B I L T E N 77
Me|uokru`nog saveza odgajiva~a
golubova srpskih visokoleta~a
Srbije - Jagodinа
Sa sednice izvr{nog odbora Me|uokru`nog saveza odgajiva~a golubova srpskih
visokoleta~a Srbije odr`anog 5.11.2017.godine sa po~etkom u 11 sati u Jagodini.
Prisutni :
Dragan Pure{evi} (13) predsednik IO MOSS-a, Зоран Тешић (1 ), Lazar Vancagi} (2),
Илија Ковановић (3),Ненад Страиновић (4), Владимир Поскурица (5), Mom~ilo Simonovi}(7)
Мирослав Црњански (11),Ненад Рајковић (12), Есмир Мекушић (14).
Opravdano odsutni: Милан Ракић (1), Душан Карапанџић (6),Милош Андрејевић (7),
Драган Стојичић и Горан Михајловић (8),Славиша Бојковић (9), Жељко Благојевић (10).

Predlo`en je slede}i dnevni red:
1. Усвајање записника са предходне седнице извршног одбора одржане 15.04.2017.год.
2. Извештај такмичарског одбора за 2017 годину
3. Извештај благајне за период 10.04.2017 до 01.11.2017 године
4.Извештај комисије за алкице
5. Разно

Седницу је отворио председник МОСС Драган Пурешевић и известио присутне
чланове извршног одбора,да седници присуствује 10 од могућих 17 чланова.
Тако да постоји кворум за одлучивање.
Predlo`eni dnevni red jednoglasno je usvojen.
Тачка 1
Записник са предходне седнице извршног одбора одржане 15.04.2017.год. (билтен 76)
усвојен је једногласно.
Тачка 2
Председник такмичарског одбора Зоран Тешић је упознао присутне са током одржаног
сениорског првенства МОСС-а и том приликом истакао да је један део Србије имао боље
временске услове за такмичење док је други део републике био у неповољној ситуацији.
Такође је истакао да је такмичење протекло без неправилности што паказује и само једна
дисциплинска пријава која се односи на недолазак судија на такмичење. У оквиру ове тачке
председник савеза Драган Пурешевић истакао је да постоји потреба дораде и допуне
појединих чланова такмичарског правилника што ће чланству бити презентовано у наредном
периоду, а исто ће се о њима изјаснити кроз јавну расправу. Предлог промена ће како је
председник рекао бити “ козметичке “ природе и за циљ ће имати боље појашњење одређених чланова такмичарског правилника. После краће дискусије извештај такмичарског одбора
усвојен је једногласно.
Тачка 3
Извештај благајне за протекли период између две седнице извршног одбора у писаној форми
подељен је присутним члановима и после усменог излагања благајника савеза Драгана
Куршиновића из кога се могло видети да савез у благајни на стању има 2.500.601 динар али
да то није коначно стање пошто се очекује повраћај путних трошкова од појединих окружних
савеза као и прилив новца од порученог материјала. После краће дискусије извештај
благајне усвојен је једногласно.

