БИЛТЕН 85
Међуокружни савез одгајивача голубова
српских високолетача - Јагодина

Извод из записника
са шеснаесте редовне годишње скупштине МОСС-а одржане 19.03.2019.
године са почетком у 11 сати у Обреновцу.
Дневни ред
Отварање скупштине
Избор радног председништва, записничара и два оверивача записника
Избор и извештај верификационе комисије
Верификација мандата представника у скупштини и чланова извршног
одбора
5. Избор председника савеза
6. Избор чланова надзорног одбора
7. Извештаји о раду извршног одбора у 2018. години и његових радних тела
a. такмичарске комисије
b. дисциплинске комисије
c. комисије за алкице
8. Дискусија по поднетим извештајима и усвајање истих
9. Извештај о раду суда правде
10. извештај о раду судијске организације
11. Усвајање финансијског извештаја и усвајање завршног рачуна за 2018.
годину
12. Извештај надзорног одбора
13. Предлог финансијског плана за 2020. годину и његово усвајање
14. Усвајање измена и допуна такмичарског правилника чланова
15. Разно
1.
2.
3.
4.

Тачка 1.
Седницу скупштине отворио је Драган Пурешевић позвао присутне
представнике округа да поздраве химну Републике Србије. Након интонирања
химне предложио је допуну дневног реда у смислу верификације мандата
представника МОСС у скупштини БС.
Предлог је усвојен једногласно.
Тачка 2.
По дневном реду приступило се избору верификационе комисије, радног
председништва, записничара и два оверивача записника
У верификациону комисију предложени су Матијевић Драгољуб (1), Рајковић
Ненад (12) и Ковановић Илија (3) .
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Предлог је усвојен једногласно.
У радно председништво су предложени: Пурешевић Драган (председавајући),
Србислав Пантић и Миливој Богданов.
Предлог је усвојен једногласно.
За записничара је предложен Ђорђевић Драган, а за овериваче записника
Сафет Калић и Гавриловић Радован.
Предлог је усвојен једногласно.
Тачка 3.
Председник верификационе комисије, Матијевић Драгољуб, је известио да је
присутно 55 од 57 чланова скупштине и констатовао да је остварен кворум и да
скупштина може да заседа пуноважно.
Тачка 4.
Приступило се верификацији мандата чланова скупштине.
Први округ 9 представника изабрани једногласно.
Други округ 4 представника изабрани једногласно.
Трећи округ 4 представника изабрани једногласно.
Четврти округ 4 представника изабрани једногласно.
Пети округ 5 представника изабрани једногласно.
Шести округ 2 представника изабрани једногласно.
Седми округ 9 представника изабрани једногласно.
Осми округ 6 представника изабрани једногласно.
Девети округ 2 представника изабрани једногласно.
Десети округ 2 представника изабрани једногласно.
Једанаести округ 3 представника изабрани једногласно.
Дванаести округ 3 представника изабрани једногласно.
Тринаести округ 3 представника изабрани једногласно.
Четрнаести округ 1 представник изабран једногласно.
Кандидати за чланове ИО МОСС:
Први округ: Ракић Милан и Тешић Зоран
Други округ: Сафет Калић
Трећи округ: Илија Ковановић
Четврти округ: Страиновић Ненад
Пети округ: Поскурица Владимир
Шести округ: Затежић Момчило
Седми округ: Момчило Симоновић и Милош Андрејевић
Осми округ: Мирослав Јањић и Жељко Недељковић
Девети округ: Милан Јовић
Десети округ: Жељко Благојевић
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Једанаести округ: Милан Радаковић
Дванаести округ: Рајковић Ненад
Тринаести округ: Пурешевић Драган
Четрнаести округ: Есмир Мекушић
Чланови ИО МОСС изабрани једногласно.
