
 

Са седнице извршног одбора Међуокружног савеза одгајивача голубова српских 
високолетача Србије одржаног 28.02.2016.године са почетком у 11 сати у Јагодини. 

Присутни: 
Драган Пурешевић (13) председник ИО МОСС-а, Милан Ракић и Зоран Тешић (1) Лазар 
Ванцагић (2), Драган Куршиновић (3),Ненад Страиновић (4),Милашин Крстић (5), Душан 
Карапанџић (6), Момчило Симоновић и Милош Андрејевић (7), Драган Стојчић (8), Горан 
Михајловић (8),Жељко Благојевић (10), Ненад Рајковић (12)  
Оправдано одсутни: Миљан Видојковић (9),Саша Митковић (11) 

Предложен је следећи дневни ред: 

1. Усвајање финансијског извештаја и завршног рачуна за 2015 годину 
2. Стање благајне на дан 18.02.2016 године 

 

3. Извештај о раду извршног одбора у 2015 години 
4. Извештај такмичарског одбора 
5. Извештај дисциплинске комисије 
6. Дискусија по поднетим извештајима и усвајање истих 
7. Разматрање амандмана на нацрт измена такмичарског правилника 

 

8. Разматрање амандмана на нацрт измена дисциплинског правилника 
9. Разматрање амандмана на нацрт измена статута 
10. Доношење одлуке о висини награде за рад председника и чланова суда правде 

 

11. Информације организационог одбора за организацију свечане скупштине МОСС-а 
12. Разматрање молбе Златиборског округа за пријем у чланство МОСС-а 
13. Заузимање става о даљем функционисању Балканског савеза 
14. Разно 

Седницу је отворио председник МОСС Драган Пурешевић и известио присутне 
чланове извршног одбора,да седници присуствује 14 од могућих 16 делегата. Тако 
да постоји кворум за одлучивање. Потом је предложио да се дневни ред 

допуни тачком 13. Заузимање става о даљем функционисању Балканског савеза 

Што су присутни чланови прихватили. 
Предложени дневни ред једногласно је усвојен. 

 
Тачка 1 

Финансијски извештај за период од 01.01.2015.год. до 31.12.2015.год. благовремено у: 
позив за седницу достављен је члановима извршног одбора. После додатног усменог 
објашњења благајника Драгана Куршиновића прешло се на дискусију: 

Милан Ракић: Ми смо материјал финансијског извештаја добили и сматрам да је све 

уреду, ако остали немају питања можемо прећи на друге тачке. 
После краће дискусије финансијски извештај и завршни рачун једногласно су 

усвојени. 



Тачка 2 

Стање благајне на дан 23.02.2016. год. је 559.546.00 динара. Поред трошкова које 
очекујемо имаћемо и додатни приход од продатог материјала.тако да ћемо пословну 
годину поред свега завршити без губитка. 

Тачка 3 

Извештај о раду извршног одбора у писаној форми достављен је члановима извршног 
одбора а поднео га је председник савеза Драган Пурешевић. На који исти нису имали 
примедби тако да је овај извештај усвојен једногласно. 

Тачка 4 

Извештај о раду такмичарског одбора у писаној форми достављен је члановима извршног 
одбора а поднео га је председник такмичарске комисије Ненад Страиновић. На који исти 
нису имали примедби тако да је овај извештај усвојен једногласно. 

Тачка 5 

Извештај о раду дисциплинске комисије у писаној форми достављен је члановима извршног 
одбора а поднео га је председник дисциплинске комисије Мирослав Станић. На овај 
извештај такође није било примедби и он је усвојен једногласно. 

Тачка 6 

Сви поднети извештаји од стране чланова извршног одбора после краће дискусије усвојени 
суједногласно. 

Тачка 7  

Милашин Крстић: Да ли су сви региони доставили своје амандмане? 

После прочитаног броја достављених одлука и амандмана установљено је да је достављено 
од 11 округа. Док два округа (10 и 12) нису доставили амандмане у писаној форми али 
сматр-ају да је довољно то што ће се усмено изјаснити о мишљењу и одлукама својих 
округа. 

