Б И Л Т Е Н 67
Међуокружног савеза одгајивача голубова српских високолетача
Србије - Јагодине

Са седнице извршног одбора Међуокружног савеза одгајивача голубова српских високолетача Србије
одржаног 18.10.2015.године са почетком у 11 сати у Јагодини.
Присутни :
Драган Пурешевић (13) председник ИО МОСС-а, Милан Ракић(1 ), Лазар Ванцагић (2),
Драган Куршиновић (3),Ненад Страиновић (4),Милашин Крстић (5),Душан Карапанџић (6 ),
Момчило Симоновић (7),Горан Михајловић и Драган Стојчић (8), Ненад Рајковић (12)
Оправдано одсутни: Зоран Тешић (1 ), Милош Андрејевић (7 ), Миqан Видојковић (9),
Жељко Благојевић (10),Саша Митковић (11)
Предложен је следећи дневни ред:
1. Финансијски извештај од 31.03.2015 до 15.10.2015 године
2. Извештај комисије за алкице
3. Извештај такмичарске комисије
4. Временска прогноза за 2015 годину
5. Доношење одлука о покретању јавне расправе за измене и допуне нормативних аката - статута,
такмичарског и дисциплинског правилника
6. Разно
Предложени дневни ред једногласно је усвојен.

Тачка 1
Извештај благајне у писаној и усменој форми поднео је благајник и технички секретар савеза Драган
Куршиновић. Благајнички извештај за период од 31.03.2015 до 15.10.2015 године у писаној форми
подељен је присутним делегатима. Из њега се могло видети да је приход у том интервалу са уплатом
друге туре алкица био 779.335,00 дин.што са старим стаwем од 31.03.2015 г.укупно износи
3.775.506.00 дин.док је расход износио 2.996.590.00 дин.Тренутно стаwе у благајни 808.916,00
динара.Највећи трошкови које смо имали били су путни трошкови за сениорско и јуниорско првенство
Србије и Балканског савеза,и они су износили.
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Србија сениори - 664.720.00 динара
Србија јуниори - 120.300.00 динара
Балкан сениори - 409.905.00 динара
Балкан јуниори - 62.800.00 динара

Када упоредимо ову са прошлом годином иако смо сада имали већи број пријављених утакмица (19),
направили смо значајну уштеду од близу 600.000.00 динара. До сада смо платили 300.000 акица
произвођачима (материјал и пертловање) за 2016 износ 420.000.00 дин. и 331.250 алкица (куцачима
)за 2016-у износ 530.000.00.дин. Такође смо на свим осталим пољима направили значајне уштеде,
чиме смо успели да надокнадимо минус из предходних година од готово 1.200.000.00 динара и
стабилизујемо финансије. Собзиром на тренутно стање у благајни и приход од треће туре алкица за
очекивати је да годину завршимо са позитивним билансом.
Морам истаћи добру сарадњу са свим регионима односно људима који су изабрани на тим
одговорним функцијама. Сви окрузи су измирили своје финансијске обавезе према савезу. Ипак
морам истаћи секретара савеза Београда Драгана Ђорђевића који одржава сајт савеза и
благовремено обавештава чланство о свим битним дешавањима у савезу. После чeгa се прешло на
дискусију.
Драган Стојичић -Похвалио би рад председника и техничког секретара за стабилизацију савеза али и

даље морамо наставити са оваквим мерама штедње.
Горан Михајловић - У излагању које смо чули као један од значајних трошкова била је поправка копир
апарата у предходној години. Као што видимо опет нам прави трошкове. Уколико би се то наставило,
требало би купити нови да не дајемо толики новац на поправке.
Милашин Крстић - Похвалио би рад председника и секретара на стабилизацији савеза,али имам
примедбу на то да се убудуће писани извештај благајне доставља уз позивнице за састанак како би
имали више времена да га прегледамо. Морам се вратити на предходни сазив извршног одбора и
одкуд сад да смо одједном позитивни а да је раније направљен толики минус. Ја желим добро савезу
али не могу да се сложим са тим да овако није могло и раније да се послује.
Душан Карапанџић - Оваква дискусија ми се уопште не допада. И пре смо добијали овакве писане
извештаје на које нисмо имали примедбе а улазили смо у минус. Тако да се сада не би враћали у
назад.
Милан Ракић -Интересује ме разлика у цени алкица од ове и прошле године.
Ненад Страиновић - И пре смо а поготово ја питали Пурешевића колико је плаћен материјал и алкице
треће туре за 2015 годину који је он набавио а колико су плаћене раније туре. Својевремено је и
Радојковић помињао дуг савеза према сајмишту у Крагујевцу. Иначе задовољан сам што смо стали на
своје ноге и надокнадили минус који смо имали.
Милашин Крстић - Један човек није могао сам направити толики минус. Нисам веровао да ће
Пурешевић одржати обећање и стабилизовати савез,свака част. Али контрола у раду и даље мора да
постоји.
Ненад Страиновић - Заборавио сам да поменем још и судски поступак који је водио Шуловић и казну
коју смо требали да платимо,сматрам да су ту направљени одређени уступци да се о томе више не
прича. Све ово је добро али и даље се морамо понашати домаћински.
Милан Ракић - Треба да се зна колико је коштао и како је набављен материјал за алкице. Управо због
тих пропуста који су се помињали сумњам да су досадашњи извештаји благајне били нетачни,али да
једном прекинемо и да се не враћамо више у назад идемо даље.
Драган Пурешевић- Милашин је апсолутно у праву да мора постојати контрола у раду, ето на пример
Драган и ја се увек чујемо и договарамо приликом сваке уплате рачуна. Докле год сумњате у рад савез
ће добро функционисати.
После ове дискусије финансијски извештај једногласно је прихваћен.

