
          Sa sednice izvr{nog odbora Me|uokru`nog saveza odgajiva~a golubova srpskih
visokoleta~a Srbije odr`anog 21.04.2019.godine sa po~etkom u 12 sati u Jagodini.

1. Усвајање записника са седнице И.О. одржане (билтен 84) и (билтена 85) са радне скупштине 
2. Извештај са редовне радне и свечане годишње скупштине савеза
3.Договор око такмичења у 2019 години
4.Финансијски извештај за период од 01.02.2019 до 15.04.2019 године
5.Избор подпредседника и секретара извршног одбора МОСС-а
6. Избор председника такмичарске комисије МОСС-а, избор комисије за алкице, избор 
   председника и чланова дисциплинске комисије
7. Разно

  

 Prisutni :
 Dragan Pure{evi} (13) predsednik IO  MOSS-a,  Зоран Тешић и Милан Ракић (1 ), 
Сафет Калић (2), Илија Ковановић (3),Ненад Страиновић (4),Владимир Поскурица (5),
Момчило Затежић (6), Mom~ilo Simonovi} (7) , Мирослав Јањић и Жељко Недељковић (8),
 Милан Јовић (9), Жељко Благојевић (10), Милан Радаковић (11), Ненад Рајковић (12) 
Opravdano odsutni:  Милош Андрејевић (7), Есмир Мекушић (14)

Predlo`en je slede}i dnevni red:

Дnevni red са предложеним допунама jednoglasno je usvojen.
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Седницу је отворио председник МОСС Драган Пурешевић и предложио да на захтев
Петковић Братислава председника судијске организације дневни ред допунимо са 
тачком: Функционисање судијске организације у наредном периоду.
Тешић Зоран је такође предложио допуну дневног реда и то : Доношење одлуке о 
начину пријема чланова и удружења у наш савез.

Тачка 1

  Записник са предходне седнице и. одбора билтен 84 и  билтен 85 усвојени су једногласно.

Тачка 2

Драган Пурешевић је присутне известио о одржаној радној и свечаној скупштини савеза.
Опште мишљење свих присутних је да су једна и друга скупштина испунили очекивања.

Тачка 3

У оквиру ове тачке дискусија се водила о прогнози, начину доношења одлуке о пуштању 
такмичења као и о квалитету дате прогнозе. 
Драган Пурешевић: Упутио је прогнозеру питање да појасни границу ветрова и колики је
проценат толеранције код дате брзине ветрова. 
Сафет Калић: Да ли се брзина ветра на 1500 метара узима у обзир приликом доношења
одлуке о пуштању такмичења, и да ли прогнозер може прогнозу да даје на сваких сат вре-
мена.
Милан Ракић: Сматра да одлуку о пуштању треба доносити петком и када су упитању 
општински и окружни савези а не само за првенство МОСС-а и Балканског савеза.
Јован Чабрило прогнозер : Прихвата да је у протеклој години прогноза за поједина такм-
ичења каснила и да је разлог за то нестанак струје и интернета. Брзина ветра се врши 
сондажним мерењима а не на основу субјективни процена појединих голубара. Сматра да
уколико је ветар +/- 1 метар у секунди да је прогноза погођена. 



