
 

БИЛТЕН 68 

Међуокружног савеза одгајивача голубова 
српских високолетача Србије - Јагодине 

 
 

 
Са седнице извршног одбора Међуокружног савеза одгајивача голубова српских 

високолетача Србије одржаног 26.12.2015.године са почетком у 11 сати у Јагодини. 

Присутни: 
Драган Пурешевић (13) председник ИО МОСС-а, Милан Ракић и Зоран Тешић (1) Лазар 
Ванцагић (2), Драган Куршиновић (3),Ненад Страиновић (4),Милашин Крстић (5), Душан 
Карапанџић (6), Момчило Симоновић и Милош Андрејевић (7), Драган Стојчић (8), Жељко 
Благојевић (10), Ненад Рајковић (12) Оправдано одсутни: Горан Михајловић(8), Миљан 
Видојковић (9),Саша Митковић (tl) 

Предложен је следећи дневни ред: 

1. Финансијски извештај 
2. Расправа о предлогу за измене такмичарског,дисциплинског правилника и статута МОСС-а 
3. Доношење одлуке о нацрту измена такмичарског.дисциплинског правилоника и 

статута МОСС-а 

4. Договор око одржавања редовне годишње скупштине МОСС-а 
5. Разно 

Предложени дневни ред једногласно је усвојен. 
 
Тачка1 

 
Извештај благајне у усменој форми поднео је благајник и технички секретар савеза 

Драган Куршиновић 

Што се тиче благајне до сада смо измирили све финансијске обавезе које смо имали према 
израђивачима апкица за прву и другу туру. У трећој тури наручено је 72 154 алкица. 
Тренутно стање у благајни на дан 24.12.2015.год. је 972 930,56 динара. Трошкови које 
очекујемо у наредном периоду орјентационо су: 1.куповина награда 250 000, 2. бесплатне 
улазнице 250 000, 3. израда треће туре алкица 216 462, 4. путни трошкови два извршна 
одбора и скупштине 170 000, 5. завршни рачун 30 000, 6. израда рејтинг листа,поштарина... 
Све укупно око 1 000 000 динара, собзиром на очекиване уплате алкица од нових чланова и 
поручене материјале у виду диплома.записника... За очекивати је да годину и поред 
великог минуса у старту завршимо са позитивним билансом што је мало ко очекивао. На 
октобарској седници извршног одбора до тадашњи извештај благајне поднет је у писаној 
форми тако да ће следећи детаљнији и прецизнији извештај благајне у писаној форми бити 
припремљен и достављен члановима извршног одбора на фебруарској седници. Због тога 
се овај извештај сматра информативним ради упознавања са тренутним стањем благајне 
те је стога тако и усвојен. 

Тачка 2 

Састанак радне групе за измене и допуне такмичарског.дисциплинског правилника и 
статута одржан је 12.12.2015.године у Јагодини са почетком у 11 часова. Присутни чланови 
испред округа: Зоран Тешић и Слободан Ребић (1),Лазар Ванцагић (2), Брана Михајловић 
(3), Бранислав Ристић (4), Милош Мурић (5),Братислав Петковић и Момчило Симоновић (7), 
Драган Стојичић (8), Славиша Бојковић (9), Далибор Николић (10), Никола Јованопвић (11), 
Горан Тодоровић (12) и Горан Јовић (13). 

Оправдано одсутни: Душан Карапанџић (6) и Зоран Михајловић (8). Седницу је отворио 
и истом председавао председник МОСС-а Драган Пурешевић Поред чланова радне групе 
коју су предложили окрузи председавајући је предложио да се иста прошири за још пет 



чланова и то: председника балканског савеза Радоја Марковића, председника МОСС-а 
Драгана Пурешевића.председника суда правде Вукашиновић Топлицу секретара савеза 
Београда Драгана Ђорђевића и некадашњег техничког секретара МОСС-а Драгољуба 
Радојковића. 

