Бр.306-2/2018 од 24.11.2018
У Београду, 24.новембра одржан је састанак Управног одбора. Састанак је почео у 13,00 сати.
Састанку су присуствовали и чланови надзорног одбора: Зоран Пешић, Драган Веслигај и Председник
Форума: Александар Краусовић.

Предложени дневни ред је усвојен:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРЕТХОДНЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА;
ДЕШАВАЊА И АКТИВНОСТИ ИЗМЕЂУ ДВА САСТАНКА УПРАВНОГ ОДБОРА;
ПРЕДЛОЗИ И ОДЛУКЕ ФОРУМА ИЗМЕЂУ ДВА САСТАНКА УО И ВЕРИФИКАЦИЈА ОДЛУКА;
ИЗВЕШТАЈИ 2018;
ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА РАЈП-а - СЛОВЕНИЈА;
ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА ФИПС-ед - РИМ;
ПЛАНОВИ 2019;
ПРЕДЛОЗИ ЗА СКУПШТИНУ САВЕЗА;
СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У СРБИЈИ 2019 - СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ЗА НАЦИЈЕ - ПЛОВАК
(информација о току припрема, организациони одбор, спонзорска - рекламна агенција)
ИЗМЕНА: ПРАВИЛНИЦИ; ПОСЛОВНИЦИ; ПРОТОКОЛИ; допуне: ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ
ПРИЈЕМ НОВИХ ЧЛАНОВА
РАЗНО

1.

УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРЕТХОДНЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА

Сви чланови УО су се већ упознали са садржајем записника са претходне седнице.
Одлука 1.1. Усвојен је записник са претходне седнице Управног одбора.
2.

ДЕШАВАЊА И АКТИВНОСТИ ИЗМЕЂУ ДВА САСТАНКА УПРАВНОГ ОДБОРА

* Сва планирана такмичења у нашој земљи одржана.
* Били смо домаћини Дунавско јадранског такмичења у дисциплини МУШИЦА ( у дисциплини фидер је
отказано због малог броја пријављених екипа).
* Били смо домаћини Светског првенства у шаранском риболову – Ада Циганлија 2018.
* Учествовали смо на свим планираним међународним такмичењима.
* ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА У НАШОЈ ЗЕМЉИ:
Извештај поднео председник Форума: Александар Краусовић.
Одлука 2.1. Усвојен је извештај о одржаним такмичењима у 2018. години.

* ИЗВЕШТАЈ СА ДУНАВСКО ЈАДРАНСКОГ ТАКМИЧЕЊА У ДИСЦИПЛИНИ МУШИЦА:
.
У дискусији су поменути проблеми који су се јавили у организацији овог такмичења а који су настали
услед уцене и отказивања домаћинства од стране клуба Но1 из Ваљева и повећању трошкова због
тога. (промена такмичарске стазе две недеље пред почетка такмичења).
Органаизацијом су задовољни учесници такмичења.
Одлука 2.3. Усвојен је извештај о одржаном ДЈП у дисциплини МУШИЦА.

* ИЗВЕШТАЈ СА СВЕТСКОГ ПРВЕНСТВА У ШАРАНСКОМ РИБОЛОВУ - Ада Циганлија 2018:
Извештај поднео Драган Бошковић
Одлука 2.4. Усвојен је извештај о одржаном Светском првенству у шаранском риболову – Ада
Циганлија 2018.
Вођена је и дискусија о увођењу службених лица испред Савеза која ће присуствовати Државним
такмичењима и пратити репрезентације приликом учешћа на међународним такмичењима.
3. ПРЕДЛОЗИ И ОДЛУКЕ ФОРУМА ИЗМЕЂУ ДВА САСТАНКА УО И ВЕРИФИКАЦИЈА ОДЛУКА;
Председник Форума: Александар Краусовић је упознао чланове Управног одбора са свим одлукама које
је донео Форум у периоду између два састанка
Све одлуке су верификоване.
Одлука 3.1. Верификоване све одлуке ФОРУМА између два састанка УО.
Такмичарка Тамара Петровић, чланица репрезентације Дама ( која је учествовала на Светском
првенству у Пољској), се поново неприкладно понашала за време Свечаног банкета скидајући
мајицу.
Одлука 3.2 Изриче се последња опомена пред искључењем Тамари Петровић.
Вођена је дискусија о клубу КСР НО1 из Ваљева који је направио Савезу пуно проблема због уцена и
отказивања домаћинства ДЈП у дисциплини мушица две недеље пред почетак такмичења. Брзом
реакцијом пронађена је нова такмичарска стаза али је и дошло и ди повећања трошкова
организације ДЈП . Притом су у медијима износили нетачне информације и покушали да деградирају
Савез.
Председник ЗМК Владисав Тодоровић је у телефонском разговору пренео да КСР Но1 из Ваљева жели
да и даље буде у члансвту Савеза, да су свесни својих грешака које су направили и да желе да упуте
извињење Савезу .
.
Одлука 3.3 Одлуку да се КСР Но1 из Ваљева јавно извини Савезу и упути демант у свим
медијима где су износили нетачне информације.
Одлука 3.4 Изриче се новчана казна КСР Но1 из Ваљева у износу од 30.000,00
(износ повећања трошкова организације ДЈП настао због промене такмичарске стазе)
Одлука 3.5 Непоступање по Одлукама УО 3.3 и 3.4 повлачи за собом и искључење из Савеза
4.

