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Са седнице Извршног одбора  Међуокружног савеза одгајивача голубова српских 
високолетача Србије одржаног  21.02. 2015. године  са почетком у 11 сати у Јагодини. 

 
             Присутни: Пурешевић Драган(13) председник ИО МОСС-а, Марковић Радоје (1) 
Станојевић Драган (2), Страиновић Ненад (4), Андрејевић Милош (7), Васић Небојша (8), 
Павловић Драган (9), Благојевић Жељко (10), Митковић Саша (11) и Тодоровић Горан (12).   
             Одсутни: Баљ Јован (1), Куршиновић Драган (3), Шуловић Мирољуб (5),Карапанџић 
Душан (6) и Ђорђевић Небојша (7),. 
 

 Предложен је следећи дневни ред: 
 
1.  Усвајање записника са предходне седнице ИО. 
2.  Извештај благајне за период од 15.12.2014. до 10.02. 2015. године. 
3.  Организација радног и свечаног дела Годишње скупштине МОСС-а. 

               4.  Усвајање свих извештаја о раду у 2014.години и предлог финансијског плана за 
2015.годину. 

               5.  Усвајање измена и допуна Такмичарског правилника (члан 59. тачке 1,2,3 и 4). 
               6.  Разно – текућа проблематика. 
 

Предложени дневни ред је једногласно усвојен. 
 
 

Тачка 1. 
 
 

 Записник са предходне седнице ИО је једноглсно усвојен и прихваћен. 
 
  

Тачка 2. 
 
 

Извештај благајне за период између две седнице Извршног одбора је достављен 
у писаној форми и као такав је једногласно усвојен. 

 
 

                                                         Тачка 3. 
 

  
Радни део Годишње скупштине МОСС-а ће се одржати 14.03.2015.године са 

почетком у 11 сати у „Дому самоуправљача“ у Крагујевцу. 
             Свечани део скупштине ће се одржати 28.03.2015.године у ресторану „Капија 
шумадије“ – Баточина (поред искључења са ауто-пута). Свечани део почиње у 14 сати и то 
са доделом диплома. 

Свечани ручак и забава почиње у 17 сати доделом пехара уз богат мени и музику 
познатих естрдних звезда, а све по цени од 1.500 динара. 

За резервацију карата обратити се на моб: 061-1900584  
Уплате извршити на радном делу Годишње скупштине када ће карте бити и 

подељене. 
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Бесплатне карте добијају такмичари који су постигли резултате на сениорском и 
јуниорском првенству МОСС-а, сенорском првенству БС-а, Купа првака, а на основу одлуке 
са прошлогодишње скупштине и сви прваци савеза старији од 60 година. 

Спискове корисника бесплатних карата по окрузима доставити на радном делу 
скупштине када ће карте бити и подељене. 

Одлучено је да се пре доделе пехара уруче дипломе освајачима првих 30 са ранг 
листе за сениорско првенство МОСС-а, првим 20 са ранг листе сениора БС-а, првим 10 са 
ранг листе Купа првака и МОСС – јуниори и четворици младих до 18 година. 

Такође је одлучено да се свим члановима ИО доделе плакете за досадашњи рад. 
 

 
Тачка 4. 

 
 

Поднети извештаји о раду ИО, ТК и ДК су прихваћени, али уз констатацију да их 
треба допунити одређеним темама и догађајима и тако допуњене доставити делегатима за 
Годишњу скупштину. 

У благајничком извештају прихода и расхода за 2014.годину исказане су све ставке 
прихода, расхода и залиха заједно са салдом на дан 31.12.2014.године. Овако поднет 
извештај је једногласно усвојен. 

Предложени финансијски план за 2015.годину је реалан и прављен је на основу 
показатеља прихода и расхода  у предходној години, али коригован  великим мерама 
штедње на свим позицијама. 

Приказан је извештај о броју наручених алкица за 2015.годину по окрузима са 
стањем на дан 31.12.2014.године. 

Предложен дневни ред и пословник о раду Годишње скупштине је једногласно 
усвојен. 