Зоран Тешић: Сматрам да су се десиле одређене промене од првог састанка радне групе 
до данас. Радну групу чинили су еминетни одгајивачи из својих округа које су они изабрали, 
да заступају одлуке својих чланица о изменама и допунама такмичарског правилника... 
Међутим поједини окрузи данас неприхватају предходно прихваћене предлоге које су они 
заступали.  
Душан Карапанџић: На региону 6 заузели смо став да се правилник мора променити. 
Напредак у голубарству је евидентан и ми у том погледу морамо напредовати и у 
правилнику. Имамо одређене амандмане које смо и доставили . 
Драган Пурешевић: Тачно је да су одређени окрузи променили своја мишљења што се 
тиче правилника. Поједини окрузи су одбацили измене у потпуности, док су остали 
доставили своје амандмане. Да ли је то последица лошег рада по окрузима везано за 
измене правилника или нешто друго, али да смо знали да ће такав одјек бити питање је да 
ли би на овакав начин и пришли променама. 
Ненад Страиновић: Ја лично нисам против промена али долазим из округа где је бојазан 
код људи утицала на то да се правилник у целини одбаци. Они се не слажу са драстичним 
променама јер сматрају да су сувише ригорозни за средине у којима живе. 



Лазар Ванцагић: Што се Панчева тиче ми смо доставили своје амандмане исто тако 
активно смо учествовали у раду радне групе. И поред одређених проблема округ 2 је 
активно узео учешће у променама правилника. 
Милош Андрејевић: Округ 7 је прихватио одређене измене, док смо неке одбацили. На 
појед-ине чланове имамо амандмане које смо и доставили. 
Момчило Симоновић: Можда су и неке нејасноће у предлозима и недовољно објашњење 
поје-диних чланова такмичарског правилника додатно утицале на негативно гласање у 
појединим базама. 
Милан Ракић: Имам сазнање да се поједини окрузи изјашњавају о оцепљењу од савеза и 
оснивању новог управо због правилника! Да ли је то тачно? 

После дискусије од стране Ненада Страиновића, Милоша Андрејевића и Момчила 
Симоновића установљено је да је било одређеног незадовољства међу чланством. Али о 
одвајању од МОСС нема ни говора. 

Милашин Крстић: Можда је и велики број промена један од разлога незадовољства међу 
чланством. 
Драган Стојичић: Најгоре решење за све нас биће ако од свега овога ништа не буде. 
Велики труд је уложен у ове измене. Мислим да би то био наш пораз. Дајте да нађемо неке 
компроми-се и да добре ствари буду усвојене. 
Драган Пурешевић: Извршни одбор треба да одлучи о амандманима који су нам 
достављени да их обрадимо и доставимо скупштини на усвајање. А тамо ће се већ 
делегати испред својих округа изјаснити дефинитивно за које тачке јесу или нису. 
Милош Андрејевић: Пошто има амандмана за исте чланове, требало би их прочитати 
заједно како би о њима могли да дискутујемо. 
После ове дискусије прешло се на разматрање амандмана везано за такмичарски 
правилник. 
Усвојени амандмани одлуком већине гласова на одређене чланове који иду 
скупштини на усвајање изгледају у целости овако:    

 
члан з. 

Такмичења у организацији удружења и поједних савеза организују и у потпуности спроводе такмичарски одбори 

удружења, односно одговарајућих савеза, у складу са одредбама овог правилника уз контролу овлашћених 

контролора. 

Овлашћени контролори су чланови Такмичарских одбора (комисија) организатора такмичења, или лица које 

одреди организатор такмичења. 

Контролор обавезно носи са собом легитимацију коју му додељује одговарајући савез и он је дужан да приликом 

контроле покаже исту и контролу изврши у свему према такмчарском правилнику. 

Примећене неправилности или исправно вођење такмичења, приликом контроле, контролор уписује директно у 

записник и то одмах испод задње реченице писане од стране судија где прво уписује време када је обавио 

контролу а на крају ставља свој потпис и број легитимације. 

