
 
  Бр.35-2/2017 од 21.01.2017 
 
У Крушевцу 21.јануара одржан је заједнички састанак Управног одбора и Форума Савеза. Састанак је  
почео у 11,00 сати. 
 
Након допуне, предложени следећи дневни ред је усвојен: 

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРЕТХОДНЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА;  
2. ВЕРИФИКАЦИЈА ИЗБОРА ЧЛАНОВА ФОРУМА, ПРЕДСЕДНИКА ФОРУМА, ЧЛАНОВЕ СЕКРЕТЕРИЈАТА 

ФОРУМА, ПРЕДСЕДНИКА СТРУЧНОГ И ТРЕНЕРСКОГ ТЕЛА, ПРЕДСЕДНИКА СУДИЈСКОГ ТЕЛА, 
ЧЛАНОВЕ ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ, ПРЕДСЕДНИКА ТЕЛА ЗА РАД СА МЛАЂИМ КАТЕГОРИЈАМА 
КРОЗ ОРГАНИЗОВАЊЕ КАМПОВА 

3. ДЕШАВАЊА И АКТИВНОСТИ ИЗМЕЂУ ДВА САСТАНКА УПРАВНОГ ОДБОРА; 
4. ПРЕДЛОЗИ И ОДЛУКЕ ФОРУМА ИЗМЕЂУ ДВА САСТАНКА УО И ВЕРИФИКАЦИЈА ОДЛУКА; 
5. ЧЛАНАРИНЕ, КОТИЗАЦИЈЕ, ЛИЦЕНЦЕ;  
6. СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА У 2017 ГОДИНИ; 
7. КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА 2017 - година; 
8. МЕЂУНАРОДНА АКТИВНОСТ (финансирање, приоритети); 
9. СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У СРБИЈИ 2017 - ВЕТЕРАНИ И ХЕНДИКЕПИРАНИ (информација о току  

припрема) 
10. КОНКУРСИ  - за такмичарске стазе за домаћа такмичења;  

- за добављаче мамаца на Светском првенству за ветеране и хендикепиране; 
- за издавање површина за риболовачки прибор и исхрану на Светском           

првенству за ветаране и хендикепиране:   
11.  ПРАВИЛНИЦИ; ПОСЛОВНИЦИ; ПРОТОКОЛИ; 
12.  РАЗНО 

 
 
 
 
 

1.  УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРЕТХОДНЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА  
 
Сви чланови УО су се већ упознали са саджајем записника са претходне седнице. 

Одлука 1.1. Усвојен је записник са претходне седнице Управног одбора. 
 
 
2. ВЕРИФИКАЦИЈА ИЗБОРА ЧЛАНОВА ФОРУМА, ПРЕДСЕДНИКА ФОРУМА, ЧЛАНОВЕ СЕКРЕТЕРИЈАТА 

ФОРУМА, ПРЕДСЕДНИКА СТРУЧНОГ И ТРЕНЕРСКОГ ТЕЛА, ПРЕДСЕДНИКА СУДИЈСКОГ ТЕЛА, 
ЧЛАНОВЕ ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ, ПРЕДСЕДНИКА ТЕЛА ЗА РАД СА МЛАЂИМ КАТЕГОРИЈАМА 
КРОЗ ОРГАНИЗОВАЊЕ КАМПОВА 
 

         Управни одбор је верификовао избор чланова Форума, председника Форума, чланове секретеријата 
Форума, председника стручног и тренерског тела, председника судијског тела, чланове дисциплинске 
комисије, председника тела за рад са млађим категоријама кроз организовање кампова: 
 



 Чланови Форума: 
Александар Краусовић представник судијског тела 
Гордана Рајић представник категорија дама 
Предраг Веслигај представник категорије сениора у дисциплини пловак 
Небојша Илић представник стручног и тренерског рела 
Ненад Радовић рад са млађим категоријама 
Радослав Стругар представник категорије ветерана 
Саша Јаковљевић представник фидер дисциплине 
Лепомир Ђорђевић представник Шаранске Асоцијације 
Владисав Тодоровић представник заједнице мушичарских клубова 
Аександар Поповић представник заједнице блек бас клубова 
Дарко Пертот представник заједнице клубова у дисциплини лов пастрмке вештачким мамцима са 
обале 
 
