
          Sa sednice izvr{nog odbora Me|uokru`nog saveza odgajiva~a golubova srpskih
visokoleta~a Srbije odr`anog 22.10.2016.godine sa po~etkom u 11 sati u Jagodini.

1. Усвајање записника са седнице И.О. одржане 17.04.2016.год.
2. Финансијски извештај од 18.02.2016 до 15.10.2016 год. 
3. Извештај о раду такмичарске комисије за период од 01.05.2016 до 15.10.2016. год. 
4. Дискусија о метеоролошкој прогнози за 2016 годину
5. Дискусија о тренутном стању у МОСС
6.Разно

  

 Prisutni :
 Dragan Pure{evi} (13) predsednik IO  MOSS-a, Milan Raki} и Зоран Тешић (1 )
 Lazar Vancagi} (2), Немања Новаковић (3),Nenad Strainovi} (4),Mom~ilo Simonovi} и 
Милош Андрејевић (7) , Dragan Stojи~i} и Горан Михајловић (8), Ненад Рајковић (12) 
Opravdano odsutni:  Милашин Крстић(5) уместо њега без права гласа присутан Владимир
Поскурица (5), Душан Карапанџић (6), Славиша Бојковић (9), Жељко Благојевић (10), 
Мирослав Црњански (11), Есмир Мекушић (14)

Predlo`en je slede}i dnevni red:

Predlo`eni dnevni red jednoglasno je usvojen.

B I L T E N  
Me|uokru`nog saveza odgajiva~a 
 golubova srpskih visokoleta~a
              Srbije - Jagodinа

72

Седницу је отворио председник МОСС Драган Пурешевић и известио присутне 
чланове извршног одбора,да седници присуствује 11 од могућих 17 делегата.
Тако да постоји кворум за одлучивање.   

Тачка 1
     Записник са предходне седнице извршног одбора одржане 17.04.2016.год. који је 
достављен чланству кроз билтен бр.71, после краће дискусије усвојен је једногласно.

Тачка 2

Финансијски извештај за период од 18.02.2016.год. до 15.10.2016.год. у писаној форми
подељен је присутним делегатима. Из њега се могло видети да је  приход до 18.02.2016
 год. био 559.691.00 закључно са 15.10.2016 год. укупан приход износи 6.294.000,00 док је
 укупан расход 4.323.476.00 што чини укупан салдо  1.971.110.00 динара,у благајни савеза.
 Поред писаног извештаја усмени извештај поднео је благајник савеза Драган Куршиновић 
из чијег излагања се могло закључити да ово није коначно стање у благајни пошто се 
очекују уплате појединих округа за такмичарске правилнике и повраћај путних трошкова од
 општинских савеза као и приход од диплома,чланских карти... 
 После дискусије Драгана Стојчића, Милана Ракића и Момчила Симоновића константовано
 је да сви окрузи морају измирити своја финансијска дуговања до 01.12.2016 год. После
 различитих мишљења и сугестија предложено је и усвојено да се разлика од 40,00 динара 
од цене каталога, остави општинским савезима.
 После ове дискусије благајнички извештај  усвојен је једногласно.

Тачка 3
Извештај такмичарског одбора поднео је председник такмичарске комисије Зоран Тешић
у ком је истакао да је усвајање и примена новог такмичарског правилника допринела 
квалитетнијем и поштенијем такмичењу. Такође је предложено да се наредне 4 године
 овакав правилник не мења сем у случају ако се на терену кроз неко време не уоче 
одређене неправилности и нејасноће у тумачењу појединих чланова правилника.



Са жаљењем је констатовао да су сва три термина за одржавање сениорског првенства МОСС
пропала због лоших временских прилика. Док је јуниорско првенство одржано у другом термину.
Приликом делегирања судија водило се рачуна о што краћим путовањима сем у пар случајева 
где су код бољих такмичара послате квалитетније  судије. 