Код спорних ситуација судије и такмичар могу да позове такмичарски штаб, а он шаље контролоре. У оваквим 

ситуацијама у контролу морају обавезно ићи двојица контролора. 

Сваки такмичар је дужан да у двориште прими овлашћеног контролора. У супротном сматраће се да је такмичење 

нерегуларно, такмичар се аутоматски дисквалификује и против њега се обавезно покреће дисциплински поступак од 

стране контролора. 

У колико контролор прекрши своје надлежности и то се установи и докаже, као санкцију повлачи најстрожију 

казну. 

Члан 5. 

Прелазни рок за чланове из удружења у удружење важи од 16. октобра до 15. априла. 
 

Члан20. 

Голубови no правилу треба групно и кружно да лете тако да се увек могу несметано пратити током лета. 

Јато такмичара мора да броји најмање пет (5) голубова од старта па до постизања прописног виса. 

У случају насилног разбијања јата (због удара грабљивица, дивљих птица или јата писмоноша и др.) голубови се 

морају поново груписати у јато до постизања прописног виса а најдуже у времену од 15 (петнаест) минута. 



He дозвољава се издвајање голубова из јата. 

Такмичарско јато мора бити компактно од старта до постизања прописног виса. Такмичарском јату се након 

старта дозвољава 5 минута консолидације под условом да јато увек броји најмање пет голубова. Након истека 

времена од 5 минута, сваки голуб који се издвоји из јата све до постизања прописног виса се дисквалификује. 

Члан 35. 

На захтев такмичара такмичење се може завршити и пре истека времена предвиђеног члановима 30. и 34. овог 

правилника. Свој захтев о закључењу такмичења такмичар уписује у записнике о такмичењу и потврђује својим потписом. 

Кад такмичар има пет (5) исправних голубова МОРА да се изјасни да ли наставља такмичење. Уколико се одлучи 

да настави такмичење нема право да га прекине ако му слеће неисправан голуб. У том случају комисија га мора 

сачекати да слети и уђе у голубарник како би га идентификовала. Исто важи и ако такмичару слеће два или више 

неисправних голубова. 

Члан59. 

Право да се такмиче за првенство појединих савеза има сваки члан савеза који, поред осталих услова предвиђених овим 

Правилником, испуњава и следеће квалификационе норме: 

1. за сениорско првенство општинског савеза:  ако  је у претходној такмичарској сезони  остварио резултат од 

најмање 7 сати у сениорском првенству удружења или било ког савеза и БС 

2. за  јуниорско  првенство  општинског савеза:  ако  је у претходној такмичарској  сезони  остварио 

резултат од најмање 6 сати у јуниорском првенству удружења или било ког савеза и БС 

3. за сениорско првенство окружног савеза: ако је у претходној такмичарској сезони остварио резултат од 

најмање 8 сати у сениорском првенству удружења или било ког савеза и БС 

4. за јуниорско првенство окружног савеза: ако je у претходној такмичарској сезони остварио резултат 

од најмање 7сати у јуниорском првенству удружења или било когсавеза и БС 

5. за сениорско првенство републичког савеза: ако је у претходној такмичарској сезони остварио резултат од 

најмање 10 сати у сениорском првенству било ког савеза и БС 

6. за јуниорско првенство републичког савеза: ако је у претходној такмичарској сезони остварио резултат од 

најмање 8 сати у јуниорском првенству било ког савеза и БС 

Члан 66. 

Ако је одређени судија спречен да одређеног дана води такмичење дужан је да о томе обавести такмичарски одбор свог 

удружења најкасније три дана пре одржавања такмичења. У том случају такмичарски одбор удружења је дужан да одреди 

другог судију као замену који ће се потписати на овлашћењу да то прихвата, а преседник Такмичарског одбора 

потписаће и оверити печатом удружења овлашћење за вођење такмичења. Са овако овереним овалшћењем 

новоодређени судија може регуларно приступити вођењу таклличења. 

