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Б И Л Т ЕН 65
Међуокружног савеза одгајивача голубова
српских високолетача Србије - Јагодина
Извод из записника

Са дванаесте редовне годишње скупштине МОСС-а одржане 14.03. 2015. године са
почетком у 11 сати у Крагујевцу.
Предложен је следећи дневни ред:
1. Отварање скупштине и избор верификационе комисије, радног председништва,записничара и два оверивача записника.
2. Извештај верификационе комисије.
3. Усвајање пословника о раду.
4. Извештај о раду:
- Извршног одбора
- Такмичарске комисије
- Дисциплинске комисије
- Финансијски извештај за 2014.годину
- Комисије за алкице
5. Извештај судијског одбора
6. Извештај суда правде
7. Извештај Надзорног одбора
8. Дискусија по извештајима и њихово усвајање
9. Предлог финансијског плана за 2015.годину и његово усвајање
10. Избор председника Извршног одбора
11. Избор чланова Извршног одбора
12. Избор делегације МОСС-а у скупштину БС-а и предлог МОСС-а за председника и
чланова Извршног одбора БС-а
13. Избор председника и чланова Судијског одбора
14. Избор чланова Надзорног одбора
15. Усвајање измена и допуна Такмичарског правилника (члан 59 тачке 1,2,3 и 4) у
начелу
16. Усвајање измена и допуна Такмичарског правилника (члан 59 тачке 1,2,3 и 4) у
појединостима
17. Разно.
Тачка 1.
Скупштину је отворио председник Пурешевић Драган који је поздравио присутне
делегате и позвао их да минутом ћутања одају почаст преминулим голубарима између две
скупштине.
Након тога је питао делегате да ли има предлога за измену и допуну дневног реда.
За реч се јавио Илић Драган који је изнео два предлога за допуну дневног реда.
Председавајући је предлагачу предложио да се о овим предлозима расправља у оквиру
извештаја о раду Дисциплинске комисије и раду ИО, што је предлагач прихватио, па је
дневни ред прихваћен као у позиву.
Дневни ред је једногласно усвојен.
У верификациону комисију је предложен Антић Момчило, Поморишац Стефан и
Мирковић Драган.

У радно председништво су предложени: Пурешевић Драган (председник),
Михаиловић Иван и Живковић Бобан.
За записничара је предложен Куршиновић Драган, а за овериваче записника
Ванцагић Лазар и Станић Мирослав.
Сви предложени су једногласно изабрани.
Тачка 2.
Верификациона комисија је је известила скупштину да скупштини присуствује 54 од
57 делегата колико броји скупштина МОСС-а. Одсутна су два делегата из Подунавскобраничевског округа. Председавајући је обавестио верификациону комисију да делегат
Бачког округа Џомба Никола по одлуци скупштине од 06.09.2014.године не може
учествовати у раду скупштине, јер Бачки округ није спровео одлуку скупштине МОСС-а,
иако је то од њега тражено, тако да из Бачког округа у раду ове скупштине могу учествовати
2 делегата.
Тачка 3.
Како би скупштина радила што ефикасније предложен је пословник о раду
скупштине. Пошто није било предлога за његову измену и допуну исти је једногласно
усвојен.
Пошто се тачке 4,5,6 и 7 односе на извештаје о раду ИО и његових комисија као
органа скупштине, то је одлучено да се по овим тачкама дневног реда води обједињена
расправа, а да усвајање извештаја буде појединачно.
У оквиру ових тачака у дискусији су учествовали Станић Мирослав, Страиновић
Ненад, Илић Драган, Ракић Милан, Тешић Зоран, Поморишац Стефан, Бојковић Славиша,
Митковић Саша, Станковић,Драган, Вукашиновић Топлица, Карапанџић Душан, Ђаковић
Петар, Ђорђевић Небојша, Крстић Милашин, Петковић Братислав, Марковић Радоје,
Стојичић Драган и Филиповић Небојша.
Станић Мирослав је изнео примедбу на извештај комисије за алкице у којем стоји
само колико је алкица који округ поручио. Председавајући му је одговорио да је примедба
на месту , али да се ова комисија, према његовим сазнањима није састајала у 2014.години.
Страиновић Ненад је тражио да се испита набавка цеви за алкице, као и све
уплате око годишње скупштине (Шумадија-сајам). Изнео је још и примедбе на рад
Дисциплинске комисије и техничког секретара.
На ова питања одговор председавајућег је да у судској пресуди стоји да је бивши
председник кажњен као одговорно лице, а у извештају НО стоји шта је и колико плаћено
за наведену скупштину.
Илић Драган је истакао да су Дисциплинска комисија и ИО грубо прекршили
Дисциплински правилник приликом одлучивања у првом и другом степену по дисциплинској
пријави Такмичарске комисије по питању јављања штабу за лет голубова преко 12 сати за
сениоре и преко 9 сати за јуниоре, а која се поред пријаве штабу морала уписати и у
записник. Дискусију Илића су у целости подржали Тешић Зоран и Ракић Милан, који су
затражили да се постигнути резултати пониште. Илић је још затражио и да се укину
такмичења за младе до 18 година за првенства МОСС-а и БС-а.
Одговор на ове дискусије је био да резултате скупштина не може да поништи, јер
то није у њеној надлежности. Доношењем овакве одлуке грубо би се прекршио статут
савеза, као и Дисциплински правилник, што председник савеза нипошто не жели учинити,
јер је он између осталог дужан поштовати законитост рада савеза. Предлагачима је
предочено да је по овом питању покренут поступак код Суда правде. Што се тиче предлога
да се такмичарима до 18 година не дозволи такмичња за МОСС и БС, ова одредба је
саставни део Такмичарског правилника и иста се може променити кроз измене овог акта
која је планирана у 2015.години, а никако на овој скупштини.
За дискусију се јавио Џомба Никола , али му је председавајући рекао да он не
може учествовати у раду скупштине, јер Бачки округ није поступио по одлуци скупштине
МОСС-а. Председавајући је, да не би кршио пословник таржио да се скупштина изјасни о
томе да ли да Џомба Никола добије реч. Скупштина је једногласно одлучила да се Џомби
Николи да реч, што је он искористио, наводећи да каже како су његова права повређена и
да ће користити све правне могућности да их оствари. На његову дискусију се надовезао
Митковић Саша који је тражио да савез писмено одговори Бачком округу зашто Џомба
Никола није делегат.
Председавајући је одговорио да је савез то већ учинио неколико дана пре
скупштине МОСС-а, али ће то учинити и након скупштине.
Поморишац Стефан је изнео примедбу на финансирање Балканског савеза и да
нас тај савез пуно кошта.