Коначне  ранг листе за сениорско и јуниорско првенство МОСС-а усвојене су са 6 
гласа ,,ЗА’’ , 2 гласа ,,ПРОТИВ’’ (Страиновић Ненад и Тодоровић Горан) и са 2 гласа 
,,УЗДРЖАН’’(Павловић Драган и Андрејевић Милош). Коначне ранг листе ће бити 
прослеђене чланству уз овај ,,Билтен’’. 

 
 

 Тачка 5. 
 
 

О предлогу измена и допуна Такмичарског правилника (члана 59.тачке 1,2,3  и 4) 
Окружни савези нису доставили своја мишљења иако је предлог био на јавној расправи 4 
месеца. Изузатак је Расински округ који је дао своје мишљенње у писаној форми. 

ИО је као предлагач измена, без обзира на неозбиљност и неодговорност 
Окружних савеза по том питању,одлучио да предлог упути делегатима  Годишње скупштине 
на одлучивање. 

За овај предлог ИО 7 чланова је гласало ,,ЗА’’, 2 члана је глсало ,,ПРОТИВ’’, 
(Марковић Радоје и Тодоровић Горан), а 1 члан је био ,,УЗДРЖАН’’(Благојевић Жељко). 

 
 

Тачка.6 
 
 

 Наручивање и уплату прве туре алкица за 2016.годину обавити само 
преко Окружних савеза до 15.03.2015.године. Цена алкице је 18,00 динара, од чега 
МОСС-у припада 10,00 динара, а Окружним и Општинским савезима по 4,00 динара. 

 

УПЗОРЕЊЕ: Појединачне уплате за алкице физичких лица-чланова, 

удружења и Општинских савеза неће бити прихваћене, спискови за алкице биће 
враћени, а алкице за те се неће радити. 

 
 Одлучено је  као и до сада да за рад техничког секретара за 2015.годину 

удружења треба да уплате одговорном лицу Општинског, односно Окружног савеза 
износ од 700,00 динара прилоком предаје спискова за прву туру алкица до 
15.03.2015.године. Овлашћена лица ће потом извршити уплату на адресу техничког 
секретара. 



 Поводом захтева Суда правде у случају Качаревић Ђорђа СРБ-819  из 
Шапца Извршно одбор је заузео став да не постоје услови за поравнање, а до пропуста на 
који се Суд правде позива дошло је због погрешно  откуцаног дела текста од стране 
дактилографа у односу на изворно образложење ДК па ће сва та документација бити 
поново упућена Суду правде на увид, а суд ће поступити како је предвиђено 
Дисциплинским правилником. 

 Пошто је у овој изборној години дошло до промена на свим нивоима, захтева 
се од Општинских савеза да доставе адресе лица на која ће се слати ,,БИЛТЕН’’, као и 
други  материјали из МОСС-а, најкасније до 15.03.2015.године. У супротном сматраће се да 
до промена адресе није дошло, па ће се пошта слати на старе адресе.  

 Расправљајући по захтеву удружења СРБ-488 из Зајечара о исправности 
одлуке ОС Зајечар да контролу такмичења у удружењима врши контрола ОС Зајечара, ИО 
је константовао да је она неисправна и непримењива јер наш Такмичарски правилник то не 
прописује (члан 3.став 2.ТП) и да ОС Зајечар треба да опозове своју одлуку. 

 Одговор ИО на поновни допис и захтев  удружења из ОС Крагујеваца је исти 
онакав какав је дат у предходном Билтену. 

 Ова 2015.година је година у којој ИО планира да по завршетку такмичарске 
сезоне оформи радне групе које ће приступити изради предлога измена и допуна свих 
норматиних аката МОСС-а(статута,ТП,ДП) па се овим путем обавештавају и позивају сви 
зантересовани појединци, удружења, Општинси и Окружни савези да у току наредног 
периода доставе своје предлоге и мишљења, а радне групе и надлежни органи ће их 
размотрити и оценити да ли ће исти бити прихваћени и преточени у нацрте измена и 
допуна свих аката.   
 

Адреса сајта је: www.mdjuokuznisavezsbijejagodina.org/index.htlm   
 
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 поруџбина 
неће бити испоручена. 

 
 
 

             
 

                                                                                                   Извршни oдбор МОСС-а 
 
 
 

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

 


