БИЛТЕН 80
Међуокружни савез одгајивача голубова
српских високолетача - Јагодина

Извод из записника
са петнаесте редовне годишње скупштине МОСС-а одржане 11.03.2018. године са
почетком у 11 сати у Земуну.
Дневни ред
1. Отварање седнице, избор верификационе комисије, радног председништва,
записничара и два оверивача записника
2. Извештај верификационе комисије
3. Извештаји о раду у 2016. години
a. извршног одбора
b. такмичарске комисије
c. дисциплинске комисије
d. комисије за алкице
4. Дискусија по извештајима
5. Финансијски извештај и усвајање завршног рачуна
6. Извештај надзорног одбора
7. Извештај о раду судијске организације
8. Извештај о раду суда правде
9. Предлог финансијског плана за 2018. годину и усвајање истог
10. Усвајање измена и допуна такмичарског правилника чланова
11. Разно
Тачка 1.
Седницу скупштине је отворио Пурешевић Драган, председник ИО МОСС, Радоје
Марковић је у име домаћина поздравио присутне чланове скупштине и госте, а потом
је интонирана химна Републике Србије. Након интонирања химне минутом ћутања
одата је почаст свим голубарима преминулим у периоду између две седнице
скупштине.
По дневном реду приступило се избору верификационе комисије, радног
председништва, записничара и два оверивача записника
У верификациону комисију предложени су Матијевић Драгољуб (1), Мурић Милош (5) и
Есмир Кушић (14) .
Предлог је усвојен једногласно.
У радно председништво су предложени: Пурешевић Драган (председавајући), Ненад
Ђорђевић и Драган Стоичић.
Предлог је усвојен једногласно.
За записничара је предложен Ђорђевић Драган, а за овериваче записника Љубиша
Стојановић и Лаза Ванцагић.
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Предлог је усвојен једногласно.
Тачка 2.
Председник верификационе комисије је известио да је присутно 49 од 56 чланова
скупштине и констатовао да је остварен кворум и да скупштина може да заседа
пуноважно.
Сафет Калић: истиче да је ово петнаеста редовна годишња седница скупштине
што представља својеврстан јубилеј.
Петар Ђаковић: поставља питање времена за дискусију и захтева да
искористи време осталих чланова скупштине из Мачванског округа.
Драган Пурешевић: објашњава да се по пословнику о раду време за дискусију
не опредељује на тај начин и да дискусије треба да буду кратке и концизне како
би рад скупштине био што успешнији.
Председавајући је питао да ли има предлога за допуну дневног реда а потом је
предложени дневни ред дао на гласање.
Предложени дневни ред је једногласно усвојен.
Тачка 3.
Председавајући је подсетио чланове скупштине да су све извештаје које је претходно
усвојио ИО МОСС добили у писаном облику. Изузетак је извештај дисциплинске
комисије који је накнадно допуњен. Представио је допуну извештаја и образложио да
су се чланови ИО сагласили са допуном пре почетка седнице скупштине. Пошто су
чланови скупштине прихватили допуну извештаја дисциплинске комисије прешло се на
дискусију по извештајима и усвајање.
Тачка 4.
Петар Ђаковић: замера непостојање буџетске, статутарне и комисије за
информисање. Сматра да не треба верификовати резултате код такмичара где
није било контролне комисије.
Слава Милисављевић: комисија за алкице није добро одрадила посао.
Квалитет алкица је лош. Конкретно на алкицама у његовом општинском савезу
тешко се разликју 2 и 7.
Ненад Ђорђевић: подсећа да вршена контрола у такмичењима у организацији
балканског савеза. У вези алкица, договор са куцачима је био да се посао
оконча до 30. новембра како би довољно времена за контролу. Ситуација је
била неповољна пошто је бланко алкице радио само један човек, Радојичић
Мирослав из Лазаревца.
Драган Пурешевић: не умањује своју одговорност за квалитет алкица али
напомиње да је комисију за алкице максимално активирао. Потрудиће се да се
у наредном периоду у израду алкица укључи што више људи.
Зоран Тешић: у вези контролора истиче да су спуштени на општински ниво и
да се подносе извештаји штабу организатора такмичења.
Стефан Поморишац: предлаже да се убудуће куцачи алкица вежу уговором а
сматра да би добро било набавити машину за израду алкица.
Драган Пурешевић: Уговори са куцачима су потписивани и у претходном
периоду а што се тиче машине сматра да неби донела неку уштеду.
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Стефан Поморишац: ако је цена иста боље да радимо сами и да лакше
контролишемо квалитет алкица.
Драган Стоичић: подсећа да је такмичарска комисија састављена од
представника свих округа како би радила што ефикасније. Сматра да је
такмичарска комисија добро одрадила посао, дисциплинска је такође завршила
посао а што се тиче алкица проблем је што произвођача има недовољно.
Радоје Марковић: сматра да је дошло време да се позабавимо стандардом
српских високолетача јер се тиме бавило још пре 40 година. Потребно је да
пронађемо себи место унутар власти било да је то министарство
пољопоривреде, екологије или спорта. На тај начин би држава могла да
помогне око организације и развоја голубарског спорта.
Срба Пантић: прича да је био у комисији за алкице у време јединственог
савеза и да су тада алкице завршаване до августа.
Дејан Марковић: предлаже да се ангажује већи број куцача.
Зоран Јаковљевић: предлаже да се више посветимо одгоју и здрављу
голубова и да у том смислу треба организовати трибине.
Драган Пурешевић: говори о трибинама које су раније организоване. У почетку
су биле масовно посећене а касније је интересовање опадало. Данас су
озбиљни голубари едуковани а они остали неби били заинтересовани. Што се
тиче алкица све дискусије се своде на то да се лоше ствари више не понове.
