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Док бр.301/17  

25.10.2017                    

З А П И С Н И К 

са редовног заседања Форума одржаног у уторак, 24. октобра  у  Крушевцу, са  почетком у 11:00.                                           

Присутни следећи  чланови Форума:  Александар Краусовић – председник Форума, Ненад Радовић, Предраг 

Веслигај, Радослав Стругар, Небојша Илић,  Лепомир Ђорђевић - представник шаранске секције, Саша 

Јаковљевић - представник Фидер секције, Александар Поповић – представник black bass секције,  Дарко Пертот – 

представник спин секције.                                                                                                                                                  

 Састанку нису присуствовали Владислав Тодоровић - представник мушичарске секције и Гордана Рајић из 

оправданих разлога. Владисав Тодоровић је  писменим путем поднео извештај о раду мушичарске секције.  

                                                                                                                                                                                                              

Након краће дискусије предложен је и једногласно усвојен  Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице форума; 
2. Преглед догађаја између два састанка Форума и верификација одлука; 
3. Извештаји са  учсествовања на Светским првенствима  у 2017 години; 
4. Извештај са домаћих такмичења у нашој земљи и верификација постигнутих резултата у  2017 

години; 
5. Извештај – Светско првенство за ветеране и хендикепиране – Кањижа 2017; 
6. Извештај Дунавско јадранска такмичења у иностарнству и Србији у 2017 години; 
7. Бодовање клубова и појединаца; 
8. Извештај Дисциплинске комисије; 
9. Примена свих Правилника и нове Дисциплинске мере; 
10. Делегати за Скупштину; 
11. Светско првенство у шаранском риболову – Србија 2018; 
12. Састанци ФИПСед и Дунавско јадранских земаља; 
13. Сајам Спорта 2017; 
14. Такмичења у 2018. години; 
15. Разно 

 
 

1. Усвајање записника са претходне седнице форума 

Након краће дискусије записник са претходне седнице усвојен је једногласно.                                                                                    

Одлука  1.1. Усвојен записник са претходне седнице одржане  07.03.2017. 



 
 
2. Преглед догађаја између два састанка Форума  
 

Секретеријат  у саставу Александар Краусовић, Гордана Рајић и Предраг Веслигај је у претходном периоду 
више пута морао да реагује и доноси одлуке.                                                                                                                                                            
Александар Краусовић је упознао Форум са донетим одлукама:                                                                                                                      
- Одлука да се за време одржавања Прве Мастер лиге, прва три кола  у Кањижи не бодује риба 
толстолобик.                                                                                                                                                                                                           
- Одлука о промени такмичарске стазе у дисциплини Спин, уместо реке Расина одређена је река Моравица 
код Соко Бање ( због техничких разлога)                                                                                                                                                      
- По жалби 5 клубова на примену Правилника на 3.колу Шаранске прве лиге                                                                                
- Одлука о примени Правилника о гардероби и облачењу и спонзорима. 

Одлука  2.1. Форум верификује донете одлуке Секретеријата  

 

