
 

 

 
Са седнице извршног одбора Међуокружног савеза одгајивача голубова српских 

високолетача Србије одржаног 11.2.2017.године са почетком у 11 сати у Јагодини. 
Присутни : Драган Пурешевић (13) председник ИО   МОСС-а,   Милан Ракић (1 ), Лазар 
Ванцагић (2), Ненад Страиновић   (4),Душан Карапанџић (6), Момчило Симоновић (7) , Драган 
Стојичић и Горан Михајловић (8), Жељко Благојевић (10), Ненад Рајковић (12), Есмир Мекушић 
(13)  
Оправдано одсутни:   Зоран Тешић (1), Немања Новаковић (3), Милашин Крстић(5) уместо 
њега присутан Владимир Поскурица без права гласа, Милош Андрејевић (7), Славиша 

Бојковић (9), Мирослав Црњански (11). 

Предложен је следећи дневни ред: 
1. Усвајање записника са седнице И.О. одржане 24.12.2016.год. 

-Извештај о раду извршног одбора у 2016 години -
Извештај такмичарског одбора  

 -Извештај дисциплинске комисије  
 -Извештај комисије за алкице 
3. Усвајање финансијског извештаја за 2016 годину 
4.Предлог финансијског плана за 2017 годину 
5.Договор око одржавања радне и свечане скупштине МОСС-а 

6. Утврђивање нацрта измена и допуна такмичарског правилника 
7. Разно 
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. Предложени дневни ред једногласно је усвојен. 

Тачка 1 

Записник са предходне седнице извршног одбора ( билтен 73) усвојен је једногласно без 
иједне примедбе. 

Тачка 2 

Извештај о раду извршног одбора у 2016 години поднео је председник савеза Драган 
Пурешевић који је у писаној форми подељен присутним члановима. После његовог излагања 
прешло се на извештаје рада следећих комисија. Због оправданог одсуства председника 
такмичарског одбора Зорана Тешића писани извештај подељен је члановима уз додатно 
објашњење секретара савеза Драгана Куршиновића. 

Сениорско првенство МООС-а није одржано у 2016 години пошто су сва три термина била 
неповољна. 
Јуниорско   првенство МООС-а одржано је у првом термину. Учешће је узело 43 
такмичара,постигнуто је 29 резултата.  
Прво место Милан Ракић срб-111 (1) -12.44,  
Друго место Славица Ранковић срб-505 (1) -12.14 

Треће место Бобан Тодоровић срб-213 (1)-12.00.  
Златна алка текир дуз срб-302.13.47.16 са временом лета 13.23 власника Владимира Симића срб-
302 из Лазаревца.  
Најуспешнији такмичар МОСС по броју освојених бодова у 2016 години је Мирољуб Шуловић члан 



 

 

удружења СРБ-665 из Крагујевца са укупно освојених 99,5 бодова. 
Шампион шампиона   МОСС по броју освојених бодова у 2016 години је Мирољуб Шуловић члан 
удружења СРБ-665 из Крагујевца са укупно освојених 60,5 бодова из три резултата.  
Најуспешнији голуб летач сениор МОСС по броју освојених бодова у 2016 години је мавјанка дуз 
СРБ-300.1.24.15 власника Јовић Горана СРБ-26 из Уба са укупно освојених 49 бодова. 
Најуспешнији голуб летач јуниор МОСС по броју освојених бодова у 2016 години је текирче дуз 
СРБ-768.3.30.16 власника Вукашиновић Топлице СРБ-768 из Смедерева са укупно освојених 36,5 
бодова. 

Награде за 2016 годину су купљене у салону пехара “Мис Јовановић“ Аранђеловац и оне 
укупно износе 156 847,00 динара. 
 
-Извештај дисциплинске комисије поднео је председник Станић Мирослав (оправдано одсутан) 
који је у писаној форми подељен присутнима. Из њега се могло видети да дисциплинска 
комисија није имала посла те се стога није ни састајала,тако да није имала никакве трошкове. 
Један од захтева дисциплинске комисије је да се у циљу бољег и експедитивнијег рада уради 
печат дисциплинске комисије у што краћем временском року. У вези пријава извршног одбора 
против одређених чланова савеза због разбијања јединства МОСС-а на захтев дисциплинске 
комисије потребно је доставити додатне податке са конкретним радњама против окривљених 

како би се случај узео у разматрање у наредном периоду. 
-Извештај комисије за алкице поднео је председник Небојша Ђорђевић који је истакао да је 
било доста рекламација и притужби на квалитет испоручених алкица. Цена израде једне 
комплетне алкице била је 3.10 дин. Комплетна прва и друга тура поверена је дугогодишњем 
сараднику Милици Лукић из Обреновца. Квалитет понуђених узорака који су прихваћени као 
задовољавајући у односу на оне који су испоручени битно се разликовао, и ако је током године 
вршена контрола квалитета алкица. После дуже дискусије у којој су углавном изношене сличне 
примедбе на квалитет алкица покушало се доћи до одређених закључака и решења како би се 
овакви и слични проблеми у будуће избегли. Као неки од њих наведено је: 
 -Да се посао израде алкица повери већем броју куцача 
 -Испорука алкица од произвођача према савезу била би вршена после урађеног одређеног 
броја алкица ( 100 000) комада 
 -Комисија за алкице морала би у току године чешће и ригорозније код произвођача извршити 
контролу квалитета алкица. 

