B I L T E N 76
Me|uokru`nog saveza odgajiva~a
golubova srpskih visokoleta~a
Srbije - Jagodinа
Sa sednice izvr{nog odbora Me|uokru`nog saveza odgajiva~a golubova srpskih
visokoleta~a Srbije odr`anog 15.4.2017.godine sa po~etkom u 11 sati u Jagodini.
Prisutni :
Dragan Pure{evi} (13) predsednik IO MOSS-a, Зоран Тешић (1 ), Lazar Vancagi} (2),
Илија Ковановић (3), Владимир Поскурица (5), Душан Карапанџић (6), Mom~ilo Simonovi}
и Милош Андрејевић (7) , Dragan Stojи~i} и Горан Михајловић (8), Славиша Бојковић (9),
Ненад Рајковић (12)
Opravdano odsutni: Милан Ракић (1), Ненад Страиновић (4), Жељко Благојевић (10),
Мирослав Црњански (11), Есмир Мекушић (14)
Predlo`en je slede}i dnevni red:
1. Усвајање записника са редовне годишње скупштине одржане 11.03.2017.год.
2. Извештај са свечане скупштине савеза
3. Договор око такмичења у 2017 години
4.Финансијски извештај за период од 01.01.2017 до 10.04.2017 год
5.Избор прогнозера за 2017 годину
6. Разно
Седницу је отворио председник МОСС Драган Пурешевић и известио присутне
чланове извршног одбора,да седници присуствује 12 од могућих 17 чланова.
Тако да постоји кворум за одлучивање.
Predlo`eni dnevni red jednoglasno je usvojen,стим што је тачка 5 због обавеза
прогнозера који је присутан на седници померена као тачка 1 дневног реда.
Тачка 1
Што се тиче понуђача временске прогнозе за 2017 годину у савез је стигла само једна
понуда и то од Војводина-Метео из Зрењанина. Иако је обавештен о тендеру господин Милан
Стеванчевић се захвалио и рекао да не жели да достави своју понуду. Господин Чабрило
Јован присутним члановима извршног одбора одржао је краће предавање и упознао их са
новим системом рада у изради временске прогнозе. После дискусије у којој су учествовали
готово сви присутни делегати донета је одлука. Временску прогнозу у 2017 години за наш
савез радиће Војводина-Метео из Зрењанина.
Временска прогноза за окружне савезе може се пронаћи на гуглу када се укуца назив
ГОЛУБАРСКА ПРОГНОЗА. Ажурираће се два пута дневно. Уколико и ГСС прихвати понуду
од истог прогнозера цена прогнозе на месечном нивоу за наш савез износиће 50 000,00 дин.
Прогноза ће почети да излази од 16.04.2017 год.
Тачка 2
Записник са редовне годишње скупштине ( билтен 75) усвојен је једногласно и без примедби.
Тачка 3
Такмичарски одбор ће у 2017 години као и до сада имати кординацију са прогнозером
и окружним савезима око одлучивања одржавања савезних такмичења у складу са такмичарским правилником. Урађен је календар такмичења са роковима пријава за сва савезна
такмичења.

Тачка 4
Финансијски извештај за предходни период подељен је у писаној форми. Из њега се могло
видети да савез на стању има укупно 5.025.798,00 динара.
Одлучено је убудуће што се наруџбине алкица тиче буду само две туре и то прва до 01.04. и
друга до 01.11. После краће дискусије финансијски извештај једногласно је усвојен.
Тачка 5
Што се тиче радне и свечане скупштине савеза општи утисак свих присутних делегата је
да су обадве биле веома добро организоване и квалитетно одрађене. Једина примедба била
је на нешто гласнију музику. Све похвале упућене су понуђачима и радној групи испред савеза
која је узела учешће у организацији свечаног дела скупштине.
Тачка 6
Допис Мићић Зорана Срб-734 из Зајечара у вези вођења дисциплинског поступка у општинском савезу Зајечар прочитан је присутним члановима. Став извршног одбора је да је то
надлежност дисциплинске комисије општинског савеза а не извршног одбора МОСС. И као
такав је враћен на редован поступак.
На предлог Стојчић Драгана одлучено је да се одштампа каталог са правилним и
јединственим називима (боја) голубова српских високолетача са фотографијама.
Поводом новонасталих проблема у општинском савезу Лесковац извршни одбор донео је
закључак да ће поштовати све одлуке скупштине општинског савеза Лесковац које буду донете
у складу са статутом и другим нормативним актима нашег савеза.
Што се тиче иницијативе о спајању СРБ и ГСС савеза извршни одбор је одлучио да се о томе
званично разговара по завршетку такмичарске сезоне. Константовано је да постоји добра воља
и са једне и са друге стране али да постоје одређени технички проблеми (пре свега у базама)
и да по питању тога треба донети одлуке које неће бити штетне ни за један ни за други савез.
Свим општинским и окружним савезима извршни одбор жели
пуно успеха у раду и такмичењу.

Подсећамо чланство да се друга тура алкица за 2018 годину наручује до 30.04.2017.год.
докле треба послати спискове на адресу техничког секретара савеза. Цена једне алкице
је 18 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.
Каталоге по цени од 200,00 динара и такмичарске правилнике по цени од 50 дин.
Жиро рачун савеза: 355-104673022
Адреса техничког секретара: Драган Куршиновић, Мајевичка бр.12, 15 000 Шабац
телефон: 069/205-7-991
Записничар:
Славиша Бојковић