Број пријављених  такмичара за сениорско првенство МОСС по окрузима

1- 104    предвиђени путни трошкови  178.100
2- 30      предвиђени путни трошкови    31.900

3- 48      предвиђени путни трошкови    94.600
4- 40      предвиђени путни трошкови  101.800
5- 80      предвиђени путни трошкови  165.800
6- 20      предвиђени путни трошкови    30.100
7- 91     предвиђени путни трошкови   230.200
8- 45     предвиђени путни трошкови     74.800
9- 5     предвиђени путни трошкови       13.200
10 -14     предвиђени путни трошкови   41.100
11-26     предвиђени путни трошкови     80.600
12 -9     предвиђени путни трошкови      27.600
13 -29     предвиђени путни трошкови    44.800
14-2     предвиђени путни трошкови         5.800
-

1.120.400,00543 такмичара

просечни путни трошак по комисији 2063,00

Број пријављених такмичара за јуниорско првенство МОСС по окрузима

1- 12    предвиђени путни трошкови  18.800
2- 3      предвиђени путни трошкови    9.300

3- 2     предвиђени путни трошкови     3.400
4- 1    предвиђени путни трошкови      2.000
5- 6      предвиђени путни трошкови  21.300
6- 0       
7- 15     предвиђени путни трошкови   44.200
8- 4     предвиђени путни трошкови     11.300
9- 0    предвиђени путни трошкови       

10 -0     предвиђени путни трошкови      3.000   
11-2   предвиђени путни трошкови         4.400
12 -0     предвиђени путни трошкови      3.200
13 -3    предвиђени путни трошкови      1.800
14-0    
-

48 такмичара 122.700,00

просечни путни трошак по комисији 2556,00

Прво место Милан Ракић срб-111 (1)                12.44

Друго место Славица Ранковић срб-555 (1)    12.14

Треће место Бобан Тодоровић срб-213 (1)      12.00

Учешће је узело 43 такмичара,постигнуто је 29 резултата 

Златна алка  Текир дуз срб-302.13.47.16 са временом лета  13.23
власника Владимира Симића срб-302 из Лазаревца
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Приликом верификације резултата није било спорних записника,тако да су сви 
резултати постигнути за јуниорско првенство Србије уврштени на незваничну
ранг листу.

После дискусије овакав извештај такмичарског одбора једногласно је усвојен



Тачка 4

      После првог месеца сарадње са господином Миланом Стеванчевићем (15.04 до 15.05)
и већег броја примедби на грешке које су скупо коштале голубаре одржана је телефонска 
седница извршног одбора где је већина (12 за смену , 4 уздржана,1 задовољан) одлучила
да се убудуће сарадња настави са „Метеопланетом“,по цени од 50.000,00 динара месечно.
Прогнозер се обавезао да ће део уплаћених средстава усмерити у набавку нове опреме 
како би окрузи у будуће могли добијати такозвану нумеричку прогнозу. На жалост нова про-
гноза је почела да излази тек на крају такмичарске сезоне тако да се нисмо могли уверити
 у квалитет исте. Извршни одбор je на крају сезоне дао  своју оцену  временском прогнозом
 од стране „Метеопланете“, верујући да ће она у 2017 години бити прецизнија и квалитетнија
 жели и даље да настави сарадњу са њима. Закључено је на основу примедби из одређених
 округа да смо временском прогнозом у 2016 год. делимично задовољни.   

 У последње време по интернету  почеле су кружити приче о наводном цепању МОСС и 
оснивању „новог  савеза“ на југу Србије. Ни до дан данас нико се није званично обратио 
савезу да изнесе своје незадовољство и проблеме како би их покушали заједнички 
решити уколико заиста постоје. Верујући да радимо праву ствар, савез није  реаговао на
 изјаве појединаца којима очигледно није стало до јединства савеза него до својих личних
 интереса. Председник савеза Драган Пурешевић је истакао да се ситуација прати и да ће
 извршни одбор адекватно реаговати како би се решио проблем и сачуваласлога МОСС.
 У ову дискусију укључили су се и други чланови извршног одбора уз констатацију да треба
 именовати појединце који уносе немир и лажима шире дезинформације поготово на југу
 Србије у округу 7. Због тога извршни одбор издаје следеће:  