3. Извештаји  са учествовања на Светским првенствима у 2017 години 

Присутни чланови Форума који су уједно и представници својих секција и дисциплина су изнели своје 
извештаје  и своја запажања са одржаних Светских, Европских и других међународних такмичења.                         
***                                                                                                                                                                                                                        
Установљено је да постоји проблем у комуникацији између стручног тела, селектора и председника Савеза 
и неопходно је проблем решити уколико је могуће.                                                                                                                                               
***                                                                                                                                                                                                                             
Европско првенство за сениоре се одржавало у Италији и освојено је 13.место од 24 репрезентација. Овај 
пласман се не може рачунати као успешан. Небојша Илић је усмено дао извештај о овом такмичењу, 
сматрајући да је припрема за одлазак одрађена добро,  скаутинг за време тренинга и такмичења је био 
испод нивоа, јер је у питању тим који већ годинама уназад учествује у раду сениорске репрезентације. 
Такође, сматра да су и другог дана недовољно добро припремили земљу и прихрану, да се такмичари 
једноставно нису снашли и да је покварен резултат од првог дана 7. место.                                                                             
***                                                                                                                                                                                                                         
Светско првенство за сениоре се одржавало у Белгији.  Освојено је 15. место у конкуренцији 38 нација, што 
је пласман у првој половини и може се рећи да је задовољавајући успех. Селектор Роберт Бицок је из 
здравствених разлога био спречен да буде са репрезентацијом и одредио је своју замену - Милана 
Секулића.                                                                                                                                                                                                     
Извештаји о Светском и Европском првенству нису послати, па се налаже Небојши Илићу да он доставви 
извештаје до наредне седнице Управног одбора.                                                                                                                                                                                                                                                 
***                                                                                                                                                                                                                          
Светско првентсво за ветеране  и хеникепиране се одржавало у Србији и  ветерани су освојили је 11. место 
у конкуренцији 16 нација, а хендикепирани 7.место од 10 нација. Резултат није сјајан али је функционисало 
све како треба.  За нас је велики успех што смо и оформили репрезентацију хендикепираних.                                           
***                                                                                                                                                                                                                    
Светско првенство у дисциплини фидер се одржавало у  Португалу и постигнут је врхунски резултат. 
Репрезентација је освојила 3.место и бронзану медаљу и врло је мало недостајало да буду 
другопласирани.  Велики успех је остварио и такмичар Душан Вељковић који је освојио 5.место у 
индивидуалном пласману.                                                                                                                                                                          
***                                                                                                                                                                                                                   
Светско првенство за даме се одржавало у Мађарској. Освојено је 15.место од 17 нација и то је лош 
резултат.  Годинама уназад ова репрезентација бележи лоше резулте, више пута је мењан стручни тим, али 
резултати и даље изостају. Поводом овог такмичења селектор је поднео свој извештај , а пристигла је и 
жалба родитеља једне такмичарке која је била у саставу репрезентације. Управни одбор ће на својој 
наредној седници  разматрати жалбу. Након краће дискусије утвђено је и да су два човека у стручном тиму 
премало и да је потребно да се селектору и тренеру придруже још људи у стручном тиму.                                             



***                                                                                                                                                                                                                 
Светско шаранско првенство се одржавало у Мађарској. Репрезентација је освојила 5.место од 26 нација. 
По Правилнику Савеза ово је успешан резултат. У пласману парова Добрица Петровић и Милорад Кончар 
су освојили 4.место  и у последњем сату су изгубили медаљу.                                                                                                             
*** 

Светско првенство у дисциплини мушица се одржавало у Словачкој. По први пут  је наша репрезенатција 
учествовала у екипном такмичењу. Освојено је 24.место од 29 нација. Што се тиче резултата, он је 
очекиван и нисмо незадовољни. 

Одлука  3.1. Сви извештаји селектора  који су послати су усвојени. 

Одлука 3.2. Председник стручног тела да достави извештај о Европском првенству. 

Одлука 3.3. Писмо родитеља такмичарке прослеђује се Управном одбору на разматрање 

 

4. Извештаји са домаћих такмичења у нашој земљи и верификација  

Сва такмичења у свим дисциплинама по утврђеном календару су се одржала. Већих проблема није било, а 
и они који су се јављали решавани су што краћем року.  

И ове године је примећен тренд опадања броја такмичара у млађим категоријама, посебно код јуниора 
У20 и У25. Такође и велики број такмичара из све три категорије није завршио цео циклус такмичења (не 
учествовање на последња два/три кола Државног изборног првенства).                                                                         
Након краће дискусије  дошло се до предлога да од наредне такмичарске сезоне све Зоне имају обавезу 
формирања Лиге младих. О томе ће Форум одлучивати на следећем састанку. Такође, је потребно обавити 
и разговор са предстваницима београдске зоне о прављењу стратегије учествовања њихових млађих 
категорија на Државним такмичењима. 

Државно изборно првенство за даме је одржано и на две нове такмичарске стазе: Алибунар и Србобран. 
Постоје мале замерке учесника на такмичарске стазе:  да нису биле спремене за Државно такмичење (не 
покошена трава на обали, трава у води...), па Форум још једном моли све домаћине такмичења да 
испоштују своју улогу домаћина. 

