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Б И Л Т ЕН 66
Међуокружног савеза одгајивача голубова
српских високолетача Србије - Јагодина
Са седнице извршног одбора Међуокружног савеза одгајивача голубова српских
високолетача Србије одржаног 11.04.2015.године са почетком у tl сати у Јагодини.

Присутни : Драган Пурешевић (13) председник ИО МОСС-а, Милан Ракић и Зоран
Тешић(1), Лазар Ванцагић (2),Драган Куршиновић (3),Ненад Страиновић (4),Милашин Крстић
(5),Момчило Симоновић и Милош Андрејевић (7),Горан Михајловић и Драган Стојчић
(8),Жељко Благојевић(10) Саша Митковић (tl), Ненад Рајковић (12) Оправдано одсутни:
Душан Карапанџић (6), Миљан Видојковић (9)
Предложен је следећи дневни ред:
1. Усвајање записника са редовне годишње скупштине
2. Финансијски извештај од 1.1.2015 до 31.3.2015 године
3. Извештај са свечане скупштине савеза
4. Избор председника и чланова такмичарске комисије
5. Избор председника и чланова дисциплинске комисије
6. Избор комисије за алкице
7. Избор техничког секретара и благајника
8. Избор најповољнијег понуђача временске прогнозе за 2015 годину
9. Разно
Предложени дневни ред једногласно је усвојен.
Тачка 1
Записник са предходне годишње скупштине једногласно је усвојен.
Тачка 2
Благајнички извештај за период од 1.1.2015 до 31.3.2015 године у писаној форми подељен
је присутним делегатима. Из њега се могло видети да је укупан приход у том интервалу
са уплатом прве туре алкица био 4.139.903,00 дин. док је расход износио 1.143.732,00
дин. Укупан салдо у каси је 2.996.171,00 динара. Председник савеза Драган Пурешевић
потом је узео реч и додатно упознао чланове извршног одбора са тренутном
финасијском ситуац-ијом. Један од главних задатака који нас очекује у овој години је
штедња на свим пољима. Први вид штедње у овој години је мањи број бесплатних карти
које смо поделили за свечану скупштину у Баточини.као и јефтинији али
задовољавајући фонд награда за 2014 годину. После краће дискусије благајнички
извештај једногласно је усвојен.
Тачка 3
Под овом тачком председник савеза Драган Пурешевић први је узео реч и истакао да
је презадовољан самом организацијом и посетом на свечаној скупштини.Потом се још
једном захвалио организаторима,после чега се прешло на дискусију:
Ненад Рајковић (12)- Изнео је предлог да би савез убудуће требао да организује
лутрију у
сопственој режији сматрајући да би могло додатно да се заради у корист савеза.
Милош Андрејевић (7)- Сматрам да савез у наредним годинама треба већим делом да
учествује у самој организацији скупштине.
Ненад Страиновић (4)- Нисам био присутан на скупштини, али сам чуо да је поред
добрих ствари било и ружних. Управо због тога треба видети разлоге како се у будуће
сличне ствари не би понављале.

