Међуокружни савез одгајивача голубова
српских високолетача - Јагодина

Извод из записника
са седнице извршног одбора Међуокружног савеза одгајивача голубова српских
високолетача Србије одржаног 22.12.2018.године са почетком у 11 сати у Јагодини.
Присутни : Драган Пурешевић (13) председник ИО МОСС, Милан Ракић и Зоран
Тешић (1), Лазар Ванцагић (2), Ненад Страиновић (4), Владимир Поскурица (5),
Момчило Симоновић и Милош Андрејевић (7) , Горан Михајловић (8), Јовић Милан (9),
Жељко Благојевић (10), Мирослав Црњански (11), Ненад Рајковић (12)
Оправдано одсутни:
Илија Ковановић (3), Душан Карапанџић (6), Драган Стојичић(8) и Есмир Мекушић (14)
Седницу је отворио председник МОСС Драган Пурешевић и известио да је
присутно 13 од 17 чланова извршног одбора, те да је задовољен кворум и да извршни
одбор може да настави са радом.
Предложио је дневни ред као у позиву за седницу и како није било предлога за
допуну дао је предлог на гласање.
Предложени дневни ред је ЈЕДНОГЛАСНО усвојен.
Дневни ред:
1. Усвајање записника са претходне седнице извршног одбора
2. Финансијски извештај за период између две седнице
3. Доношење одлуке о месту одржавања радне и свечане скупштине савеза
4. Доношење одлуке о избору прогнозера за 2019.годину
5. Доношење одлуке о начину пријема удружења и појединаца у наш савез
6. Доношење одлуке о усаглашавању статута општинских и окружних савеза
7. Разно
Тачка 1.
Драган Пурешевић је констатовао да је текст записника са претходне седнице
објављен у Билтену МОСС бр. 82. Пошто није било примедби једногласно је усвојен
записник са текстом како је објављено у Билтену бр. 82.
Тачка 4.
Драган Пурешевић је констатовао да технички секретар касни из оправданих разлога
и предложио да се пређе на тачку 4. Поновио је да је у 2018. години достaвљач
метеоролошке прогнозе било удружење "Војводина метео" из Зрењанина које
представља Јован Чабрило и обавестио присутне да је од истог понуђача стигла
понуда за наредну такмичарску сезону. Јован Чабрило је усмено представио понуду
коју је доставио и у писаном облику.
Драган Ђорђевић поставља питање могућности штампе објављене временске
прогнозе у документационе сврхе.
Милан Ракић сматра да је рано за доношење одлуке о ангажовању прогнозера и да
треба прикупити више понуда.
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Горан Михајловић пита да ли постоји могућност да се искључи Велико Градиште из
прогнозе за Браничевско-подунавски округ.
Ненад Рајковић има примедбу на велику временску разлику у објављивању
временске прогнозе по окрузима.
Драган Пурешевић сматра да понуђена цена није превисока и да треба са
метеорологом да градимо дугорочну сарадњу.
Владимир Поскурица инсистира на већој прецизности како се неби пропуштали
важни термини за одржавање такмичења.
Јован Чабрило каже да разуме проблеме голубара нарочито када су у питању
гранични услови за одржавање такмичења али да се међу метеоролозима разлика 12м/с између прогнозиране и измерене брзине ветра сматра као погођена прогноза.
Каже да има амибицију да унапреди рад удружења "Војводина метео".
Милан Ракић сматра да одлука о одржавању такмичења мора да се донеси петком.
Драган Пурешевић напомиње да је лако кад је ситуација по прогнози јасна али да у
неким ситуацијама доношење одлуке мора да се помери за суботу. Истиче да се на
априлској седници ИО морају прецизно издефинисати критеријуми у вези доношења
одлуке о пуштању такмичења за више савезе.
Тешић Зоран сматра да доношење одлуке око одржавања такмичења у организацији
МОСС може да се помери за суботу али за такмичења у организацији БС одлука мора
да се донесе у петак.
Милан Ракић сматра да одлуке за сва такмичења од округа до БС треба да се доносе
петком.
Јован Чабрило истиче да је сагласан са Тешићем по свим тачкама.
Драган Пурешевић ставља на гласање понуду удружења "Војводина метео" из
Зрењанина за израду временске прогнозе у 2019. години.
Понуда је УСВОЈЕНА једногласно.
Тачка 2.
Драган Пурешевић подсећа да су планирани трошкови у наредном периоду следећи:
путни трошкови фебруарске седнице ИО, набавка трофеја, путни трошкови радног
дела скупштине и трошкови свечаног дела годишње скупштине.
Драган Куршиновић је поднео извештај благајне у писаној форми закључно са
19.12.2018. год из кога се могло видети да је стање на рачуну савеза 3.084.557,00 РСД
стим што још нису прокњижене уплате за другу туру аликица за 2019. год од 4 окружна
савеза тако да се очекује да стање на рачуну буде увећано за 200-250 хиљада динара.
Савез располаже и са залихама техничког материјала у вредности око 300.00,00 РСД.
Такође обезбеђене су и нове обележавајуће алкице по цени од 6,50динара.
Пурешевић Драган изразио задовољство око динамике и квалитета израде алкица и
ставио финансијски извештај на гласање.
Финансијски извештај је УСВОЈЕН једногласно.
Тачка 3.
Драган Пурешевић је представио две понуде за организацију свечаног дела годишње
скупштине за 30.03.2019. године и једну понуду за редовну седницу годишње
скупштине за 17.03.2019. године.
