БИЛТЕН 82
Међуокружни савез одгајивача голубова
српских високолетача - Јагодина

Са седнице извршног одбора Међуокружног савеза одгајивача голубова
српских високолетача Србије одржаног 4.11.2018.године са почетком у 11
сати у Јагодини.
Присутни :
Драган Пурешевић (13) председник ИО МОСС, Зоран Тешић (1), Лазар
Ванцагић (2), Ненад Страиновић (4), Душан Карапанџић (6), Момчило
Симоновић и Милош Андрејевић (7) , Драган Стојичић и Горан Михајловић
(8), Јовић Милан (9), Мирослав Црњански (11), Ненад Рајковић (12), Есмир
Мекушић (14)
Оправдано одсутни:
Владимир Поскурица (5), Милан Ракић (1), Жељко Благојевић (10) , Илија
Ковановић (3)
Седницу је отворио председник МОСС Драган Пурешевић и известио да је
присутно 12 од 17 чланова извршног одбора, те да је задовољен кворум и да
извршни одбор може да настави са радом.
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 претходне седнице извршног одбора
2. Извештај о раду извршног одбора између две седнице
3. Финансијски извештај за период 1.1.-31.10.2018. године
4. Извештај такмичарског одбора за 2018. годину
5. Разно
Тачка 1.
Драган Пурешевић је констатовао да је текст записника са претходне
седнице објављен у Билтену МОСС бр. 81. Пошто није било примедби
једногласно је усвојен записник са текстом како је објављено у Билтену бр.
81.
Тачка 2.
Драган Пурешевић је констатовао да је време током управо завршене
такмичарска сезоне било нестабилно, да је било проблема и са метеоролошком прогнозом. С обзиром да је ГСС одустао на средини такмичарске
сезоне, ИО МОСС је донео одлуку да се прогнозеру повећа надокнада за
15.000,00 РСД месечно за период од два ипо месеца. Што се тиче алкица,
ове године ситуација је знатно повољнија што се тиче рокова и квалитета.
Душан Карапанџић сматра да нам је ГСС окренуо леђа што се тиче
метеоролошке прогнозе.
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Драган Куршиновић истиче да су ове
квалитетније 30%. Остало је још 40.000
куцање.
Пошто више није било заинтересованих
између две седнице дат је на усвајање.
Извештај о раду извршног одбора усвојен

године алккице у сваком погледу
бланко алкица да се испоруче на
дискутаната, извештај о раду ИО
је једногласно.