Државно изборно првенство у дисциплини фидер је ове године по први пут одржано у 4 сектора са по 9 
такмичара и показало се као веома добро. Цела лига је добила на квалитету и препорука је да се од 
следеће године примењује у у другим дисциплинама. 

Код Државног првенства у дисциплини black bass је евидентан напредак свих екипа. Све екипе које имају 
статус репрезенативаца  имају жељу да наредне године учествују на Светском првеснтву у Мексику, без 
обзира на висину доплате. 

Ове године је по први пут одржано Државно изборно првенство у дисциплини спин које је било веома 
успешно. 

На Државном шаранском екипном такмичењу - Прва лига је било пуно проблема, почев од непознавања 
Правилника од стране такмичара па све до напада (вербалног) на главног судију.  До краја године решити 
и искристалисати однос са Шаранском асоцијацијом. У наредном периоду извршиће се строга контрла 
примене Паравилника у шаранској дисциплини. Савез признаје само одлуке Форума и Управног одбора 
ССРС донете на  састанцима а које се односе на све дисциплине укључујући и дисциплину шарански 
риболов. 

Одлука  4.1. Форум  верификује резултате са одржаних домаћих такмичења. 

Одлука 4.2. Извршити контролу примене Правилника Савеза у дисциплини шарански риболов 

 



 

5. Извештај – Светско првенство за ветеране и хендикепиране Кањижа 2017  

Форум је констатовао да је организација Светског првенства за ветеране и хендикепиране у Кањижи била 
одлична и на високом нивоу.  Добили смо похвале од земаља учесница и од представника ФИПСеда .                         
И ове године смо као домаћини оборили рекорд по броју екипа . 

 Проблем је постојао са партнером домаћином Хоргас из Хоргоша који није испоштовао све своје обавезе. 

Одлука  5.1. Форум доноси одлуку да је Светско првенство за ветеране и хендикепиране успешно 
организовано.  

 

6. Извештај - Дунавско јадранска такмичења у иностранству и Србији 2017 

Балканско првенство у дисциплини мушица се ове године одржавало у Хрватској. Учествовала  је једна 
екипа из Србије: Смуђ из Пожаревца. Освојено је 10.место од 18 екипа. Најбољи индивидуални резултат је 
направио Милан Мартић освојивши 7.место, док је Владимир Марковић заузео 33.место а Александар 
Вучковић 44.место.  

Балканско првенство у дисциплини пловак одржано је у Црној Гори. Србију су представљала три клуба: 
Шумадија из Крагујевца, Ибар из Косовске Митровице и Смедеревац из Смедерева. Резултати су следећи: 
Шумадија је освојила 6.место; Смедеревац 12.место и Ибар 14.место. 

Балканско првенство у дисциплини фидер је ове године по први пут одржано и то у Србији. Укупно је било 
8 екипа: три из Бугарске, једна из Мађарске, једна из Босне и Херцеговине и три из Србије. Србију су 
представљале следеће екипе: Нишава из Ниша и освојила је 2.место, Шумадија из Крагујевца и освојила је 
3.место и Смуђ из Пожаревца је освојио 7.место. 
Обзиром да се овакво такмичење по први пут организује домаћин Нишава је одлично изнела улогу 
домаћина. Сви учесници су били задовољни и исказали жељу да се и наредне године Балканско првенство 
у дисциплини фидер одржи у Србији. 

Балканско првенство у шаранском риболову је одржано у Зрењанину и учествовало је 9 екипа: две из 
Словеније, две из Хрватске, две из Босне и Херцеговине, једна из Црне Горе и две екипе из Србије: Еко 
Карп из Младеновца и Бачка 2017 из Србобрана. Екипа Еко карп је освојила 2.место а екипа Бачка 2017 
4.место. 
Шаранска асоцијација није послала извештај о овом такмичењу. 
 
