B I L T E N 73
Me|uokru`nog saveza odgajiva~a
golubova srpskih visokoleta~a
Srbije - Jagodinа
Sa sednice izvr{nog odbora Me|uokru`nog saveza odgajiva~a golubova srpskih
visokoleta~a Srbije odr`anog 24.12.2016.godine sa po~etkom u 11 sati u Jagodini.
Prisutni :
Dragan Pure{evi} (13) predsednik IO MOSS-a, Зоран Тешић (1 ), Lazar Vancagi} (2),
Немања Новаковић (3),Душан Карапанџић (6), Mom~ilo Simonovi} и Милош Андрејевић
(7) , Dragan Stojи~i} и Горан Михајловић (8), Славиша Бојковић (9), Жељко Благојевић (10),
Мирослав Црњански (11),Ненад Рајковић (12), Есмир Мекушић (13)
Opravdano odsutni: Милашин Крстић(5) уместо њега без права гласа присутан Владимир
Поскурица (5), Милан Ракић (1), Ненад Страиновић(4)
Predlo`en je slede}i dnevni red:
1. Усвајање записника са седнице И.О. одржане 22.10.2016.год.
2. Финансијски извештај од 15.10.2016 до 22.12.2016 год.
3. Разматрање приспелих понуда за организацију свечане скупштине као и доношење одлуке
о месту и датуму одржавања исте
4. Договор око одржавања редовне годишње скупштине ( место и датум)
5. Подела алкица за 2017 годину ( прва и друга тура)
6.Избор подпредседника МОСС
7. Разно
Седницу је отворио председник МОСС Драган Пурешевић и известио присутне
чланове извршног одбора,да седници присуствује 14 од могућих 17 делегата.
Тако да постоји кворум за одлучивање.
Predlo`eni dnevni red jednoglasno je usvojen.
Тачка 1
Лазар Ванцагић- Сматрам да је у билтену 72 пропуштено да се код чланова које смо
навели за разбијање савеза упише име Антић Момчила срб-34 из Јагодине те стога
тражим да се његово име дода на списак.Записник са предходне седнице извршног
одбора одржане 22.10.2016.год. који је достављен чланству кроз билтен бр.72, после
краће дискусије усвојен је једногласно уз наведену допуну.
Тачка 2
Финансијски извештај за период од 15.10.2016.год. до 22.12.2016.год. у писаној форми
подељен је присутним делегатима. Из њега се могло видети да је стање на дан 15.10.2016
год. био 1.971.110.00 закључно са 22.12.2016 год. укупан приход износи2.884.410,00 док је
укупан расход 124.812.00 што чини укупан салдо 2.759.598.00 динара, у благајни савеза.
Укупан приход очекује се да ће наредних дана бити увећан пошто још увек на рачун савеза
нису легле паре од уплате треће туре алкица од појединих окружних савеза. Такође очекују
нас расходи куповине награда, уплата израде дела друге и треће туре алкица... После краће
дискусије благајнички извештај једногласно је усвојен.
Тачка 3
За одржавање свечаног дела годишње скупштине пристигле су две понуде.
Једна од “Капије Шумадије“ из Баточине по цени од 1700,00 динара уз комплетан мени
друга од ресторана “Нарцис“ из Лештана по цени од 1800,00 динара уз комплетан мени
После дискусије прешло се на гласање тако да је за “Капију Шумадије“,било 10 чланова
а 4 за ресторан “Нарцис“. Тако да ће свечани део скупштине бити одржан 25.03.2017
године у ресторану “Капија Шумадије“ у Баточини. Чланство ће бити благовремено
информисано у следећем билтену о детаљима и роковима куповине карата.

За координаторе организације свечане скупштине испред МОСС одређени су
Душан Карапанџић, Драган Стојичић и Драган Куршиновић.
Тачка 4
Радни део скупштине МОСС биће одржан 11.03.2017 год. Због проблема око обезбеђивања
сале у дому самоуправљача у Крагујевцу о тачном месту датуму и времену одржавања
скупштине чланство ће бити обавештено после фебруарског извршног одбора.
Тачка 5
Алкице за 2017 годину прва и друга тура подељене су чланству.
Тачка 6
На предлог председника савеза Драгана Пурешевића за место подпредседника МОСС
изабран је једногласно Драган Стојичић (8) из Пожаревца.
Тачка 7
- Једногласно је одлучено да се општински савез Пирот који ове године слави 20 година од
оснивања због слабог финансијског стања помогне са 10 000,00 динара
- Одлучено је да се удружењу срб - 763 “Јединство“ Мијатовац врате погрешно уплаћена
средства на рачун савеза у износу од 9 440,00 динара.
- У тумачењу такмичарског правилника поводом доделе признања за најуспешнијег такмичара
општинских савеза као и окружних савеза извршни одбор је заузео став да се начин бодовања
третира као код доделе звања најуспешнији такмичар МОСС тако што се бодују резултати
остварени само у савезним такмичењима.
- Пошто је представник региона 11 предложио да се за пуштање такмичења у првом термину
за сениорско и јуниорско првенство Балканског савеза, Купа Шампиона и Купа Првака мора
изјаснити најмање 70% округа - такмичара. Извршни одбор је донео одлуку да овај предлог иде
на јавну расправу и да коначну одлуку о њему да редовна годишња скупштина.
У просторијама савеза одржано је истога дана и полагање за инструкторе полагања пред
комисијом Братислав Петковић, Станковић Горан и Иван Ранђеловић успешно је положило
седам кандидата:
Округ 1 (2), округ 4 (2), округ 5 (2) и округ 8 (1).
Молимо општинске и окружне савезе да приликом одржавања радних годишњих
скупштина обавесте о месту и датуму одржавања техничког секретара како би могли
послати неке од руководећих људи из савеза да могу присуствовати истим и
учествовати у раду како би се уверили у право стање на терену.
Спискове за прву туру алкица за 2018 годину и уплатнице доставити на адресу техничког
секретара до 15.3.2017 г. Цена једне алкице је 18 динара.

Преко савеза можете наручити дипломе и чланске карте по цени од 20 динара,
комплете записника по цени од 10 динара. и контролне алкице по цени 3.5 дин.
Као и каталоге по цени од 200,00 динара
Жиро рачун савеза: 355-104673022
Адреса техничког секретара: Драган Куршиновић, Мајевичка бр.12, 15 000 Шабац
телефон: 069/205-7-991
Записничар:
Немања Новаковић

