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Б И Л Т ЕН 61
Међуокружног савеза одгајивача голубова
српских високолетача Србије - Јагодина

Извештај са Ванредне скупштине
Међуокружног савеза одгајивача
голубова српских високолетача Србије одржане 06. 09. 2014. године са почетком у
11 сати у Крагујевцу.
Предложени дневни ред предлагача Ванредне скупштине је допуњен и као
такав усвојен и гласи:
1. Отварање Ванредне скупштине МОСС-а
2. Извештај верификационе комисије
3. Избор радног председништва, записничара и оверача записника.
4 Извештај благајне за период од 01.01. до 01.09. 2014. године.
5. Предлог мера за превазилажење стања у МОСС-у и БС-у.
6. Подношење неопозиве оставке председника МОСС-а
7. Избор председника МОСС-а
8. Разно
Тачка 1.
Председник МОСС-а Мирољуб Шуловић је отворио Ванредну скупштину,
поздравио присутне и пожелео успешан рад скупштини.
Тачка 2.
Верификациона комисија је на основу прикупљених овлашћења
саопштила да скупштини присуствује 39 делегата, од укупно 53 делегата, колико
броји скупштина, чиме је остварена потребна већина за одржавање исте.
Одсутни делегати: Београдски округ 1, Банатски округ 2, Мачвански округ
1, Поморавски округ 2, Нишки округ 4, Подунавски округ 3 и Расински округ 1
делегат.
Тачка 3.
У радно председништво поред председавајућег скупштине Мирољуба
Шуловића (5) изабрани су : Митковић Саша (11) и Пурешевић Драган (13). За
записничара изабран је Васић Небојша (8) , а оверивачи записника су Куршиновић
Драган (3) и Ракић Милан (1).
Тачка 4.
Из финансијског извештаја делегати су уочили да је потрошено више од
предвиђеног за путне трошкове судија нарочито у организацији такмичења БС-а,

где је драстично премашен финансијски план, јер Такмичарска комисија није водила
рачуна о делегирању судија , па су поједине комисије путовале и по 300 километара
у једном правцу, да је Такмичарска комисија прегломазна и да се број чланова исте
треба смањити у циљу смањења путних трошкова, да се превише троши на
награде-пехаре и да се додељују и награде које нису предвиђене Такмичарским
правилником.
Очекивани приходи од треће туре алкица у новембру неће бити довољни да
се покрију предвиђени трошкови до краја марта месеца наредне године. Због тога
ће морати да се одвоје средства из прихода за 2015. годину (од наручених алкица
прве туре до 15. марта)
Као закључак је констатовано да се у наредном периоду поведе много више
рачуна о трошковима и уштеди баш на овим ставкама где се највише трошило.
Тачка 5.
Предлагачи захтева за одржавње скупштине, који је у писаној форми
достављен делегатима као материјал су и усмено образлагали своје захтеве
наводећи да је криза у којој се сада налазимо почела уласком Николе Џомбе у
органе савеза, који је на седницама ИО и Такмичарске комисије спроводио
самовољу, наметао личне ставове не бирајући средства да стигне до циља. После
оставке Јована Баља на место председника Такмичарске комисије МОСС-а (под
притиском Николе Џомбе), новоизабрани председник није предложио Николу Џомбу
за члана Такмичарске комисије, али је зато на ИО извршен притисак за проширење
Такмичарске комисије, тако да је Никола Џомба постао члан исте.
Криза у раду МОСС-а пренела се и на БС. Јавни наступи Николе Џомбе,
његово омаловажавање људи и резултата осталих чланица БС-а довело је до тога
да БиХ већ две године не учествује у раду и такмичењима БС-а, а и Црна Гора је на
ивици изласка. На седници ИО БС-а која је одржана без кворума уз учешће људи
који нису легитимни чланови ИО БС-а изабрана је Такмичарска комисија БС-а у коју
је опет ушао Никола Џомба.
Такмичење за младе од 11-18 година које је замишљено као пропагандно
такмичење да мотивише младе голубаре постало је супротност свега замишљеног
и нема везе са такмичењем, наградама, рангирањем и др.
Из свега изнетог предлагачи сматрају да Никола Џомба представља сталну
опасност за стабилност МОСС-а и као излаз из свега овога предлажу скупштини да
да усвоји одлуку да Бачки округ делегира новог делегата.
У опширној дискусији која је потом уследила Никола Џомба је негирао
наводе предлагача истичући да у својим наступима није прекршио Статут , као и да
против њега није покренут ниједан дисциплински поступак и да није растурио стари
савез. Напротив, истакао је да се увек трудио да оно што ради буде исправно и
корисно за МОСС и БС.
Поједини делегати су подржавали замерке предлагача, док су неки од
присутних одбијали замерке као неосноване.
Већина делегата је ипак истицала да је савез радио добро и да су се
проблеми углавном превазилазили и решавали у ходу. Проблеми који су се у задње
време нагомилавали су последица пропуста до сада изнетог, кулминирали су и
довели до овога и да је ово добра прилика да се прекине са лошим навикама из
прошлости и крене у нормализацију односа у савезу.
Испред Шумадијског округа и у лично име Мирољуб Шуловић је предложио
да окружни савези за изборну скупштину МОСС-а у марту следеће године предложе
младе,образоване и способне људе, који ће их представљати у ИО-у, да са њима
савез крупним корацима крене напред и буде успешнији у раду. Овај предлог је
наишао на опште одобравање присутних делегата уз препоруку Окружним савезима