 -Да убудуће рок за испоруку прве и друге туре алкица од стране произвођача буде 01.12. 
текуће године како би се комисија могла уверити у квалитет истих и евентуално могла 
исправити уочене недостатке. Уколико до њих дође произвођачи би морали претрпети 
одговарајуће казне. 
 -Такође је предложено да се на алкицама нађе посебно обележје како би се заштитили од “ 
дивљих“ куцања алкица. Једна од заштита била би и елоксажа алкица у одређеним бојама 
за сваку наредну годину. 
Предложени извештај извршног одбора уз додатне допуне после дискусије усвојен је у целини 
и као такав иде на скупштинску расправу. 

Тачка 3 

Финансијски извештај за период од 01.01.2016 до 31.12.2016 године подељен је у писаној 
форми да би после краће дискусије и додатних објашњења од стране благајника Драгана 
Куршиновића и председника савеза Драгана Пурешевића био усвојен једногласно и као 
такав наћиће се пред делегатима скупштине. 

Тачка 4 

Предлог финансијског плана за 2017 годину презентован је у писаној форми и као такав 
без икаквих допуна једногласно усвојен од стране извршног одбора. 

Тачка 5 

Због проблема са добијањем сале дома самоуправљача у Крагујевцу који тренутно није у 

функцији, потражено је додатно решење за добијање сале у Јагодини где се ангажовао 



 

 

председник општинског савеза Јагодина господин Стојан Гвозденовић на чему му се савез 
захваљује. И поред квалитетне сале нисмо могли прихватити понуду због тога што смо били 
ограничени временом добијања од 10 до 13 часова што нам никако није одговарало. 
Захваљујући председнику Балканског савеза господину Радоју Марковићу добили смо салу 
општине Земун која је изузетно опремљена и квалитетна. Тако да ће радна скупштина савеза 
бити одржана 11.03.2017 године са почетком у 11 часова у Земуну. Свечана скупштина савеза 
биће одржана 25.03.2017 године са почетком у 17 часова у ресторану “Капија Шумадије“ у 
Баточини. Организациона група формирана испред МОСС-а у саставу: Драган Стојичић, Душан 
Карапанџић и Драган Куршиновић 01.02.2017 године одржала је у Крагујевцу састанак са једним 
од организатора господином Мирољубом Шуловићем чију је понуду савез прихватио, како би се 
избегли проблеми које смо имали на предходној свечаној скупштини и како би се детаљно 
знало ко шта ради тога дана.  
Мени: 

 - Шумадијски ордевер (хладно предјело) 
- Салата зимска мешана, паприка у павлаци 
- Свадбарски купус 
- Роштиљ 
- Прасеће печење 

 

- Купус салата, рен, лепиње,проја 
- Шведски сто колачи и воће 
- Пиће домаћи програм 

Госте ће забављати “Астерикс“ бенд са   Пинковим звездама 
Цена улазнице 1700,00 динара 

Планирана сатница прославе од 16.30 до 17 пријем гостију, 17.30 предјело,18.30 свадбарски 

купус, око 19 часова додела признања за Балкан јуниоре и Куп Шампиона, око 20 часова 
роштиљ и печење, између 20.30 и 21 час планирана је додела награда за МОСС. После тога 
лутрија и музика. На улазу у салу ће бити организован дочек гостију и њихов распоред у сали. И 
поред тога пожељно је да сваки округ поред свог стола има свог представника који би помогао у 
што бољем и бржем смештају гостију. То вече ће бити подељене дипломе и награде за освојена 
следећа места у тамичењима: 8 места за Балкан јуниори, од 1 до 30 за Куп Шампи-она и 29 
места за МОСС јуниори. Освојена места од 31 до 86 за Куп Шампиона као и све освојене 
категорије биће подељене током прославе представницима окружних савеза како би их они 
поделили својим члановима. На овај корак смо се одлучили из разлога што веома мали број 
освајача диплома присуствује додели која се обављала раније (пре вечерње доделе), затим 
што се дипломе углавном измешају приликом тражења (својих) од стране појединаца тако да се 
при том одређен број диплома изгуби. 
Право на бесплатне карте имају освајачи места за Куп Шампиона од 1 до 30, Балкан јуниори од 
1 до 8, и МОСС јуниори од 1 до 29 места. Сви досадашњи прваци савеза преко 60 година као и 
чланови извршног одбора и скупштине Међуокружног савеза Србије и Балканског савеза што би 
по слободној процени било око 135 бесплатних карти. 
 