Одлука  6.1. Форум  верификује резултате остварене на Дунавско јадранским такмичењима  
                                                                                              

7. Бодовање клубова и појединаца на крају сезоне  

Александар Краусовић је урадио рангирање и бодовање клубова и појединаца у свим дисциплинама као и 
бодовање резултата у олимпијском циклусу -4 године.  Евентуалне примедбе доставити пре састанка 
Управног одбора. 

                                                                                                     Преглед рангирање и бодовање клубова и  
појединаца 2017- у прилогу 

Одлука 7.1.  Форум  предлаже УО да усвоји предлог рангирања и бодовања клубова и појединаца у 
2017.години 

 

 



 

8. Извештај Дисциплинске комисије 

Дисциплинска комисија у пуном саставу је имала састанак 24.октобра у 10,00 сати и изнела је свој 
извештај. Ове такмичарске сезоне чак 34 такмичара нису завршила циклус такмичења. Већина је доставила 
документацију ( оправдање) за изостанак  са такмичења, осим петорице такмичара који то нису урадили. 

Дисциплинска комисија даје рок од 8 дана  следећим такмичарима: Сергеј Стојановић, Бојан Милошевић, 
Горан Нешић, Александар Чолић и Александар Лукић да доставе потребну документацију. Уколико у датом 
року не доставе потребну документацију примењује се члан 36. Правилника,и покренити поступак због 
повреде члана 44.3 Правилника осим у случају  код Сергеја Стојановића који ће уколико не достави 
документацији поновити  исту повреду Правилника као и прошле године .                                                                                                                                             

                                                                                                  Преглед свих такмичења-картони, одсутни такмичари и   

        предложене дисциплинске мере за 2017-у прилогу 

Одлука 8.1.  Верификоване су одлуке Дисциплинске комисије 

 

9. Примена свих Правилника и нове Дисциплинске мере 

Правилника о гардероби и облачењу и спонзорима је урађен током сезоне али без дисциплнских мера, 
тако да ове године сви они који су прекршили Правилник неће бити кажњени али постоји списак свих 
појединаца и клубова и они  не смеју поновити повреде Правилника у следећем временском периоду.                     
До краја године установити Дисциплинске мере за кршење Правилника о облачењу, гардероби и 
спонзорима.                                                                                                                                                                                             
Након краће дискусије утврђено је да се дефинише који одевни предмети спадају под обавезном 
гардеробом ( мајица, дукс, тренерка....) у зависности од временских услова. 

Представници свих дисциплина имају обавезу да доставе своје предлоге и сугестије на Правилник до 20. 
новембра. 
Током састанка је већ вођена дискусија поводом  Правилника и нових Дисциплинских мера. 

Одлука 9.1. Установити Дисциплинске мере за кршење Правилника о гардероби, облачењу и 
спонзорима 

Одлука 9.2. Представници свих дисциплина имају обавезу да доставе своје предлоге и сугестије на 
Правилник о гардероби, облачењу и спонзорима до 20.новембра 2017 године. 

 

10. Делегати за Скупштину 

Скоро све дисциплине су послале извештаје о делегатима који ће их представљати на Скупштини. 
По Правилнику о раду Скупштине и Статуту Савеза, дисциплина пловак треба да изабере четири делегата. 
Предлог Форума је да то буду четири најуспешнија клуба у олимпијском циклусу: Шумадија из Крагујевца, 
Чигра из Крушевца, МГП из Обреновца и Риболовац из Новог Сада. (Четврти клуб је Ентерфишинг из 
Краљева али пошто он нема такмичарских активности следеће пласирани је клуб Риболовац из Новог 
Сада). 
Придружени чланови имају право на два делегата. Затражити од свих придружених чланова да пошаљу 
своје предлоге о избору делегата. 
Извршити замену делегата са Зона, који због примене новог Закона о спорту или неактивности њихових 
организација не могу обављати више ту дужност.  
 



Одлука 10.1. Форум предлаже Управном одбору да усвоји одлуку да делегате (4) за Скупштину испред 
дисциплине пловак дају четири најуспешнија клуба у олимпијском циклусу 
 
Одлука 10.2. Форум предлаже Управном одбору да усвоји одлуку да делегате (2) за Скупштину испед 
придружених чланова дају сами придружени чланови. 
 
