Са седнице извршног одбора Међуокружног савеза одгајивача голубова српских
високолетача Србије одржаног 17.04.2016.године са почетком у 11 сати у Јагодини.

Присутни :

Драган Пурешевић (13) председник ИО МОСС-а, Милан Ракић и Зоран Тешић (1 )
Лазар Ванцагић (2), Немања Новаковић (3),Ненад Страиновић (4),Душан Карапанxић (6 ),
Момчило Симоновић , Драган Стојичић и Горан Михајловић (8),Славиша Бојковић(9),
Мирослав Црњански (11),Ненад Рајковић (12)
Оправдано одсутни: Милашин Крстић(5) уместо њега без права гласа присутан
Владимир Поскурица(5), Милош Андрејевић (7),Жељко Благојевић (10), Есмир Мекушић
(14)

Предложен је следећи дневни ред:
1. Финансијски извештај од 01.01.2016 до 15.04.2016 год.
2. Договор око такмичења у 2016 год.
3. Извештај са свечане скупштине
4. Доношење одлуке о избору прогнозера за 2016 год.
5. Разно
Седницу је отворио председник МОСС Драган Пурешевић и известио присутне
чланове извршног одбора,да седници присуствује 13 од могућих 17 делегата. Тако да
постоји кворум за одлучивање. Предложени дневни ред једногласно је усвојен.
Тачка 1
Финансијски извештај за период од 01.01.2016.год. до 15.04.2016.год. у писаној форми
подељен је присутним делегатима. Из њега се могло видети да је укупан приход до
15.04.2016 год. био 786.213.00 а укупан расход 748.479.00 што чини укупан салдо за
протеклу годину +37.734.00 динара, када додамо прву туру алкица за 2017 год. где је
наручено 383 538 ком алкица односно уплаћено 3.835.380.00 дин стање
у благајни је
укупно 3.873.114.00 динара. Домаћинским пословањем и мерама штедње успели смо да
годину и поред великог минуса завршимо са позитивним билансом. Што је за сваку похвалу
са чиме су се сложили присутни делегати. Са оваквом политиком треба наставити и у
2016 години.
Милан Ракић:Прошли пут смо одвојили 20.000.00дин. за санацију дома голубара колико
видим ови зидови и даље стоје неизмалтерисани. Да ли је новац отишао у праве сврхе?
Драган Стојичић: Требало би видети да се цела просторија среди, пошто има још доста
недостатака. Драган Пурешевић је истакао да ће проверити да ли су одобрена средства
од стране МОСС утрошена наменски. После краће дискусије благајнички извештај
усвојен је једногласно.
Тачка 2
Календар такмичења за 2016 год. подељен је присутним делегатима и уз мање корекције
везане за рокове подношења пријава једногласно је усвојен. Такође и нови записници на
којима се налазе рубрике за десет голубова после додатних измена прихваћени су
једногласно. Стари записници у удружењима и нижим савезима важиће и у 2016 години.
Драган Пурешевић: Ради лакшег функционисања у такмичењу предложио би да убудуће
пријављивање лета голубова преко 12 часова за сениоре буде од 17 до 17.30 часова. Овај
предлог је после краће дискусије једногласно прихваћен.

Мирослав Црњански: Испред округа 11 предложио би да убудуће сваки округ има свог
представника у такмичарској комисији МОСС, уједно имамо примедбе на рад такмичарске
комисије у 2015 год. и тражимо да се изгласа неповерење досадашњем так. одбору.
Ненад Страиновић: Што се такмичарског одбора тиче сматрам да смо добро радили али
ако мислите да има неко бољи за ово место председника ја ћу се повући сам.Што се мене
тиче ја подносим оставку.
Лазар Ванцагић: На место председника предложио би Зорана Тешића.
Драган Пурешевић: Да ли има још неки кандидат за место председника т. комисије? Пошто
није било кандидата прешло се на гласање.
Да Зоран Тешић буде председник такмичарске комисије гласало је 12 делегата док је 1
уздржан. Имена нових чланова за такмичарски одбор МОСС окрузи који до сада нису имали
представ-нике потребно је да доставе до 01.05.2016 г. на адресу техничког секретара,такође
и они окрузи у колико желе да промене свог представника.
Никола Џомба који је био присутан на седници јавио се за реч : Мишљења сам да
такмичење за узраст од 11 до 18 год. на савезном нивоу и даље треба да се одржава ако је
потребно ја би
финансирао наградни фонд. Што се мог унука тиче он је постао пунолетан тако да не би
имао
право даљег
учешћа у овом такмичењу. После краће дискусије одлуком већине усвојено
је да деца у узрасту од 11 до 18 год. која су остварила резултате у савезним такмичењима у
2015 год. а у међувремену су постала пуно-летна могу узети учешће у савезним
такмичењима као сениори, односно да им се квалифик-ације признају.
Тачка 3
Председник савеза Драган Пурешевић отворио је дискусију по овој тачки и упознао
присутне о томе како су текле припреме за годишњу скупштину. Пре него што било шта
кажем желим да знате да на себе прихватам сву одговорност за пропусте који су се
догодили. И поред велике воље, жеље и труда догодиле су нам се ствари о којима нисмо ни
размишљали. Органи-зациони одбор за организацију скупштине очигледно је имао одређене
пропусте али ипак највећу замерку имам према власнику ресторана „ Краљица“ који нас је
обмануо и није испоштовао већи део договора који смо постигли са њим. Ту пре свега
мислим на број места у сали, вентилацију, паркинг места, а врхунац свега био је
катастрофално лош мени.
Зоран Тешић: Ово је најгора забава на којој сам био за протеклих 25 година. Једино што
могу похвалити то је официјални део и подела награда. Убудуће морамо строго водити
рачуна да нам се ово не понови и да поверење за организацију дамо људима који су
професионалци.
Ненад Рајковић: Унапред сам упозоравао да ћемо лоше проћи у Аранђеловцу, поготово што
са њима имамо лоше искуство из 2008 год.
Драган Стојичић: Нашу забаву можемо поделити на два дела официјални који је био добар
и други део који ништа није ваљао.
Милан Ракић: Због тих пропуста од стране власника ресторана сматрам да треба да му
испла-тимо 30% мање .
Ненад Ђорђевић: Да вратимо време не можемо, брука се десила и то нико не може да
оспори . И ја сам за то да му се исплати 70% од договорене цене.
У дискусију по овој тачки укључили су се и Радоје Марковић и Драган Ђорђевић који су били
и чланови организационог одбора. Присутнима је подељен у писаној форми и благајнички
извештај о трошковима(приходима и расходима) годишње скупштине који је припремио
Драган Ђорђевић. За предлог да се исплати 30% мање од цене која је била договорена
гласало је 10 чланова И.О. док су три члана била уздржана.
ИСПРЕД ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА КОЈИ ЈЕ БИО ЗАДУЖЕНА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ
СВЕЧАНОГ ДЕЛА ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ ЖЕЛИМО ДА СЕ ИЗВИНИМО ЦЕЛОКУПНОМ
ЧЛАНСТВУ ЗА ПРОПУСТЕ КОЈИ СУ СЕ ДЕСИЛИ, А ПОСЕБНО ГОСТИМА КОЈИ СУ БИЛИ
ПРИСУТНИ НА ПРОСЛАВИ, А КОЈИ СЕ ПРЕ СВЕГА ОДНОСЕ НА ПРОПУСТЕ
УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА.