ИЗВЕШТАЈИ 2018;

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ СА МЕЂУНАРОДНИХ ТАКМИЧЕЊА:
Поднет финансијски извештај о међународним такмичењима.
Одлука 4.1. Усвојен је финансијски извештај са међународних такмичења.

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ СА ТАКМИЧЕЊА У НАШОЈ ЗЕМЉИ:
Поднет финансијски извештај о такмичењима у нашој земљи.
Одлука 4.2. Усвојен је финансијски извештај са свих такмичења у нашој земљи.

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ САВЕЗА (пресек до 15.10.2018. године):
Поднет финансијски извештај Савеза у пресеку до 15.10.2018. године.
Одлука 4.3. Усвојен је финансијски извештај Савеза за 2018. годину.
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ СА СВЕТСКОГ ПРВЕНСТВА у шаранском риболову – Ада Циганлија 2018
Поднет финансијски извештај.
Одлука 4.4. Усвојен је финансијски извештај Савеза за Светско првенство у шаранском
риболову Ада Циганлија 2018.
Своја запажања и утиске са овог такмичења изнели су и Дејан Ђорђевић, Зоран Пешић и Александар
Краусовић као непосредни учесници. Сви су сложни у мишљењу да је ово такмичење врло тешко
организовати на месту као што је Ада јер је превише урбано, пуно купача, кафића али да је највећи
проблем био недовољна количина шарана у језеру.
5. ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА РАЈП-а - СЛОВЕНИЈА;
Извештај поднео Дејан Арсић.
Донети календари такмичења за 2019и 2020 годину.
2019 година
ПЛОВАК: Хрватска, МУШИЦА: Словенија, ФИДЕР: Босна и Херцеговина, ШАРАН: Македонија
Једна од тема на овом састанку је била и осетан пад такмичара код млађих категорија.
2020 година
ПЛОВАК: Македонија, МУШИЦА: Босна и Херцеговина или Македонија, ШАРАН: Босна и Херцеговина
Одлука 5.1.

Усвојен извештај

6. ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА ФИПСед - РИМ;
Драган Бошковић, члан техничке кимисије и Управног одбора ФИПСед ове године није присуствовао
састанку у Риму али је обавешатаван и упознат са одлукама које су донете. Србија је домаћин
Светског клупског првентва 2020. године;
Одлука 6.1. Усвојен извештај
7.

ПЛАНОВИ 2019;

Средства која Савез добија од Министарства омладине и спорта ове године у износу од
3.000.000,00 дин су средства која се добојају на име Редовног годишњег програма и да за међународне
активности Савез није финансиран по неком посебном програму, тј. не финансирају нам се
међународне активности по посебном програму.
Следеће године одржава се Риболовна олимпијада у Јужној Африци у следећим дисциплинама и
категоријама: Даме-дисциплина пловак, Мастери – дисциплина пловак, фидер дисциплина, шарански
риболов, блек бас. Управни одбор је одлучио да Србија у претходно наведеним дисцуплинама неће
учествовати на Риболовној олимпијади у Јужниј Африци првенствено из финансијских разлога, јер
став је да могу да учествују све репрезентације или ниједна. Обзиром да Савез не располаже