Одлука 10.3. Форум предлаже Управном одбору да усвоји одлуку да делегати за Скупштину испед Зона 
а који због примене новог Закона о  спорту или неактивности њихових организација морају бити 
промењени, па ће све организације са тих Зона бирати нове делегате за скупштину. 
 

11. Светско првенство у шаранском риболову – Србија 2018 

 Предстоји нам организација Светског првенства у шаранском риболову. Добијене су сагласности Спортског 

Савеза Србије, Градског секретеријата за спорт, Спортског савеза Београда и ЈП Ада Циганлија.  Предстоји 

нам састанк са челницима ЈП Ада Циганлија  (25.10.2017.)и након састанка имаћемо  конкретније 

информације. 

На следећем састанку Форума предложити Организациони одбор. 

 

Одлука 11.1. Форум предлаже УО Савеза да град домаћин Светског првенства у шаранском риболову 
2018 године буде град Београд, такмичарска стаза Ада Циганлија; 

Одлука 11.2. Припремити почетно позивно писмо за Светско првенство и доставити ФИПС ед до 30. 
октобра;  

Одлука 11.3. Урадити све припремне радње за ово такмичење; 

Одлука 11.4. На следећем састанку предложити  Организациони одбор;  

 

12. Састанци ФИПСед и Дунавско јадранских земаља  

У периоду од 10. до 12. новембра  биће одржана седница Дунавско јадранских земаља у Куманову.  

Предложити да Србија  2018 буде домаћин Купа ДЈЗ у  дисциплини фидер.  

Од 17.до 19.новембра биће одржан Управни одбор ФИПСед, где присуствује и председник Драган 
Бошковић као члан тог тела. Припремити  почетно позивно писмо  за предстојеће Светско првенство у 
шаранском риболову.  Доставити благовремено евентуалне предлоге за промене Правилника ФИПСед. 

Одлука 12.1. Поднети кандидатуру за домаћина такмичења КУП ДЈЗ у дисциплини фидер наредне 
године. 

 

13. Сајам Спорта 2017 
 
У периоду од 24. до 26. новембра биће одржан 6. Сајам спорта.  Наше присуство је обавезно,  а пошто већ 
имамог искуства и нешто материјала од  прошлогодишњег Сајма, ове године можемо само допунити тај 
материјал и евентуално обезбедити јефтинију варијанту медаља ( нпр. папирних) и делити деци.                                  
Сваког дана  на нашем штанду биће присутни такмичари из свих нашх дисциплина: пловак, шаран, фидер, 
мушица, спин који ће презентовати наш спорт. 

Одлука 13.1. Форум доноси одлуку о учествовању на Сајму спорта, и о припреми материјала за 
презентацију нашег спорта 

 



14. Такмичења у 2018. години  
 
У наредном периоду треба радити на припреми предлога о такмичењима у 2018. години, како би на 
следећем састанку разматрали  и усвојили евентуалне промене и предлоге. 

 Форум још једном подсећа своје чланове да по Правилнику Савеза, у периоду од 01.новембра до 
30.новембра могу слати своје предлоге и примедбе на систем такмичења.  

Одлука 14.1. Налаже се члановима Форума да припреме до следећег састанка материјал и предлоге о 
евентуалним изменама у систему такмичења 

 

15. Разно  
 
Вођена је дискусија о примедби појединих такмичара у фидер дисциплини на члан 13 Правилника о 
репрезентацијама. Форум има став  да се Правилник мора поштовати и да сви који освоје медаљу на 
Светском или Европском првенству морају на неки начин бити награђени. Ово правило постоји већ дужи 
низ година, у том периоду су освајане медаље (претежно у дисциплини пловак)  и није било примедби од 
стране такмичара који су учествовали на Државном изборном првенству. 

Ове године је примећено да један број такмичара још увек  не користи официјалну мерицу за ларву. 
Подсећамо да је употреба официјалне мерице обавезна (60гр ларве). 

Састанак је завршен у 14,30 часова. 

 

    Записничар                                                                                               председник Форума 

Јасмина  Стојановић                                                                                 Александар Краусовић 