После уводне речи прешло се на разматрање предлога који су пристигли од окружних 
савеза. Постепено је обрађиван један по један предлог. У овим предлозима било је доста и 
веома сличних предлога о којима се радна група појединачно изјашњавала. После 
вишесатног састанка предлог измене и допуна који је подржала радна група прослеђен је 
извршном одбору МОСС-а на даљу процедуру. 

 
Тачка 3 

 
Радна група је усвојила предлог измена и допуна такмичарског правилника који је 

упутила извршном одбору МОСС-а на разматрање и усвајање коначног текста који се 
чланству упућује на јавну расправу. Извршни одбор је уз одређене корекције једногласно 
усвојио нацрт који Вам достављамо у прилогу билтена, као коначан текст измена и допуна 
такмичарског правилника за јавну расправу. 

Амадмане на нацрт измена и допуна такмичарског правилника окружни савези могу 
доставити техничком секретару савеза Драгану Куршиновићу најкасније до 20.2.2016. године. 
Амандмани који пристигну после наведеног рока неће се разматрати. Амандман представља 
измену и допуну одређеног члана који већ постоји у нацрту. Окрузи никако не могу 
предлагати нове чланове правилника јер је извршни одбор већ утврдио коначан текст 
измена и допуна. Предлог за измене дисциплинског правилника и статута МОСС-а биће 
накнадно достављен окрузима у што хитнијем року како би се окрузи о истим могли 
изјаснити. 

Тачка 4 

 
Свечана скупштина МОСС-а планира се крајем марта месеца. 
Понуде за организацију одржавања свечане скупштине односно доделе признања 

МОСС-а доставити најкасније до 20.1.2016. године на адресу техничког секретара. Понуда 
треба да садржи место одржавања, мени, цену улазнице и број места колико може да прими 
сала. Пошто се ове године обележава јубилеј 50 година од оснивања савеза Србије 
формиран је организациони одбор који би ову прославу требао да подигне на још један виши 
ниво. Организациони одбор сачињавају : председник МОСС-а Драган Пурешевић, 
председник БС Радоје Марковић, Милан Ракић, Драган Ђорђевић, Милош Мурић и Драган 
Куршиновић. Такође је одлучено да се свим живим оснивачима савеза доделе бесплатне 
улазнице без обзира у ком се савезу они налазе. 

Тачка 5 

Разно: 
1. После оставке председника дисциплинске комисије Драгољуба Терзића предложен је 

и једногласно изабран на ово место Мирослав Станић (3). 
2. Допис удружења СРБ-440,СРБ-57 и СРБ-478 из Крушевца 
У оквиру ове тачке извршни одбор разматрао је допис горе наведених удружења и 

донео следећи закључак: Удружења са подручја општине Ћићевац МОСС неће приморавати 
да оснују свој општински савез пошто су они тренутно чланице општинског савеза Варварин. 
Оснивање новог општинског савеза би за овај општински савез значило нове трошкове које 
и онако мали број чланова не би могао да исфинансира. Генерални став И.О.МОСС-а је да 
где год постоје услови за формирање општинског савеза и округа а исти то желе.да их могу 
формирати. Они који то не желе без обзира што испуњавају услове то и не морају учинити. 

3. Молба Горана Јовановића СРБ-189 Мишар да му се одобри пренос 
квалификација за сениорско првенство Србије и Б.Савеза из 2014 године због немогућства 
учествовања на овим такмичењима у 2015 години због смртног случаја у породици. Извршни 
одбор је заузео став да би се позитивним решењем овог захтева грубо прекршио 
такмичарски правилник, па је из тог разлога са жаљењем и саосећањем за ову трагедију овај 
захтев ипак одбио. 



