BILTEN

87

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 19.11.2019. godine sa po~etkom u 11 sati u Jagodini.
Prisutni :
Зоран Тешић,Милан Ракић (1 ), Сафет Калић (2), Илија Ковановић (3), Ненад Страиновић (4),
Владимир Поскурица (5), Момчило Затежић (6), Mom~ilo Simonovi} и Милош Андрејевић (7),
Милан Радаковић (11), Ненад Рајковић (12), Есмир Мекушић (14)
Opravdano odsutni: Драган Пурешевић (13), Мики Јанић, Жељко Недељковић (8),
Жељко Благојевић (10), Милан Јовић (9).
Predlo`en je slede}i dnevni red:
1. Оставка председника Извршног одбора МОСС-а Драгана Пурешевића
2. Избор преседавајућег
3. Усвајање записника са предходне седнице Извршног одбора (Билтен 86)
4. Извештај суда правде
5. Текућа проблематика
6. Извештај такмичарског одбора
7. Извештај дисциплинске комисије
8. Извештај комисије за алкице
9. Извештај благајне за период од 15.04.2019 до 16.10.2019. године
10. Разно
Седницу је отворио техн. секретар МОСС Драган Куршиновић 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.
Тачка 1
Присутним члановима извршног одбора у писаној форми подељена је неопозива оставка
досадашњег председника извршног одбора господина Драгана Пурешевића. Из ње се
могло видети да је она поднешена због личног става слабијег функционисања савеза у
последње време. У својој оставци Драган Пурешевић се захвалио свим члановима Извршног
одбора МОСС-а, његових радних тела, комисија на досадашњој сарадњи а новом председнику
као и новим члановима Извршног одбора пожелео пуно успеха у даљем раду.
Под овом тачком за реч се јавио Зоран Тешић и рекао да је било одређених проблема који су
настали у Колубарском округу а који су се касније пренели и на МОСС, што је била кулминација
да цео случај заврши на Основном суду у Јагодини. То је лично замерио Пурешевићу.
Ненад Страиновић се јавио за реч: Ова дешавања довела су до великог не задовољства у
савезу тако да је дошло до одржавања састанка појединих представника округа у Параћину где
је покушано наћи прихватљиво решење везано за овај проблем. А оно је да се одржи радна
скупштина савеза а да сви досадашњи чланови Извршног одбора МОСС-а поднесу оставке и да
на њихово место дођу нови људи јер су сви они у већој или мањој мери увели савезу кризу за
које сада тражимо решење да се из ње изађе (ово је уједно и предлог Бачког округа који је
достављен на разматрање Извршном одбору МОСС-а). Што се тиче скупштине савеза она је
неминовна и мора се одржати у што краћем временском року - истакао је технички секретар
Драган Куршиновић због тога што је скупштина једина меродавна да изабере председника
Извршног одбора који је уједно овлашћено лице испред савеза у АПР-у као и стварни власник
савеза, ово је законска обавеза коју у предвиђеном року морамо испоштовати. Зоран Тешић се
не слаже са избором нових чланова извршног одбора због тога што сматра да је добро рађено и
да нема разлога за то сем за округе који желе да мењају своје представнике.

