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Међуокружног савеза одгајивача голубова
српских високолетача Србије - Јагодина

Са седнице Извршног одбора Међуокружног савеза одгајивача голубова
српских високолетача Србије одржаног 18.10. 2014. године са почетком у 11 сати у
Јагодини.
Присутни: Пурешевић Драган(13) председник ИО МОСС-а, Баљ Јован (1),
Марковић Радоје (1) Станојевић Драган (2), Куршиновић Драган (3), Страиновић
Ненад (4), Шуловић Мирољуб (5), Карапанџић Душан (6), Ђорђевић Небојша (7),
Андрејевић Милош (7), Васић Небојша (8), Павловић Драган (9), Митковић Саша
(11), Тодоровић Горан (12).
Састанку присуствује и председник Судијског одбора Марковић Предраг (5).
Предложен је следећи дневни ред:
1. Усвајање записника са претходне седнице ИО
2. Извештај благајне за период од 01.09. до 10.10. 2014. године
3. Извештај комисије за алкице.
4. Извештај Такмичарске комисије за 2014. годину.
5. Припреме за изборну Годишњу скупштину и свечану скупштину.
6. Питање статуса Балканског савеза
7. Захтев Судијском одбору МОСС-а.
8. Разно – текућа проблематика.
Предложени дневни ред је једногласно прихваћен.
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Тачка 2.
Извештај благајне је поднет у писаној форми и обухватио је период од
ванредне скупштине до седнице ИО. Изнето је да ће очекивани приходи од треће
туре алкица бити довољни само за трошкове до краја године
Уследила је обимна дискусија. Константовало се као и на ванредној
скупштини да треба уштедети на свим позицијама: наградном фонду, бесплатним
картама, путним трошковима за скупштину. Повести посебно рачуна о делегирању
судија за наредну такмичарску сезону, слати судије на што краће дестинације. И
поред свих тих мера које ће бити предузете, неће бити довољно пара, па се као
једини могуће решење види у подизању цене алкица за 1 динар по алкици, који би

припао МОСС-у. Са овим предлогом се сложила већина присутних делегата, иако
је то врло непопуларна мера, али у овом тренутку једино могуће решење.
Резимирајући дискусију председник МОСС-а је предложио:
1. Да се при куповини пехара и осталих награда води рачуна да буду
скромнији и да се направи разлика између сениорских и јуниорских, као и награде
за младе од 11 до 18 година. Награде ће се додељивати како је предвиђено
Такмичарским правилником и скупштинским одлукама.
2. Да путне трошкове својих делегата за годишњу скупштину сносе
Окружни савези.
3. Да се цена алкице повећа за 1 динар по алкици и да МОСС-у припадне
10 динара, а Окружним и Општинским савезима по 4 динара.
О овим предлозима чланови ИО треба да разговарају на Окружним и
Општинским савезима и на наредној седници ИО МОСС-а донесу одговарајуће
одлуке. Још једном је константовано да је ово једини начин за превазилажење
тешке финасијске ситуације.
Извештај благајне је једногласно прихваћен.

Тачка 3.
Израда алкица прве и друге туре за 2015. годину за сада иде по плану.
Испорука као и до сада, до краја децембра ове године.
Рок за наручивање треће туре алкица за 2015 годину је до 20.11.2014.
године, а испорука до 15.03.2015. године.
Нове чланове издвојити на посебним списковима за наручивање алкица и
оне ће бити испоручене до 20.01.2015. године
Донета је одлука да се набави још 50кг алуминијумских цеви за израду дела
друге и целе треће туре за 2015. годину.
Прихваћен је захтев израђивача алкица да се повећа цена куцања и
пертловања у износу од 0,05 динара по алкици за 2016. годину.
Тачка 4.
Такмичарска комисија је истакла да је ова година и поред нестабилних
временских услова била успешна.Било је доста проблема нарочито око временске
прогнозе, која је за сениорско првенство МОСС-а била непрецизна. Наиме, за
велики део Србије прогноза је била позитивна, а десило се супротно. Већи део
централне и јужне Србије био је кишовит, па су тиме такмичари били ускраћени за
постизање резултата.
Коначне ранг листе ће бити познате после окончања дисциплинских
поступака који су у току.
Задужују се председници Такмичарских комисија МОСС-а и БС-а да за
следећи састанак ИО доставе спецификацију у којој ће таксативно навести за свако
такмичење колико пехара и златних алки треба купити и за шта се додељују.
Такмичари који су остварили право на шампионску и друге категорије, као и
сви који су остварили резултате за рејтинг листу треба да доставе потребну
документацију до 20.12.2014. године на адресу техничког секретара.

