
          Sa sednice izvr{nog odbora Me|uokru`nog saveza odgajiva~a golubova srpskih
         visokoleta~a Srbije odr`anog 24.2.2018.godine sa po~etkom u 11 sati u Jagodini.

 Prisutni :
 Dragan Pure{evi} (13) predsednik IO  MOSS-a,Милан Ракић и  Зоран Тешић (1 ),
 Lazar Vancagi} (2),Илија Ковановић (3), Ненад Страиновић (4), Владимир Поскурица (5),
 Mom~ilo Simonovi} и Милош Андрејевић (7) , Dragan Stojи~i} и Горан Михајловић (8), 
 Ненад Рајковић (12), Есмир Мекушић (14)
 Opravdano odsutni:
Душан Карапанџић (6),Славиша Бојковић (9),Жељко Благојевић (10),Мирослав Црњански (11) 

Predlo`en je slede}i dnevni red:

Predlo`eni dnevni red jednoglasno je usvojen.
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Седницу је отворио председник МОСС Драган Пурешевић и известио присутне 
чланове извршног одбора,да седници присуствује 13 од могућих 17 чланова.
Тако да постоји кворум за одлучивање.   

Тачка 2

Тачка 1

   Записник са предходне седнице Извршног одбора једногласно је усвојен (билтен 78).

Тачка 3

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРЕДХОДНЕ СЕДНИЦЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ОДРЖАНЕ
    24.12.2017.год. ( БИЛТЕН 78)

2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИЗВРШНОГ ОДБОРА У 2017. ГОДИНИ

6.ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ

3. ИЗВЕШТАЈ ТАКМИЧАРСКОГ ОДБОРА ЗА 2017. ГОДИНУ

4. ИЗВЕШТАЈ ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

7. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА АЛКИЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

8. ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОМ РЕФЕРЕНДУМУ 

5.ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017. ГОДИНУ

9. ИЗВЕШТАЈ И УПОЗНАВАЊЕ О ОДРЖАВАЊУ РАДНЕ И 
    СВЕЧАНЕ СКУПШТИНЕ МОСС 

10. УТВРЂИВАЊЕ КОНАЧНОГ ТЕКСТА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ТАКМИЧАРСКОГ
      ПРАВИЛНИКА

11. РАЗНО

   Извештај о раду извршног одбора у 2017 години у писаној форми подељен је присутним 
члановима. После краће дискусије једногласно је усвојен.

Извештај о раду такмичарског одбора за 2017 годину у писаној форми подељен је присутним
члановима уз додатно објашњење председника такмичарског одбора Зорана Тешића који је
како је истакао задовољан радом чланова такмичарског одбора. После дискусије извештај је
једногласно усвојен.



Тачка 4

      Извештај дисциплинске комисије у писаној форми од стране председника дисциплинске 
комисије Мирослава Станића подељен је присутним члановима после чега се прешло на 
дискусију. Из њега се могло видети да је дисциплинска комисија у 2017 години имала две 
пријаве од којих је једна још увек у току а односи се на неодлазак једне комисије на суђење 
такмичења сениорског првенства МОСС-а. Дискусију по овој тачки узели су Михајловић
Горан, Тешић Зоран, Страиновић Ненад, Пурешевић Драган. Сви су се сложили да је и овај
 случај требао бити решен у предвиђеном року од 60 дана од подношења дисциплинске 
пријаве и да се убудуће мора строго повести рачуна да уколико је то могуће сви случајеви
буду завршени у текућој години. Управо из тог разлога извештај дисциплинске комисије није
усвојен од стране извршног одбора. Пошто председник дисциплинске комисије није био при-
сутан на седници извршног одбора биће му дата могућност да изнесе разлоге за нерешавање
поднетих пријава и уколико скупштина оцени да су они оправдани, иста ће усвојити извештај о
раду дисциплинске комисије у 2017 години.    

Тачка 5

      Финансијски извештај за 2017 годину који је предходно прегледао надзорни одбор подељен
је у писаној форми члановима извршног одбора који су се једногласно сложили са њим и као 
такав биће прослеђен делегатима скупштине.

Тачка 6

 Предлог финансијског плана за 2018 годину прихваћен је у целини и такође ће бити прослеђен
скупштини на усвајање. 