Тачка 2
Милан Радаковић за преседавајућег овом седницом предложио је Ненада Страиновића.
Зоран Тешић Неслажем се са предлогом да Ненад Страиновић буде председавајући овом седницом због замерке на злоупотребу функције када је Кине био председник такмичарског одбора
што је склонио своју пријаву за сениорско првенство МОСС-а како би себи обезбедио слабије
судије. Ненад Страиновић је одговорио на замерку Зорана Тешића и дао своје виђење целокупнеу ситуације где сматра да је Тешино мешање у појединим стварима довело добрим дело
до садашњих проблема, тако да је неопходно да цео извршни одбор поднесе оставке како не би
дошло до цепања савеза. Зоран Тешић ако се тражи било чија оставка онда се мора образложити разлог те оставке. На то питање остали смо без одговора. И ако су то различита мишљења
и једног и другог дискутанта обадве дискусије одвијале су се у корекној расправи. Драган
Куршиновић Овакви разговори по мени су увек добродошли да се погледамо у очи и кажемо
шта замерамо једни другима. Мени је јако жао што се оваква дискусија води између двојице
слободно могу рећи а надам се да ми присутни неће замерити најбољих такмичара по освојеним
титулама у нашем савезу и који треба да буду наша перјаница . Са поносом истичем да сам члан
МОСС-а који добро ради и функционише. Са Кинетом сам сарађивао док је био председник
Такмичарског одбора док са Тешом данас сарађујем док је на истој функцији. Никада ни код једног
од њих нисам приметио неке лоше намере . Знам да су обадвојица прави спортисти. Не знам да
ли сте свесни да смо се у досадашњој дискусији дотакли већег броја тачака због тога бих Вас
замолио да не улазимо више у неке беспотребне замерке и да се вратимо на дневни ред.
Да не би смо више полемисали такође бих Вас замолио да ми укажете поверење и дозволите
да ову седницу као председавајући приведем крају. Овај предлог је једногласно усвојен.
Тачка 3
Записник са предходне седнице Извршног одбора једногласно је усвојен
Тачка 4
Присутним члановима подељено је решење од Основног суда у Јагодини где је наложено да
се у року од 30 дана Основном суду у Јагодини достави одговор и објашњење на тужбу која је
поднешена од стране тужиоца досадашњег председника Драгана Пурешевића и Драгана
Ђорђевића у чијој се тужби као туженик означава МОСС односно Суд правде МОСС а тужба
је поднесена ради утвђивања ништавности одлуке Суда правде МОСС-а број. 1/13 - 1/2019 од
22.07.2019. године. У образложењу тужбе тужиоци су доставили 10 прилога Основном суду у
Јагодини по којима сматрају да је одлука Суда правде МОСС-а незаконита и траже њено поништење. Цео овај случај везан је за ситуацију насталу у Колубарском округу.
Реч по овој тачки добио је председник суда правде Момчило Затежић у коме је изнео став суда
правде на чијем се челу налази уз објашњење да је суд правде поступио по документацији коју
је имао и да је донео исправну одлуку. Такође је мишљења да је у овом случају било доста пропуста на које је указано у материјалу који је већ као одбрана достављено основном суду у Јагодини у року који су нам дали.Једна од примедби Момчила Затежића односила се на кашњење
спровођења одлуке суда правде МОСС-а од стране Колубарског округа где су тражили да се
резултат Светозара Савковића верификује а који је постигнут у сениорском првенству Колубарског округа 2018 године. На ову дискусију надовезао се Зоран Тешић и рекао да што се тиче овог
случаја од стране Колубарског округа да је он испоштован са малим закашњењем што се може
видети из документације коју смо добили написмено и да нема потребе о овом случају да расправљамо. Момчило Симоновић подсетио је присутне да је на једном од предходних извршних
одбора био присутан и Светомир Савковић где је изјавио да је предао вече по одржаном такмичењу 4 обележавајуће алкице док је пету доставио трећи дан на позив Такмичарског одбора када
је установљено да она недостаје. Уз објашњење да ни он ни судије нису приметили да се у кесици
коју су вратили уз записник налази обележавајућа алкица без броја која и није учествовала у такмичењу. Симоновић је такође навео још пар пропуста приликом постизања овог резултата где
сматра да резултат није требао бити верификован. Момчило Затежић се јавио за реч где је
истакао да је суд правде у документацији коју је имао у овом случају издвојио одлуку Извршног
одбора Колубарског округа где је овај резултат верификован и да је он за њих једини меродаван,
а да се конкретним проблемом исправности резултата нису ни бавили. Пошто је овај случај завршио на Основном суду у Јагодини Ненад Страиновић поставио је питање Момчилу Затежићу какве су шансе да Драган Пурешевић добије спор против савеза и какве ће последице савез имати
у случају да евентуално изгубимо овај спор. Као одговор на постављено питање Момчило Затежић
прочитао је комплетан одговор на тужбу где сматра да ће суд донети ослобађајућу одлуку по нас.
Драган Куршиновић сматра да нема више потребе ићи у ширину по овом питању већ да одлуку о
исправности овог случаја донесе надлежни Основни суд у Јагодини.