Тачка 5.
Отпочевши са припремама за изборну Годишњу скупштину ИО је донео
одлуку да Општински и Окружни савези одрже своје скупштине најкасније до
15.02.2015.године како би за седницу ИО у фебруару могли доставити имена
делегата за Годишњу скупштину и за чланове Извршног одбора
На основу Статута (члан 15 став 2) број делегата се одређује на основу
броја чланова Окружних савеза који су наручили алкице закључно са трећом туром
алкица за 2015. годину (по принципу 1 делегат на 200 чланова).
Писане понуде за организацију свечане скупштине доставити до 25.12.2014.
године на адресу техничког секретара.
Тачка 6.
По питању статуса Балканског савеза, као што је и обећао на ванредној
скупштини председник МОСС-а је разговарао са делегацијом из БиХ и дошло се до
конкретних решења. Савез БиХ ће убудуће учествовати у раду и такмичењима БС,
као и у финансирању БС сходно договору и финансијским могућностима исто као и
друга чланица Црна Гора, а да ће се на првом састанку ИО БС-а пре годишње
скупштине прецизно договорити о освему.
Тачка 7.
ИО МОСС-а од Судијског одбора тражи да обезбеди квалитетнији начин
полагања судијских испита, да пооштри критеријуме полагања и провере знања
судија како бисмо добили знатно квалитетнији судијски кадар и на тај начин
превазишли проблеме који настају услед неквалитетног суђења.
Тачка 8.
 Константовано је да се у 2015. години детаљно приступи измени
Такмичарског правилника и у њега уграде сва упутства и измене које су до сада
биле пратећи део правилника, као и примедбе које су запажене у протеклом
периоду, а биле су непрактичне и превазиђене, а све у циљу побољшања
такмичења.
Сходно томе да би се омогућило да финансијски и организационо
Општински и Окружни савези лакше спроведу своја такмичења , а да се неби
чекало још две године са применом , предлаже се да у јавну расправу уђе измена и
допуна члана 59. тачке 1,2,3 и 4, где би се квалификационе норме за сениорска
и јуниорска такмичења Општинских и Окружних савеза подигле за један сат.
Ове измене би ступиле на снагу од 01.05.2015. године
Све стечене квалификације у 2014. години важе за такмичаре у 2015.
години.
 Због мајских поплава у многим регијама голубари нису могли да припремају
голубове и да се такмиче па је донета одлука да им се омогуће такмичења за МОСС
у 2015. години на основу постигнутих резултата из 2013. године. Општински савези

ће водити рачуна да не дође до злоупотреба. До почетка такмичарске сезоне
уследиће детаљна упутства.
 Донета је одлука да се штампа више врста диплома којих нема на
залихама. Нова цена диплома је 20 динара по комаду.
 Захтев удружења СРБ – 763 из Мијатовца се одбија, јер МОСС нити дугује
нити потражује од поменутог удружења, које своје проблеме из 2012. године треба
да реши на нивоу Општинског и Окружног савез, који су за то надлежни,
 Апелује се на чланство да што више користи наш сајт на коме се могу наћи
све информације о раду савеза, почевши од разних обавештења, Билтена, разних
образаца, ранг листа са свих такмичења МОСС-а и БС-а, метео прогнозе и др.
Адреса сајта је:

www.mеdjuokruznisavezsrbijejagodina.org/index.html
 Све уплате савезу (алкице, технички материјал и др.) вршити искључиво
преко рачуна МОСС-а: 355-1046730-22. Фотокопију налога уплате – преноса
средстава уз спецификацију поруџбине обавезно послати техничком секретару, у
супротном поруџбине неће моћи да буду испоручене.

Извршни oдбор МОСС-а

Адреса техничког секретара:
Радојковић Драгољуб
Лазе Лазаревића 27
35000 Јагодинa
Пак - 581316
тел/факс: 035-253-894

