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Са седнице извршног одбора Међуокружног савеза одгајивача голубова 

српских високолетача Србије одржаног 14.4.2018.године са почетком у 11 

сати у Јагодини. 

Присутни : 
Драган Пурешевић (13) председник ИО МОСС, Зоран Тешић (1), Лазар 

Ванцагић (2), Ненад Страиновић (4), Владимир Поскурица (5), Момчило 

Симоновић и Милош Андрејевић (7) , Драган Стојичић и Горан Михајловић 

(8), Ненад Рајковић (12), Јовић Милан (9) , Мирослав Црњански (11) 

Оправдано одсутни: 
Душан Карапанџић (6), Милан Ракић (1), Жељко Благојевић (10) , Есмир 

Мекушић (14), Илија Ковановић (3) 

 

Седницу је отворио председник МОСС Драган Пурешевић и известио 

присутне чланове извршног одбора да је задовољен кворум и да извршни 
одбор може да настави са радом. 

Радоје Марковић, председник ИО Балканског савеза је предложио да се због 

истог дневног реда седнице два извршна одбора одрже обједињено. 

Предлог је усвојен једногласно.  

Предложио је дневни ред као у позиву за седницу и како није било предлога 

за допуну дао је предлог на гласање. 
Предложени дневни ред је једногласно усвојен. 

 

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са редовне годишње скупштине 

2. Извештај са одржане свечане скупштине МОСС и БС 
3. Договор око такмичења у 2018. 

4. Финансијски извештај 

5. Избор прогнозера за 2018. 

6. Разно 

 
Тачка 1. 

Драган Пурешевић је констатовао да је текст записника са петнаесте 

редовне годишње скупштине објављен у Билтену МОСС бр. 80. Пошто није 

било примедби једногласно је усвојен записник са текстом како је објављено 

у Билтену бр. 80. 

Тачка 2. 

Драган Пурешевић је похвалио организацију свечане скупштине МОСС и 

БС. 

Драган Стојичић нема замерки осим на квалитет оркестра. Остало је све 

позитивно. 

Радоје Марковић, испред организационог одбора, истиче да је све обећано 

испоштовано што се тиче услуге, хране, пића и пратећих садржаја. Јавно се 
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захвалио Љупчету Стојадиновићу због довођења реномираног певача Љубе 

Лукића. Има замерку на део програма када су додељивана признања и 

сматра да ту треба мењати сценарио. Што се укупног утиска тиче, стигло је 

пуно позитивних коментара са свих страна. 

Миливој Богданов прича да је од 2007. године био присутан на свим 

прославама савеза а да је ова модел како их треба организовати убудуће. 

Драган Куршиновић напомиње да је гужва приликом додељивања награда 

неминовна због славља и радости која се дели са пријатељима. Сматра да је 

атмосфера била пријатна. 

Тешић Зоран истиче да је атмосфера била позитивна и весела и да је то 

била најбоља прослава на којој је био. 

Драган Пурешевић је стакао утисак да су сви присутни чак и они који нису 

голубари или су из другог савеза прославу доживели као своју. 

Радоје Марковић истиче и добру организацију радног  дела скупштине 

који је одржан у сали ГО Земун.   

Драган Пурешевић сумирањем свих дискусија истиче закључак чланова 

ИО да организациони одбор заслужује све похвале. 

 

Тачка 3. 

Драган Пурешевић је отварајући дискусију у вези предстојеће такмича- 

рске сезоне истакао велику одговорност и незахвалну улогу коју има такми-

чарски одбор приликом доношења одлука око одржавања или одлагања 

такмичења. 

Тешић Зоран подсећа да се временска прогноза мора поштовати. У првом 

термину код прогнозираних граничних вредности такмичење се одлаже а за 

следеће термине толерација је већа и одлуке се доносе у договору са 

такмичарима.  

Јован Чабрило прихвата иницијативу да се коригује и унапреди визуелна 

презентација временске прогнозе коју израђује ВојводинаМетео. 

Милош Мурић је задовољан сарадњом са метеорологом код организације 

такмичења која организује Балкански савез.  

Драган Стојичић сматра да је организација такмичења најтежи посао у 

савезу нарочито када су прогнозирани гранични временски услови. 