4. Зоран Тешић - Један од планова савеза Београда је да радимо на јачању и 
омасовљењу савеза. Тако да нам је у последње време пришао већи број одгајивача, пошто 
је ово хоби тражим од Вас да се неоспорава прелаз других удружења или појединаца у наш 
савез. Милашин Крстић - У Крагујевцу смо својевремено имали листу непожељних али смо 

временом неке од њих помиловали и примили у савез, због тога сматрам да би појединцима 
требали дати шансу. Закључак извршног одбора по овом питању је да ће МОСС 
поштовати одлуке општинских савеза о пријему таквих чланова без обзира какву 
одлуку они донесу. 

5. Због могућности поскупљења пехара донета је одлука да се наградни фонд 
узме пре нове године. 

 
По устављеној пракси крајни рок за наручивање прве туре алкица за 2017 годину 

је 15.3.2016. год. До тада окрузи треба да доставе спискове и уплатнице на адресу 
техничког секретара. Цена једне алкице је 18 динара. Са уплатом прве туре алкица 
уплаћује се као и до сада по 700 динара од удружења за рад техничког секретара. 
Израда каталога може се очекивати ове године, а о томе више речи биће на 
фебруарском извршном одбору. 

Састанак је завршен 16:30 часова. 

Преко савеза можете наручити дипломе и чланске карте по цени од 20 динара, као 
и комплете записника по цени од 10 динара. 

За све информације и помоћ можете се обратити техничком секретару савеза. 

Адреса техничког секретара: Драган Куршиновић, Мајевичка бр.12,15000 Шабац 

телефон: 069/205-7-991 

записничар 
Драган Куршиновић 

 



 

Извештај са седнице извршног одбора Балканског савеза 
одржане 26.12.2015 године у Јагодини са почетком у 11 час. 

Присутни: 
Радоје Марковић(председник), Миливоје Богданов, Небојша Ђорђевић, Милош Мурић, 
Драган Стојчић, 
Оправдано одсутни: Зоран Ковачевић из ЦГ, Атановић Зијад из БиХ 

Дневни ред 

1 .Доношење нацрта за измене и допуне такмичарског правилника и упућивање чланицама на 

јавну расправу 2.Доношење нацрта за измене и допуне статута БС и упућивање чланицама на 

јавну расправу 

3. Доношење одлуке о формирању суда правде БС 

4. Разно 

Дневни ред усвојен једногласно 

Тачка 1 

Део састанка у којем је дискутовано о тачкама 1,2 и 3 одржан је заједно са члановима 
извршног одбора МОСС-а. Предлози радне групе су разматрани и усвајани по члановима са 
одређеним примедбама. У вези измена и допуна такмичарског правилника предложене су 
следеће измене. 

1. Да квалификације за куп шампиона могу остварити само такмичари који су шампионску 
категорију освојили у предходне четири године. 

2. Да је термин за одржавање сениорског првенства БС-а недељу дана после одржаног 
сениорског првенства МОСС-а, без обзира да ли је одржано републичко првенство осталих 
чланица. 

3. Да се квалификационе норме за БС подигну за сениоре на 11 односно 10 сати за 
јуниоре. 

4. Да се дипломе за шампионе летаче рангирају у три категорије. 
Сви предлози који су предложени усвојени су једногласно 

Тачка 2 и 3 

Што се тиче измена и допуна дисциплинског правилника и статута Б савеза.договорено је 
на предлог председника МОСС-а Драгана Пурешевића да он и председник БС Радоје 
Марковић заједно са председником суда правде Вукашиновић Топлицом у што краћем 
временском року припреме коначан текст предлога дисциплинског правилника и статута БС 
и све то упуте чланицама на јавну расправу 

Тачка 4 

Под тачком разно прочитана је молба за пријем међуопштинског савеза Македоније у БС. 
Предлог Радоја Марковића да се одлука о пристиглој молби узме у разматрање и о њој 
одлучи на следећој седници извршног одбора у фебруару месецу једногласно је подржан од 
стране чланова извршног одбора. 

Састанак је завршен у 16.30 

Записничар Милош Мурић 

 