Тачка 4
Извештај по овој тачки поднео је председник комисије за алкице Ђорђевић Небојша који је
истакао да израда и поред малих потешкоћа иде добро и да ће чланство благовремено
добити алкице за прву и другу туру за 2018 годину. Предлог Ђорђевића да се израђивачима
алкица у случају пробијања рока (1.12.2017) наплате пенали - предлог је једногласно усвојен,
као и извештај комисије за алкице.
Тачка 5
У оквиру ове тачке донето је неколико одлука.
1- Обзиром да општински савез Шабац обележава јубилеј 40 година постојања да би смо
увеличали ову манифеставију одлучено је да под покровитељством МОСС-а и Б.савеза буде
одржан турнир у малом фудбалу у овом граду. Рок за пријаву екипа окружних или општинских
савеза је до 20.11.2017. године техничком секретару Драгану Куршиновићу тел. 069/205-79-91
где ћете добити све потребне информације везане за учешће на овом турниру. Турнир ће се
одржати 26.11.2017.год.(недеља) у Шапцу у спортском центу Санрајс са почетком у 11 часова.
Спортски центар располаже са четири покривена терена за мали фудбал са вештачком травом,
великим паркингом и кафићем који се налази унутар главног терена.
2- Разматрана је молба удружења 855 из Ниша за пријем у чланство општинског савеза
Црвени крст из Ниша. Пошто је молба упућена на погрешну адресу ми се овим путем
обраћамо наведеном удружењу и исту упућујемо на општински савез Црвени крст из Ниша
јер је он надлежан за пријем у чланство удружења 855. Такође овим путем апелујемо на
општински савез Црвени крст да удружење 855 приме у своје чланство, а уколико у њему
постоје појединци које нежеле, да их изузму и на тај начин створе услове за пријем удружења.
3- Голубари Златиборског округа су се обратили са молбом да се за голубаре: Пријепоља,
Прибоја, Сјенице,Пожеге,Севојна,Ивањице и Ариља почетак такмичења помери за три сата
у одноду на време дефинисано такмичарским правилником. У образложењу се истиче да
голубари са ових простора већ неколико година непустају првенства општинских и окружних
савеза из разлога што је на овом терену и у летњем периоду присутна магла веома често и
до 9-10 часова што онемогућава такмичење голубарима из наведених општина. Сагледавајући
све околности извршни одбор је одлучио да овај предлог иде на јавну расправу након чега
ће се заузети став о овом предлогу.
4- Извршни одбор је разматрао допис члана удружења срб-852 из Алексинца у којем они
указују на кршење одредаба статута општинског савеза Алексинац, такмичарског и дисциплинског правилника од стране председника оп. савеза Алексинац господина Милоша
Маринковића. Сагледавајући све чињенице и аргументе извршни одбор МОСС-а захтева од
општинског савеза Алексинац да стави ван снаге одлуку о пријему удружења 514 у чланство
општинског савеза Алексинац из следећих разлога:
Као прво одлука о пријему у чланство општинског савеза Алексинац удружења 514 од 13.9.17
није донета у складу са статутом општинског савеза пошто је прекршен члан 27 статута који
каже да су одлуке извршног одбора пуноважне ако седници присуствује више од једне половине чланова и за њих гласа проста већина присутних.
Као друго одлука о пријему није могла бити уврштена у дневни ред седнице од 13.9.2017. год.
јер је такмичарска сезона била у току а прелазни рок за појединце и удружења је од 16. октобра
до 15. априла (члан 5 такмичарског правилника).
Трећи разлог због којег се удружење 514 није могло примити у општински савез Алексинац је
правоснажна пресуда основног суда из Алексинца од 24.05.2017. године у којој се одбија тужбени захтев удружења 514 из Трњана чиме је овом удружењу ускраћено право на чланство у
општинском савезу Алексинац (члан 21 дисциплинског правилника) и члан 14 статута општинског савеза Алексинац у трајању од једне до три године (члан 22 дисциплинског правилника).
Извршни одбор МОСС-а се овом приликом неставља ни на једну страну у спору већ само
захтева да општински савез Алексинац поштује свој статут као и такмичарски и дисциплински
правилник.

5- Пошто већ дуже време постоји иницијатива да МОСС и ГСС савези седну за сто и
покушају наћи решење око уједињења. Након опширне дискусије договорено је да МОСС
формира радну групу за преговоре са ГСС савезом и утврди тачан датум састанка.
Радна група би за циљ имала да утврди стратегију за преговоре и пред ГСС савез изађе
са јасно дефинисаном платформом. Одлучено је да радну групу чине: Радоје Марковићпредседник балканског савеза, Драган Пурешевић председник МОСС-а, Зоран Тешић,
Лазар Ванцагић, Ненад Ђорђевић, Владимир Поскурица, Ненад Страиновић, Драган
Стојичић и Драган Куршиновић.
Састанак је завршен у 14 часова.
Трећа тура алкица за 2018. годину наручује се до 15.12.2017.год. докле треба послати
спискове на адресу техничког секретара савеза. Цена једне алкице је 18 динара.
Резултате такмичара за рејтинг листу за 2017. годину као и категорије ( фото копија
предње и задње стране записника) преко окружног или општинског савеза на адресу
техничког секретара достављају се до 15.12.2017. године.
Понуде за организацију свечаног дела годишње скупштине МОСС-а и Б. савеза
достављају се до 15.12.2017. године на адресу техничког секретара.

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.
Каталоге по цени од 200,00 динара и такмичарске правилнике по цени од 50 дин.
Жиро рачун савеза: 355-1046730-22
Адреса техничког секретара: Драган Куршиновић, Мајевичка бр.12, 15 000 Шабац
телефон: 069/205-7-991
Записничар:
Илија Ковановић