Драган Стојчић(8)- Веома сам задовољан организацијом забаве,услугом и
менијем и имам само речи хвале.Замерку имам на испад Томе Даниловића и
цепање диплома.сматрам да је то брука за савез.
Саша Митковић (11)- Скупштина је била веома добро организованаједина мрља
био је испад Томе Даниловића.Због тога сматрам да му се треба написати
дисциплинска пријава.
Зоран Тешић (1)- He кажем да је примерено.десило се што се десило.Вероватно је
био изреволтиран неким ранијим дешавањима. Тома је човек који је имао велике
заслуге у раду савеза и ја сам лично против тога да му се пише било каква
пријава.најбоље да се заврши на томе.
Милош Андрејевић (7)- Што се Томе тиче морамо упутити барем јавну опомену
ако то не урадимо као да се ништа није ни десило.испада као да одобравамо
његов поступак.
Милашин Крстић (5)- Подржавам Мишин предлог,дисциплински прекршај јесте
био, али ради стабилизације стања у савезу мишљења сам да треба да остане на
овоме.
Драган Пурешевић (13)- На испад Томе Даниловића имам заиста велику замерку и
немогу прећутно прећи преко свега.то је био заиста један непримерен гест.
На питање које за то да извршни одбор без покретања дисциплинског
поступка оштро осуди крајње непримерен гест Томе Даниловића на
свечаној скупштини савеза у Баточини,гласало је девет чланова И.О. док је
против било четири, један је био уздржан.
На тему о признатим резултатима дискусију су узели Драган Стојчић (8) и Зоран
Тешић (1) где су заузели јасан став,да се правилник и скупштинске одлуке морају
примењивати за све исто како не би и у будуће имали сличне проблеме.Са тим су
се сложили и остали присутни делегати.
Тачка 4
Избор председника и чланова такмичарске комисије.
Драган Пурешевић је за место председника такмичарске комисије МОСС-а предложио
Ненада Страиновића који је једногласно изабран на ту функцију.
Ненад Страиновић (4) - Надам се успешној сарадњи са члановима такмичарског одбора
и да су окрузи делегирали квалитетне људе.Уједно ћемо се потрудити што се тиче путних
трошкова, да комисије шаљемо на што краће дестинације, самим тим би смо уштедели
значајна новчана средства за савез. Ја сам добио списак по окрузима оних људи које су
они делегирали.
Потом се прешло на дискусију:
Саша Митковић (11)- Да ли судије из истог округа могу судити за Србију и Балкан?
Милош Андрејевић (7) - Наш регион изузетно је велики, у пречнику 180 км и због тога смо
мишљења да код неких назовимо их тако лакших такмичара могу судити судије из истог
округа само нормално из другог општинског савеза.
Ово мишљење је после краће дискусије и усвојено поготово што се непротивречи са таккмичарским правилником.
Ненад Страиновић (4)- Што се тиче такозваних диригованих комисија,за боље такмичаре
али исто и за оне проблематичне, предлажем да се не може извршити замена делегираних
судија које су спречене да се тога дана одазову на суђење ако се пре тога необавести
такмичарски штаб о таквим заменама. Што је на крају и усвојено. Потом је Ненад
Страиновић прочитао предложене чланове такмичарске комисије да би се после тога
прешло на дискусију:
Саша Митковић (11) - На том списку налази се девет чланова односно девет округа.како
ће остала четири да функционишу.ако немају своје делегате? Најбоље би било да сви
окрузи могу имати свог представника. Испред нашег округа делегиран је Никола Џомба,
ја тражим објашњење због чега он неможе бити члан такмичарског одбора МОСС-а !?
Лазар Ванцагић (2)- Подржавам предлог Саше Митковића да сваки округ има свог
представника у такмичарском одбору.
Драган Пурешевић (13)- Предлог је да такмичарски одбор броји девет чланова а уколико
треба.ради уштеде тај број може бити и мањи .Ево ја hy први повући предлог округа 13-ст
за Горана Јовића. А што се тиче чланова такмичарског одбора њих предлаже председник
т.к. на предлог чланица а кога ће он предложити то је његово право у складу са статутом
У том тренутку дошли смо до осам чланова такмичарског одбора што би у неком гласању
било веома незгодно. После њега за реч се јавио Лазар Ванцагић (2)-Ако је у питању да
треба да буде непаран број и да то нешто значи савезу што се тиче путних трошкова и ја
повлачим наш предлог односно нашег члана за такмичарски одбор.
На питање председника извршног одбора ко је зато да такмичарски одбор броји седам
чланова и које за ове људе које је предложио председник такмичарске комисије Ненад
Страиновић , за реч се јавио Драган Куршиновић (3) - Мислим да ове две ствари треба
раздвојити приликом гласања. Немам ништа против да сваки округ има свог представника
у такмичарској комисији,ипак они знају најбоље стање у својим окрузима, предложени

делегати које нам је Ненад Страиновић прочитао су жеља своје базе да их заступају у
такмичарском одбору и ту опет немам ништа против . Потом се прешло на гласање.
За предлог да такмичарски одбор МОСС-а броји седам чланова гласало је девет делегата
што је на крају прихваћено.
За предложени такмичарски одбор од седам чланова у саставу:
Ненад Страиновић (4) председник, Иван Михајловић (1), Бранислав Михајловић (3)
Зоран Јовић (5), Слађан Мишић (7), Зоран Тодоровић (8), Горан Тодоровић (12)
Гласало је десет делегата односно већина.чиме им је мандат потврђен.
Тачка 5
За дисциплинску комисију Драган Пурешевић предложио је следеће чланове:
Терзић Драгољубља (13), Станић Мирослава (3), Лазаревић Стојана (1)
Горан Михајловић (8)- Предлажем да дисциплинска комисија броји пет чланова из разлога
што неко ненадано може изостати са састанка. Стим да председник мора бити стручан и
школован за то место.Овај предлог једногласно је усвојен.
После тога дисциплинска комисија је допуњена је са још два члана Милутиновић Драгиша(4)
Миловановић Томислав (5)
За председника дисциплинске комисије изабран је Драгољуб Терзић (13) док су остала
четири члана: Станић Мирослав (3), Стојан Лазаревић (1), Милутиновић Драгиша(4),
Миловановић Томислав (5).
Дисциплинска комисија у овом саставу једногласно је изабрана.
Тачка 6
Милан Ракић (1) -Имам примедбу на поједине куцаче односно на различите бројеве
(мање и веће) што вероватно зависи од алата са којим се раде. Требало би повести
мало рачуна и о томе као и о самом квалитету алкице.
Милашин Крстић (5) - Предлажем да се у будућности размисли о куповини алата за
куцање
алкица и да савез из наших редова ангажује куцаче, вероватно да би и ту имали неку
уштеду.
У комисију за алкице од стране председника савеза Драгана Пурешевића
предложени
су и једногласно изабрани :Небојша Ђорђевић (7)-председник,Саша Митковић (11),
Ненад Рајковић (12)
Тачка 7
Избор техничког секретара и благајника савеза
Први за дискусију јавио се Драган Пурешевић - Данас треба да изаберемо техничког
секретара
и благајника савеза, за ово место имамо два подједнако квалитетна кандидата што ми је
изузетно драго. Први је Драган Куршиновић (3) кога сви добро знате и Драган Борђевић
(1),секретар
савеза Београда којег такође знам као квалитетног и вредног радника.
Милан Ракић (1)-Драган Борђевић је стручан и веома коректан човек, сматрам да би
одговорно
обављао тај посао, уз то две последње године бесплатно одржава сајт нашег савеза.
После краће дискусије прешло се на гласање.
За Драгана Куршиновића гласало је девет чланова извршног одбора.
За Драгана Борђевића гласала су три члана извршног одбора.док су два члана била
уздржана.
Тачка 8
Што се тиче временске прогнозе добили смо три понуде и то:
1. од Бранка Спаравала по цени од 60 000 динара месечно
2.од Милана Стеванчевића по цени од 55 000 динара месечно
3. од Еко Метеоса из Зрењанина по цени од 30 000 месечно
Присутан на састанку био је и заступник Еко Метеоса који је присутне чланове И.О. упознао
са
детаљима и условима временске прогнозе коју би они давали.
После дискусије одлучено је да се прихвати понуда Еко Метеоса стим што би се прогноза
плаћала парцијално из разлога како би се уверили у квалитет и тачност исте.
Временска прогноза може се пронаћи на сајту meteoplaneta.rs у чијем менију под називом
прогноза на више од 40 локација широм Србије можете пронаћи вашем месту најближу
локацију. Прогноза ће се давати четири дана унапред, стим што ће се свакога дана два
пута

