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ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ
САВЕЗА СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ
Редовна Скупштина ССРС, одржана је 15.12.2018. године у Пожаревцу, са
почетком у 11.00 сати.
Председник Савеза Драган Бошковић је отворио Скупштину и утврдио
Дневни ред:
1. а) Избор верификационе комисије;
б) Избор записничара и два оверача записника;
2. Извештај верификационе комисије;
3. Разматрање и усвајање записника са претходне седнице Скупштине;
4. Завршни извештај за 2017. годину ( Биланс успеха, биланс стања);
5. Финансијски извештај о материјално финансијском пословању за период
од 01.01.2018 до 15.10.2018 године;
6 Извештај надзорног одбора за период од 01.01.2018- до 15.10.2018
године;
7. Разматрање програма рада ССРС и финансијског плана за 2019. годину;
8. Разно
После утврђивања дневног реда, радило се по поједниначним тачкама дневног реда.

1. а) избор верификационе комисије;
в) избор записничара и два оверивача записника;
Драган Бошковић је предложио чланове верификационе комисије: Драган Веслигај,
Зоран Пешић и Јасмина Стојановић.
Предлог је дат на гласање и једногласно је усвојен.
1.1. Усвојен предлог - једногласно.
За записничара је предложена Јасмина Стојановић, а за овериваче записника Гордана
Рајић и Ненад Радовић.
Предлог је дат на гласање и једногласно усвојен
1.2. Усвојен предлог - једногласно.

2. Извештај верификационе комисије;
Верификациона комисија је у извештају навела да Скупштини присуствује 16 делегата +
председавајући Скупштине. Констатовано је да постоји кворум за рад Скупштине.
Извештај Верификационе комисије је дат на гласање и једногласно је усвојен.
2.1. Усвојен је извештај Верификационе комисије - једногласно.

3. Разматрање и усвајање записника са претходне седнице Скупштине;
Обзиром да су сви делегати прочитали Записник са претходне седнице Скупштине,
записник је једногласно усвојен.
3.1. Усвојен записник са претходне седнице Скупштине одржане дана 23.12.2017.године
- једногласно.

4. Завршни извештај за 2017. годину (Биланс успеха, биланс стања);
Извештаји предати на време. Позитивно пословање Савеза.
Извештај је једногласно усвојен.
4.1. Усвојен завршни извештај о раду за 2017. годину.

5. Извештај о пословању за период од 01.01.2018. до 15.10.2018. године
Конструктивно дискутовано о активностима Савеза у 2018 години.
Конструктивно дискутовано о приходима и трошковима Савеза.
Објашњено зашто је промењена такмичарска стаза за ДЈП у дисциплини мушица.
Објашњено зашто се није одржало такмичење ДЈП у дисциплини фидер.
Дискутовано о учешћу свих репрезентација на међународним такмичењима.
Дискутовано о одржаном Светском шаранском превенству одржаном на Ади Циганлији
2018.
Објашњене одлуке Управног одбора о не учествовању на риболовним играма у Јужној
Африци 2019. Године.
Представљен је Рибарко – Бојанка за најмлађе, едукативног карактера са намером да се
од наредне године крене са едукацијом деце прешколског узраста.
Додељена је плакета ООСР Шумадија, као најбољој спортској организацији у 2018 години.
Извештај је једногласно усвојен
5.1. Усвојен извештај о раду за 2018 годину
(Извештај у прилогу)
5.2. Усвојен је финансијски извештај за период од 01.01.2018. до 15.10.2018. - једногласно
(Финансијски извештај у прилогу)

6. Извештај надзорног одбора за период од 01.01.2018 - до 15.10.2018 године
Редовна седница Надзорног одбора одржана 03.12.2018.г са почетком у 11 сати у
Крушевцу. Састанку присуствују чланови надзорног одбора, уз присуство одговорног лица
Савеза председника Драгана Бошковића. Записник води Јасмина Стојановић.
Предложени дневни ред: 1.Финансијски извештај за 2017. годину; 2. Пресек финансијског
извештаја ( до 15.10.2018); 3. Светско првенство у шаранском риболову;
4. Заказивање Скупштине; 5.Разно
Између осталог, након прегледа документације, надзорни одбор је констатовао да је
завршни извештај за 2017 годину предат у року, да су средства добијена од Министарства
омладине и спорта трошена на начин који је предвиђен Уговором закљученим са
Министарством и да је овлашћена ревизорска кућа која је радила ревизију програма дала
позитивно мишљење..
Извршен је преглед финансијског извештаја за период од 01.01.2018 до 15.10.2018 године.
Обзиром да је у питању пресек стања до 15.10.2018 до краја године могу бити и одређене
промене, али све планиране активности су реализоване по плану. Постоје одлуке за
трошење финансијских средстава.
Најважније активности Савеза спровођене су преко Форума, а Управни одбор је на својим
седницима уз евентуалне измене и допуне потврђивао и верификовао одлуке које су
доношене.
Надзорни одбор је извршио и увид у књигу одлука. Одлуке су систематизоване и заведене у
деловодну књигу.
У 2018 години је настављен континуитет у организацији међународних такмичења:
организација Светског првенства у шаранском риболову, ДЈП за дисциплину мушица.
Прихвата се заказивање редовне Скупштине Савеза за 15.12.2018, од стране Управног
одбора Савеза. Ова одлука је у складу са Статутом и Пословником о раду Скупштине.
Надзорни одбор је констатовао да је Савез спровео све најважније активности планиране за
2018 годину .
Извештај је једногласно усвојен.
(Извештај надзорног одбора у прилогу)
6.1. Усвојен је извештај Надзорног одбора о раду за период од 01.01.2018. до 15.10.2018.
године - једногласно.

7. Разматрање програма рада ССРС и финансијског плана за 2018. годину;
У складу са одлуком Управном одбора о не учествовању наших репрезентација на
Светским риболовним играма у Јужној Африци, и 100% самофинанасирање репрезентација
које желе да учествују на међународним такмичењима која се одржавају у Европи,
предвиђено је да се наредне године купи једно или два возила чиме би решили проблем
превоза репрезенатција. Такође је предвиђено и да се одређена средства утроше на
сређивање просторија Савеза.

У току су припреме за све састанке Заједница клубова у свим дисциплинама.
Светско првенство за нације 2019 године одржаће се у Новом Саду. Потребно је да се
уреде још два додатна сектора како би техничка комисија ФИПСеда обавила технички
преглед и пријем стазе до краја марта 2019.године. Организација светског првенства за
нације 2019 у оквиру Светских риболовних игара, изискује велико ангажовање много већег
броја људи јер је ово највеће такмичење ФИПСед.
Добили смо организацију светског клупског првенства у дисциплини пловак 2020 године.
Расписан је конкурс за такмичарску стазу и град где може да се одржи ово такмичење.
Подсећају се све спортске организације, чланице Савеза да морају поштовати Правилник о
ближим условима за обављање спортских активности и спортских активности ( С. Гласник
РС број 41 од 04.маја 2017.године)
Финансијски план за 2019. годину ће умногоме зависити од висине средстава које
додељује Министартсво омладине и спорта, па ће у се план финализирати у јануарау 2019.
7.1 Усвојен је програм рада ССРС и финансијски план за 2019. годину - једногласно.

8. Разно
Под тачком разно није било дискусије

Седница је завршена у 13.00
Записничар
____________________
Јасмина Стојановић

Оверивачи Записника:
1.________________________
Гордана Рајић
2.________________________
Ненад Радовић

председник
_____________________
Драган Бошковић