Одговорено му је да МОСС финансира БС са више средстава од савеза ЦГ и
савеза БиХ, јер и у раду и у такмичењу овог савеза МОСС учествује са највећим бројем
делегата и такмичара.
Станковић Драган је изнео примедбе на одлуке Суда правде које се односе на неке
поступке у Мачванском округу.
Председник Суда правде Вукашиновић Топлица је рекао како су у тим поступцима
направљени одређени пропусти због којих је суд донео такве одлуке. Реплицирао му је
Куршиновић Драган изражавајући своје неслагање са одлукама Суда правде у вези
Мачванског округа.
Карапанџић Душан у својој дискусији сматра да се одлука о пријављивању лета
голубова преко 12 сати-сениори, односно 9 сати-јуниори, мора уградити у Такмичарски
правилник, како би била валидна. Такође сматра да је учиуњен пропуст што је првенство
МОСС-а – сениори пуштено, у првом термину, јер је дан у већем делу Србије био лош,
зашта највише окривљује прогнозера.
На ову дискусију Страиновић Ненад је додао да је одлуку о пуштању донео на
основу одлуке већине региона , а такође сматра да је прогнозер промашио прогнозу за део
централне и јужне Србије.
Митковић Саша сматра да је одлука Дисциплинске комисије по питању лета
голубова преко 12, односно 9 сати лета исправна, а од председника Суда правде затражио
је одговор докле се стигло са овим предметом. Вукашиновић је одговорио да је од
техничког секретара затражио додатне акте и записнике како би суд донео правичну одлуку.
Ђаковић Петар је замерио што цена алкице за 2016.годину није донешена од
стране скупштине, па да се тек онда крене са наручивањем. Истакао је још и то како му
никако нису јасне поделе око гласања по појединим скупштинским одлукама и да није
задовољан радом ИО и радом НО у 2014.години.
Ђорђевић Небојша је изнео како је често имао примедбе на финансијске
извештаје, али га нико није озбиљно схватао.
Богданов Моливој тражи да се у будуће поштује скупштинска одлука о
пријављивању лета голубова преко 12 , односно 9 сати.
Председник је Ђаковић Петру одговорио да је тачно да није поштован редослед
доношења одрђених одлука, али да је то било једино могуће решење имајући у виду да
савез на рачуну нема расположивих новчаних средстава и да нисмо одмах применили
одлуку ИО о поскупљењу алкица не би смо могли да одржимо свечану скупштину, нити би
могли платити већ одавно приспеле обавезе према израђивачима алкица, нити би имали
од чега обезбедити наградни фонд за 2014.годину.
Бојковић Славиша је затражио да се уведу контролне комисија од стране
Општинских савеза како би се контролисала такмичења у удружењима.
Одговорено му је да се скупштина о овом предлогу не може изјашњавати ,али да
ОС Зајечар може овај предлог доставити МОСС-у као предлог за измену и допуну ТП.
Крстић Милашин тражи да делегати приликом дискусије устану и на тај начин
испоштују ову скупштину, као и то да се дискусија по овој тачки дневног реда закључи и да
се предлози одлука ставе на гласање.
Председавајући се сложио са предлогом Крстића, закључио је расправу и прешло
се на гласање по конкретним предлозима одлука.
Предлог1.
- да путне трошкове делегата за данашњу седницу скупштине сноси МОСС.
26 гласало,,ЗА,, ,18 гласало ,,ПРОТИВ,, ,10 уздржаних. Предлог УСВОЈЕН.
Предлог 2.
- да се првенство Балкана – сениори одржи одмах после првенства Србије без
обзира да ли су одржана републичка такмичења ЦГ и БиХ је усвојен већином.
Предлог 3.
- да се у будуће штампа само стална рејтинг листа и то једна листа по ОС, а да се
укине петогодишња рејтинг листа.11 гласало,,ЗА,, 43 ,,ПРОТИВ,, ,предлог одбијен.
Предлог 4.
- да се у будуће штампа само стална рејтинг листа и то једна листа по удружењу, а
да се укине петогодишња листа. Предлог једногласно УСВОЈЕН.
Предлог 5.
- да се угаси Балкански савез. 13 гласало ,,ЗА,, 36 ,,ПРОТИВ,, 5 ,,уздржаних,, предлог ОДБИЈЕН.
Предлог 6.
- да се укине скупштинска одлука за јављање штабу лета голубова преко 12 сати
сениори и 9 сати јуниори, која се поред јављања штабу мора уписати и у записник
13 гласало ,,ЗА,, 36 ,,ПРОТИВ,, 5 ,,уздржаних,, - предлог ОДБИЈЕН.