Тачка 4

Зоран Тешић : Прогнозер мора дати званичан извештај који ће се поставити на сајт савеза и 
на основу њега ће се одлучити о пуштању такмичења.
Драган Пурешевић : Сматра да уколико у било ком округу постоје услови за пуштање голубова
да треба доћи до изјашњавања о пуштању, јер ће неки окрузи који имају граничне услове хтети 
да учествују у такмичењу.
Зоран Тешић се није сложио са предлогом Пурешевића.
Владимир Поскурица : Сматра да се при доношењу одлука о пуштању такмичења треба 
држати такмичарског правилника.
Јован Чабрило прогнозер : Истиче да ће параметри ради боље прегледности бити бојени у
зелено, наранџасто односно црвено. Такође предлаже да у прогнози и даље остане ветар на 
1500 метара а да се ове вредности неузимају у обзир при доношењу одлуке о пуштању 
такмичења.
Драган Пурешевић : Апеловао је на такмичарску комисију МОСС-а и Балканског савеза да 
приликом одређивања судија воде рачуна о удаљености између такмичара и судија како би
на тај начин значајно смањили путне трошкове.
Извршни одбор МОСС-а сматра да се утврђен начин делегирање судија за првенство МОСС-а
и Балканског савеза (полудириговани жреб) показао као вема добар па се стога предлаже  да 
општински и окружни савези примене овај начин делегирања судија.
Закључак по овој тачки дневног реда: Да се за савезне утакмице приликом одлуке о пуштању 
морају поштовати одредбе такмичарског правилника као и то да ветар на 1500 метара стоји као
врста информација али се не узима у обзир при доношењу одлуке о пуштању такмичења. 
Доношење одлуке о пуштању такмичења за општинске и окружне савезе и МОСС може бити 
померен и за суботу осим за Б. савез где одлука мора бити донешена у петак.
Донешени закључак једногласно је усвојен.

Тачка 5

Финансијски извештај за период од 01.02.2019 до 15.04.2019 године подељен је у писаној 
форми. 
Драган Куршиновић : Због примедби да је један део округа у 2019 години добио алкице 
лошијег квалитета предложио је да МОСС купи две машине за куцање алкица и дају их 
куцачима како би сви окрузи добили исти квалитет алкица. Милан Ракић и Зоран Тешић су
били против овог предлога пошто сматрају да то треба да ураде куцачи.
Небојша Ђорђевић : Подржава предлог Куршиновића али је против најављеног неминовног
поскупљења пертловања и куцања алкица.
Радоје Марковић: Поздравља нови сазив извршног одбора и сматра да је квалитет алкица 
стари-нови проблем савеза али да савез нема много избора, већ да ангажује све произвођаче 
и куцаче алкица како би исте стигле на време. Наравно да се као и увек до сада квалитет 
алкица разликовао и зависио од куцача до куцача.
Финансијски извештај за период од 01.02.2019 до 15.04.2019 јеногласно је усвојен. 

Функционисање судијске организације у наредном периоду.
За реч се јавио Братислав Петковић председник судијске организације који је изнео проблем око
преклапања надлежности иструктора, односно инструктори из одређеног округа организују пол-
агање судијских испита ван подручја свог деловања. Само у изузетним ситуацијама уз дозволу
судијске организације МОСС-а то се може дозволити у кратком периоду ( ако у округу не постоји 
лиценцирани инструктор) а то никако не сме постати пракса. Апелује на округе који немају инстр-
укторе  да преко судијске организације организују наведена полагања. 
Момчило Затежић: Сматра да се квалитет полагања судијских испита мора подићи на виши ниво
а све у циљу стварања што бољих судија. 

Тачка 6
Драган Пурешевић: За секретара савеза предлаже Илију Ковановића из Шапца који завршава 
правни факултет пошто сматра да је он погодна личност за то место.
Предлог је прихваћен једногласно.  
Илија Ковановић : Се завалио на указаном поверењу. 
Тешић Зоран : Предлаже да се избор за подпредседника савеза одложи за јесен и да се до тог 
рока нађе адекватно кадровско решење. 
Предлог је усвојен.



