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Б И Л Т ЕН 63
Међуокружног савеза одгајивача голубова
српских високолетача Србије - Јагодина

Са седнице Извршног одбора Међуокружног савеза одгајивача голубова српских
високолетача Србије одржаног 27.12. 2014. године са почетком у 11 сати у Јагодини.
Присутни: Пурешевић Драган(13) председник ИО МОСС-а, Баљ Јован (1),
Марковић Радоје (1) Станојевић Драган (2), Куршиновић Драган (3), Страиновић Ненад (4),
Шуловић Мирољуб (5), Ђорђевић Небојша (7), Андрејевић Милош (7), Васић Небојша (8),
Павловић Драган (9), Митковић Саша (11), Тодоровић Горан (12)
Одсутан Карапанџић Душан (6).
Предложен је следећи дневни ред:
1. Усвајање записника са предходне седнице ИО.
2. Извештај благајне за период од 10.10. до 15.12. 2014. године.
3. Извештај комисије за алкице.
4. Допуна извештаја Такмичарске комисије за 2014. годину.
5. Припреме за изборну Годишњу скупштину и свечану скупштину.
6. Извештај Дисциплинске комисије.
7. Решавање по жалбама на одлуке Дисциплинске комисије.
8. Разно – текућа проблематика.
Предложени дневни ред је једногласно прихваћен.
Тачка 1.
Записник са предходне седнице ИО је једноглсно усвојен уз примедбу
Куршиновић Драгана и Марковић Радоја да у претходном ,,Билтену“ није објављен одговор
на питање шта се дешава са судским процесом који се водио против одговороног лица и
савеза и да ли је исти окончан. Овом приликом одговорна лица савеза су истакла да на
адресу савеза није стигло никакво судско решење. Шуловић Мирољуб је објаснио да је
њему тада као одговорном лицу стигло судско решење и да ће га он доставити за следећу
седницу ИО када ће бити и донета коначна одлука по том питању.
Тачка 2.
Извештај благајне за период од 10.10. до 15.12.2014.године је једногласно
усвојен.
Разматрајући целокупно финансијксо стање савеза закључено је да МОСС има
дуговања према израђивачима алкица, трошкове за наградни фонд, израду рејтинг листе и
других штампарских трошкова везаних за свечану скупштину, бесплатне карте за свечану
скупштину, за седницу Избршног одбора у феруару и других ситних трошкова и обавеза у
висини од око 1.200.000,00 динара.
Константовано је да се те обавезе морају решити захватањем из прихода за 2015
годину у којој ће се максимално штедети на свим позицијама и на тај начин наредну годину
дочекати финансијски стабилно.
У складу са там донета су одлуке:
- цена алкице за 2016 годину буде 18,00 динара, с тим да МОСС-у припадне
10,00 динара, а општинским и окружним савезима по 4,00 динара.
- наручивање и уплата прве туре алкица за 2016 годину обавити до
15.03.2015.године
- да путне трошкове својих делегата за годишњу скупштину сносе Окружни
савези.

