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Међуокружног савеза одгајивача голубова
српских високолетача Србије - Јагодина
Са састанка Извршног одбора Међуокружног савеза одгајивача голубова
српских високолетача Србије одржане у 19. 10. 2013. године са почетком у 11 сати
у Јагодини.
Присутни: Шуловић Мирољуб (5) председник ИО МОСС-а, Баљ Јован (1),
Станојевић Драган (2), Страиновић Ненад (4), Карапанџић Душан (6), Ђорђевић
Небојша (7), Андрејевић Милош (7), Васић Небојша (8), Павловић Драган (9),
Благојевић Жељко (10), Џомба Никола (11), Тодоровић Горан (12) и Марковић
Драган (13).
Одсутни: Ребић Слободан (1) и Тубић Милош (3).
Предложен је следећи дневни ред:
1. Извештај благајне за период од 18.04. до 18.10 2013. године
2. Извештај комисије за алкице.
3. Извештај Tакмичарске комисије за сезону 2013. године
4. Избор чланова Дисциплинске комисије
5. Решавање проблема израде алкица за Поморавски округ настао
неплаћањем прве и друге туре за 2014. годину
6. Решавање питање односа чланица у БС (начин финасирања и др.)
7.Текућа проблематика (о кривичној пријави против МОСС-а и др.)
8. Разно
Предложен дневни ред је једногласно прихваћен.
Тачка 1.
Извештај благајне је поднет у писаној форми и обухватио је период између
два састанка ИО и као такав је прихваћен са примедбом да се убудуће шаље са
позивом за седницу ИО како би чланови ИО имали више времена да се детаљније
упознају са свим приходима и расходима за одређени период. Постоје дуговања
према МОСС-у по питању повраћаја путних трошкова судија (БГ, КГ) па се захтева
од појединаца и одговорних да своја дуговања измире одмах.
Тачка 2.
Израда алкица I и II туре за 2014. годину се одвија по плану и биће као и
увек до сада испоручене до краја године.
Рок за наручивање III туре алкица за 2014. годину траје до 20.11. 2013.
године, а испорука ће бити најкасније до 15.03.2014. године.
Нове чланове издвојити на посебним листама за наручивање алкица. Нови
члан није онај који прелази из једног у друго удружење нашег Савеза као и онај
члан који није наручио алкице у претходним наручивањима.
Због финансијских потешкоћа које још трају и овог пута наручивање и
уплата I туре алкица за 2015. годину обавити до 15.03.2014. године.

Тачка 3.
Такмичарска комисија је истакла да је ова година једна од успешнијих,
постигнуто је много двоцифрених и квалификационих резултата, обарани су
рекорди, наши голубови су летели и преко 16 сати.
За сениорско првенство МОСС-а постигнуто је 395. резултата, за јуниорско
првенство MOСС- а постигнуто је 55 резлутата, а за јуниорско првенство БС
постигнуто је 19 резултата, а само сениорско првенство БС-а због неповољнох
услова није одржано.
Незваничне ранг листе са сениорског и јуниорског првенства МОСС-а и
јуниорског првенства БС-а су прихваћене и као званичне листе.
Коначне ранг листе биће познате после окончања Дисциплинских поступака
који су у току.
Константовано је да је на свим такмичењима било кршења Такмичарског
правилника што због непознавања и неправилне примене истог, што због не
доласка великог броја судија, као и због лоше организације и пропуста појединаца у
удружењима, општинским штабовима и др. тако да је Дисциплинској комисији
прослеђен велики број пријава.
Донета је одлука да сви Општински и Окружни савези обавезно до
20.12 2013. г. доставе МОСС-у (техничком скретару) ранг листе са одржаних
сениорских и јуниорских такмичења које ће бити постављене на нашем сајту, а
Извршном одбору
пружило пун увид о броју такмичара, који су стекли
квалификационе резултате и на основу тога могуће планирање путних трошкова
судија у финансијском плану за 2014. годину.
Предложено је да би се подстакло што више деце узраста од 11 до 18
година да се такмиче, да се допуни члан 6. Такмичарског правилника и да се
омогући да та деца могу да се такмиче и са сениорима и јуниорима почевши од
сениорских и јуниорских првенстава удуржења, Општинских и Окружних савеза
МОСС-а и БС-а. Овај предлог се упућује на јавну расправу како би се усвојио на
следећој гоишњој скупштини МОСС-а.
Такмичари који су остварили право на шампионску и друге категорије као и
сви који су остварили резултат за рејтинг листу треба да доставе потребну
документацију до 20.12.2013. године, на адресу техничког секретара. Да би се
олакшао рад на изради рејтинг листе на пријаву за такмичаре који се већ налазе на
листи треба испред колоне да се упише које су место заузимали на прошлогодињој
рејтинг листи или број бодова.
Такмичари који први пут достављају податке за рејтинг листу треба да буду
издвојени и пријављени на другој - посебној листи.
Тачка 4.
За чланове Дисциплинске комисије изабрани су Ристић Милован из
Крагујевца и Савић Радојица из Горњег Милановца, а за председника је изабран
Срба Обрадовић из Јагодине. Досадашњи чланови из Панчева су поднели оставке
из приватних разлога.
Тачка 5.
Због не уплаћеног већег дела средстава за I и II туру алкица за 2014. годину
(111.290,00 дин.) за Поморавски округ донета је одлука да се та сума уплати
најкасније до краја новембра месеца 2013. године, а на основу гаранције
председника Поморавског округа, у супротном алкице неће бити урађене и
испоручене у предвиђеном року (од ове одлуке се изузима ОС Параћин који је своје
обавезе измирио на време, уплативши директно на рачун МОСС-а).