да тако и поступе, јер су се досадашњи представници, који су већ били једном или
више пута чланови ИО доста потрошени и да су изгубили елан, али да својим
искреним и конкретним саветима, као и скуством могу да допринесу да младе снаге
поведу савез напред.
Пошто је по овој тачки завршена дискусија донета је одлука (члан 15 став 3
статута МОСС-а) да се:
- захтева од Бачког округа да уместо Николе Џомбе у скупштину
МОСС-а делегира новог делегата.
За овај предлог се гласањем изјаснила већина, тачније 24 делегата па он
постаје обавезујући (члан 13 тачка 2 статута МОСС-а)
Тачка 6.
Прдседник ИО-а МОСС-а Мирољуб Шуловић поднео је неопозиву оставку,
која је једногласно прихваћена.
Тачка 7.
Приступило се избору новог председника ИО-а МОСС-а (члан 22 тачка 5).
Предложена су три кандидата, од којих су два одбила , а треће предложени Драган
Пурешевић је прихватио кандидатуру. Приступило се гласању и од 39 присутна, 30
делегата је гласало за избор Драгана Пурешевића за председника МОСС-а, 7 је
било уздржано, а 2 је било против.
Избором за председника ИО МОСС-а Драган Пурешевић је поднео оставку
на место председника Надзорног одбора. На место председника Надзорног одбора
изабран је Милија Стојановић (5)
Драган Мирковић представник Колубарског округа (13) је поднео оставку на
место члана ИО-а у МОСС-у, јер је Драган Пурешевић из истог округа (члан 25 став
2 статута МОСС-а). Оставка је једногласно прихваћена.
Новоизабрани председник ИО МОСС-а се захвалио присутним делегатима
на указаном поверењу, уз обећање да ће уложити сву снагу и умеће да до изборне
скупштине у марту у организационом и финансијском делу савез учини стабилнијим.
Тачка 8.
Једно од важнијих питања под овом тачком је питање даљег опстанка
Балканског савеза. Нови председник ИО МОСС-а се обавезао да ће разговарати са
чланицама (БиХ и ЦГ) и да ћемо до редовне годишње скупштине по том питању
имати јаснију ситуацију.
Скупштина је завршила рад у 15 сати и 50 минута.

Оверивачи записника:
1. Драган Куршиновић
2. Милан Ракић

Записничар:
Небојша Васић

ОБАВЕШТЕЊЕ
Разматрајући по приговорима на незваничну ранг листу сениорског првенства
МОСС-а (члан 42. Такмичарског правилника), Такмичарска комисија МОСС-а је на
састанку од 09.09.2014. године прихватила приговоре такмичара по записницима:
3/3 – Бранислава Ристивојевића СРБ–41 (12,54), 5/64-Александра Богдановића
СРБ-822 (12,33) и Драгољуба Тасића СРБ–855 (9,11) и верификовала постигнуте
резултате.
Овим резултатима је допуњена незванична ранг листа, чиме је проглашена и
званична ранг листа сениорског првенства МОСС-а.
Остали нерангирани резултати такмичара по записницима: 1/22-Саве
Добрића СРБ-64, 1/30-Ранка Микића СРБ-127, 1/31-Милосава Богдановића СРБ127, 1/35-Антић Саше СРБ-124, 1/52 Драгише Симића СРБ-109, 2/27-Благоја
Величковића СРБ-713, 3/14-Илије Милера СРБ-137, 3/24-Слободана Савића СРБ189 и 3/26-Ненада Новаковића СРБ-342 прослеђују се Дисциплинској комисији на
решавање због не уписивања у записник да голубови лете преко 12 сати.
Записници 1/28-Зорана Стевановића СРБ-805 и 3/46 Ђорђа Качаревића СРБ819 због преправки у рубрици – ВРЕМЕ, такође се упућују Дисциплинској комисији
на решавање.
Такмичарска комисија МОСС-а

Разматрајући по приговорима такмичара и Такмичарске комисије МОСС-а на
незваничне ранг листе Купа првака, сениорског првенства МОСС-а и такмичења за
младе од 11-18 година са сениорима, Такмичарска комисија БС-а на састанку од
09.09.2014.године, је прихватила приговор Такмичарске комисије МОСС-а да се
сходно УПУТСТВУ(у записнике уписивати и пријавити штабу све голубове који лете
преко 12сати) заузме исти став и примене исте критеријуме приликом верификације
резултата и исте не прихвати, повуче са незваничне ранг листе и без тих резултата
усвоји званичне ранг листе.
Дисциплинској комисији БС-а прослеђују се на решавање записници: 2/1Перице Радовановића СРБ-196, 5/18 - Дејана Глишовића СРБ-665, 5/24-Мирољуба
Шулувића СРБ-665, 7/9-Горана Вучића СРБ-579, 8/5-Дарка Станковића СРБ-333 и
11/7-Славољуба Јовановића СРБ-582 са сениорског првенства БС, записник 11/1Немање Радмановића СРБ-355 са првенства –млади од 11-18 година са сениорима
и записници 3/2-Момчила Кромека СРБ-41 и 3/5-Драгана Андрића СРБ-327 са Купа
првака а због не уписивања у записник да голубови лете преко 12 сати .
Дисциплинској комисији БС-а се прослеђују на решавање и записници: 2/14Драгана Станојевића СРБ-461 и 5/33 Александра Богдановића СРБ-822 због
неисправног вођења записнока, а записник 3/21-Ђорђа Качаревића СРБ-819 због не
враћања обележавајућих алкица штабу, сви са сениорског првенства БС.
Прихваћен је приговор и верификован резултат 10,32 по записнику 3/13Веселена Алимпића СРБ 412.
Такмичарска комисија БС

