
Извод из записника са радне скупштине МОСС-а одржане 09.11.2019. са почетком 
у 11 часова у Параћину.

1. Отварање скупштине
2. Избор радног председништва, записничара и два оверивача записника
3. Извештај верификационе комисије
4. Верификација мандата чланова извршног одбора
5. Избор председника скупштине и извршног одбора МОСС-а
6. Извештај комисије за алкице
7. Разно
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Скупштину је отворио технички секретар савеза Драган Куршиновић за записничара је 
предложио Мирослава Стојановића (7) за овериваче записника предложио је Сафета

Калића (2) и Живана Петровића (3). За радно председништво предложени су Зоран Тешић(1),
Небојша Ђорђевић (7) и Драган Стојичић (8). За верификациону комисију предложени су 

Саша Милојевић (4) и Милан Јовић (9).
Сви предлози једногласно су усвојени. 

Тачка 1 и 2

Тачка 3

Верификациона комисија констатовала је да је присутно 49 од укупно 53 члана скупштине
тако да скупштина може пуноправно радити и одлучивати.

Дневни ред:

Тачка 4

Под овом тачком реч је узео председавајући радног председништва Зоран Тешић: „Отварам
 ванредну скупштину МОСС-а поздрављам све делегате као и присутне госте. Данашња скуп-
штина је требало да буде један рутински састанак без тензија са само једном тачком дневног 
реда то би било избор председника МОСС-а. Међутим три човека су покушали да искористе 
ову ситуацију и да направе пуч који би довео до цепања савеза. То су Драган Пурешевић, 
Никола Џомба и Ненад Страиновић. Њихови мотиви су искључиво лични интереси занемар-
ујући при томе интересе савеза. Појаснићу Вам цео случај округа 13 од почетка до краја.
На сениорском првенству округа 2018 године дошло је до пропуста приликом верификације
резултата. Том приликом четворица такмичара нису вратила све контролне алкице. После 
одржаног такмичења сутрадан позвао ме председник такмичарског одбора округа 13 Драган 
Грујић и питао ме за савет како да поступи. Рекао сам му да сва четири записника гледајући
и поштујући такмичарски правилник треба да одбаци али да се ја не би мешао у одлуку њиховог 
округа. Касније сам сазнао да су сва четири записника проследили дисциплинској комисији
која је то пребацила на извршни одбор 13 округа. Извршни одбор доноси одлуку да се сва чет-
ири резултата признају. Драган Пурешевић се на такву одлуку жали суду правде чији је предс-
едник Драган Ђорђевић из округа (1), који је изабран на ту функцију на препоруку Драгана 
Пурешевића без предходне консултације и сагласности округа 1 чији је он члан.
Видевши да Драган Ђорђевић слепо испуњава захтеве Драгана Пурешевића кршећи нормат-
ивна акта МОСС-а регион 1 на редовној годишњој скупштини МОСС-а одржаној 19.03.2019 год.
у Обреновцу повлачи Драгана Ђорђевића са те функције сматрајући да он таквим понашањем
крши углед округа 1 па је и самим тим тражена његова смена. На његово место долази Момчило
Затежић из округа (6). У конкретном случају  Драган Ђорђевић задржава предмет не доносећи
одлуку у законском року дајући тако простора Пурешевићу да замени поједине делегате 
Колубарског округа и самим тим добије већину гласачког тела. 

 



