
 

 

 

 

 

Извод из записника 

са четрнаесте редовне годишње скупштине МОСС-а одржане 11.03. 2016. године са 
почетком у 11 сати у Земуну. 
 

Дневни ред 
 

1. Отварање седнице, избор верификационе комисије, радног председништва, 
записничара и два оверивача записника 

2. Извештај верификационе комисије 
3. Извештаји о раду у 2016. години 

a. извршног одбора 
b. такмичарске комисије 
c. дисциплинске комисије 

4. Финансијски извештај и усвајање завршног рачуна 
5. Извештај надзорног одбора 
6. Дискусија по поднетим извештајима 
7. Извештај комисије за алкице 
8. Извештај о раду суда правде 
9. Извештај о раду судијске организације 
10. Предлог финансијског плана за 2017. годину и усвајање истог 
11. Усвајање измена и допуна такмичарског правилника чланова 28 и 76 у начелу 
12. Усвајање измена и допуна такмичарског правилника чланова 28 и 76 у 

појединостима 
13. Верификација мандата члановима ИО МОСС 
14. Разно 

 
Тачка 1. 

Седницу скупштине је отворио Пурешевић Драган, председник МОСС, а потом је 
Радоје Марковић у име домаћина поздравио присутне чланове скупштине и госте. 
Након тога је интонирана химна Републике Србије. 

У верификациону комисију предложени су Матијевић Драгољуб (1), Мурић Милош (5) и 
Стојановић Љубиша (1) .  

Предлог је усвојен једногласно.  

У радно председништво су предложени: Пурешевић Драган (председавајући), Лазар 
Ванцагић и Драган Стоичић. 
 
Предлог је усвојен једногласно. 

За записничара је предложен Ђорђевић Драган, а за овериваче записника Плавшић 
Бранислав и Симоновић Момчило. 

Предлог је усвојен једногласно. 

 

 

БИЛТЕН 75 

Међуокружни савез одгајивача голубова 
српских високолетача Србије - Јагодина 

 



 
Тачка 2. 

Председник верификационе комисије известио је да је присутно 49 од 58 чланова 
скупштине и констатовао да је остварен кворум и да скупштина може да заседа 
пуноважно. 

Председавајући је предложио да тачке 5 и 7 у предлогу дневног реда замене места и 
дао на гласање дневни ред са предложеним изменама.  

Предложени дневни ред је једногласно усвојен. 

Након тога је минутом ћутања одата је почаст преминулим голубарима између две 
скупштине. 
 

Тачка 3 

Председавајући је истакао да су чланови скупштине добили све извештаје у писаној 
форми у склопу припреме седнице и да нема потребе да буду поново посебно 
представљани.  

 Душан Карапанџић: похваљује све презентиране извештаје и сматра да су сви 
одбори добро радили 

 Зоран Тешић: Поздравља присутне у име такмичарске комисије и истиче да 
сматра да такмичарска комисија радила добро и да рад бити настављен у 
истом ритму. Похваљује судије добровољце који су својим ангажовањем 
помогли да се постигне виши ниво регуларности. Очекује да ће у 2017. години 
због мањег броја такмичара бити бољи избор квалитетних судија. 

 Пера Ђаковић: Истиче да су представници мачванског округа подржали 
извештаје МОСС на својој седници. Сматра да ИО МОСС мора да усклади 
информисање чланства са законом и предлаже снимање седница 
дикатафоном. Даље сматра да треба ускладити избор чланова ИО у сразмери 
са бројем чланова округа и да окрузи треба да понуде по два кандидата а 
чланови скупштине да одаберу прихватљивијег кандидата. Похваљује рад ИО у 
последње две године док у претходних 12 година није поштован закон о јавним 
набавкама. Изнео је да има примедбе на организацију буџета која, како сматра, 
није у складу са законом о буџету. 

 Радоје Марковић: Изнео је примедбу на квалитет алкица а онда се осврнуо на 
дискусију П. Ђаковића и истакао да што се тиче законитости сматра да је ту 
уведен ред а што се тиче квалитета информисања сматра да је достигнут 
значајно виши ниво и у том смислу истиче и похваљује рад Д. Ђорђевића и Д. 
Куршиновића. Напоменуо је да голубари као хобисти нису на добром гласу и да 
треба уложити труд и порадити на враћању угледа голубарима као и да треба 
посветити пажњу медијској промоцији. 

 Миливој Богданов:  Извршни одбор заслужује све похвале где првенствено 
мисли на измену такмичарског правилника. У том раду су се поткрале неке 
грешке пре свега у неусклађености зависних чланова такмичарског правилника 
као што је минимална дужина лета голуба у савезним утакмицама. По питању 
квалитета алкица има замерки и истиче да треба озбиљно порадити на 
квалитету. Став другог округа, чији је представник, је да прва тура поруџбине 
алкица треба траје до 30. априла како је то било раније и друга у новембру. 

