Међуокружни савез одгајивача голубова
српских високолетача - Јагодина

Извод из записника
са седнице извршног одбора Међуокружног савеза одгајивача голубова српских
високолетача Србије одржаног 9.2.2019.године са почетком у 11 сати у Јагодини.
Присутни : Драган Пурешевић (13) председник ИО МОСС, Милан Ракић и Зоран
Тешић (1), Лазар Ванцагић (2), Илија Ковановић (3), Ненад Страиновић (4), Владимир
Поскурица (5), Душан Карапанџић (6), Момчило Симоновић и Милош Андрејевић (7) ,
Горан Михајловић и Драган Стојичић (8), Жељко Благојевић (10), Ненад Рајковић (12)
и Есмир Мекушић (14)
Оправдано одсутни: Мирослав Црњански (11) и Јовић Милан (9)
Седницу је отворио председник МОСС Драган Пурешевић и известио да је
присутно 15 од 17 чланова извршног одбора, те да је задовољен кворум и да извршни
одбор може да настави са радом.
Предложио је дневни ред као у позиву за седницу и како није било предлога за
допуну дао је предлог на гласање.
Предложени дневни ред је ЈЕДНОГЛАСНО усвојен.
Дневни ред:
1. Усвајање записника са претходне седнице извршног одбора
2. Финансијски извештај за период од 1.1.2019. до 31.1.2019. године
3. Усвајање финансијског извештаја и завршног рачуна за 2018. годину
4. Извештај о раду извршног одбора у 2018. години
- извештај такмичарског одбора
- извештај дисциплинске комисије
- извештај комисије за алкице
5. Дискусија по поднетим извештајима и усвајање истих
6. Предлог финансијског плана за 2019. годину
7. Информације о припремама за одржавање редовне и свечане скупштине
МОСС-а
8. Усвајање коначног текста измена и допуна такмичарског правилника
9. Разно
Тачка 1.
Драган Пурешевић је констатовао да је текст записника са претходне седнице
објављен у Билтену МОСС бр. 83. Пошто није било примедби једногласно је усвојен
записник са текстом како је објављено у Билтену бр. 83.
Тачка 2.
Драган Пурешевић констатује да је финансијски извештај достављен уз позив за
седницу и нема потребе да се се чита по ставкама. Стање благајне на дан 31.01.2019.
године је 3.070.583,00 РСД. Оваквом резултату допринело је отказивање сениорског и
јуниорског првенства. Уколико се усвоје предложене измене такмичарског правилника
пошто ће сваке друге године бити организовано једно такмичење више, мора се
приступити повећању цене алкица у наредном периоду, јер се из садашње цене
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алкица немогу покрити сви неопходни трошкови. Очекивани трошкови у наредном
периоду следећи: путни трошкови текуће седнице ИО, путни трошкови радног дела
скупштине и трошкови свечаног дела годишње скупштине, израда рејтинг листе и
завршног рачуна.
Тачка 3.
Драган Пурешевић је позвао чланнове да се гласањем изјасне о представљеном
финансијском извештају на основу ког је урађен завршни рачун који скупштина треба
да усвоји.
Финансијски извештај је УСВОЈЕН једногласно.
Предлог скупштини за усвајање завршног рачуна је УСВОЈЕН једногласно.
Тачка 4.
Извештај председника Извршног одбора и извештаји такмичарског и дисциплинског
одбора су достављени у писаном облику уз позив за седницу.
Тачка 5.
Драган Пурешевић је скренуо пажњу да је у периоду мандата извршног одбора поред
пуно добрих било и ствари којима се не можемо поносити. Сматра да у наредном
пероду треба дати шансу новим технологија како би се олакшало суђење и степен
регуларности подигао на виши ниво.
Драган Ђорђевић је говорио о тренутној понуди ГПС уређаја за праћење лета
голубова који су наменски развијани за писмоноше. Такве уређаје је могуће
искористити у пројекту за прецизније одређивање висина на којима лете српски
високолетачи како би се метеоролозима давали прецизнији захтеви за израду
временске прогнозе. За масовну примену у такмичењу неопходно је урадити идејни
пројекат у коме би се тачно утврдили потребни параметри и начин на који би се
анализирали и презентирали. На основу тога би се израдио пројектни задатак који би
укључио и потребне количине а на основу њега би се затражила понуда релевантних
произвођача. Сасвим сигурно се то не може реализовати у кратком временском
периоду али сигурно је време да се почне рад на увођењу нових, модерних
технологија.
Милан Ракић сматра да савез нема финансијске могућности да то испрати па
предлаже да такмичари партиципирају у трошковима.
Ненад Страиновић предлаже да формира посебан буџет за технолошки напредак у
који би се акумулирала средства преостала од неодржаних такмичења.
Драган Стојичић подржава идеју као прогресивну и сматра да треба остати на трагу
те идеје.
Тешић Зоран као председник такмичарског одбора понавља да су се он и остали
чланови приликом доношења одлука руководили исклључиво временском прогнозом и
да код такмичења у организацији МОСС и БС не може бити импровизација. Истиче да
је било судија добровољаца који су се због различитих мотива пријављивали да суде и
да су захваљујући њиховом учешћу такмичења била регуларнија.