Тачка 6.
Решавајући по питању односа чланица у БС, односно о начину
финансирања БС-а који је предвиђен финансијским планом и на скупштини БС-а од
стране свих чланица прихваћен и усвојен, ИО МОСС-а је донео одлуку да се то
мора испоштовати од свих чланица, у супротном преиспитаће се постојање БС-а.
Тачка 7.
О кривичној пријави поднетој против МОСС-а , од стране како је сам изјавио
на овој седници Радовановић Срећко из Крагујевца због начина набавке материјала
за израду алкица, (ал-цеви) и начина плаћања метеоролошке прогнозе речено је
следеће:
Председник ИО МОСС-а Шуловић Мирољуб је обавестио чланове ИО да је
по пријави дао изјаву надлежним државним органима и да им је објаснио да се
поменути материјал не може наћи на нашем тржишту у тако малим количинама и да
смо принуђени да материјал набављамо онако како га набавњамо, што је познато
скоро сваком нашем члану и да је за свку набавку одлуку донео ИО. Што се тиче
метеоролошке прогнозе, са метеорологом је направљен уговор о делу и да су за то
плаћени сви порези и доприноси предвиђени законом.
Чланови ИО су при ставу да је све рађено на основу одлука ИО и сматрају
да ту не постоји никакав прекршај, јер би целокупно чланство било без алкица и
такмичења, па би функционисање МОСС-а тиме било угрожено а постијање
бесмислено. Такође је константовано и то да у случају постојање било каквих
пропуста и недозвољених радњи, сваки евентуални подосилац пријаве би најпре
требао да на то укаже најпре члановима ИО, а не да посеже за кривичном пријавом,
која само штети угледу нашег савеза.
Званични став надлежних органа и оцене да ли има прекршаја још нема, а
ако их буде обавестићемо чланство у ноком од наредних ,,Билтена“.
Тачка 8.
- Поводом дописа удружења из Шведске, које је прочитано у целости
константовано је да је то у надлежности БС-а, који треба да на својој првој седници
расправи о наводима из писма, које је истовремено Шуловић Мирољуб демантовао
и поткрепио видео записом на овој седници.
- На основу захтева Анђелковић Драгана , а због не спровођења одлука
Суда правде од стране удружења СРБ – 91 из Ниша ИО МОСС-а сходно својим
надлежностима по члану 72. став 2. налаже да се одлука спроведе одмах и у року
од 15 дана у писаној форми обавести савез (на адресу тех. секретара) , у супротном
ће бити примењен поменути члан, суспендују се надлежни за спровођење одлуке и
покреће се дисциплински поступак.
- Чланство је већ обавештено да је отворен сајт МОСС-а на коме се може
пронаћи поред званичне и још пар временских прогноза, незваничне ранг листе
сениорског и јуниорског првенства МОСС-а и БС-а, резултати са других такмичења
у оквиру савеза, као и образац за наручивање алкица. У изради је и образац за
пријаву резултата за рејтинг листе, образац за пријву такмичења, ,,Билтени“ и сва
друга обавештења везана за рад и постојање савеза. Зато обавештавамо све
чланове да нам шаљу обавештења о дешавањима у својим окрузима, општинама и
удружењима, да нас хвале и добронамерно критикују како би постијање сајта било у
потпуности оправдано.

Особе за контакт: - Шуловић Мирољуб и Баљ Јован или на е-mail:
office@okruznisavezbeograd.org ili djdragansrb@gmail.com

АДРЕСА САЈТА:

www.medjuokruznisavezsrbijejagodina.org/index.html
Савез располаже већом количином свих врста диплома , захвалница и
чланских књижица по цени од 15,00 динара по комаду.
Сав горе наведени материјал може се наручити преко Општинских савеза за
више удружења код техничког секретара.
Појединачним наручивањем удружења сама сносе трошкове доставе.
Све уплате савезу ( алкице, судијски материјал, технички материјали др.)
врши се искључиво преко рачина МОСС-а – 355-1046730-22. На налогу за уплату у
рубрици сврха уплате уписати: уплата чланарине. Фотокпију налога уплате
обавезно послати техничком секретару и приложити спецификацију поруџбине у
супротном поруџбина неће бити испоручена.

Извршни oдбор МОСС-а

Адреса техничког секретара:
Радојковић Драгољуб
Лазе Лазаревића 27
35000 Јагодинa
тел/факс: 035-253-894