 Душан Карапанџић: Предлаже да врши елоксација и да се тако избегну 
злоупотребе. Одлуку о боји у којој би се вршила електронска оксидација 
доносила би комисија пред крај године. 

 Драган Стоичић:  ИО је имао 4 седнице у претходној години са 
задовољавајућим одзивом чланова и одлуке су доношене у најбољој намери за 



рад савеза. Истиче да је поред такмичења најважнија израда алкица. Предлаже 
да комисија за алкице појача контролу и да два произвођача раде на изради 
алкица. Контролу квалитета треба да врши комисија за алкице. 

 Ненад Ђорђевић: Поздравио присутне испред комисије за израду алкица и 
констатовао да је заказао произвођач коме је указано превелико поверење. 
Намера је да се укључи више произвођача у израду алкица. Што се тиче 
елоксације то би био додатни трошак који би подигао цену алкице. 

 Пера Ђаковић: Похваљује рад такмичарске комисије од постанка савеза. 
Похвале и чланству на поштовању правила прописаних од стране савеза тако 
да није било посла за дисциплинску комисију. Има примедбе што се тиче 
контроле такмичења. 

 Зоран Тешић: Истиче да се судије опредељују у складу са способнима и у 
складу са рејтингом такмичара. А што се тиче контроле такмичења то је у 
надлежности локалних штабова. 

 Ненад Ђорђевић: Подсећа да БС такође врши контролу и да је он лично као 
председник такмичарско одбора БС вршио контролу. 

 Пера Ђаковић: Предлаже да заједно са судијама иде и контролор. 

 Драган Пурешевић: Извештава да је диктафон набављен и да ће седнице ИО 
бити снимане. Што се тиче измене репроцитета за чланство у ИО то није 
уврштено у измене статута. Даље истиче да су се чланови ИО сагласили да су 
делимично задовољни квалитетом  алкица и да је било потешкоћа у 
производњи истих. Тендар је спроведен по закону али произвођач није урадио 
алкице у складу са презентираним узорцима. Подржава предлог за елоксирање 
алкица и потврђује да ће ИО разматрати предлог за увођење једне туре алкица 
до почетка такмичарске сезоне.  

Тачка 4 

Након завршене дискусије по извештајима, председавајући је позвао чланове 
скупштине да се гласањем изјасне о презентираним извештајима. 

Извештај о раду извршног одбора – усвојен једногласно. 

Извештај о раду такмичарске комисије – усвојен једногласно. 

Извештај о раду дисциплинске комисије – усвојен једногласно. 

Извештај о раду комисије за алкице – усвојен једногласно. 

 
Тачка 5 
 

 Горан Михаиловић: Сматра да је, према податку из финансијског извештаја, 
откупљен мали број такмичарских правилника и закључује да је толики број 
чланова упознат за увршеним изменама. Нејасан му је податак из тачке 17 да је 
продат 241 каталог. 

 Драган Куршиновић: Објашњава како је организована штампа и дистрибуција 
каталога и да је тај број из фундуса савеза. 

 Пера Ђаковић: Интересује се како је донета одлука о броју бесплатних карата. 
Сматра да се већа пажња треба указати социјално угроженим и старим 
голубарима и да је финансијска помоћ општинским савезима незнатна. 

 Драган Пурешевић: Сматра да постоје заслужни чланови који треба да добију 
бесплатне карте за учешће на свечаности коју организују МОСС и БС. 

 Пера Ђаковић: Слаже се да сви чланови који врше друштвено користан рад 



треба да буду награђени и да су издаци за њихово ангажовање мали. 

Након дискусије једногласно је усвојен финасијски извештај заједно са завршним 
рачуном за 2016. годину 
  
Тачка 7 

 Стефан Поморишац: Као председник Надзорног одбора је консатовао да је 
извршена контрола благајне и да се стање слаже са приложеним документима. 
Надзорни одбор нема примедби на приложену документацију а извештаји из 
банке су у складу са презентираним финансијским извештајима. 

Извештај надзорног одбора усвојен је једногласно. 

 
Тачка 8 

Председник суда правде није посебно образлагао извештај. 

Извештај суда правде је усвојен једногласно. 

 
Тачка 9 

Председник судијске организације констатује да је после одређених потешкоћа код 
израде судијских легитимација постигнуто нормално стање 

Извештај судијске организације усвојен је једногласно. 

 
Тачка 10 

 Ненад Ђорђевић: Истиче техничку грешку у изради финансиског плана где 
треба да стоји исплата алкица за 2018 уместо 2017-ту 

 Пера Ђаковић: Сматра да треба смањити трошкове бесплатних карата и путне 
трошкове чланова ИО увођењем "телефонских седница". 