Душан Карапанџић пита у вези избора прогнозера и када почиње израда временске
прогнозе за голубаре.
Чланови извршног одбора су заузели став да се од прогнозера захтева да са
прогнозом почне од 1. априла 2019. године.
Извештај о раду извршног одбора је УСВОЈЕН једногласно.
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Извештај такмичарског одбора је УСВОЈЕН једногласно.
Тешић Зоран је изнео озбиљне примедбе на рад дисциплинског одбора и суда правде
наводећи да га зову људи са свих страна и да се жале на непоштовање рокова као и
да суд правде не доноси коначне одлуке него предмете враћа одерђеним органима на
поновљено одлучивање.
Пурешевић Драган је констатовао да је председник дисциплинског одбора поднео
писани извештај али да није могао да присуствује седници. Напомиње да је
председник суда правде присутан па може да каже нешто о раду истог.
Драган Ђорђевић напомиње да је суд правде орган скупштине а не извршног одбора
али да ће као председник суда говорити о његовом раду. Каже да претпоставља ко се
и због чега жалио али да су сви случајеви који су стигли до суда правде наведени и
образложени у писаном извештају који је достављен техничком секретару. Наводи да
су пред суд правде МОСС стигла четири предлога и на основу њих покренута четири
поступка. Три од четири поступка су окончани и то у једном случају је потврђена а у
једном побијена одлука другостепеног органа. У једном случају је уложен приговор на
рад и начин доношења одлука такмичарског, дисциплинског и извршног одбора и
презнтиране су чињенице од посебног значаја које нису узимане у обзир у процесу
одлучивања. У овом случају је наложено извршном одбору да преко својих органа
испита истинитост навода и у случају потврде понове поступак. Случај је окончан
потврдом да се поступило по налогу суда правде. У четвртом поступку се чека на
исход покушаја договора супротстављених страна. На основу изложеног сматра да је
показано да наведене примедбе не стоје. На крају је истакао да појединци који су се
често жалили на поступање суда правде нису били актери ниједног поступка пред
овим судом у претходне три године.
Извештај дисциплинског одбора је УСВОЈЕН једногласно.
Извештај комисије за алкице поднео је Небојша Ђорђевић и истакао да је задовољан
квалитетом и динамиком израде алкица. Број испоручених алкица по окрузима
приказан је у писаном извештају.
Владимир Поскурица има примедбу на квалитет алкица које су испоручене неким
удружењима у Крагујевцу.
Драган Куршиновић сматра да треба захтевати од свих произвођача (куцача) да
набаве исти алат односно да ознаке буду исте величине, облика и квалитета.
Драган Пурешевић предлаже закључак да смо задољни квалитетом алкица осим
једне мање количине испоручене ОС Крагујевац. Закључак је усвојен ЈЕДНОГЛАСНО.
Тачка 6.
Писани предлог финансијског плана достављен је члановима извршног одбора. Како
није било предлога за измену предлог је стављен на гласање.
Предлог финансијског плана је ЈЕДНОГЛАСНО усвојен.
Тачка 7.
С обзиром да представник организатора редовне и свечане скупштине из оправданих
разлога није присуствовао седници, Драган Куршиновић је присутне известио да је
обишао обе сале и да се уверио да припреме теку како је предвиђено.
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Тачка 8.
Пурешевић Драган је изнео да се у пракси догађа да један број општинских савеза
одржи сениорско првенство у првом термину док најчешће мањи број, а често само
један општински савез одложи такмичење за резервни термин. Деси се да се време
погорша па се сениорско првенство округа не одржи. Предлог је да у ситуацији када
2/3 општинских савеза, чланица округа, одржи такмичење у првом термину, следеће
недеље се одржава сениорско првенство округа.
ИО је утврдио предлоге за јавну расправу:
- за измену члана 58 такмичарског правилника: под тачком два као став два
додаје се текст "У случају да 2/3 општинских савеза односно такмичара одржи
такмичење у првом термину наредне недеље се одржава сениорско првенство
округа. Општински савези који нису одржали такмичење у првом термину, као
резервни термин могу искористити прву слободну недељу по одржаном
сениорском првенству округа." Предлог усвојен ЈЕДНОГЛАСНО
- за измену члана 58 тачка 6 такмичарског правилника: уместо "Куп првака
општинских и окружних савеза недељу дана после одржаног првенства БС, са
следећом недељом као резервним термином." треба да стоји "Куп првака
општинских и окружних савеза недељу дана после одржаног Купа првака, са
следећом недељом као резервним термином."
ИО је по одржаној јавној расправи донео одлуку да предложи скупштини МОСС да
иста подржи измену и допуну такмичарског правилника БС и то:
- члан 1 став 2 уместо "Куп првака савеза и Куп шампиона организује се и
спроводи сваке четврте године с тим што размак између тих такмичења мора
бити две године." треба да стоји "Куп првака савеза и Куп шампиона организује
се и спроводи сваке друге године с тим што размак између тих такмичења мора
бити једна година."