Тачка 2
Пре ове дискусије прочитан је извештај са састанка комисије за алкице који је одржан 17.05.2015.год.
где су отваране пристигле понуде на тендер који је био предходно расписан за израду и куцање
алкица. Достављене су биле четири понуде са ценом и узорцима алкица:
Понуда 1 - Мирослава Радојчића која је износила 3.00 динара за извлачење,сечење,пертлов ање и
куцање,али са нашим материјалом.
Понуда 2 - Антун Војнић понудио је цену куцања од 1.70 динара по комаду.
Понуда 3 - Милица Лукић понудила је цену куцања од 1.65 динара по комаду.
Понуда 4 - Жељко Грчић дао је цену једне алкице 1.49 динара ( његов материјал,извлачење,
пертловање и достава куцачима)
После прегледане све четири понуде и достављених узорака председник комисије Небојша Ђорђевић
телефонским путем позвао је све понуђаче како би спустио понуђене цене.
Понуда 1 - Мирослав Радојчић око договора за смањење цене коју је дао у тендеру,рекао је
да ће размислити и изјаснити се за пар дана.
Понуда 2 - Антун Војнић није се јављао на телефон, тако да је председник комисије Небојша
Ђорђевић преузео на себе да га поново контактира.
Понуда 3 - Милица Лукић спустила је цену куцања на 1.60 динара по комаду.
Понуда 4 - Жељко Грчић цену израде алкице без укуцавања спустио је на 1.40 динара.
Ненад Рајковић - После отварања тендера изабрали смо најквалитетније понуде, сматрали смо да
нам је овако најлакше да купимо готову пертловану алку по повољној цени него да купујемо материјал
и улазимо у додатне проблеме око набавке и квалитета.Тако да смо се одлучили за понуду 3 Лукић
Милицу са ценом куцања од 1.60 динара, и понуду 4 Жељка Грчића по цени 1.40 динара за израду
алкица. Тако да нас готова алка кошта 3.00 динара.
Милан Ракић - Предходних година имали смо проблема са малим и лоше видљивим бројевима тако
да треба и о томе повести рачуна.
Милашин Крстић - Свремена на време требало би послати контролу куцачима да би се уверили у
квалитет израде алкица.

После ове дискусије извештај комисије за алкице једногласно је усвојен.

Тачка 3
Извештај такмичарске комисије поднео је председник исте Ненад Страиновић.
Ове године као што знате одржали смо и сениорско и јуниорско првенство Србије. Остварене
резултате могли сте видети у ранг листама које смо издали.Приликом одлучивања оку пустања
такмичења консултовао сам се са свим регионима. Имали смо одређених проблема око временске
прогнозе због тога што је прогнозер често одлагао и каснио са достављањем исте како би
сматрам,себе заштитио од могуће грешке. Тако да смо одлуку о пуштању јуниорског првенства Србије
донели у суботу у поподневним сатима. Имали смо један пропуст који више не смемо дозволити да се
дешава. Ради се о такмичару Зорану Трајковићу из Крагујевца за кога нисам знао да има голубове који
му лете преко девет часова лета,пошто ме нико из штаба округа 5 није о томе обавестио.И ако у
записнику пише да је он обавестио штаб,остала је одређена сумња. Зоран Јовић члан такмичарског
одбора правдао се да је заборавио да ми јави. Такмичарски одбор верификовао је овај резултат.
Милашин Крстић - Прошле године признат је победнички резултат за Балкан иако штабу није
пријављено да голубови лете преко12 часова лета. Због тога данас у Крагујевцу имамо великих
проблема, имам сазнање да је и ове године било сличних записника, где је ситним словима било
уписано да је такмичар пријавио лет својих голубова који лете преко 12 часова
Ненад Страиновић - Ја такве информације немам.
Драган Стојичић - Код пријављивања голубова који лете после 12 часова,судије али и такмичари
могу имати одређени проблеми пошто некад физички није могуће због великог броја такмичара
испоштовати време пријављивања лета голубова.
После дискусије извештај такмичарског одбора усвојен је од стране извршног одбора.

