B I L T E N 78
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 23.12.2017.godine sa po~etkom u 11 sati u Jagodini.
Prisutni :
Dragan Pure{evi} (13) predsednik IO MOSS-a, Зоран Тешић (1 ), Lazar Vancagi} (2),
Илија Ковановић (3),Ненад Страиновић (4), Владимир Поскурица (5), 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)
Opravdano odsutni: Милан Ракић (1),Есмир Мекушић (14)
Predlo`en je slede}i dnevni red:
1. Усвајање записника са предходне седнице И.одбора одржане 5.11.2017.год.(билтен-77)
2. Доношење одлуке о месту одржавања радне и свечане скупштине МОСС-а
3. Утврђивање нацрта за измену такмичарског правилника
4.Доношење одлуке о расписивању тендера за израду алкица за 2019 год.
5.Информација о обављеном разговору са представницима ГСС-а
6. Подела алкица за 2018 годину
7. Разно
Седницу је отворио председник МОСС Драган Пурешевић и известио присутне
чланове извршног одбора,да седници присуствује 15 од могућих 17 чланова.
Тако да постоји кворум за одлучивање.
Predlo`eni dnevni red jednoglasno je usvojen.
Због сличности дневног реда састанка И.одбора МОСС-а са дневним редом Балканског
савеза седници присуствују и активно учествују у раду и чланови извршног одбора Балкана:
Председник Радоје Марковић,Небојша Ђорђевић, Миливоје Богданов, Милош Мурић,
Драган Стојичић.
Тачка 1
Записник са предходне седнице једногласно је усвојен.
Тачка 2
У вези одржавања свечаног дела годишње скупштине МОСС-а пристигле су две понуде.
Прва од ресторана „Капија Шумадије“ из Баточине и ресторана „Нарцис“ из Лештана. Цена
карте за обе понуде је 1800 динара.
После дискусије у којој су учествовали Драган Пурешевић, Радоје Марковић,Душан Карапанџић,Небојша Ђорђевић,Владимир Поскурица...Одлучено је једногласно да се организација
скупштине додели савезу Београда и ресторану „Нарцис“. Свечана скупштина биће одржана
24.03.2018. године. О детаљима куповини карата и резервацијама бићете благовремено
обавештени после фебруарског извршног одбора.
Радна скупштина савеза биће одржана 14 дана раније а као прва опција помиње се прошлогодишња сала у Земуну о чему ће се господин Радоје Марковић у наредном периоду информисати и известити извршни одбор.
Тачка 3
Предлаже се допуна члана 2. став 2. који гласи:
За сва савезна такмичења и за такмичење у удружењима почетак такмичења је:
Од 1 до 15 маја у 6 сати, од 16.5. до 31.маја је од 5.30, од 1.06 до 10.07. је од 5.00 сати,
од 11.07. до 10.08. је од 5.30, од 11.08. до 5.09. је од 6.00 сати, од 6.09. до 30.09. је од 6.30,
од 1.10. до 15.10. почетак такмичења је у 7.00. сати.