Тачка 7

Пурешевић Драган- Желим да извршни одбор упознам са свим проблемима који су пратили 
израду алкица за 2018 годину. Ти проблеми су следећи: Неблаговремено достављање празних
алкица куцачима,лош квалитет пертлованих алкица што је за последицу имало пробијање алк-
ица код укуцавања слова и бројева, и израда алкица после рока дефинисаног уговором са прои-
звођачима и куцачима. Израда алкица је посао који не дозвољава померање рокова, због тога
сматрам да у 2018 години морамо променити начин рада како би сви договорени рокови били 
испоштовани. У том смислу предлажем да ангажујемо више израђивача за пертловање као и за
куцање алкица. Сви остали дискутанти по овој тачки дневног реда су углавном имали исте 
примедбе као и предлоге решења да се овај посао у наредној години обави доста боље. 

Тачка 8

Председник Пурешевић подсетио је присутне да се идеја о уједињењу са ГСС јавила на захтев 
великог броја чланова нашег савеза. Након састанка радне групе МОСС-а и ГСС-а утврђено је
референдумско питање као и услови референдума. Све време смо водили рачуна о интерес-
има МОСС-а а да је то тако, говори чињеница да смо референдум сматрали успешним само у
случају да за њега гласа 2/3 удружења чиме би процес уједињења добио пун легитимитет.
Пошто је за уједињење гласало 56,55 % удружења констатујем да референдум није успео. 
Разлога за то има више а ја ћу изнети само неке: Непружање бази праве информације око тока
уједињења, велика нетрпељивост кључних људи на локалу између представника МОСС-а и 
ГСС-а као и поједине изјаве чланова оба савеза на друштвеним мрежама. Не желим да комент-
аришем прва два разлога  јер су они  апсолутно право појединаца и удружења, међутим разоча-
ран сам тиме што су изјаве одређених појединаца на друштвеним мрежама битно утицале на
резултате референдума. Дозволили смо појединцима са маргина Српског голубарства ( било да 
су чланови МОСС-а или Гсс-а) да својим деловањем покваре једну дивну идеју о уједињењу.
Милан Ракић поставио је питање представницима окружних савеза у којима референдум није
успео за разлог због којих се њихова база о уједињењу изјаснила негативно. У овој дискусији 
учествовали су Ненад Страиновић, Владимир Поскурица, Милош Андрејевић, Драган Стојичић,
Момчило Симоновић, Илија Ковановић и Драган Куршиновић. Већина дискутаната је истакла да
су разлози  за неуспех у њиховој средини углавном исти, а то је не слагање на локалу са људ-
има из ГСС-а као и коментари појединаца на друштвеним мрежама.
Зоран Тешић, Лазар Ванцагић, Милан Ракић и Драган Пурешевић сматрају да се по базама није
довољно објаснило чланству, јер да јесте утицај друштвених мрежа био би симболичан.



Радна скупштина Међуокружног савеза одржаће се 11.03.2018. (недеља) са почетком у 11.00ч.
у сали градске општине Земун у Земуну улица Косовска бр.9. Сви чланови скупштине благов-
ремено ће добити позиве и потребне материјале како би се упознали са питањима о којима ће
се расправљати на скупштини.
    Свечана скупштина МОСС-а и Балканског савеза биће одржана у ресторану „Нарцис“ у
 Лештанима 24.03.2018. г. са почетком у 17.00 часова и трајаће до 24.00 часа. Требовање 
улазница вршиће се преко Драгана Ђорђевића (округ 1) бр.тел: 064/ 370-16-45 цена карте је
1 800 динара и оне се могу наручити искључиво преко окружних савеза. Пошто је број места
 ограничен молимо Вас да карте резервишете на време ( на радној скупштини МОСС-а 
11.03.2018.г. у Земуну).Потребно је пријавити бесплатне карте а за оне које се купују донети
новац. 
Бесплатне  карте добијају првих 50 места за сениорско првенство МОСС-а. Првих 30 места
за сениорско првенство Балкана. Свих 18 места за јуниорско првенство Балканског савеза.
Сви прваци (савеза Србије, Балканског савеза, Купа Шампиона) старији од 60 година.Као и
чланови извршног одбора МОСС-а и Б. савеза и делегати скупштине оба савеза. 
Апелујемо на мушки део популације да се ангажују и да на свечани део поведу што више 
припадница лепшег пола.

Тачка 9

Закључак по овој тачки дневног реда је да процес уједињења треба обуставити до даљњег а
преговоре у том правцу наставити само уколико се у оба савеза створи повољнија клима за
уједињење.