Судије које нису ангажоване за суђење у оквиру такмичења у оганизацији било ког савеза имају право да се 

пријаве Такмичарском одбору одговарајућег савеза и д а у  случају потребе буду распоређени да суде. 

Такмичење у организацији Балканског савеза 

Члан 3. 

Право да се такмиче за првенство БС имају сви чланови БС и у њега удружене чланице које поред осталих предвиђених 

услова морају да испуњавају и следеће: 

1.    За сениорско првенство БС: такмичари који у претходној такмичарској сезони остваре резултат 

од најмање 10 сати само на сениорским првенствима било ког савеза и БС. 

2.    За јуниорско првенство БС: такмичари који у претходној такмичарској сезони остваре резултат 

од најмање 9 сати само на јуниорским првенствима било ког савеза и БС. 

Сва првенствена такмичења у организацији БС сматрају се пуноважним ако je у њима учествовало најмање 

пет (5) такмичара и ако је постигнут бар један (1) резултат са просечним укупним временом лета јата од 

најмање 4 сата за јуниоре и 5 сати за сениоре. 

Поред амандмана који су имали потребну већину гласова приликом усвајања било је и оних 
који су имали мањи број гласова тако да нису усвојени.и ако су били предложени од делегат 
округа чије су мишљење заступали. 

Тачка 8 



Што се тиче дисциплинског правилника усвојен је амандман за члан 8 став 37 који гласи: 
Постизање резултата супротно одредбама такмичарског правилника уз помоћ малверзација 
или у договору са судијама. За овај дисциплински прекршај казна је трајно искључење. 

Тачка 9 

У изменама статута усвојен је амандман на члан 19 тако да он сада гласи : 
Скупштина пуноважно одлучује (ако има кворум) уколико истој присуствује проста већина 

представника тј. један више од половине присутних представника чланица. 
Скупштина доноси одлуке простом већином присутних представника. 
У случајевима када скупштина доноси одлуке о престанку рада савеза.усваја статут или 

имене и допуне и статусне промене.потребно је присуство две трећине представника, a 

одлука ће бити пуноважна ако се за њу изјасни две трећине од присутних представника. 
Гласање на скупштини је јавно.сем ако иста не одлучи другачије. 
Извршни одбор захтева од округа који још нису одржали своје скупштине да предлог за 

измену такмичарског правилника.статута, дисциплинског правилника разматрају 
појединачно 

од члана до члана како би се тачно знало који округ подржава одређени члан а који не. 

Тачка 10 

После дискусије о овој тачки прихваћено је да се додели новчана награда за суд правде. 
А колика ће она бити одлучиће се на следећеој седници извршног одбора. 

Тачка 11 

Уводну реч по овом питању добио је председник Балканског савеза Радоје Марковић 
који је као члан радне групе за организацију свечаног дела, информисао присутне 
делегате о томе шта се до сада урадило по овом питању. 
Ове године имамо обавезу да свечани део прославимо на један посебан начин због 
тога што обележавамо 50 година од оснивања савеза Србије. Између осталог 
планирамо да урадимо и један кратак филм од оснивања савеза до данашњих дана. Такође 
биће организована и лутрија како би смо покрили додатне трошкове и учинили прославу 
занимљивијом. Свечани део скупштине МОСС и Б.савеза биће одржан 09.04.2016.године 
уАранђеловцу. У ресторану Краљица,која има 750 места . Цена улазнице је 1300 
динара,бесплатне карте имају такмичари који се налазе у првих 100 места за сениорско 
првенство Србије 2015г.; првих 20 места за сениорско првенство Балкана 2015г; 9 
места за јуниорско првенство Србије 2015 г; 9 места за јуниорско првенство Балкана 
2015 г; деца од 11 до 18 година освајачи награда; чланови извршног одбора 
МОСС,председници савеза Србије од оснивања до данас; сви прваци Србије од 
оснивања до 2003 године без обзира у ком се саве-зу налазе и прваци Србије од 2003г. 
до данас у МОСС. Као и појединци који су учествова-ли у оснивању савеза и дали 
велики допринос у голубарству.Окрузи имају обавезу да до радног дела скупштине 
МОСС 19.03.201 б.год. доставе спискове за бесплатне карте, као и новац за карте које 
се купују. После тог рока ако буде слободних места улазнице могу купити преко 
Драгана Ђорђевића из Београда тел: 064 370 16 45 