Предлаже се допуна члана 2. став 5. који гласи:
Такмичарима из Златиборског округа се због микроклиматских услова (због магле)
допушта померање почетка такмичења за 3 (три) сата у односу на термине предвиђене
у члану 2. став 2. код друштвених и савезних такмичења. Осталим окрузима се дозвољава померање почетка такмичења за 2 (два) сата у односу на термине предвиђене у
члану 2. став 2. само у случајевима уколико магла недозвољава пуштање голубова у
предвиђеном термину. Ово важи само за савезна такмичења.
Предлаже се измена члана 18. став 2. која гласи:
Ако су голубови који се нетакмиче били затворени пре почетка такмичења, такмичар их може
пустити у тремове у време када му то одговара. Такмичар може приземљивати голубове на
начин који њему највише одговара укључујући узнемиравање - пршкање голубова у трему.
Пре почетка такмичења на крову или трему, такмичар несме имати голубове који неучествују у
такмичењу.
Предлаже се допуна члана 35. став 2. који гласи:
Када такмичар има 5 (пет) исправних голубова мора да се изјасни да ли наставља такмичење
и то се уписује у записник.
На основу одлуке скупштине МОСС-а даје се на јавну расправу допуна такмичарског правилника
Б. савеза и то члану 5. додају се ставови 3,4 и 5 који гласе :
Такмичар који у једној години освоји највише рејтинг бодова из три постигнута резултата, за
првенство општинских, окружних и републичких савеза, Купа шампиона, Купа првака, Купа
првака општинских и окружних савеза, и Балканског савеза стиче титулу и диплому ШампионШампиона Балканског савеза коју му додељује Балкански савез за ту годину.
Такмичару који у једној години освоји највише рејтинг бодова постигнутих за првенство
општинских, окружних и републичких савеза, Купа шампиона, Купа првака, Купа првака
општинских и окружних савеза, и Балканског савеза стиче титулу и диплому Најуспешнијег
такмичара Балканског савеза коју му додељује Балкански савез за ту годину.
Балкански савез додељује награду за најуспешнијег голуба летача савеза који је у текућој
години у савезним сениорским такмичењима освојио укупно највише рејтинг бодова. Време
лета голуба бодоваће се као што се бодује лет екипе у том такмичењу.
На исти начин награђује се и најуспешнији голуб у јуниорском такмичењу.
Након дискусија у којима су учествовали Драган Пурешевић, Душан Карапанџић, Зоран Тешић,
Ненад Страиновић... Једогласном одлуком су утврђени нацрти измена такмичарског правилника
МОСС-а и Балканског савеза.
Тачка 4
Председник савеза Драган Пурешевић истакао је одређене проблеме који су се десили приликом израде алкица за 2018. год. а који су настали искључиво несавесним радом произвођача
алкица али које смо у последњем тренутку успели делимично да ублажимо. Управо из тог разлога сматра да део одговорности сноси и комисија за алкице и да у будуће треба санкционисати произвођаче који касне са испоруком.
Драган Стојичић предлаже да се савез распита о набављању алата за израду алкица и запосле
наши људи који ће се бавити израдом алкица уз одговарајућу новчану надокнаду. Председник
савеза Драган Пурешевић дао је овлашћење Драгану Стојичићу дасе распита о цени и набавци
алата за израду алкица.
Предлог да комисија може одмах да распише тендер за израду алкица за 2019. годину једногласно је усвојен.
Тачка 5
Председник савеза Драган Пурешевић изнео је детаље обављеног разговора са представницима ГСС-а уз усмено објашњење присутним члановима извршног одбора подељен је и
детаљан писани извештај са седнице два савеза МОСС-а и ГСС-а а везано за уједињење ова
два савеза. Пурешевић је истакао да је заједничка седница радних група МОСС-а и ГСС-а
протекла у веома конструктивној атмосфери и да су чланови обе радне крупе били веома
толерантни при утврђивању заједничке платформе за референдум који је заједно са изводом
из записника подељен чланству.

Извршни одбор је такође донео одлуку да се референдум о уједињењу са ГСС сматра успешним уколико за њега гласа 2/3 удружења из нашег савеза. Уколико референдум буде позитиван
радне групе МОСС и ГСС би након тога усагласиле такмичарски и дисциплински правилник а
скупштине оба савеза то верификовале. Након тога би постојао само један савез.
Тачка 6
Алкице за 2018. годину прва и друга тура подељена је чланству. Нажалост због пропуста
израђивача алкица четири општинска савеза уместо у суботу 23.12.2017. год. алкице ће добити
у среду 27.12.2017. год. И ако ће сви алкице добити у року предвиђеним за испоруку (до новегодине) извршни одбор је заузео став да се о изради алкица у будуће мора повести више рачуна и најстрожије казнити сви они који несавесно раде свој посао.
Тачка 7
Прочитан је допис општинског савеза Јагодина у којем се тражи да се за општинске савезе
маржа од алкица са 4 повећа на 8 динара како би општински савези при МОСС-у имали
средства за несметано функционисање. Захтев је једногласно одбијен јел би по тој прерасподели МОСС остао без значајног прихода и неби могао сервисирати све трошкове предвиђене
финансијским планом.
Прочитан је допис Крунослава Илића из Крагујевца који је И. одбор једногласно прихватио и
наложио техничком секретару да наведени резултат рангира на рејтинг листу МОСС-а.
Поводом обраћања општинског савеза Алексинац у којем достављају записник са седнице И.О.
Алексинац на којој је у чланство примљено удружење СРБ-514. Извршни одбор МОСС-а заузео
је став да због судске пресуде наведено удружење захтев за поновно учлањење може поднети
тек у мају 2018. године и уколико буде примљено у О.С. Алексинац тада може поручити алкице
као и остварити сва друга права предвиђена статутом.
Разматран је захтев удружења СРБ-295 за пријем у општински савез Рума. Након излагања
подносиоца захтева извршни одбор МОСС-а је закључио да је општински савез Рума аутономан у доношењу својих одлука. Извршни одбор сугерише О.савезу Рума да у чланство прими
наведено удружење и да превазиђу несугласице које постоје. У колико до тога недође незадовољна страна може другим правним актима остварити своја права.
Председник савеза Драган Пурешевић предложио је да се Драган Ђорђевић из Београда
награди са 20 000 динара због помоћи коју је током године пружао како у раду савеза тако и
при оснивању нових удружења.
Овај предлог једногласно је усвојен.
Састанак је завршен у 14.30 часова.
Записничар:
Илија Ковановић

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.
Каталоге по цени од 200,00 динара и такмичарске правилнике по цени од 50 дин.
Жиро рачун савеза: 355-1046730-22
Адреса техничког секретара: Драган Куршиновић, Мајевичка бр.12, 15 000 Шабац
телефон: 069/205-7-991