Тачка 5
Пошто смо ову тачку добрим делом обрадили у уводном делу седнице где смо се сложили из
чињеничног стања да је редовна радна годишња скупштина савеза неопходна и да о њој не треба више расправљати за реч се јавио Ненад Страиновић и предложио да се скупштина одржи
09.11.2019. године ( субота) са почетком у 11 часова у Параћину где ће они обезбедити адекватну
салу. Предлог је једногласно усвојен.
Једна од најбитнијих тачака на скупштини биће свакако избор председника Извршног одбора
МОСС-а. Пошто нисмо имали конкретне предлоге за место председника од стране Окружних
савеза донешена је одлука да се током следеће недеље а најкасније до 27.10.2019 године на
адресу тех. секретара МОСС-а Драгана Куршиновића доставе предлози од стране Окружних
савеза који ће се објавити на сајту савеза како би окружни савези на својим скупштинама могли
донети одлуке за ког предложеног председника ће њихови делегати на скупштини савеза гласати.
Окружни савези који мењају своје делегате на радној скупштини као и чланове Извршног одбора
( пошто су садашњи делегати и чланови И.одбора изабрани на период од 4 године и њихов мандат још увек траје ) дужни су доставити оверена и потписана документа о новонасталим променама уколико их има.
Тачка 6
Из незваничних ранг листа сениорског и јуниорског првенства МОСС-а које су после одређеног
рока за примедбе којих није било постале званичне могло се видети следеће:
Тројица првопласираних у сениорском првенству су Јовица Анђелковић срб-39 просек лета 13.38,
друго место Зоран Стоиљковић срб-204 просек лета 13.21, треће место Предраг Дуловић срб420 просек лета 13.00. Екипни победник је срб-866 Врање просек три такмичара 10.27, златна
алка припала је Мавијану дуз срб-204.47.48.18 са временом лета 15.55 власника Зорана
Стоиљковића срб-204.
У јуниорском првенству МОСС-а 2019 прво место освојио је Горан Јовић срб-26 просек лета
10.23, друго место Ненад Страиновић срб-20 просек лета 9.33, треће место Драган Симовић
срб-721 просек лета 8.55. Екипног победника није било. Златна алка припала је голубу
Мавијанче дуз срб-26.1.69.19. са временом лета 12.30 власника Горана Јовића срб-26.

ПУТНИ ТРОШКОВИ СУДИЈА МОСС-а И Б. САВЕЗА У 2019 ГОДИНИ
ОКРУГ

СРБИЈА СЕНИОРИ

СРБИЈА ЈУНИОРИ

БРОЈ
ТАКМ.

ПУТНИ ТРОШАК

БРОЈ
ТАКМ.

1

53

146 100,00

3

2

17

29 400,00

3

47

4

БАЛКАН СЕНИОРИ

БАЛКАН ЈУНИОРИ

БРОЈ
ТАКМ.

ПУТНИ ТРОШАК

БРОЈ
ТАКМ.