Тачка 3.
Расподела I и II туре алкица за 2015 годину извршена је на овом састанку
представницима округа. За евентуалне грешке настале при куцању алкица обратити се
техничком секретару који ће те проблеме решавати са куцачима алкица.
Тачка 4.
Донета је одлука да се додељују награде (пехари и златне алке) предвиђене
искључиво Такмичарским правилником.
За МОСС ће се доделити пехари и златне алке:
- за освојено I, II и III место сениорског и јуниорског такмичења МОСС-а.
- за екипног победника сениорског такмичења МОСС-а.
- за шампиона Србије из два резултата.
- за шампиона шампиона Србије.
- за најуспешнијег такмичара Србије.
- за најуспешнијег голуба летача – сениора.
- за најуспешнијег голуба летача – јуниора.
- златне алке за сениорско и јуниорско такмичење.
За Балкански савез доделиће се пехари и златне алке:
- за освојено I, II и III место сениорског такмичења БС-а и Купа првака.
- за екипног победника сениорског такмичења БС-а и Купа првака.
- златне алке за сениорско такмичење БС-а и Купа првака.
Наградни фонд за узраст од 11-18 година биће у складу са финансијским
могућностима МОСС-а у датом тренутку.
Такође је донета одлука да се делегатима Годишње скупштине предложи да се све
досад донете одлуке о награђивању, а које нису у складу са Такмичарским правилником,
ставе ван снаге.
Сви такмичари који желе и сматрају да се налазе у првих 50 рангираних места за
последњих 5 година (2010-2014. год.) са свим оствареним резултатима да их на читко
попуњеним обрасцима оверених печатом удружења доставе најкасније до
15.02.2015.године на адресу: Куршиновић Драган ул. Мајевичка12, 15000 Шабац.
Све одлуке су донете једногласно.
Тачка 5.
Донета је одлука да се као и до сада радни део,изборне Годишње скупштине
одржи 14.03.2015.године са почетком у 11 сати у Крагујевцу у „Дому самоуправљача“.
Свечани део скупштине ће се одржати 28.03.2015.године у ресторану „Капија
шумадије“ – Баточина (поред искључења са ауто-пута) по цени од 1.500 динара. То је
била једина понуда која је и прихваћена.
За следећи састанак ИО који ће се одржати 21.02.2015.године треба да доставе
писани извештај о раду за 2014.годину на усвајање и то: председник ИО, председници
Такмичарске и Дисциплинске комисије, комисија за алкице, судијски одбор, финансијкси
извештај за 2014.годину, финансијкси план за 2015.годину као и извештај суда правде како
би сви извештаји били на време достављени делегатима скупштине.
Број представника чланица-округа за изборну скупштину МОСС-а одређен је на
основу члана 15 статута и то: Београд даје 9 представника, Банатски округ 4, Мачвански
округ 4, Поморавски 5, Шумадисјки 5, Рашки 2, Нишки 10, Подунавски 7, Тимочки 2,
Сремски 2, Бачки 3, Расинкси 2 и Колубарски округ 2 представника. Скупштину ће укупно
чинити 57 делегата из свих 13 округа.
У нови ИО МОСС-а сви Окружни савези дају по једног(1) предаставника изузев
Београда, Ниша и Подунавског округа, који дају по два (2) представника, тако да ће нови
ИО бројати шеснаест (16) чланова.
Оверене спискове (на основу одлука скупштина окружних савеза) са именима
представника за скупштину и ИО МОСС-а доставити најкасније до 19.02.2015.године на
адресу техничког секретара.

Тачка 6.
Извештај ДК МОСС-а је у писаној форми достављен на седници свим члановима
ИО. Одлуке ДК је детаљно презентвовао у свом извештају председник ДК који је и усмено
допуњавао и образлагао сваку од одлука посебно стављајући акценат на одлуку комисије
да је одбацила пријаву ТК која се односила на спровођење упутства за пријављивање лета
голубова преко 9, односно 12 сати, поништила званичну рнг листу и наложила да се сви
исправни резултати рангирају, тврдећи да није прекршила одлуку скупштине, већ је
настојала да исту исправи и да је добро проучила стастут и општа акта МОСС-а као и
законску регулативу и поступила по редоследу у правној снази аката МОСС-а.
Дисциплинска комисија је изрекла следеће дисциплинске мере:
Забраном такмичења и суђења у тарјању од две (2) године кажњени су:
Стевановић Зоран СРБ 805, Барајево – такмичар,
Јанковић Милан СРБ 138, Шабац – судија,
Исаковић Зоран СРБ 155, Шабац – судија
Постигнут резултат од 11 сати 41 минут и 30 секунде је поништен.
Качаревић Ђорђе СРБ 819, Шабац – такмичар,
Цветић Драган СРБ 457, Београд - судија,
Стошић Зоран СРБ 457, Београд - судија,
Постигнут резултат од 14 сати, 01 минут и 48 секунде је поништен.
-

Забраном такмичења и суђења у тарајању од једне (1) године кажњену су:

Надежда Поповић СРБ 107, Шабац – такмичар,
Милојевић Миломир СРБ 395, Крагујевац – судија,
Вељковић Зоран СРБ 395, Крагујевац – судија.
Постигнут резултат од 5 сати 20 минута и 51 секунде је поништен.
Због недоласка на такмичење условном казном забране такмичења и суђења у
трајању од једне (1) године кажњени су:
Ђунисијевић Драган СРБ 601 - Београд,
Тодоровић Радиша СРБ 601 - Београд,
Илић Ненад СРБ 635 - Пожаревац,
Коцић Жарко СРБ 635 - Пожаревац,
Весковић Милош СРБ 445 - Београд,
Николић Борислав СРБ 445 - Београд.
Казном забране такмичења и суђења у трајању од једне (1) године кажњени су;
Калац Милета СРБ362 – Аранђеловац,
Ђурић Андра СРБ 362 – Аранђеловац.
Због не доказане кривице ослобођени су одговорности:
Тобџић Зоран СРБ 575 – Лазаревац,
Милутиновић Дејан СРБ 15 – Ваљево,
Којић Ратко СРБ 1 – Београд,
Ђаковић Петар СРБ 107 – Шабац,
Филиповић Саша СРБ 107 – Шабац,
Пејчић Саша СРБ 1 – Београд,
Ристов Мирослав СРБ 196 – Омољица,
Станишић Славко СРБ 151 – Јабука,
Живковић Славко СРБ 665 - Крагујевац,
Стојић Миленко СРБ 665 – Крагујевац.

Кременац Лале СРБ 432 – Мионица и признаје му се резултат од 7 сати и 5
минута.
Забраном вршења функције у трајању од 1 године кажњен је:
Лутовац Небојша СРБ 445 – Београд.
Пријава ТК која се односила на спровођење „Упутства“ за пријављивање лета
гоубова преко 9 односно 12 сати од стране ДК је одбачена.
Уследила је опширна дискусија, једни су подржавали одлуку ДК, други су је
оспоравали износећи разна тумачења и образложења за своје ставове.
Тачка 7.
Решавајући по жалбама на одлуке ДК Извршни Одбор је као другостепени орган на
основу члана 45 ДП прво решавао жалбу Такмичарске комисије. Приступило се гласању па
су: 7 чланова ИО, (Станојевић Драган, Куршиновић Драган, Шуловић Миролљуб, Васић
Небојша, Павловић Драган, Благојевић Жељко и Митковић Саша) били су за то да се
првостепена одлука ДК потврди, а жалба одбије, а 6 чланова ИО (Баљ Јован, Марковић
Радоје, Страиновић Ненад, Андрејевић Милош, Тодоровић Горан и Пурешевић Драган) је
било да се жалба усвоји и првостепена одлука преиначи. Један члан ИО – Ђорђевић
Небојша је био уздржан.
ИО је тако имао потребну већину за доношење одлуке као надлежан другостепени
орган, па је првостепена одлука ДК потврђена, а жалба ТК одбијена.
На основу члана 45 тачка.3 усвојио је жалбу Поповић Надежде – СРБ – 107 из
Шапца и преиначио одлуку ДК, ослободио је одговорности, а резултат је због пропуста у
вођењу записника поништен.
На основу члана 45 тачка.3 усвојио је жалбу Ђурић Андре – СРБ – 362 из
Аранђеловца, преиначио је одлуку ДК у условну казну забране такмичења и суђења од 1
године.
На основу члана 45 тачка.3 усвојио је жалбе Весковић Милоша и Николић
Борисава чланове СРБ – 445 из Београда, преиначио одлуку ДК и изречену казну укинуо.
На основу члана 45 тачка.1 одбио је жалбе Милојевић Миломира и Вељовић
Зорана чланове СРБ – 395 из Крагујевца, Качаревић Ђорђа СРБ – 819 из Шапца, и
потврдио одлуке ДК.
Тачка 8.
Решавајући по захтеву групе чланова и удружења ОС Крагујевца, ИО препоручује
градовима где постоје основе за формирање општина на основу територијалне поделе
Републике Србије да се застане са процесом формирања ОС из разлога што општине
предвиђене статутима градова суштински правно још нису заживеле, па би у овом моменту
прихватањем овог захтева ИО прекршио тачку 5. став 6. статута МОСС-а.
Донета је одлука да нова цена чланске књижице буде 20,00 динара, а цена
такмичарских записника 10,00 динара.
Адреса сајта је: www.mdjuokuznisavezsbijejagodina.org/index.htlm
Све уплате савезу (алкице, технички материјал и др.) вршити искључиво преко
рачуна МОСС-а – 355-1046730-22. Фотокопију налога уплате –преноса средстава уз
спецификацију поруџбине обавезно послати техничком секретару, у супротном поруџбина
неће бити испоручена.
Адреса техничког секретара:
Радојковић Драгољуб
Лазе Лазаревића 27
35000 Јагодинa
Пак-581316
тел/факс: 035-253-894

Извршни oдбор МОСС-а