Када је Ђорђевић добио сигнал од Пурешевића ван свих рокова уместо да донесе одлуку он 
враћа предмет на извршни одбор Колубарског округа на поновно одлучивање. Извршни одбор
Колубарског округа у новом саставу са већином на страни Пурешевића доноси одлуку да се 
поништи само резултат Светозара Савковића док се остала три резултата верификују.
Сматрам да је Пурешевић што се тиче финансија добро водио савез али га је жеља за пост-
изањем резултата заслепела па је почео на све могуће начине да монтира комисије како би 
дошао до циља. Ново изабрани председник суда правде Момчило Затежић добија исти предмет 
на поновно одучивање где у предметуза њих постоји само једна валидна одлука а то је да се од
стране извршног одбора Колубарског округа признају сва четири резултата међу којима  је и рез-
ултат Светозара Савковића. Управо због тога суд правде у пуном саставу на својој седници дон-
оси одлуку да се резултат Светозара Савковића верификује.  После те одлуке служећи се дезин-
формацијама Пурешевић ствара утисак у савезу да је суд правде донео погрешну одлуку и 
заједно са бившим председником суда правде Драганом Ђорђевићем тужи МОСС редовном 
суду у Јагодини тражећи поништење одлуке суда правде. Самим тим чином пошто он постаје 
једна страна у спору сматрао сам да  је законски и морално да поднесе оставку на место предс-
едника МОСС-а што је он и учинио. Читав овај случај завршио је на редовном суду у Јагодини
 где ће се видети крајни исход овог спора.
Други актер ове кризе у савезу је Никола Џомба који је велико зло у српском голубарству посл-
едњих  25 година. На исистирање Николе Џомбе регион 11 тражи написмено смену свих чланова
извршног одбора МОСС-а без икаквог основа не образлажући при том због чега и да ли је неко
 направио било какав пропуст, то ради искључиво да би дошли људи на које би имао утицај и са
којима би могао да манипулише, јер на велику већину садашњег извршног одбора нема никакав
утицај. Никола Џомба је највећи крадљивац резултата и највећи финасијер крађа голубова, он
је директно утицао на прогнозера да нам даје лажну прогнозу како би погубили голубове и осл-
абили за даља такмичења. Због тога му смета прогнозер Јован Чубрило на кога нема утицај.
Трећи актер ове приче је Ненад Страиновић  кога не могу да разумем. Исти је два пута био 
јуниорски првак Балкана у последње три године, а имао је при том типоване комисије, тако да
 не разумем због чега је пристао да учествује у овом пучу. Имали смо доста неслагања  у 
погледу савеза јер је два пута дирекно од мене тражио да поделимо савез на север и југ што је
за мене неприхватљиво. Не знам више како да се опходим према њему и када га хвалим и 
када га кудим он ћути. Дошао сам до закључка да у његовом случају жели да изиграва неприк-
ословеног шерифа у свом округу кршећи тако статут и правилник“.
Зоран Тешић се затим обратио представнику четвртог округа питајући га тако како је могао 
општински савез Параћин да понови јуниорско првенство општине и ако је пустио то такмич-
ење у првом термину а затим га прекинуо и поновио следеће недеље.
Дејан Нешић:“ Тачно је да смо два пута пустили јуниорско првенство општине пошто нам је 
председник такмичарске комисије Ненад Страиновић објаснио да на то имамо право“.
Зоран Тешић: По такмичарском правилнику не може се пустити  утакмица општинског савеза
и да се прекине па да се опет понови следеће недеље.
Ненад Страиновић: Ако се сви сложимо и то потпишемо  можемо да прекинемо такмичење
и да га поновимо следеће недеље.
Зоран Мишков: То није уреду по такмичарском правилнику и то тако не може, што и Никола 
Џомба потврђује.
Никола Џомба: Тачно је да смо се састајали  и договорили да пошаљемо допис тражећи ван-
редну скупштину зато што немамо председника а не зато да би цепали савез. ако неко каже
да сам реко да треба правити нови савез нека устане и каже јавно. Такође негирам  да је било
икаквих  неправилности на мојим утакмуцама.
Дејан Нешић: Сматрам да смо отишли много у ширину, да треба да прекинемо ову дискусију и
да се вратимо на дневни ред.
Драган Стојичић: Се захвалио на овако великом одзиву делегата. У више наврата био сам на 
функцијама у савезу. предложио би да се у овој ситуацији пронађе компромис,  да испоштујемо 
процедуру такође сматрам да  треба да разговарамо о будућности савеза.
Саша Милојевић: Поздрављам све присутне делегате. 
Желео би да Вас информишем да смо  као делегација отишли код председника Драгана
Марковића Палме због прича како нам се укидају просторије дома голубара у Јагодини. Од њега
смо добили обећања  да су то наше просторије, и да ће тако остати и убудуће.



Уместо досадашњих чланова извршног одбора МОСС-а  на предлог њихових окружних сав-
еза разрешени су стари и изабрани нови чланови. 
Александар Белопавловић (1), Зоран Јаковљевић (3),  Дејан Нешић(4), Зоран Вајсман (5),
Драган Филиповић (13). 
Милош Андрејевић: Да ли по статуту председник суда правде може да буде и члан извршног
одбора МОСС-а? 
Драган Куршиновић: У нашем статуту у члану 29  не пише да не може, као што је наведено
за председника дисциплинске комисије да не може бити члан извршног одбора. Међутим 
тачно је да ту вероватно има пропуста пошто би један човек могао одлучивати о дисциплин-
ским прекршајима два пута. Али опет подвлачим да у статуту непише да не може бити члан
извршног одбора и председник суда правде.
Момчило Затежић: Мени није стало да обављам и једну и другу функцију поготово у оваквој
ситуацији у савезу, али се статут и остала нормативна акта морају поштовати и тумачити на
исправан начин.
Зоран Тешић: Слажем се да се не може два пута одлучивати о истој  ствари. Али је наш стат-
ут такав и морамо га поштовати. Предлажем да нађемо стручно лице који ће то размотрити
и припремити као предлог за наредну редовну скупштину савеза.