Тачка 10

Извршни одбор МОСС-а утврдио је коначан текст измена и допуна такмичарског правилника
који упућује скупштини на усвајање са потпуно истим садржајем какав је био на јавној расправи.
Извршни одбор МОСС-а предложио је извршном одбору Балканског савеза коначан текст 
измена и допуна такмичарског правилника Б. савеза члан 5 који гласи:
Такмичару који у такмичењима у организацији БС оствари два (2) резултата у једној години са 
највећим просеком лета из та два резултата, додељује му се диплома Шампиона БС у тој год.
У организацији БС та два (2) резултата се остварују из сениорског и јуниорског такмичења. 

   Такмичар који у једној години освоји највише рејтинг бодова из три постигнута резултата, за 
првенство Републичких савеза,Балканског савеза, Купа шампиона и Купа првака  стиче титулу 
и диплому Шампион-Шампиона Балканског савеза коју му додељује Балкански савез за ту год-
ину од тога најмање два резултата морају бити из такмичења у организацији Балканског савеза.

   Такмичару који у једној години освоји највише рејтинг бодова постигнутих за првенство 
 Републичких савеза, Балканског савеза, Купа шампиона и Купа првака стиче титулу и диплому
 Најуспешнијег такмичара  Балканског савеза коју му додељује Балкански савез за ту годину. 

  Балкански савез додељује награду за најуспешнијег сениорског голуба летача савеза који је у
текућој години у савезним сениорским такмичењима за првенство Републичких савеза,
Балканског савеза, Купа шампиона и Купа првака освојио укупно највише рејтинг бодова. 
Време лета голуба бодоваће се као што се бодује лет екипе у том такмичењу. 
На исти начин награђује се и најуспешнији голуб у јуниорском такмичењу. 
  .

Ненад Страиновић- Испред округа (4) тражимо да се уплате за алкице морају уплаћивати 
искључиво преко  окружних савеза. Имамо проблем са општинским савезом Јагодина који 
често избегава ову процедуру и новац уплаћује директно на рачун МОСС-а. управо из тог 
разлога тражимо од благајника Драгана Куршиновића да такве уплате и спискове убудуће
не прихвата.
Приговор удружења срб-395 из Крагујевца на одлуку извршног одбора МОСС-а ( билтен 78)
која се односи на признавање друштвеног резултата Илић Крунослава из 2014 године који је 
завршио на суду правде извршни одбор ће доставити поново суду правде сву документацију
 која се односи на овај случај. Извршни одбор ће прихватити  одлуку суда правде каква год 
да буде и исту спровести.

Тачка 11



Записничар:

Илија Ковановић

Адреса техничког секретара: Драган Куршиновић, Мајевичка  бр.12, 15 000 Шабац 
                                                     телефон: 069/205-7-991 

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: 355-1046730-22

Прва тура алкица за 2019 годину наручује  до 01.04.2018.год. докле треба послати 
спискове и уплатнице на адресу техничког секретара савеза. Цена једне алкице је
18 динара. 
Уз уплату прве туре алкица потребно је уплатити и накнаду од  700 дин. по удружењу
за рад техничког секретара у 2018 години. Уплата се врши преко окружних савеза
директно на рачун техничког секретара. 
Друга тура алкица за 2019 годину биће у новембру месецу. 

Милош Андрејевић се обратио извршном одбору са молбом да се због тешке финансијске
ситуације која је настала услед вођења судског спора у општинском савезу Лесковац да 
МОСС новчано помогне  Општински савез Лесковац како би лакше изашли из ове 
нелагодне ситуације.
 Одобрена је помоћ у износу од 15 000 динара.

Извршни одбор МОСС-а добио је захтев од стране Колубарског округа који се односи на тумач-
ење такмичарског правилника члан 25 у којем се тражи да и.одбор одговори шта се дешава у
ситуацијама када такмичар непријави колико му је голубова остало да лети после 12 односно 9
сати лета и исто не упише у записник, а пре истека рока од 12 односно 9 сати је имао пет испр-
авних голубова. Пошто је извршни одбор МОСС-а надлежан за тумачење одредби такмичарског
правилника одговор на тражено тумачење је следећи: Сваки такмичар који је пре истека лета 
од 12 сати за сениоре односно 9 сати за јуниоре имао пет исправних голубова а није штабу
пријавио колико му је голубова остало да лети после истека 12 односно 9 сати лета и исто 
није уписао у записник, биће му признат резултат који је постигао до истека наведеног 
времена, док остали голубови који су слетели после тога, неће улазити у просек лета јата.

Састанак је завршен у 15 часова.