Карте се могу наручити преко секретара Шумадијског окружног савеза Гавриловић 
Радована тел: 060 363 29 71 и Јевтић Оливере тел: 061 24 99 509 

 
Окружни савези су у обавези на радном делу скупштине (11.03.2017 у Земуну) доставити 
спискове за бесплатне карте као и спискове и новац за карте које купују. 
 
Овакав предлог за организацију свечаног дела скупштине од стране радне групе после 
дискусије у којој је преовладало мишљење свих присутних чланова да се не смеју догодити 
прошлогодишњи пропусти усвојен је једногласно од стране извршног одбора. 

Тачка 6 

Пошто је током измена такмичарског правилника у прошлој години дошло до пар пропуста како 



 

 

у штампању тако и у дефинисању одређених чланова такмичарског правилника одлучили смо 
да те пропусте овим путем исправимо, као прво пропуштено је да се у члану 28 дода још један 
став који дефинише минималан лет голуба појединца за савезна такмичења (сениори). Навед-
ени пропуст смо делимично исправили путем упутства који такмичарски одбор МОСС-а и Бал-
канског савеза доставио такмичарима уз такмичарске записнике. Обзиром да смо имали прим-
едби да ова одредба треба стајати и у такмичарском правилнику овим путем желимо да и фор-
мално и тачно дефинишемо члан 28. Извршни одбор је утврдио тачан текст члана 28 који се 
упућује чланству на јавну расправу која траје 30 дана. 

 

Члан 28 

За сениорска такмичења у удружењу сваком голубу чије укупно време мање од 
четири сата уписује се нула. 
У савезним сениорским такмичењима сваком голубу чије укупно време лета 
мање од пет сати уписује се нула. 

 
Такође смо имали захтеве за тумачење члана 76 такмичарског правилника где је извршни одбор 
одговорио на исти, али је такође одлучено да се овај члан допуни тако што ће утвр-ђени предлог 
допуне бити послат на јавну расправу а све у складу са нашим актима. Извршни одбор је 
утврдио предлог допуне члана 76 и исти се такође упућује на јавну рас-праву која траје 30 дана. 

 

Тачка 76 

На крају другог пасуса    додаје се: 
На исти начин се стиче титула најуспешнијег такмичара окружног односно 
општинског 

савеза. У случају да два и више такмичара имају исти број рејтинг бодова 
титула 

најуспешнијег такмичара дели се на два или више такмичара. 

На исти начин се стиче титула најуспешнијег такмичара окружног односно општинског 
савеза. У случају да два и више такмичара има исти број рејтинг бодова титула најуспе-
шнијег такмичара дели се на два или више такмичара. 

Тачка 7    

Разно: 

- Одобрена је финансијска помоћ у износу 10 000 динара Општинском савезу Пивара из 
Крагујевца. 
- Одобрена је финансијска помоћ у износу 10 000 динара удружењу Срб-20 из Параћина које 
слави 50 година од оснивања удружења 

- Предлог Банатског округа да удружења послују у оквиру општинских савеза као секције, 
генерално није лош али би се у том случају друштва морала угасити да би убудуће посл-овала 
као секције у оквиру општинских савеза. Закључено је да би о овоме још једном требало 
обавити консултације са агенцијом за привредне регистре. 

- На предлог Ракић Милана да се прошири списак оних који разбијају савез председник Драган 
Пурешевић предложио је да руководство савеза 19.02.2017 г. оде на редовну годишњу 
скупштину у Лесковац и на лицу места утврди тачно стање на терену након чега ће се предузети 
конкретне радње. 

Подсећамо чланство    да се прва тура алкица за 2018 годину наручује    до 15.03.2017.год. 
докле треба послати спискове на адресу техничког секретара савеза. Цена једне алкице је 



 

 

18 динара. Уз прву туру алкица уплаћује се по 700,00 дин. по удружењу за рад техничког 
секретара. Наруџбина друге туре алкица за 2018 год. биће као и раније до 30.04.2017.год. 

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. 
Као и каталоге по цени од 200,00 динара 

Жиро рачун савеза: 355-104673022 

Адреса техничког секретара: Драган Куршиновић, Мајевичка    бр.12, 15 000 Шабац 

телефон: 069/205-7-991 

Записничар: 

Жељко Благојевић 

 



 

 

 