Тачка 3.
Драган Пурешевић потврђује да је приход као у извештају. Након
измиривања свих обавеза у буџету треба да остане приближно 3.200.000,00
динара и 200.000,00 динара у техничком материјалу. Надаље је презентирао
финасијску анализу по којој би да су одржана сва такмичења, савез био у
минусу цирка 500.000,00 динара. Та разлика између прихода и расхода би
могла бити покривана из резерви у периоду 2-3 године али то је неодрживо
у дужем периоду. Разлог несклада између прихода и расхода лежи у чињеници да цена алкица упретходне 4 године није мењана а цена горива је
скочила са 110,00 на 175,00 динара.
Драган Куршиновић подсећа да су осим цене горива повећани трошкови
за судије који иду да суде у Црној Гори и да је повећана цена путарине.
Драган Стоијчић сматра да је ово догађање нормално обзиром да су сви
трошкови порасли.
Драган Пурешевић још једном подсећа нам отказивање такмичења ишло
на руку што се тиче финансија и да ће нам код одржавања свих такмичења
трошкови превазићи приходе.
Драган Куршиновић извештава да је набављен нови уређај за фотокопирање а да стари треба отписати пошто се његова даља поправка не
исплати и да залихе старих (неважећих) такмичарских правилника такође
треба отписати.
Једногласно је донета одлука да се стари фотокопир уређај отпише.
Једногласно је донета одлука да се стари такмичарски правилници продају
као стари папир.
Пошто више није било заинтересованих дискутаната, финансијски извештај
за период 1.1.-31.10.2018. дат је на усвајање.
Финансијски извештај усвојен је једногласно.
Тачка 4.
Драган Пурешевић је отварајући дискусију у вези протекле такмичарске
сезоне позвао председника такмичарског одбора, Тешић Зорана, да усмено
поднесе извештај.
Тешић Зоран сматра да се не може импровизовати и да се временска прогноза мора поштовати и да Чабрило даје добру прогнозу. Подржава могуће
толеранције када су у питању општинска и окружна такмичења. Такмичарска комисија је радила одлично а убудуће изјашњавање такмичара око
одржавања такмичења треба да се избаци као пракса. Истиче да су многи
имали неке индиректне замерке. Напомиње да је проблем статус контролора
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који у највећем броју раде волонтерски који ни трошкове горива не узимају
од савеза.
Драган Пурешевић подсећа да је претходном извештају о раду МОСС
предложио да се граница ветра подигне на 6м/с. Други термин за сенирско
првенство МОСС био одличан а такмичење је одложено а потом и отказано.
Наводи да за следећу седницу припрема предлог о начину доношења одлуке
за одржавање такмичења.
Тешић Зоран је категоричан да одлуке није самостално доносио и да су редовно консултовани представници округа. Даље сматра да одлуке о раду
савеза доноси извршни одбор а о такмичењу такмичарски одбор и да аутономно одлучује о одржавању такмичења. Замера Пурешевићу на сугестијама
и категорички је против померања брзине ветра на 6м/с.
Душан Карапанџић сматра да треба наћи модус да се повећају шансе за
одржавање првенства Србије и да такмичаре не треба питати о расположењу
за такмичење јер би такмичари "терали" по свакаквом времену.
Ненад Страиновић тврди да је у свакој прогнози ветар био преко 6м/с а
сви критеријуми су регулисани такмичарским правилником.
Лаза Ванцагић поводом дискусије Пурешевића напомиње да у правилнику
стоји како се пуштају голубови. Што се тиче Тешине дискусије подсећа да
сва правила која важе за Србију важе и за општине и округе.
Ненад Страиновић сматра да треба размишљати да се општинама и
регионима омогући да "терају" и суботом ако за то постоје услови.
Драган Стоијчић сматра да претходна сезона већ иза нас и да не треба да
нам буде репер за будуће одлуке. Каже да долази из региона где има доста
такмичара а који се налази у кошавском подручју и да је такмичење отежано
па сматра да у наредном периоду треба размишљати о преношењу квалификација.
Драган Куршиновић каже да има пуно контаката са голубарима широм
Србије и региона и да је стекао утисак да је ова година деморалисала многе
голубаре. Мишљења је да је дуга временска дистанца између великих
такмичења као што су куп првака и куп шампиона.
Братислав Петковић подсећа да су жестоко ломљена копља да се такмичарски правилник донесе тако да мора да се поштује.
Радоје Марковић предлаже да се искористи зимска пауза да се организују
трибине о правцу развоја српског голубарства. Такође предлаже да се покрене пројекат који би дао одговоре како стварно лете наши голубови и да
се егзактно утврди на којој висини су голубови у средњем вису а на којој су
у прописном вису и када настаје погубљење. То би помогло и да се формулишу оправдани захтеви за метеоролошку прогнозу.
Јован Чабрило подржава увођење GPS чипова и извођење експеримента
тог типа.
Извештај такмичарског одбора за 2018. годину усвојен једногласно.
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Тачка 5.
одлука да се алкице за 2019. у другој тури наручују до 15.12.2018.
године усвојена је једногласно
одлука да је рок за достављање понуда за одржавање свечане
скупштине МОСС и БС 15.12.2018. године усвојена је једногласно
одлука да је рок за достављање документације са подацима за рејтинг
листу и доделу категорија 15.12.2018. године усвојена је једногласно
тумачење члана 35 став 2 такмичарског правилника "Кад такмичар има

пет (5) исправних голубова МОРА да се изјасни да ли наставља
такмичење и то се уписује у записник". Став ИО МОСС је, уколико се
такмичар после силаска и идентификације петог исправног голуба није
изјаснио о наставку такмичења или то није уписано, да ће се сматрати да
се такмичар изјаснио да наставља такмичење и да неуписивање у записник о такмичењу се не сматра прекршајем.
тумачење члана 15 став 1 такмичарског правилника "Судије воде записник у два примерка оверена печатом и штембиљом савеза или
удружења који организује такмичење. Сви примерци морају бити
истоветно попуњени и потписани од стране судија и такмичара." Став ИО
МОСС је да се приком верификације и рангирања резултата у обзир
узима искључиво обрзац бр 1 записника о такмичењу.
став ИО МОСС је да је ИО бачког округа (11) неосновано суспендовао
Сашу Митковића из такмичења због прекршаја учињеног током седнице
такмичарског одбора на којој су распоређиване судијске комисије за
такмичење у оквиру сениоског првенства округа. Налаже се надлежном
органу бачког окружног савеза да наведену суспензију стави ван снаге.
с обзиром да је ово изборна година на свим нивоима, препоручује се
општинским и окружним савезима који су у раскораку да обаве изборе
у својим срединама како би новоизабрани представници узели учешће
у раду органа савеза у пуном мандату.

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
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