Кандидати за чланове скупштине Балканског савеза:
Први округ: Марковић Радоје
Други округ: Илић Александар
Трећи округ: Зоран Јаковљевић
Четврти округ: Страиновић Ненад
Пети округ: Вајсман Зоран
Шести округ: Затежић Момчило
Седми округ: Небојша Ђорђевић
Осми округ: Драган Стоичић
Девети округ: Милан Јовић
Десети округ: Бранислав Вукајловић
Једанаести округ: Никола Џомба
Дванаести округ: Рајковић Ненад
Тринаести округ: Мирковић Драган
Четрнаести округ: Есмир Мекушић
Тешић Зоран се противи избору Драгана Стоичића (8) у скупштину БС. Сматра
да није дао адекватан допринос раду савеза. Такође коментарише препоруку
за усклађивање статута удружења са статутом МОСС-а као и статута БС.
Мишков Зоран пита треба ли представнике за скупштину БС бирати према
броју чланова.
Пурешевић Драган се слаже али истиче да то изискује измену статута и да се
за то мора поштовати процедура.
Радоје Марковић истиче да рад БС као међудржавног савеза зависи од
осталих чланица и подсећа да се скупштина МОСС у два наврата изјашњавала
о сврси постојања БС. Даље истиче да постоји пропорционални и паритетни
избор представника и да би се променио принцип мора се покренути процес
измене статута.
Стоичић Драган пошто је доведен у питање његов кредибилитет уз опаску да
ништа није радио, сматра да је то у најмању руку непримерено и да иза њега
стоје општински и окружни савез који су му дали поверење да их заступа.
Сматра да свако треба да брине о раду свог округа и да се не меша у рад
других.
Предлог за измену статута БС и прелазак на пропорционални систем. Са 16
гласова ЗА предлог није добио потребну већину.
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Предлог да Стоичић Драган не буде представник МОСС у скупштини БС. Са 7
гласова ЗА предлог није добио потребну већину. ПОТВРЂУЈЕ се мандат
Стоичић Драгана за скупштину БС.
Тачка 5.
Драган Пурешевић каже да је био спреман да води савез током једног
мандата и да је током консултација прихватио да остане још једну годину док
се не пронађе адекватна особа да га замени.
Миливој Богданов предлаже да Драган Пурешевић и у следећем мандату
буде председник саваза.
Небојша Ђорђевић сматра да Пурешевић треба да остане.
Саша Милојевић да председник савеза треба да гаји причу да савез треба да
буде у Јагодини где је и створен. У наш савез свако је добродошао. Треба
размишљати о напретку голубарства а не бавит се поверењем у делегате.
Удружење је основ савеза и треба да остане аутономно. Руководства савеза
треба да доведе спонзоре.
Мишков Зоран позива да се друге теме оставе по страни и да се пажња
посвети избору председника.
Џомба Никола преноси да је бачки округ за Пурешевића као председника ИО и
савеза. Председника не треба орочавати на годину дана јер се по статуту бира
на четири године. Избор председника није споран али је бачки округ против да
се бира на период краћи од предвиђеног трајања мандата.
Пурешевић Драган се слаже да је Џомба у праву са правне стране а да је он
говорио о договирима постигнутим током консултација пре скупштине.
Предлог да Драган Пурешевић буде изабран за председника савеза и ИО
прихваћен је једногласно.
Пурешевић се захвалио на указаном поверењу.
Тачка 6.
Пурешевић Драган подсећа да је улога надзорног одбора да контролише рад
ИО и финасијско пословање. Инсистира да се све ради легално и по закону.
Предлаже да надзорни одбор настави да ради у истом саставу.
Зоран Мишков подесћа председника да Стефан Поморишац није представник
у скупштини па сходно томе не може бити члан Надзорног одбора, са чиме се
председавајући сложио.
Калић Сафет предлаже Богданов Миливоја за члана Надзорног одбора.
Предлог да Богданов Миливој буде изабран као члан Надзорног одбора усвојен
је једногласно.
Предлог да Матијевић Драгољуб буде изабран за председника Надзорног
одбора усвојен је једногласно.
Тачка 7.
Калић Сафет има примедбу на квалитет алкица које су урађене за чланове
Јужнобанатског округа.
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Драган Пурешевић подсећа да су на седници ИО похваљени произвођачи
алкица за квалитет алкица уз примедбу из Шумадијског округа. Са примедбама
другог округа ИО није био упознат.
Мишков Зоран сматра да чланови комисије за алкице треба да обилазе
произвођаче алкица.