- и члан 1 став 3 уместо "У Купу шампиона могу учествовати сви такмичари
чланица БС који су поред осталих предвиђених услова бар једанпут освојили
шампионску категорију у циклусу између два одржавања Купа шампиона
(претходне четири године)" треба да стоји "У Купу шампиона могу учествовати
сви такмичари чланица БС који су поред осталих предвиђених услова бар
једанпут освојили шампионску категорију у циклусу између два одржавања Купа
шампиона (претходне две године)". Предлог усвојен ЈЕДНОГЛАСНО
- донета је одлука да уколико се предложене измене усвоје исте на снагу ступају
1.05.2019. године. Одлука је донета са 12 гласова ЗА и 3 гласа ПРОТИВ.
Тачка 9.
- Колубарски округ је поднео захтев за тумачење Статута општинских и окружног
савеза. ИО МОСС је наведене одредбе протумачио на следећи начин: право на
новог представника стиче се када се одређена квота прекорачи за једног члана
(нпр: ако удружење на 10 чланова има једног представника у скупштини
општинског савеза, онда за 11-20 чланова има 2 представника, 21-30 има 3
представника итд). Тумачење је прихваћено једногласно.
- Тешић Зоран је поставио питање зашто се тај принцип не примењује у свим
општинским и окружним савезима. На то му је Пурешевић одговорио да то није
могуће јер се у појединим општинским савезима због малог броја чланова мора
применити паритетни принцип, нпр: општински савез броји 3 удружења и мање
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од 100 чланова, онда је свако удружење у скупштини општинског савеза
заступљено нпр. са по 3 до 5 представника јер да је примењен пропорционални
принцип скупштина би бројала 4-6 представника из којих није могуће
формирати извршни одбор, надзорни одбор, такмичарску и дисциплинску
комисију.
Драган Куршиновиће је изнео захтев ОС Шабац за тумачење такмичарског
правилника у вези изјашњавања такмичара о наставку такмичења након 5
исправних голубова.
Констатовано је да је тумачење дато у Билтену 82.
по захтеву ОС Шабац за оцену записника са такмичења код Андрић Драгана
констатовано је да судије нису записник водиле по редоследу радњи како је
предвиђено такмичарским правилником али да оне не утичу на то резултат
буде рангира од стране такмичарског одбора.
донета је одлука да право на бесплатене улазнице за свечану скупштину МОСС
и БС имају чланови скупштине МОСС, чланови ИО, прваци преко 60 година и
секретари округа.
једногласно је донета одлука да надокнада за техничког секретара буде 800,00
динара по удружењу.
размотрен је захтев Златиборског округа за финансијску помоћ. На основу
излагања представника Златиборског округа закључено је да нема основа за
финансијску помоћ.
Стојичић Драган је изнео запажање да када има има проблема у бази,
појединци се обрате фунционерима износећи нетачне или делимично тачне
чињенице. Стога је замолио фукционере савеза да се не мешају и не дају
савете појединцима који их зову и представљају ситуацију у свијим срединама
онако како њима одговара Када са добијеним саветима и тумачењима дођу на
седницу удружења, општине или округа и изазову још веће неспоразуме и хаос.
Тешић Зоран подсећа да је савез нарастао и да се број чланова приближио
цифри од 12 000 а да савез нема свој дом. Пренео је да има сазнања да је
објекат где је тренутно седиште у процесу реституције и да ће веровтно бити
враћен власницима. Сматра да би било добро да голубари имају свој дом и
предлаже да се међу чланством покрене донаторска акција како би се прикупио
новац којим би се купио плац и започела изградња. Изнео је да на подручју
Београда има неколико занимљивих локација.
Ненад Страиновић подржава идеју да голубари треба да имају свој дом али да
Београд лош избор који би довео до озбиљног разилажења а можда и цепања
савеза.
Дискусију Страиновића су подржали представници из Ниша, Лесковца и
Пожаревца. Милан Ракић је предложио да се пронађе плац у околини
Пожаревца, близу аутопута а да ће он изградити дом адекватног капацитета.
Дускусија је завршена закључком да идеја није лоша али не треба журити са
реализацијом и плац треба тражити између Баточине и Ћуприје.
налаже се Општинском савез Зајечар да спроведе одлуку Суда правде МОСС
од 10.2.2018.године.

Седница је завршена у 15:00 часова.
Записничар
Драган Ђорђевић
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Резервације улазнице за свечану скупштину МОСС и БС код Ђорђевић Драгана
на телефон 062 457 167.
Продаја карата за свечану скупштину МОСС и БС по цени од 1.900,00РСД почиње
17.марта 2019. године.
Поруџбине алкица у првој тури за 2020 годину доставити до 15.марта 2019.
Уплату алкица у првој тури за 2020 годину извршити до 15.марта 2019. на текући
рачун МОСС.
Надокнаду за техничког секретара у износу од 800,00РСД по удружењу извршити
до 15.марта 2019. на рачун техничког секретара.
Преко савеза можете наручити дипломе и чланске карте по цени од 20 динара,
комплете записника по цени од 10 динара, 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
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