Предлог 7.
- да се техничком секретару за 2015.годину уплати по 500 динара од удружења, а
200 динара да удружење уплате савезу. 28 ,,за,, 5 ,,против,, 6 ,,уздржаних,,
предлог УСВОЈЕН.
Предлог 8.
- да се одлуке о награђивању донете 2012.године ставе ван снаге, а да се награде
додељују искључиво према Такмичарском правилнику. Предлог једногласно
УСВОЈЕН.
Предлог 9.
-да МОСС не финансира БС. 4 ,,ЗА,, , 50 ,,ПРОТИВ,,. Предлог ОДБИЈЕН.
Пре изјашњавања о закључку да ли су ДК и ИО грубо прекршили ДП и статут за
реч се јавио Филиповић Небојша који сматра да скупштинска одлука не може бити старија
од аката који су на снази и да ту одлуку треба што пре уградити у ТП.
Након ове дискусије председавајући је дао предлог закључка на глсање који гласи:
ДК и ИО су приликом одлучивања у првом и другом степену по дисциплинској пријави
поднетој од стране Такмичарске комисије МОСС-а, а која се односи на пријављивање
штабу лета голубова преко12 сати-сениори и преко 9 сати-јуниори, а која се поред пријаве
мора уписати и у записник, грубо прекршили статут и ДП МОСС-а. Закључак УСВОЈЕН.
Тачка 9.
Председавајући је у оквиру ове тачке истакао да су приходи и расходи прављени
на основу показатеља прихода и расхода у предходној години, али је коригован великим
мерама штедње на свим позицијама. Овакав финансијски план је направљен на бази цене
алкица за 2016.годину, по цени од 18 динара по комаду. Такође сматра да су позиције
финансијског плана подложне променама и да тражи да скупштина овласти ИО да током
године уколико се за то укаже потреба исти изврши ребаланс.
Предлог једногласно УСВОЈЕН.
Митковић Саша предлаже да се укину бесплатне карте за свечану скупштину, а
Ђорђевић Небојша да се уведе такмичарска такса за МОСС и БС. Преовладало је
мишљење да ови предлози буду тема за наредни период, а да би се ове одлуке донеле и
примениле само у случају веома тешке финансијске ситуације у савезу.
Финансијски план за 2015.годину једногласно УСВОЈЕН.
Тачка 17.
Пошто је садашњи технички секретар Радојковић Драгољуб изјавио да по
предложеној цени за његов рад више не жели да обавља посао техничког саекретара и из
тог разлога подноси оставку, па захтева да се пресек благајне изврши закључно са
31.03.2015.године, а примопредаја целокупне документације обави најкасније до
07.04.2015.године, што је и прихваћено.
Да би МОСС и БС имали у истој години изборе предложено је и једногласно
усвојено да делегати МОСС-а у БС предложе да овај савез донесе одлуку да се садашњи
мандати свим делегатима БС-а скрате на 3 године и да ова скупштина БС-а буде изборна.
Крстић Милашин је затражио испред голубара Крагујевца да се изнађе начин да се
Крагујевцу дозволи формирање још једног ОС-а и ако град Крагујевац има право на 4 ОС-а.
Председавајући је одговорио да ће се у наредном периоду по овом питању изнаћи
задовољавајуће решење.
Ђаковић Петар је предложио да се скупштина изјасни да ли ће дати реч
Радовановић Срећку. Скупштина је већином гласова одлучила да Радовановић добије реч,
па му је председавајући дозволио да говори. Радовановић је говорио о неправилностима у
раду савеза зашта је оптужио досадашњег предсденика. Затим је прочитао припремљен
текст где је навео појединачне пропусте досадашњег првог човека савеза.
Након ове дискусије председавајући је закључио рад скупштине.
Скупштина је завршила са радом у 18 сати и 10 минута.
ОБАВЕШТЕЊЕ: Наручивање и уплата друге туре алкица за 2016.годину
извршити закључно са 30.04.2015.године.
Оверачи записника:
1. Лазар Ванцагић ср.
2. Мирослав Станић ср.

записничар:
Драган Куршиновић ср.

