) по
цени од 8,00 динара, чланских карата по цени од 15,00 динара и
обележавајућих пластичних алкица по цени од 3,50 динара по комаду, па их
Општински и Окружни савези и удружења могу наручити за своје потребе код
техничког секретара.
 Све уплате савезу врше се искључиво преко текућег рачуна МОСС-а:
355-1046730-22. Фотокопију налога уплате – преноса обавезно послати
техничком секретару са спецификацијом поруџбине, у супротном поруџбина
неће бити испоручена.

Извршни одбор МОСС-а

Адреса техничког секретара
Радојковић Драгољуб
Ул. Лазе Лазаревића бр. 27
35000 Јагодина
Тел/факс: 035/ 253-894