Прву понуду поднео је Општински савез Обреновац а образложио је Матијевић
Драгољуб. ОС Обреновац је понудио организацију редовне годишње седнице
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скупштине и организацију свечане скупштине уз мени као у понуди, музички програм и
томболу по цени 1.900,00 РСД по особи.
Другу понуду поднео је општински савез Параћин коју је образложио Страиновић
Ненад. Понуда за организацију свечаног дела скупштине у зависности од менија
коштала би од 1.900,00-2.300,00РСД.
Милан Ракић је констатовао да је прва понуда значајно боља и повољнија.
Понуда ОС Обреновац за организацију редовне годишње седнице скупштине
17.03.2019. у Обреновцу прихваћена је ЈЕДНОГЛАСНО.
Понуда ОС Обреновац за организацију свечане скупштине 30.03.2019. у Обреновцу
прихваћена је ЈЕДНОГЛАСНО.
Тачка 5.
Драган Пурешевић подсећа да је у ранијим дискусијама констатовано да требамо
бити толерантнији код пријема удружења и појединаца у општинске савезе. Истакао је
да било каква одлука ИО МОСС по том питању не може бити наредбодавна.
Тешић Зоран истиче да се СС савез растурио и предлаже да се покрене поступак
преузимања просторија у Раковици које су купљене од новца свих голубара. Осврће се
на прошлогодишњу иницијативу за спајање два савеза и истиче да наши чланови нису
добро одрадили посао у својим срединама.
Момчило Симоновић извештава да што се тиче Ниша поједници, осим коловођа, из
СГС се могу вратити и да о томе одлучују општински савези.
Ненад Ђорђевић потврђује да се чланство поступно враћа из СГС али не могу сви да
се врате.
Вуле (Сремски округ) изнео је проблеме у ОС Стара Пазова у вези преласка чланова
из СС савеза.
Драган Пурешевић се осврће на Симоновићу дискусију и констатује да треба бити
толерантнији. Што се тиче ситуације у ОС Стара Пазова сматра да треба преговарати
али никако на штету чланова нашег савеза. Закључује да ИО апелује на општинске и
окружне савезе да буду толерантнији а у ситуацијама када то није могуће посредују
представници МОСС као медијатори.
Драган Куршиновић тражи мишљење о бодовању резултата повратника из СГС ради
рангирања за рејтинг листу МОСС. После краће дискусије усвојен је закључак да се
вреднују само резултати без освојеног места.
Предлог закључка усвојен ЈЕДНОГЛАСНО.
Тачка 6.
Драган Пурешевић подсећа да је 2016.године Статут МОСС измењен и да је притом
избачена одредба ограничења броја мандата. У том смислу предлаже да се донесе
одлука којом се налаже општинским и окружним савезима да ускладе своје статуте са
статутом МОСС-а и то да одредбу којом се ограничава број узастопних мандата
замене одредбом: Мандат представника у скупштини траје 4 (четири) године и на ту
функцију могу бити бирани поново .
Предложена одлука је ЈЕДНОГЛАСНО усвојена.
Тачка 7.
- Захтев за тумачење дисциплинског правилника у одредби забране такмичења.
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ИО је заузео став да се забрана такмичења или забрана вршења функције
изречена на било ком нивоу примењује на све нивое од удружења до Балканског
савеза.
- Предлог Куршиновић Драгана за измену такмичарског правилника у делу
такмичења у организацији Балканског савеза где у члану 1 став 3 уместо "Куп
првака савеза и куп шампиона организује се и спроводи сваке четврте године с
тим што размак између тих такмичења мора бити две године" треба да стоји
"Куп првака савеза и куп шампиона организује се и спроводи сваке друге године.
У такмичарском правилнику МОСС члан 56 став 2 уместо " Окружни савези,
сваке непарне године, организују " треба да стоји "куп првака општинских савеза
и округа организује се сваке године на нивоу округа у слободним терминима
између сенорског првенства округа и сениорског првенства МОСС или након
одржавања купа првака односно купа шампиона."
Предлог је ЈЕДНОГЛАСНО усвојен и упућен на јавну расправу. На фебруарској
седници ИО биће дефинисан коначан текст за измену такмичарског правилника.
- Председавајући је од чланова ИО затражио да дозволе, у складу са
пословником о раду, да реч добије Савковић Светозар из Ваљева. ИО се са тим
сагласио и Савковић је изнео проблеме који су се јавили у Колубарском округу
а у вези нерангирања његовог резултата за сениорско првенство округа у 2018.
години. Након излагања Савковића ИО МОСС је закључио да органи
Колубарског округа, како би случај био што праведније решен, поступе по
одредбама такмичарског, дисциплинског правилника и статута округа.
- Наруџбине алкица за 2020. годину биће до 15. марта 2019. године по цени од
18,00 РСД/ком.
- С обзиром да је ово изборна година на свим нивоима неопходно је да се
техничком секретару МОСС доставе подаци о одговорним лицима општинских
савеза.

Седница је завршена у 14:30 часова.
Записничар
Драган Ђорђевић
Преко савеза можете наручити дипломе и чланске карте по цени од 20 динара,
комплете записника по цени од 10 динара.
Каталоге по цени од 200,00 динара и такмичарске правилнике по цени од 50 дин.
Жиро рачун савеза: 355-1046730-22
Адреса техничког секретара: Драган Куршиновић, Мајевичка бр.12, 15 000 Шабац
телефон: 069/205-7-991
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