Председник Форума: 
Александар Краусовић 
 
Секретеријат Форума: 
Гордана Рајић први потпредседник Форума 
Предраг Веслигај други потпредседник Форума 
 
Председник стручног и тренерског тела: 
Небојша Илић 
 
Председник судијског тела: 
Александар Краусовић 
  
Чланови Дисциплинске комисије: 
Александар Краусовић 
Ненад Радовић 
Саша Јаковљевић 
 
Председник тела за рад са млађим категоријама кроз организовање кампова: 
Дејан Антанасковић 
 
Одлука 2.1.    Управни одбор верификује избор чланова Форума, председника Форума, чланове 
секретеријата Форума, председника стручног и тренерског тела, председника судијског тела, 
чланове дисциплинске комисије, председника тела за рад са млађим категоријама кроз организовање 
кампова 

           3.   ДЕШАВАЊА И АКТИВНОСТИ ИЗМЕЂУ ДВА САСТАНКА УПРАВНОГ ОДБОРА  
 

 У претходном периоду је регистрован нови Статут Савеза. Отворен је огранак Савеза. Урађен је 
модел Стаута за клубове/ удружења и сви заинтерсовани га могу наћи на сајту Савеза. 

Још једном подсећамо све чланице Савеза да су у обавези да ускладе своје Статуте и друге акте са 
новим Законом о спорту. 

Такође све чланице су у обавези да изврше пријаву својих активности за 2017 год. Савезу. Образац се 
налази на сајту Савеза и зове се  Чланство у Савезу ( Образац – Захтев. Пријава је неопходна како би 
стручна служба Савеза на основу пријаве проследила рачуне за плаћање основне чланарине. Рок за 
пријаву активности је 01.фебруар. 



Послато је обавестење свим клубовима који нису чланови Савеза о ступању на снагу новог Закона о 
спорту који прописује под којим условим организација у спорту у свом називу може садржати реч клуб, 
и које су њихове обавезе. 

До сада је стигао велики број захтева за пријем у чланство Савеза, али након прегледа 
документације утврђено је да већина захтева не садржи сву потребну документацију. Сви они који 
нису послали сву документацију су обавестени и дат им је рок за допуну документације. Из овог 
разлога Управни одбор може на својој следећој седници донети одлуку о пријему нових чланица. 

.   
        Одлука 3.1.     Усвојен извештај о активностима Савеза  
        Одлука 3.2      Усвојен предлог о пријему нових чланица на следећем састанку Управног одбора; 
         

4.  ПРЕДЛОЗИ И ОДЛУКЕ ФОРУМА ИЗМЕЂУ ДВА САСТАНКА УО И ВЕРИФИКАЦИЈА ОДЛУКА; 
 
         Одлука 4.1. Управни одбор усваја све одлуке Форума донете на састанку 21.јануара 
         Одлука 4.2 Управни одбор верифукује све одлуке донете између два састанка  
         

5. ЧЛАНАРИНЕ, КОТИЗАЦИЈЕ, ЛИЦЕНЦЕ;  
 

        Форум је предложио Управном одбору предлог  износа чланарина, котизација, лиценци.  
       Одлука 5.1. Управни одбор усваја предложене износе чланарина, котизација, лиценци  
                               (одлука Форума 2.1. > износи чланарина, котизација, лиценци) 
                  
 

6. СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА У 2017 ГОДИНИ; 
 

            Систем такмичења је остао скоро непромењен осим у дисциплини фидер. Ова година биће пробна 
у дисциплини фидер  и сва такмичења која се буду орджавала имаће 4 сектора са по максимално  9 
такмичара, и Државно изборно такмичење одржаће се три пута по два кола. 
                   Одлука 5.1. Управни одбор усваја Систем такмичења у 2017 годину ( одлука Форума 3.1) 
 

7. КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА 2017 - година; 
 

            Форум је предложио Управном одбору Календар такмичења за 2017. 
                    Одлука 7.1. Управни одбор усваја Календар такмичења за 2017.годину( одлука Форума 4.1) 
                                           