средствима која би омогућила одлазак свим дисциплинама и категоријама на Риболовну олимпијаду у
Јужној Африци одлучено је да се на истој не учествује.
Остала Светска и Европска првенства се одржавају у Европи: ветерани – дисциплина пловак у
Италији, кадети У15, јуниори У20 и јуниори У25 – дисциплина пловак у Шпанији, клупско- дисциплина
пловак у Хрватској, клупско – дисциплина фидер у Португали, дисциплина Спин у Француској, Европско
– дисциплина пловак у Ирској, Европско – дисциплина мушица у Црној Гори.
Ове дисциплине и категорије могу учествовати на међународним такмичењима али без финансијске
подршке Савеза, тј. морају се самофинансирати.
Светско првенство за нације се следеће године одржава у Србији и репрезентација ће учествовати
као домаћин такмичења.
Средства предвиђена за међународну активност наредне године биће усмерена на куповину једног
или два возила за потребе препрезентација и сређивање просторија Савеза у Београду.
Котизације које се уплаћију за избона такмичења биће пренешена у фонд репрезентација за наредну
годину.
Одлука 7.1 Не учествујемо на Риболовној олимпијади у Јужној Африци 2019. Године
Одлука 7.2 Учешће репрезентација на Светским и Европским првенствима која се
одржавају у Европи наредне године је могуће уз потпуно самофинансирање.
Одлука 7.3 Средства из редовног годишњег програма финансирања Министарства
усмерити на куповину једног или два возила и приколице за потребе репрезентација и на сређивање
просторија Савеза у београду.
Одлука 7.4 Котизације које се уплаћују за изборна такмичења преносе се у фонд
репрезенатција за наредну годину.
Наредне године нам је у плану да заживи Рибарко. Већ је урађена прва књига тј. Бојанка за најмлађе.
Одабраћемо 10 градова широм Србије који ће почети са малом школом риболова у вртићима и
школама.
Одлука 7.5 Едукацију Рибарко почети у 10 градова у Србији . Изабрати градове, спортске
организације и инструкторе. Написати Правила и упутства.

8.

ПРЕДЛОЗИ ЗА СКУПШТИНУ САВЕЗА;

Редовна Скупштина Савеза ће се одржати до краја године. Место одржавања биће одређено у
наредном периоду, најкасније до 01.децембра.
Одлука 8.1. Управни одбор усваја датум одржавања Скупштине: 15. децембар у 11,00 сати;

9. СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У СРБИЈИ 2019 - СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ЗА НАЦИЈЕ ПЛОВАК
(информација о току припрема, организациони одбор, спонзорска - рекламна агенција)
Припреме су у току. Заказан је састанак у Покрајинском секретаријату за спорт и омладину и
након тог састанка знаћемо да ли можемо да рачунамо на њихову помоћ.
До краја године биће формиран ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР.
Заказати састанак са градским властима, представницима града, корисником вода.
Одлука 9.1. Одрадити набројане послове.
Одлука 9.2. САВЕЗ ће расписати конкурс за све потенцијалне спонзоре, рекламне агенције које
би учествовале или се рекламирале на Светском првенству за нације дисциплина пловак у Новом
Саду 2019.

10. ИЗМЕНА: ПРАВИЛНИЦИ; ПОСЛОВНИЦИ; ПРОТОКОЛИ; допуне: ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ
Новембар је месец када свако може да предложи Савезу измене правила и правилника у
појединачним дисциплинама, правилника Форума, судијског и стручног и тренерског тела,
репрезентација, осталих спортских правила и свих осталих правилника везаних за Савез.
Председник Форума Александар Краусовић је упознао све чланове Управног одбора о предлозима који су
пристигли у Савез. У наредном периоду сви ти предлози биће прегледани и анализирани
Одлука 10.1. Прегледати и изанализарти пристигле предлоге о промени Правилника.

11. ПРИЈЕМ НОВИХ ЧЛАНОВА
Током године све организације које су испуниле услове о учлањењу у Савез су постале чланице Савеза.
Савез спортских риболоваца Војводине је члан Савеза последњих десетак година али смо почетком
месеца добили поново захтев за пријем у чланство од стране Риболовачког савеза Војводине. Сви
чланови РСВ морају бити и наши чланови тј.плаћати чланарину Савезу. Чланице које имају
такмичарске активности на државном нивоу морају да плаћају основну чланарну у пуном износу а
њихове чланице које немају такмичарску активност на државнм нивоу могу бити наши придружени
чланови и плаћати основну чланарину за прудружене чланове.
Уколико испуне све услове које прописује наш Статут ми ћемо их примити у чланство. У том случају
имаћемо два Покрајинска савеза у нашем чланству.
Обратили смо се Покрајинском секретеријату за спорт и омладну да донесе одлуку о надлежности
Покрајинског савеза, тј. који је од ова два савеза надлежан за грану спорта – спортски риболов.
Одлука 11.1. Управни одбор верификује одлуке о пријему нових чланова које су се учланиле у
савез током године.
13. РАЗНО
Под овом тачком није било дискусије.

Састанак завршен у 17.00
Председник
Управног одбора Савеза спортских риболоваца Србије
________________________________
Драган Бошковић