Тачка 4
Што се тиче временске прогнозе имали смо две понуде:
1. од „Метеопланете“ по цени од 30.000.00 дин.- 37.000.00 дин.месечно.
2. од Милана Стеванчевића по цени од 60.000.00 месечно.
После прочитаних понуда прешло се на дискусију:
Милан Ракић: Ја сам увек за скупљу прогнозу,лично сматрам да је Стеванчевић
квалитетнији и да су прогнозе тачније.
Душан Карапанџић: Без обзира кога изаберемо временска прогноза треба одмах да
крене, пошто су људи већ почели са припремама.
После дуже дискусије у којој су учествовали готово сви чланови Извршног одбора одлучено
је једногласно да прогнозер за
2016 год. буде
Милана Стеванчевића. Временска
прогноза може се пронаћи на сајту нашег савеза.
www.medjuokruznisavezsrbijejagodina.org
Излази ће понедељком средом и петком.
Тачка 5 - РАЗНО
Драган Пурешевић: Протекле три године Драган Ђорђевић бесплатно је одржавао сајт савеза.
Пошто је то велики посао и обавеза поготово око постављања временске прогнозе, сматрам да
треба да му због тога дамо одређену новчану надокнаду. После краће дискусије одлучено је да
то буде 25 еура на месечном нивоу, у ову цену улази и закуп сервера. Прочитана је молба
удружења срб-37 из Велике Плане да им се омогући да могу поручити алкице преко савеза за
2017 год. и ако су искључени од стране општинског савеза. Донешен је закључак
да
председник савеза Драган Пурешевић обави разговор са обадве стране које су овом спору и
после тога донесе коначну одлуку.
Лазар Ванцагић: На годишњој скупштини савеза од стране нашег округа за члана суда правде
предложен је Вујичић Љубиша што је и прихваћено,међутим после одређених дешавања у
предходној години сматрамо да то није најбоље решење. Потрудићемо се на следећој
скупштини да нађемо адекватну замену.
Што се тиче суда правде одлучено је да надокнада за председника и чланове суда правде
буде 5 000 дин по предмету коју плаћа покретач поступкакод суда правде а путне трошкове
чланова суда правде сносиће савез.
Усвојен је захтев за ванредно ублажавање казне Цветић Драгану и Стошић Зорану из
Београда пошто им је предходно истекло више од половине временске казне која им је била
изречена.
Подсећања ради окружни савези су обавези да до 30.04.2016 год. доставе на адресу
техничког секретара уплате и спискове за другу туру алкица 2017 године.
Исто тако
окружни савези су обавезни да до 1 јуна доставе на адресу техничког
секретара спискове за каталог. Препоручује се свим члановима савеза да преко својих
удружења односно окружних савеза истребују нове такмичарске правилнике по цени од
50 динара. .
Преко савеза можете наручити дипломе и чланске карте по цени од 20 динара,
комплете записника по цени од 10 динара. и контролне алкице по цени 3.5 дин.
Жиро рачун савеза: 355-104673022
Адреса техничког секретара: Драган Куршиновић, Мајевичка бр.12, 15000 Шабац
телефон: 069/205-7-991
Свим члановима савеза желимо успешну предстојећу такмичарску сезону.

Записничар:
Драган Куршиновић