Тачка 4
Драган Пурешевић - Лично мислим да смо на добром путу да од овог младог момка који даје
временску прогнозу добијемо уз одређене корекције доброг прогнозера на дужи период.
Милан Ракић - Слажем се да би он то могао исправити, али је ове године доста грешио. Пошто он даје
прогнозу и ГСС да ми узмемо другог прогнозера како би могли упоредити прогнозе и тако донети бољу
и квалитетнију одлуку.
Душан Карапанџић - Слажем се са Миланом,мислим да је то добар предлог и ако би нас то више
коштало. Ја сам за то да ангажујемо Бранка Спаравала.
Ненад Страиновић - Наш прогнозер се доста лукаво понашао,прилично се ограђивао како би себе
заштитио.
Милашин Крстић -Тешко је дати тачну прогнозу,било је одређени пропуста али мислим да треба
наставити сарадњу са њим. Исто тако подржавам и Миланов предлог. Пурешевић би требало да
направи контакт са ГСС пошто је интерес заједнички.
Драган Пурешевић - Слажем се,али о тој сарадњи можемо причати непосредно пред почетак сезоне.
После ове дискусије извршни одбор донео је закључак да је ДЕЛИМИЧНО ЗАДОВОЉАН временском
прогнозом у 2015 години.

Тачка 5
Драган Пурешевић - Што се тиче измена и допуна одређених аката статута, такмичарског и
дисциплинског правилника предлажем:
1. Да окрузи до 20.11.2015 год. доставе техничком секретару Драгану Куршиновићу своје
представнике у радну групу за израду нацрта за измене и допуне статута,такмичарског и
дисциплинског правилника по принципу као и у извршном одбору савеза. Тако да окрузи 1,7 и
8 имају по два представника а остали по једног.
2. Да окрузи до 01.12.2015 год.након приспелих предлога од удружења и општинских савеза
доставе Међуокружном савезу коначне предлоге за измену наведених аката.
3. Формирана радна група добијене предлоге треба да обради и достави извршном одбору за
децембарску седницу како би утврдили коначан текст који би се чланицама доставио на јавну

расправу. После чега би на фебруарском извршном одбору био усвојен коначан текст који би
дали скупштини на усвајање.Тиме би се испоштовала процедура предвиђена нашим актима.
Милашин Крстић - Плашим се да је време кратко и да нећемо успети да испоштујемо да сви
региони одрже своје скупштине
Душан Карапанџић - Треба бити обазрив код доношења коначне одлуке која треба да буде
добра за све,ту пре свега мислим на радну групу. Замолио бих Вас да ускладимо наш правилник
са ГСС. Нетражим ја да наш правилник правимо према њима,већ због тога што држимо исте
голубове и треба да буде један правилник за све.
Милан Ракић - Испред Београда већ смо донели неке конкретне предлоге а имали смо и
одређене контакте са ГСС-ом
Ненад Страиновић - Ми не треба да гледамо како је у другом савезу,већ како нама одговара.
Милашин Крстић -Нисам за то да се дижу норме због других голубара који су задовољни са
мањим резултатима,али би био за то да се уместо два може отписати само један голуб.
Момчило Симоновић - Одређене одредбе такмичарског правилника морају бити прецизније
дефинисане,ту пре свега мислим на бројност јата,одвајање из јата и отпис голуба. Драган
Стојичић - Наш циљ је да донесемо одлуку о покретању измена и допуна и да гласамо да ли смо
за то или не. На крају треба добро да размислимо и да водимо рачуна о свим члановима савеза.
Драган Пурешевић -Да ли сте за покретање измена и допуна аката и рокове које смо навели.
Сви чланови извршног одбора су се једногласно сложили да су за покретање измена и
слажу се наведеним роковима.

Тачка 6
1. Прочитана је жалба Драгана Аранђеловића из Ниша на основу које се удружењу срб-91
налаже да га врати у своје чланство и о томе га писмено обавести.
2. Прочитан је захтев за ванредно ублажавање казне Милојевић Миломира из Крагујевца
извршни одбор није разматрао овај случај,јер је казна у међувремену истекла.
3. Жалбе на незваничну рејтинг листу сениорског првенства МОСС-а 2015 год. које су
поднели Драган Васић и Предраг Пањковић,прослеђене су дисциплинској комисији која је
у овом случају првостепени орган.
4. Трећа тура алкица за 2016-у годину,биће до 20.11.2015 год. када је крајњи рок за
доставу спискова на адресу техничког секретара.
Резултате за рејтинг листу савеза за 2015 год. на новим обрасцима доставити искључиво преко
општинских или окружни савеза на адресу техничког секретара најкасније до 01.12.2015.год.
Обавезно уписати освојено место на предходној рејтинг листи,као и голубове летаче у
одређеним такмичењима, како би се нашли на истој листи. За оно што не упишете, сами сносите
одговорност уколико такви подаци не буду уписани у листу.За освојене категорије потребно је
копирати предњу и задњу страну такмичарског записника.
Састанак је завршен 15:30 часова.
Преко савеза можете наручити дипломе и чланске карте по цени од 20 динара, као и комплете
записника по цени од 10 динара.
Адреса техничког секретара:
телефон: 069/205-7-991

Драган Куршиновић

Драган

Куршиновић,

Мајевичка

бр.12,

15000

Извршни одбор
МОСС-а
Записничар

Шабац