 

 

Тачка 12 

Прочитана је молба за пријем у чланство МОСС Златиборског округа. Из приложене 
документа-ције у којој се види да су регистровани у АПР-у као округ и да у свом саставу 
имају регистрова-на два општинска савеза. После дискусије сви присутни делегати 
једногласно су се изјаснили за пријем Златиборског округа у МОСС. 

Тачка 13 

Уводну реч узео је Радоје Марковић и обавестио присутне о стању у Балканском савезу и 
жељи све већег броја удружења да приступе Б.савезу После дискусије да постоје одређени 
проблеми о томе да се у појединим државама непризнаје име Српски високолетач. И да су 
захтев за члан-ство поднела удружења која се неналазе на територији Балкана, као и 



проблеми који би се одн-осили на путовања приликом одласка на суђења који су се 
углавном односили на финансије. Извршни одбор је заузео став да чланице Балканског 
савеза могу бити само они који у свом називу имају име Српски високолетач. Државе и 
удружења која се неналазе на територији Ба-лкана могу бити чланице савеза. Уколико 
немају одређену инфраструктуру односно организац-ију ( формиран 
савез,општина,регион,држава) немају право учешћа у такмичењу. 

Тачка 14 

Радни део скупштине МОСС биће одржан 19.03.201 б.године у дому Самоуправљача 
у Крагујевцу са почетком у 11 часова. 
Констатовано је да постоје потребе да се у 2016 години уради нови каталог и да са 

припремама за његову израду треба почети одмах. Обрасце које добијате уз овај 
билтен препоручујемо да због могућих грешака и лоших рукописа попуните односно 
одштампате на штампачу. Овако попуњене обрасце преко окружног савеза доставити 
најкасније до 01.06.201 б.год. на адресу техничког секретара. 
Донешена је одлука да се надокнада за рад техничког секретара са прошлогодишњих 
500,00 врати на 700,00 динара због тога што се савез финасијски консолидовао. 
Милашин Крстић: Шта ће бити са удружењима која немају рачуне у банци и своја пос- 
ловања врше преко општинских савеза? 

Драган Пурешевић: Удружења која немају отворене жиро рачуне у пословним банкама 

нису ослобођена обавезе израде завршног рачуна за текућу годину. 

Овим путем чланство подсећамо да се прва тура алкица за 2017 годину по цени од 
18,00 динара наручује се до 15.03.201 б.год. докле треба послати спискове на адресу 
техничког секретара савеза. Собзиром да општински савези и окрузи треба да 
испо-штују овај рок,препоручује се удружењима да спискове за алкице доставе три 
дана раније у своје базе.Уз прву туру алкица уплаћује се по 700,00 дин. по удружењу 
за техничког секретара. Наруџбина друге туре алкица за 2017 год. биће као и раније 
до 30.04.201 б.год. 
Информације за измену података за каталог у електронском облику могу се пронаћи 
на сајту савеза Београда „ www.okruznisavezbeograda.org." 

Позивају се окружни савези да за редовну годишњу скупштину припреме своје 
предлоге за председника и чланове суда правде МОСС и Б.савеза како би се 
скупштина о истим изјаснила. 

Преко савеза могу се наручити дипломе и чланске карте по цени од 20 динара, 
контро-лне алкице по цени од 3,5 дин., као и комплете записника по цени од 10 
динара. 

Адреса техничког секретара: Драган Куршиновић, Мајевичка бр.12,15000 Шабац 

телефон: 069/205-7-991 

 

Извршни одбор МОСС-а  Записничар 
ЗАПИСНИЧАР 

Драган Куршиновић 
Д 

http://www.okruznisavezbeograda.org/