17 500,00

20

110 000,00

4

53 700,00

327 300,00

1

1600,00

10

19 000,00

1

1 800,00

51 800,00

102 600,00

6

19 600,00

24

74 100,00

4

14 600,00

210 900,00

23

48 600,00

5

17 300,00

14

27 700,00

4

12 900,00

106 500,00

5

61

116 500,00

8

21 500,00

36

77 200,00

1

9 500,00

224 700,00

6

18

34 800,00

4

6 600,00

13

23 200,00

2

3 200,00

67 800,00

7

64

179 500,00

12

36 900,00

36

109 000,00

2

9 200,00

334 600,00

8

13

49 800,00

3

15 000,00

7

19 500,00

2

6 000,00

90 300,00

9

3

11 300,00

10

8

18 100,00

11

14

57 400,00

12

12

51 900,00

13

19

48 400,00

352

894 400,00

ПРОСЕК

2 540,00

ПУТНИ ТРОШАК

ПУТНИ ТРОШАК

УКУПАН ТРОШАК

11 300,00
3

9 200,00

12 500,00

8

33 000,00

1 500,00

10

59 800,00

4

10 100,00

11

24 700,00

48

160 100,00

192

586 400,00

2

3 335,00

3 054,00

27 300,00
2

11 500,00

114 400,00

12 500,00

125 700,00

4

12 800,00

96 000,00

26

147 700,00

1 788 600,00

5 680,00

УКУПАН ПУТНИ ТРОШАК СУДИЈА У 2019 ГОДИНИ ИЗНОСИ

1 788 600,00 дин.

Зоран Тешић истакао је проблем на фиктивно уписивање судија за такмичење на пријавама од
стране такмичара на шта је Извршни одбор дао предлог и заузео став да у будуће уколико се
тако уписане судије не појаве на такмичењу да ЦЕЛОКУПНУ ОДГОВОРНОСТ сноси такмичар
који их је пријавио.
Милош Андрејевић указао је на проблем брисања бројева са контролних алкица са чиме је
такмичарски одбор МОСС-а већ упознат а он настаје због додиривања алкица масним рукама
и разним уљима који разређују уписане бројеве што је као упозорење дато у упутству о спровођењу такмичења у организацији МОСС-а и Б. савеза које се налази у свим записницима које
су такмичари благовремено добили.
Ови проблеми настали су код појединих такмичара који су узели учешће у организацији
Општинских и Окружних савеза. Став Извршног одбора је да се свим такмичарима који су учествовали у тамичењима у организацији сениорских првенстава Општинских и Окружних савеза а
који су имали овакве проблеме да им се такви резултати ВЕРИФИКУЈУ због тога што су настали
из ненамерних грешака. Момчило Затежић предлаже да се појасни тачка т.правилника везана
за враћање контролних алкица и упише у такмичарски правилник.
Тачка 7
Дисциплинске пријаве против судија који се нису одазвали на суђењу за сениорско првенство
МОСС-а 2019 године благовремено су достављене Дисциплинској комисији. Окривљенима је
уз пријаву такмичарског одбора достављен и позив за расправу заказан за 26.10.2019. године
са почетком у 11 часова у Јагодини.
Тачка 8
Председник комисије за алкице Небојша Ђорђевић истакао је да се алкице раде по плану али
да су нам се појавили одређени проблеми са испоруком пертлованих празних алкица куцачима
које смо некако превазишли. Тако да у будућности треба порадити и пронаћи још неког од произвођача алкица како би смо избегли нежељене проблеме који после настају код куцача. Сафет
Калић изнео је да није задовољан квалитетом алкица за 2019 годину и да бројеви морају бити
квалитетније урађени.
Тачка 9
У извештају благајне за протекли период који је у писаној форми подељен може се видети да
је укупно стање благајне на дан 16.10.2019.године 2.827.071,00 дин. Приказани су укупни
приходи као и расходи по ставкама. Извештај благајне једногласно је усвојен.
Тачка 10
1. Допис Милошевић Милорада срб-33 за тумачење такмичарског правилника.
Став Извршног одбора је да општински савез Стара Пазова реши овај случај а да се
Извршни одбор слаже са њиховом одлуком ма каква она била.
2. Одобрена је материјална помоћ Рашком округу у износу од 20.000,00 динара.
3. Члановима Рашког округа који живе на територији Златиборског округа одобрено је да
у случају магле могу одложити такмичење до три часа што је дозвољено одгајивачима са
територије која припада златиборском округу.
Састанак је завршен у 14.30 часова.

Записничар:
Илија Ковановић

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: 325-9500600022897-35
Адреса техничког секретара: Драган Куршиновић, Мајевичка бр.12, 15 000 Шабац
телефон: 069/205-7-991