Драган Куршиновић истиче да куцачи добро раде али се алат хаба током
рада.
Небојша Ђорђевић истиче да је узорак увек добар а да касније долази до
неких одступања.
Мишков Зоран сматра да треба да се издају неке потврде да је те алкице
лошијег квалитета израдио савез.
Тешић Зоран каже да протекла година није била наклоњена такмичарима али
да се одлуке о одржавању такмичења доносе на основу временске прогнозе
изабраног метеоролога. На општинском и окружном нивоу може да се
толерише пуштање по лошијим временским условима док је за МОСС и БС
неопходно стриктно поштовање такмичарског правилника.
Председник дисциплинског одбора није узимао учешће у дискусији.
Миливој Богданов сматра да је рађено добро уз поштовање свих прописа. У
претходном мандату донет је добар такмичарски правилник и да у наредном
периоду треба радити на јачању удружења.
Ненад Страиновић каже је Поморавски округ донео одлуку да су сви обавезни
да поштују временске услове за одржавање такмичења како је то прописано
такмичарским правилником.
Радоје Марковић сматра да у наредном периоду треба донети одлуке о
даљем развоју голубарства, српског високолетача као расе, такмичења и
организације. Савез треба направити ефикасним на свим нивоима а треба
радити и на подмлатку.
Драган Пурешевић истиче последњи пасус из извештаја о раду ИО који је
посвећен увођењу технолошких новина.
Мишков Зоран истиче да се приликом пуштања консултују приземни ветрови.
Ако би се придржавали стриктно временске прогнозе неби могли голубови да
се пусте ни на тренинг а камоли утакмице.
Тешић Зоран каже да је ветар на 1600м у праксу коришћен као параметар када
је доношена одлука о пуштању такмичења. Сматра да у прогнози тај ветар
треба да остане али га не узимати у обзир приликом доношења одлука о
пуштању такмичења.
Александар Митровић говори о томе да се на територији региона разликује
правац ветра а прогнозер даје исти правац за читав регион.
Мишков Зоран истиче проблем контролора.
Никола Џомба опомиње да је дискусија кренула у погрешном смеру. Не треба
скупштина да се бави контролорима на нивоу општине и региона.
Јаковљевић Зоран сматра да такмичарски правилник треба да се разјасни и
да се више не мења.
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Драган Пурешевић каже да што живот може да изрежира то не може да
ниједан правилник да предвиди а да предложене измене произилазе из праксе.
Милан Ракић сматра да има доста прогнозера који могу да раде и да изабрани
метеоролог пуно греши.
Поскурица Владимир каже да је на скупштини Шумадијског округа одлучено
да се оде у неку од прогнозерских кућа и да се поднесе захтев за израду
временске прогнозе за голубаре.
Драган Пурешевић се сложио са Поскурицом и Ракићем и сматра да у
наредном периоду треба од још неких прогнозерских кућа тражити понуде.
Извештај о раду извршног одбора је прихваћен једногласно.
Извештај о раду такмичарског одбора је прихваћен једногласно.
Извештај о раду дисциплинског одбора је прихваћен једногласно.
Извештај о раду комисија за алкице је прихваћен једногласно.
Тачка 9.
Извештај о раду суда правде поднео је председник. Поступци пред овим судом
су покренути и окончани како је приказано у писаном извештају уз напомену да
је у међувремну окончан и четврти поступак. Истакао је да је рад суда правде
изузетно одговоран и напоран а да се одлуке доносе искључиво на основу
прикупљених чињеница.
Тешић Зоран тражи да председник Суда правде буде разрешен јер је како
каже "изабран на мала врата" и Пурешевић нема право да предаже кандидата.
Сматра да база мора да предлаже своје кандидате.
Драган Пурешевић је потврдио да је председник суда правде изабран на
редовној седници годишње скупштине на начин како то предвиђа Статут.
Чланови Суда правде се бирају из целокупног чланстава а не по кључу и
предложио је да се скупштина изјасни о поверењу председнику суда правде.
Након тога председник Суда правде је поднео неопозиву оставку.
Након краћих констултација, предложено је да председник Суда Правде буде
Момо Затежић из Ужица.
Предлог је једногласно усвојен.