Тачка 8

Милан Ракић: Предлаже Зорана Тешића за председника такмичарске комисије МОСС-а у 
наредног четворогодишњем периоду.
Предлог је  једногласно усвојен.
Пошто по статуту председник такмичарске комисије предлаже чланове овог тела и своје 
сараднике а извршни одбор МОСС-а их бира Зоран Тешић је за члана округа 2 предложио
Лазара Ванцагића са чиме се нису сложили Сафет Калић и Зоран Миошков пошто је предлог
округа 2 био Зоран Мишков. Они сматрају да Лазар Ванцагић у протеклом периоду није добро
 представљао своју базу због чега испред округа 2 није ангажован да представља свој округ у
савезу за наредни четворогодишњи перод. Да би превазишли настали “правни вакум“ 
Пурешевић је предложио да и Мишков Зоран и Лазар Ванцагић буду чланови такмичарске 
комисије МОСС-а. 
Предлог Пурешевића усвојен је са једним гласом против.
 У такмичарску комисију МОСС-а изабрани су још: Зоран Тешић председник (1), 
Лазар Ванцагић и Зоран Мишков (2), Драган Станковић (3), Саша Милојевић (4), 
Зоран Трајковић (5), Марко Тошковић (6), Вучета Радевић (7), Зоран Недељковић (8),
 Мирослав Петрикић (9), Миле Пек (10), Никола Џомба (11), Дејан Ивановић (12),
 Божидар Васиљевић (13).

 
Пурешевић Драган за председника комисије за алкице предлаже Небојшу Ђорђевића из Ниша
а за чланове Ненада Рајковића из Крушевца и Милоша Мурића из Аранђеловца.
Предлог је једногласно усвојен.

Доношење одлуке о начину пријема појединаца и удружења у наш савез.
Зоран Тешић : Сматра да циљ нашег савеза као највећег савеза у Србији треба да  сви 
голубари буду у једном савезу такође сматра да базе немају право да доносе спискове о 
подобним и неподобним члановима и да свако ко није званично кажњен може и има право да
буде члан нашег савеза.
Небојша Ђорђевић: Сматра да ће бити проблема ако се неки људи врате у савез.
Симоновић Момчило: Указао је на проблеме још пре две године али да нема ништа против
враћања појединих чланова у наш савез.
Братислав Петковић: Указао је на конкретне проблеме у Нишком округу,  као и предходни 
дискутанти сматра да би повратак појединаца у наш савез проузроковао одлазак одређеног
броја чланова Нишког округа у други савез.
Ненад Страиновић и Сафет Калић: Сматрају да тим појединцима треба дозволити повратак 
у савез али не и вршење било каквих функција.
Зоран Тешић: Истиче да свако ко пређе мора поштовати правила нашег савеза и да се 
немамо чега плашити. 
Драган Пурешевић: Се залаже за пријем нових чланова али не по сваку цену, апелује да 
општински и окружни савези буду крајње флексибилни код пријема нових чланова а исто тако
подсећа да су општински и окружни савези потпуно аутономни у доношењу својих одлука као
и да савез Србије нема у својим нормативним актима механизам да општинским и окружним
савезима наметне доношење било какве одлуке.
Закључак извршног одбора је да се општинском савезу Палилула из Ниша и Нишком округу
остави да одлуче о пријему појединаца и удружења у своје чланство.

Тачка 9
У вези дописа општинског савеза Зајечар извршни одбор МОСС-а је након увида у достављену
 документацију закључио да општински савез Зајечар и поред више ургенција од стране суда 
правде није истом доставио тражену документацију. Пошто су сви рокови за поступање по 
налогу суда правде истекли, то овим путем извештавамо О.С. Зајечар да не улазећи у то ко је
у конкретном случају управу, да не желимо да кршимо нити такмичарски нити дисциплински 
правилник МОСС у погледу рокова већ да подржавамо одлуке донете од стране органа МОСС.
О.С. Зајечар имао је прилику да суду правде МОСС-а достави тражену документацију и на тај начин 
уколико је у праву спор реши у своју корист. Међутим пошто то није учинио овим путем упозоравамо 
О.С.Зајечар да ће одлуку суда правде сходно члану 72 дисциплинског правилника спровести И.О
МОСС-а, али ће тада последице по О.С. Зајечар бити далеко веће. 
- У целости је прочитана жалба Савковић Светозара из Ваљева на одлуку дисциплинске комисије
МОСС-а док је сав остали материјал члановима извршног одбора достављен од стране Савковић
Светозара пре одржавања седнице, тако да су сви чланови били у прилици да се упознају са
 његовим предметом. Пошто се име техничког секретара у једном од дописа помиње у негативном
 контексту то је технички секретар прочитао одговор на  допис Светозара Савковића. Преседавајући
пре отварања дискусије прочитао жалбу Савковића на шта чланови Извршног одбора нису имали
дискусије, а на предлог Сафета Калића и Милана Ракића жалба Светозара Савковића одбијена је 
као неоснована.