Доношење одлука у надлежности такмичарске комисије је врло тешко и да је то
велика одговорност. Такмичарска комисија је добро и одговорно радила.
Извештај о раду извршног одбора је прихваћен једногласно.
Извештај о раду такмичарског одбора је прихваћен једногласно.
Извештај о раду дисциплинског одбора је прихваћен једногласно.
Извештај о раду комисија за алкице је прихваћен једногласно уз напомену да
изнађе начин за ажурнију израду алкица.
Тачка 5.
Петар Ђаковић: има примедбе на расходе и сматра да треба штедети а
уштеђени новац донирати болесним члановима савеза или члановима њихових
породица. Инсистира на одржавању трибина о узгоју голубова и семинара за
судије.
Драган Куршиновић: захваљује се на сарадњи представницима свих округа и
редовном измиривању обавеза.
Драган Пурешевић: помогли смо неким општинским савезима као и болесним
члановима породица наших чланова у два наврата.
Финансијски извештај је прихваћен једногласно.
Одлука о усвајању завршног рачуна донета једногласно.
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Тачка 6.
Реч је узео председник надзорног одбора.
Стефан Поморишац: прегледана је документација и упоређена са стањем на
рачуну. Констатовано је да је све у реду. Стање на рачуну на дан контроле било
је 2.365.485 динара.
Извештај надзорног одбора прихваћен једногласно.
Тачка 7.
Није било дискусије по извештају судијске организације осим запажања Михајловић
Горана (округ 8) да је то једини извештај написан латининичним писмом.
Извештај судијске организације прихваћен једногласно.
Тачка 8.
Није било дискусије по извештају суда правде.
Извештај суда правде је прихваћен једногласно.
Председавајући је упознао чланове скупштине да Радојковић Драгољуб (поморавски
округ), члан суда правде, поднео оставку. За новог члана суда правде предложен је
Сафет Калић (Банатски округ).
Предлог је прихваћен једногласно.
Тачка 9.
Петар Ђаковић: сматра да у финасијском плану треба да постоји ставка
"буџетска резерва" чију би потрошњу контролисала буџетска комисија.
Стефан Поморишац: нисмо јавна институција да би морали да се
придржавамо закона о буџету и јавним набавкам. Можемо слободно да
располажемо својим средствима.
Владимир Поскурица: предлаже да се технички секретар плаћа из буџета
савеза а не из чланства што би била нова ставка у финансијском плану.
Предлог је стављен на гласање.
За предлог је гласало 5(пет) чланова скупштине док су остали били против те предлог
није прихваћен.
Финансијски план за 2018. годину прихваћен је једноглсно.
Тачка 10.
Председавајући је образложио предложене измене такмичарског правилника.
Миливој Богаднов: подсећа присутне да јавна расправа отвеорена 24.
децембра 2017. на седници извршног одбора.
Иван Михаиловић: подсећа да је био и предлог да у ситуацији када такмичар
не пријави број голубова који лете преко 12 сати односно 9 сати за јуниоре да
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се тај записник не одбацује уколико до тог момента такмичар има 5 исправних
голубова.
Драган Пурешевић: није било потребе да се то посебно додаје пошто је то
разјашњено кроз тумачење такмичарског правилника.
Пера Ђаковић: Подржава све предложене измене.
Предлог за измену члана 2 такмичарског правилника МОСС
Предлаже се измена 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.
Предлог је једногласно је прихваћен.
Предлог за измену члана 18 такмичарског правилника МОСС
Предлаже се измена члана 18. став 2. која гласи:
Ако су голубови који се не такмиче 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.
Предлог је једногласно је прихваћен.
Предлог за измену члана 35 такмичарског правилника МОСС
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.
Предлог је једногласно је прихваћен.
Представљени су предлози за такмичарског правилника балканског савеза и то да се
члану 5 додају ставови 3,4 и 5 који гласе:
o Такмичар који у једној години освоји највише рејтинг бодова из три постигнута
резултата (од тога најмање 2 из такмичења у организацији балканског савеза),
за првенство републичких савеза, Купа шампиона, Купа првака и првенства
Балканског савеза стиче титулу и диплому Шампион-шампиона Балканског
савеза коју му додељује Балкански савез за ту годину.
o Такмичару који у једној години освоји највише рејтинг бодова постигнутих за
првенство републичких савеза, Балканског савеза, Купа шампиона и Купа
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o

o

првака 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 јуниорским такмичењима.
Слава Милисављевић: ако се у сезони одржи два или више такмичења у
организацији балканског савеза имаћемо шампиона шампиона ако не, нећемо
имати.

Предлози за измену такмичарског правилника балканског савеза једногласно су
прихваћени.
Тачка 11.
Председавајући је известио чланове скупштине у вези иницијативе спајања МОСС и
ГСС. Спроведен је референдум на нивоу удружења и за спајање се изјаснило 56,5%
удружења што значи да референдум није успео. Став извршног одбора је да на то
питање треба овог момента оставити по страни. Процедура је спроведена крајње
демократски и резултати су прихваћени без примедби.
Петар Ђаковић: сматра да треба поново одштампати такмичарски правилник
у коме ће бити уврштене све досадашње измене.
Донета је одлука да свако удружење добије по један примерака такмичарског
правилника са пречишћеним текстом.

Седница је завршена у 14 сати и 10 минута.
Оверивачи:

Председавајући

1. Стојановић Љубиша

Пурешевић Драган

2. Лаза Ванцагић

Записничар
Драган Ђорђевић
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