ажурирати.пре подне око 7 часова и после подне око 19 часова. Временска прогноза
почиње
излазити на горе наведеном сајту од среде 22 априла 2015 године.
Тачка 9
Под тачком разно прочитана је жалба Калац Милета срб-362 једногласно је
одлучено да се
случај врати на поновни поступак.
Милашин Крстић (5) изнео је проблем града Крагујевца тражећи решење за
формирање барем
још једног општинског савеза на нивоу града.
Драган Пурешевић (13)- Садашњи статут не дозвољава формирање више
општинских савеза
појединим срединама које имају статус града.то ће тек моћи да се уради после
промене статута која је планирана за ову годину.
Подсећања ради друга тура наруџбине алкица je у току.закључно са
30.04.2015 године потребно је доставити спискове са уплатницама на
адресу новог техничког секретара.
Накнада за рад техничког секретара у 2015 години је 500 динара + 200 динара
за савез што износи укупно 700 динара по удружењу. Одговорна лица
општинског, односно окружног савеза приликом предаје спискова за другу
туру алкица до 30.04.2015 год. треба да изврше уплату на адресу техничког
секретара путем поштанске уплатнице
Све остале уплате савезу (алкице.технички материјал и др.) вршити искључиво преко
рачуна МОСС-а: 355-1046730-22. Копију налога уплате - преноса средстава уз
спецификацију поруџбине обавезно послати техничком секретару, како би поруџбина
могла бити испоручена.
Моле се општински савези да уколико је дошло до неких промена везано за
одговорна лица односно промена адреса на које би требало да се достављају
билтени и друга обавештења савеза доставе новонастале промене на адресу
техничког секретара.
Адреса техничког секретара:
Драган Куршиновић
Мајевичка 12,
15 000 Шабац
тел. 015/776-0117, 069/205-7-991
ОБАВЕШТЕЊЕ судијског одбора
Све замене судијских легитимација као и нове заједно са списковима и
уплатницама
достављају се као и раније на адресу
Марковић Предраг
Војводе Степе 10
34 000 Крагујевац тел. 0631122 640
На нашем сајту:
www.medjuokruznisavezsrbijejagodina.org/index.html
Могу се пронаћи информације и разна обавештења о раду нашег савеза.
ТЕНДЕР
Комисија за алкице отвара јавни тендер за куцање и пертловање алкица који
траје до 15.маја 2015 године. На адресу техничког секретара поред цене,
потребно је доставити десет откуцаних алкица (као узорак) стим да понуђач
исти квалитет гарантује за целокупну количину.
Алкице су од метала -алуминијума висине 8.5 милиметара.унутрашњег
пречника 7 милиметара и дебљине 0.4 милиметра. На њима су утиснуте словне
и бројчане ознаке. Словне ознаке су ћириличне и то СРБ. бројчане ознаке
требају бити добро видљиве са веЋим бројевима које идентификују
удружење.одгајивача, редни број голуба И годину. Конкурс је јаван, на њему
својим понудама могу учествовати сва правна и физичка лица. После

затваоања конкурса комисија за израду алкииа ће у једном разумном року
прегледати све пристигле понуде и узорке алкица.и потом донети одлуку коме
he послове поверити.
За додатне потребне инФормације можете се обратити председнику
комисије за алкице Небојши Ђорћевићу на телефон 063/439-903.
Свим члановима савеза желимо успешну предстојећу такмичарску сезону.

Извршни
одбор МОСС-а