Тачка 5

САОПШТЕЊЕ

Имајући у виду да је група одгајивача голубова покренула иницијативу
за оснивање такозваног „ новог савеза“ сматрали смо за потребно да 
се овим путем обратимо чланству и упознамо их са свим дешавањима.
Наведена група ширила је велике дезинформације и тиме је довела у 
заблуду одређен број одгајивача са југа Србије. 
Сазнавши за ову иницијативу покушали смо да сазнамо разлоге због
којих је иста покренута и да евентуалне проблеме уколико постоје 
решимо кроз један цивилизовани дијалог. Верујте да ни до дан данас
нисмо сазнали о чему се заправо ради, па сходно томе нисмо ни могли
разговарати о нечему зашта нисмо добили поуздан одговор. 
На основу одређених сазнања закључили смо ипак да се овде заправо
ради о самовољи и личном интересу пар појединаца, који ширењем 
лажи и дезинформација покушавају да придобију одређен број недо-
вољно информисаних чланова.
Због свега напред изнетог овим путем се обраћамо чланству и са задо-
вољством их извештавамо да је иницијатива о оснивању „новог савеза“
доживела потпуни фијаско, што је било и очекивано јер је почивала на
лажима и дезинформацијама.
Такође желимо да кажемо да МОСС никада није боље стајао како у 
финансијском  тако и у организационом погледу. На крају позивамо 
чланове првенствено из удружења са југа Србије да не наседају на 
„ финте и дриблинге“ оних којима одавно није место у нашем савезу, и
против којих је И.О. покренуо дисциплински поступак за искључење из
савеза.



Извршни одбор због разбијања јединства савеза покреће дисциплински поступак против:
 Станковић Ивана СРБ-579, Марјановић Милана СРБ-579,Стојановић Александра СРБ-579,
Јовановић Славољуба СРБ-579 из округа 7, Ристић Бранислава СРБ-125 и Пујкић Небојше
СРБ-808 из округа 4.

Тачка 6 (РАЗНО)

1. Донета је одлука о отпису поквареног телефакса панасоник.

2. Донета је одлука о помоћи куповине награда у вредности 10.000,00 дин. општинском 
   савезу Обреновац који слави 40 година од оснивања.

3. Понуде за организацију свечане прославе МОСС доставити до 20.12.2016 године на 
    адресу техничког секретара.
4. Спискове за трећу туру алкица и уплате на рачун савеза извршити и доставити до
    15.12.2016 године на адресу техничког секретара.Цена једне алкице је 18 динара.
5. Образце за пријаву резултата на рејтинг листу МОСС и категорије доставити (преко
   окружних или општинских савеза а никако појединачно) до 15.12.2016 године на адресу
    техничког секретара.

6.  Сваки округ који жели да предложи своје кандидате за инструкторе полагања треба да
     се обрати председнику судијске организације Братиславу Петковићу из Ниша  
     телефон 063/ 680-579. Цена полагања је 1.500,00 динара. Стим да предложени мора 
     имати најмање 15 година  судијског искуства. Фотокопију уплате о полагању судијских
     испита и вршење замена судијских легитимација инструктори су у обавези доставити 
     председнику судијске организације. 
    Одлука судијске организације је да се до даљњег због малверзација суспендује 
    Љубиша Ђорђевић инструктор за полагање.

Адреса техничког секретара: Драган Куршиновић, Мајевичка  бр.12, 15000 Шабац 
                                                     телефон: 069/205-7-991 

.
Преко савеза можете наручити дипломе и чланске карте по цени од 20 динара, 
 комплете записника по цени од 10 динара. и контролне алкице по цени 3.5 дин.

Жиро рачун савеза: 355-104673022

Записничар:

Немања Новаковић
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