 Зоран Тешић: Покреће питање путних трошкова за такмичења у организацији 
БС и сматра да не треба помагати било кога. 

 Драган Куршиновић: Судије су пажљиво делегиране  и напомиње да је 
просечан путни трошак по судијском пару око 2.000,00 дин. 

Након дискусије усвојен је финансијски план за 2017-ту годину. 

 
Тачка 11 
  
Усвојен текст предлога измене и допуне чланова 28 и 76 такмичарског правилника у 
начелу. 
 
Тачка 12 
 

 Драган Пурешевић: Подсећа да је пре више од годину дана формирана радна 
група за израду предлога измена и допуна такмичарског правилника и да је у 
раду усаглашено да лет голуба у савезним такмичењима не може бити краћи од 
5 сати али то није унето у писани материјал. Накнадном одлуком је то уврштено 



у упутство. 

 Миливој Богданов: Везано за члан 28 документује да није било предлога 
измене у материјалу који је био на јавној расправи. Пропуст је био ненамеран. 

 Зоран Тешић: Текст предлога измена и допуна такмичарског правилника је 
прошао тријажу у неколико нивоа. Сматра да не треба верификовати резултате 
где има поједијанаца испод 5 сати у савезним такмичењима. Што се тиче члана 
76 модел МОСС треба да се преслика на све подсавезе. 

 Никола Џомба: Време се не може вратити и треба ићи даље 

 Представник петог округа: Одбор је одбацио предлог петог региона и није у 
питању грешка него је такав текст усвојила радна група 

 Ђорђе Радишић: Сматра да голуб испод 5 сати код савезних утакмица треба 
бити дисквалификован. Поставља питање зашто се не бодују друштвене 
утакмице и да се тако умањује значај друштвених утакмица. 

 Миливој Богданов: Подржава нови предлог али не прихвата да је била у 
питању грешка 

 Душан Карапанџић: Сматра да се подразумева да минимална дужина лета 
појединца не може бити краћа од минималног просечног лета јата 

Томислав Даниловић који седници присуствује као гост је тражио реч па је 
председавајући тражио од чланова скупштине да се изјасне гласњем. Одлучено је да 
се дозволи обраћање члановима скупштине. 

 Томислав Даниловић: Подсетио је присутне да је пре две године у знак 
протеста поцепао диплому због непоштовања упутства које је донела 
такмичарска комисија МОСС. 

 Сафет Калић: Истиче да треба поштовати оно што пише у такмичарском 
правилнику. Ако нема пропуста онда не треба о томе одлучивати. 

 Драган Пурешевић: Кроз упутство је коригован пропуст али неки региони нису 
поштовали упутство. 

Предлог измене члана 28 усвојен већином гласова уз два уздржана. 

За предлог "такмичари који су у резултату имали голуба који је летео краће од 5 
сати у сениорском првенству општине или округа исти се не може рангирати" 31 
члан скупштине је гласао "ЗА". 

Тачка 13 

Поскурица Владимир из Шумадијског округа једногласно је прихваћен за члан ИО 
МОСС. 

Мачвански округ је предложио Новаковић Илију за члана ИО МОСС. Предлог је 
усвојен једногласно. 

Славко Живановић из трећег округа је прихваћен за члана ИО БС.  
 
Тачка 14 
 
Председавајући информише чланове скупштине да је у периоду између две седнице 
стигло неколико предлога који се односе на такмичење и о којима чланови скупштине 
треба да се изјасне. 
 донета је одлука да се члановима који су стекли квалификације у  такмичењима 

за узраст 11-18 година, а у међувремену су постали пунолетни, призна 
квлификација коју су стекли у претходној години.  



 установити критеријум за одржавање такмичења у првом термину у 
организацији Балканског савеза еквивалентно критеријуму који се примењује у 
МОСС (70% за први термин, 50% за други термин). 

 Никола Џомба: Захтева да се обавежу представници МОСС у скупштини 
Балканског савеза да заступају наведени став 

Предлог је усвојен једногласно. 

 Милић Здравко(гост из савеза ЦГ): тражи подршку МОСС да се у оквиру 
Балканског савеза поново установе титуле науспешнијег такмичара балкана и 
шамиона шампиона балкана а које су у претходном периоду укинуте. 

 Зоран Тешић: Треба договорити нацрт па то дати на јавну расправу а одлуку 
донети на следећој редовној седници скупштине. 

Предлог је прихваћен са 43 гласова "ЗА" и 5 "ПРОТИВ". 

 

Записничар        Председавајући 

Драган Ђорђевић       Драган Пурешевић 

Оверивачи записника 

1. Момчило Симоновић 
2. Бранислав Плавшић 