Извештај Суда правде усвојен једногласно.
Тачка 10.
Извештај судијске организације како је достављен у писаном облику. Дискусије
није било.
Извештај судијске организације једногласно је усвојен.
Тачка 11.
Финансијски извештај је достављен у писаном облику.
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Драган Куршиновић истиче да се пословало у складу са финансијским планом
и законом. Предлаже да велики окрузи алкице плаћају директно
произвођачима.
Финансијски извештај је прихваћен једногласно.
Одлука о усвајању завршног рачуна донета једногласно.
Тачка 12.
Извештај надзорног одбора поднет у писаном облику. Дискусије није било.
Извештај надзорног одбора прихваћен једногласно.
Тачка 9.
Финасијски план достављен у писаном облику. Истакнуто је да су ставке
варијабилне и зависе од године до године.
Финансијски план за 2020. годину прихваћен је једноглсно.
Тачка 10.
Председавајући је образложио предложену измену такмичарског правилника у
члану 2 тачка 2 став два где се додаје текст: "У случају да 2/3 општинских
савеза односно такмичара одржи такмичење у првом термину наредне
недеље се одржава сениорско првенство округа, општински савези који
нису одржали такмичење у првом термину, као резервни термин могу
искористити прву слободну недељу по одржаном сениорском првенству
округа".
Петковић Братислав сматра да предложена измена нема основа ако се
стриктно придржавамо такмичаског правилника и временске прогнозе. Ако је
прогнозер лош треба дати већа овлашћења такмичарском одбору.
Ненад Страиновић сматра да уступци могу бити извор злоупотребе.
Мишков Зоран сматра да предложена измена може да се односи на округе са
већим бројем општинских савеза.
Никола Џомба каже да је њихов округ по површини велики па не може да се
некоме ускрати да се такмичи.
Тешић сматра да ништа не треба мењати.
Петар Ђаковић сматра да је најхуманије такмичење друштвено када такмичар
бира дан у коме ће се такмичити.
Предлог је дат на гласање. Са 17 гласова "ЗА" предлог није усвојен.
Предлог за измену члана 56 став 2 такмичарског правилника МОСС: "Куп
првака општинских савеза и округа организује се сваке непарне године на
нивоу округа у слободним терминима између сениорског првенства
округа и сениорског првенства МОСС-а или након одржавања купа првака
балканског савеза".
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Предлог је једногласно усвојен.
ИО МОСС је покренуо иницијативу измену и допуну такмичарског правилника
Балканског савеза. Сврха иницијативе је да се куп првака и куп шампиона
одржавају на две године.
Никола Џомба подржава предлог уз допуну да се укључе трајне шампионске
категорије као сталне квалификације.
Мишков Зоран подржава предлог Николе Џомбе.
Предлог да се трајна шампионска категорија уврсти као стална квалификација
усвојен је са два гласа против.
Предлог за измену такмичарског правилника БС:
Члан 1 став 3 треба да стоји: Куп првака савеза и куп шампиона организује се и
спроводи сваке друге године с тим што размак између тих такмичења мора бити
једна година.
Члан 1 став 5 треба да стоји: У купу шампиона могу учествовати сви такмичари
чланица БС који су поред осталих предвиђених услова бар једанпут освојили
шампионску категорију у циклусу између два одржавања купа шампиона
(претходне две године) или су власници трајне шампионске категорије.
Предлог је усвојен једногласно.
Тачка 15.
Никола Џомба инсистира на стиктној примени свега што пише у такмичарском
правилнику.
Драган Пурешевић подсећа да има пуно одредби које се односе на такмичара
и судије које ако се не спроведу немају све за последицу поништавање
резултата.
На гласање је стављен предлог да када такмичар има 5 исправних голубова
ако се такмичар не изјасни или се не упише у записник да наставља утакмицу,
у обрачун улази само првих пет исправних голубова а не и голубови који су
слетели после тога.
Предлог није добио потребну већину а поступаће се по тумачењу ИО МОСС.
Седница је завршена у 14 сати и 30 минута.
Оверивачи:

Председавајући
Пурешевић Драган

1. Сафет Калић
2. Радован Гавриловић

Записничар
Драган Ђорђевић
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