Момчило Затежић: Истакао је да је од Лазара Субе стигао допис у којем он исистира на 
ревизији поступка код суда правде и тражи од председника савеза да се о томе изјасни.
Председник извршног одбора је изнео да ће Субин случај детаљно анализирати и о томе га 
што пре известити.
Пурешевић је ново изабраном председнику суда правде Момчилу Затежићу указао на то да ће
појединци на одлуке суда правде повести спор пред надлежним основним судом и да је то 
нешто са чиме се морамо суочити у наредном периоду.
-Прочитан је допис О.С. Аранђеловац и О.С.Топола где они сматрају да им је Шумадијски округ
ускратио одређена права дата статутом тог савеза. На то су им Владимир Поскурица и Зоран
Вајсман одговорили да је скупштина Шумадијског округа све одлуке донела у складу са статутом
а да Милош Мурић није добио скупштинску подршку да буде делегат скупштине МОСС-а.
Зашто О.С. Аранђеловац није предложио другог делегата је питање за њих а не за скупштину
Шумадијског округа. На то им је Милош Мурић одговорио да су представници О.С. Аранђеловца
запостављени и да не могу равноправно да учествују у раду нити такмичарске и дисциплинске
 комисије окружног савеза нити су битан чинилац Шумадијског округа.
Председник Пурешевић апеловао је на представнике Шумадијског округа да О.С. Аранђеловац
као један од бројних савеза у Шумадијском округу добије свог представника у скупштини МОСС
а да се остали представници овог општинског савеза укључе у друге органе и рад овог округа.
Владимир Поскурица и Вајсман Зоран су истакли да излагање Мурића није тачно али су дали 
усмено обећање да се представници О.С. Аранђеловац и О.С. Топола уколико то желе могу 
укључити у рад органа Шумадијског округа.
-Извршни одбор је решавао по захтеву О.С. Јагодина за рефундацију трошкова дома голубара
за кирију, електричну енергију, комуналије и том приликом донео одлуку да на рачун О.С. 
Јагодина уплати износ од 15 000 динара, исто тако дају препоруку Балканском савезу да као 
вид помоћи уплате износ од 5 000 динара.
- Разматрајући ситуацију у О. С. Велика Плана извршни одбор је закључио да органи О.С. 
доставе удружењу срб-260 “Морава“ из В. Плане тражену документацију како би се испоштовала
јавност рада О. савеза и његових органа. Што се тиче осталих захтева срб-260 “Морава“ И. О.
МОСС-а нема било какве могућности да посредује у решавању насталог спора јер су рокови за
поступање истекли пре 4 и више година. У осталом удружење срб-260 “Морава“ је повело спор 
пред надлежним основним судом и тужилаштвом чиме је савез елиминисан да спор решава 
унутар МОСС-а.
-Пошто је скупштина МОСС-а на својој седници одржаној 17.03.2019 г. у Обреновцу донела 
закључак да извршни одбор који је надлежан за тумачење одредби такмичарског правилника
још једном сагледа одредбе члана 35 и да његово тумачење, извршни одбор је овог пута
потврдио раније донето тумачење које је детаљно објашњено у билтену бр.82. 

Адреса техничког секретара: Драган Куршиновић, Мајевичка  бр.12, 15 000 Шабац 
                                                     телефон: 069/205-7-991 

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 6.5 дин.
 Каталоге по цени од 200,00 динара и нове такмичарске правилнике по цени од 50 дин.

Нови жиро рачун савеза: 325-9500600022897-35

Записничар:

Илија Ковановић