Тачка 5
За место председника извршног одбора МОСС-а и председника скупштине имали смо предложена 
два кандидата од стране окружних савеза и то Мики Јањића председника Подунавско- браничевског
округа из Смедерева  и Дејана Нешића председника Поморавског округа из Параћина који су се пред-
ставили делегатима скупштине следећим речима.
Моки Јањић: Родом сам из Радинца код Смедерева увек сам био и увек ћу бити члан Срб- савеза
релативно сам млад голубар али за себе могу рећи да сам успешан и као такмичар. Отац сам двоје
деце имам приватну фирму и са успехом водим годинама окружни савез без икаквих проблема. Што
се тиче седишта савеза оно без икакве дилеме треба да остане у Јагодини, лично би се залагао на
уједињењу и омасовљењу чланства. Такође бих се залагао за строго спровођење нормативних аката 
савеза и за кажњавање свих оних који их буду кршили.
Дејан Нешић: Отац сам двоје деце, професор у школи, залагаћу се за напредак голубарства као и 
подмлађивање чланства. Данас морамо бити јединствени и иза себе оставити све размирице. Такву
поруку треба да пошаљемо чланству. Наш савез је највећи и најбољи савез у Србији. Моја обавеза 
ће бити да радим искључиво по статуту и покушам да пронађем решење за све настале проблеме.
Залагао би се за едукацију голубара и унапређење голубарства. Данас бирамо председника који ће
бити само одговорно лице испред једнаких људи у савезу.
Ђорђе Радишић:Данас смо дошли да испоштујемо правилник и статут испред себе имамо два 
квалитетна човека. Да ли као скупштина имамо право да поред председника изаберемо и подпре-
дседника савеза.
Зоран Тешић: По статуту скупштина бира председника док подпредседника бира извршни одбор.
Ненад Ђорђевић: Предлаже да се направи кратка пауза. Што се и прихвата.
Дејан Бркић: Из разговора са људима на овој паузи стекао сам утисак да би за нас најбоље и нај-
прихватљивије решење за смиривање духова и страсти било да прихватимо да једном и другом
кандидату дамо подршку као што је предложио Радишић. 
После ове дискусије прешло се на гласање.

ЗА ПРЕДСЕДНИКА ИЗВРШНОГ ОДБОРА МОСС-а СА 29 ГЛАСОВА ЗА ИЗАБРАН ЈЕ МИКИ ЈАЊИЋ,
ЗА ПОДПРЕДСЕДНИКА САВЕЗА ИЗАБРАН ЈЕ ДЕЈАН НЕШИЋ ШТО ЋЕ БИТИ ПОТВРЂЕНО НА 
ПРВОЈ СЕДНИЦИ ИЗВРШНОГ ОДБОРА МОСС-а ( што статут налаже)

Тачка 6
Небојша Ђорђевић: Председник комисије за алкице. Ситуација са израдом алкица за 2020 годин.
била је веома критична и још увек је, али се трудимо да је превазиђемо. Ту пре свега мислим  на 
тешке болести куцача које су нас задесиле у незгодном тренутку , као и отежана израда  и набавка
пертлованих односно празних алкица. Управо због тога на почетку године цена готових алкица била
је 3,60 динара док је данас цена 4 динара стим да ће наредне године цена алке  бити још и већа.
Драган Куршиновић: Што се тиче финансија нама је основни приход, приход од алкица, ове године
расход  нам је далеко већи од прихода тако  да је права срећа да савез на свом рачуну има позит-
иван салдо из предходних година.



Подсећања ради простом математиком долазимо до следеће рачунице: У савезу се наручи 
око 500000 алкица,од којих се по четири динара одвоји за израду алкица,остаје нам 6 динара
по алкици. 500.000 х 6,00 =3.000.000,00 динара Само ове године на путне трошкове судија
отишло је око 1.800.000,00. Од већих трошкова су : 
1. Временска прогноза  
2. Извршни одбор четири састанка
3. Такмичарски одбор
4. Радна скупштина савеза ( ове године имамо две скупштине)
5. Бесплатне улазнице за свечану скупштину
6. Куповина награда
Само су неки од трошкова које са овом ценом алкица нисмо у стању да покријемо.
Ђорђе Радишић: Време је да почнемо размишљати о подизању цене алкица на два динара
Зоран Тешић: С обзиром да се у наредној години може очекивати још већи број такмичара а
 да је цена горива и путарине доста скочила треба да размишљамо  о повећању цене алкица
 на два динара.На крају ове скупштине захвалио бих се свим делегатима на одрађеној скупш-
тини. На демократски начин смо изабрали председника и подпредседника савеза сматрам да
смо превазишли изазов који је био пред нама и да ћемо  остати сви у једном савезу јер нема
разлога да буде другачије.
Скупштина је завршила са радом 13.30. часова.

Записничар:

Мирослав Стојановић

Председавајући 
радног председништва:

Зоран Тешић

- Прва тура алкица за 2020 годину биће подељена 28.12.2019. године 
 на седници извршног одбора у Јагодини.
- Понуде за одржавање радног и свечаног дела скупштине МОСС-а и Б. Савеза 
 доставити на адресу техничког секретара до 25.12.2019. године или на извршном
 одбору 28.12.2019. године.
- Друга тура алкица за 2020 годину поручује се преко окружних савеза до 15.12.2019.
 године. Цена једне алкице је 18,00 динара.
- Образци такмичара за бодовну листу савеза за 2019. годину као и остварене 
 категорије (фотокопија предње и задње стране записника) достављају се преко
 окружних савеза на адресу техничког секретара до 15.12.2019. године.

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 6.5 дин.
 Каталоге по цени од 200,00 динара и нове такмичарске правилнике по цени од 50 дин.

Нови жиро рачун савеза: 325-9500600022897-35