 
8. МЕЂУНАРОДНА АКТИВНОСТ (финансирање, приоритети); 

 
            И ове године нас очекује велики број међународних такмичења. Управни одбор подсећа на већ 
донету одлуку да се води рачуна о приоритетима и изводљивости одласка и учешћа  репрезентација 
на међународним такмичењима. Урађен је оквирни финансијски план за међународне активности. 
Управни одбор верификује одлуку Форума да стручно и тренерско тело до следећег састанка Форума 
одреди које ће репрезентације учествовати на међународним такмичењима. Након тога одредиће се 
износи доплата.  
                   Одлука 8.1 Коначан списак репрезентација које ће ове године учествовати на 
међународним такмичења биће урађен након потврде репрезентативаца о прихватању плаћања 
одрђених износа доплата. 

        
 
 
 
 



9. СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У СРБИЈИ 2017 - ВЕТЕРАНИ И ХЕНДИКЕПИРАНИ (информација о току  
припрема) 
 

            Што се тиче припрема за Светско првенство све тече по већ утврђеном плану, без већих 
проблема.  
                     Одлука 9.1 Управни одбор усваја извештај о току припрема за Светско првенство  
 

        
10. КОНКУРСИ  - за такмичарске стазе за домаћа такмичења;  

- за добављаче мамаца на Светском првенству за ветеране и хендикепиране; 
- за издавање површина за риболовачки прибор и исхрану на Светском првенству  за 

ветеране и хендикепиране         
             
                   Одлука 10.1 Управни одбор расписује конкурс за такмичарске стазе за домаћа такмичења 
                   Одлука 10.2 Управни одбор расписује конкурс за добављаче мамаца на Светском првенству 
за ветеране и хендикепиране  
                   Одлука 10.3 Управни одбор расписује конкурс за издавање површина за риболовачки прибор 
и исхрану на Светском првенству  за ветеране и хендикепиране         

  
 

11. ПРАВИЛНИЦИ; ПОСЛОВНИЦИ; ПРОТОКОЛИ 
 

           Крајем године расписана је јавна расрава  о правилима и правилницима у појединачним 
дисциплинама, правилника Форума, судијског и стручног и тренерског тела, репрезентација, осталих 
спортских правила и свих осталих правилника везаних за Савез. Поред тога постојала је могућност да 
се предложе измене  бодовања и рангирања. Право предлагања су имали сви појединци, организације 
(клубови), дисциплински сродни савези (асоцијације). Нажалост,  у међувремену је пристигао веом мали 
број предлога посебно поводом рангирања и бодовања  иако су крајем године појединци на друштвеним 
мрежама исказивали своје незадовоњство на постојећи сиситем бодовања и рангирања. До сада су 
урађена три Правилника а у процесу израде су још преко двадесет. Све дисциплине су у обавези да 
доставе своје Правилнике у року од седам дана од данашњег дана.  
                  Одлука 11.1 Управни одбор усваја Правилник о спортским приредбама и такмичењима 
Савеза спортских риболоваца Србије ( одлука Форума 8.1) 
                  Одлука 11.2 Управни одбор усваја Правилник о условима и начину учлањења и продужења 
чланства у Савезу спортских риболоваца Србије (одлука Форума 8.2) 
                  Одлука 11.3 Ушравни одбор усваја Дисциплински правилник  (одлука Форума 8.3) 
                  Одлука 11.4 Управни оддбор верификује одлуку Форума да све дисциплине доставе 
Правилнике  такмичења у року од 7 дана од данашње дана       

 
12. РАЗНО 

           Под тачком разно се дискутовало о све лошијем односу корисника рибарских подручја и ресорног 
Министарства према риболовачким организацијама. Савез се више пута у протеклом периоду обраћао  
ресорном министарству али  до сада нисмо добили конкретан одговор. Наш став је и даље да једино 
Савез преко својих организација/клубова може вршити едукацију риболоваца.  
              Одлука 12.1  
 
          
Састанак завршен у 14.00 

                                                                                                  Председник                                                                                       
                                                                   Управног одбора Савеза спортских риболоваца Србије          
                                                                                 ___________________________ 
                                                                                                 Драган Бошковић 