Прогнозеру се мора веровати и  треба бити толерантнији. 

Драган Пурешевевић примећује да се договор око организације 

такмичења свео на дискусију око временске прогнозе што и јесте велики 

проблем. Зато сматра да треба улагати у имплементацију најоптималнијих 

модела и да треба помоћи прогнозеру да напредује у стручном и техничком 

смислу.  

Миливој Богданов сматра да је Јован Чабрило перспектива код израде 

прогнозе за голубаре. 

Зоран Ковачевић подсећа да је прошле године био договор да се ради 

прогноза за Црну Гору али од тога није било ништа.  
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Јован Чабрило каже да рељеф Црне Горе и велике разлике у надморским 

висинама отежава израду временске прогнозе са регионалном расподелом. 

Обећава да ће се за Црну Гору радити тзв. аутоматска прогноза. 

Драган Пурешевећ закључује дискусију и предлаже закључак да треба 

поново указати поверење и наставити сарадњу са Војводина Метео. 

 

Тачка 4. 

Због разних потешкоћа технички секретар, Драган Куршиновић, је усмено 

презентирао финансијски извештај. 

Финансијски извештај усвојен је једногласно. 

 

Тачка 5. 

Драган Пурешевић је констатовао да су стигле две понуде за израду 

временске прогнозе током такмичарске сезоне и то: 

 Војводина Метео коју заступа Чабрило Јован са ценом од 

45.000,00/месец 

 Милан Стеванчевић са ценом 5.000,00/месец по региону 

Против избора Војводина Метео гласао је представник Бачког округа док су 

остали чланови ИО гласали "ЗА".  

Извршни одбор МОСС донео је одлуку да током такмичарске сезоне 

2018 временску прогнозу израђује Војводина Метео коју заступа 

Јован Чабрило. 

 

Тачка 6. 

Мурић Милош упознао је присутне да се организује такмичење у пецању за 

голубаре пред почетак такмичарске сезоне и затражио финансијску помоћ. 

Захтев за пружање финансијске помоћи је одбијен. 

Донета је одлука да се Општинском савезу Јагодина рефундирају трошкови 

пословног простора и то МОСС у износу од 10.000,00 динара и БС  у износу 

од 5.000,00 динара. 

 

Седница је завршена у 15 часова. 

Записничар 

 

Драган Ђорђевић 

 

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 

 



МЕЂУОКРУЖНИ САВЕЗ ОДГАЈИВАЧА ГОЛУБОВА 
СРПСКИХ ВИСОКОЛЕТАЧА - ЈАГОДИНА

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА за 2018 годину
СЕНИОРИ

- Првенство Општинског савеза 20.05.2018

- резервни термин 27.05.2018

- Првенство Окружних савеза 7 дана после првенства Оп.савеза

- резервни термин 7 дана касније
- резервни термин 7 дана касније

- Првенство Републичког савеза 17.06.2018

- резервни термин 24.06.2018
- резервни термин 01.07.2018

- Првенство Балканског савеза 7 дана после првенства Републичког савеза

- резервни термин 7 дана касније
- Куп Првака  савеза 7 дана после првенства Балканског савеза

- резервни термин 7 дана касније

Пријаве за сениорско првенство МОСС, Балканског савеза и Куп првака савеза 
достављају се преко Окружних савеза у два оверена и потписана примерка од 
стране судија. Најкасније до 10.05.2018 год. на адресу техничког секретара.

- Првенство Балканског савеза 19.08.2018

- резервни термин 26.08.2018

- Првенство Републичког савеза 7 дана после првенства Балканског савеза

- резервни термин 7 дана касније
- резервни термин 7 дана касније

- Првенство Окружних савеза

- резервни термин

- Првенство Општинских савеза 7 дана после првенства Окружног савеза

- резервни термин 7 дана касније

Пријаве за јуниорско првенство МОСС и Балканског савеза  достављају се преко 
Окружних савеза у два оверена и потписана примерка од стране судија. 
Најкасније до 10.07.2018 год. на адресу техничког секретара.

ЈУНИОРИ

7 дана после првенства Републичког савеза
7 дана касније

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

телефон: 069 205 7 991

Такмичарска комисија
Међуокружног савеза

Србије
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