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КЛУБОВИМА И СЕКЦИЈАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЧЛАНИЦАМА САВЕЗА КОЈЕ 

СУ ПРИЈАВИЛЕ АКТИВНУ ДИСЦИПЛИНУ ШАРАН 

Активним чланицама у 2018: Банат Зрењанин, Октопус Кикинда, Шаран Кикинда, Риболовац Нови Сад, Бачка 2017 

Србобран, Еко карп Младеновац, Смуђ Пожаревац, Чигра Крушевац, Профи риболовац Вршац, Барица Инђија.   

Чланицама које немају активност шаранске секције на државном нивоу такмичења у 2018: ВИП Београд. 

Спортским организацијама које нису продужиле чланство у 2018: Шаранска асоцијација, Галадска Кикинда, Шаран 

Чонопља, Бегеј Зрењанин, Шаран Бечеј, Шаран Палић и Шаран Србобран). 

 

Поштовани,                                                                                                                                                                                

задњих неколико дана, неколико клубова и појединаца је затражило од Савеза додатни рок за 

пријаву активности и уплату чланарина.                                                                                                                                                                        

Поред тога, неке друге чланице са неактивним секцијама у дисциплини шаран у 2018 години и 

спортске организације које су у процесу регистрације у АПР су такође затражиле додатни рок.  

Сви захтеви су прослеђени Управном одбору Савеза и он ће дати мишљење и одговор 02.марта. 

Шаранска асоцијација не поштује одлуке Органа Савеза везане за допуну документације, датуме за 

продужење чланства. Дужност је била да до 14. јануара се достави тражена документација и да до 

15. јануара се продужи чланство у савезу. Тај рок је одлуком органа Савеза био продужен до 

15. фебруара. До ових рокова Шаранска асоцијација није поднела захтев за чланство, нити је 

продужено чланство у Савезу.                                                                                                                                                    

Органи Савеза нису могли да одлучују о чланству Шаранске асоцијације у Савезу, условима и 

висини чланарине. Што се тиче Статута ША, он и даље није у складу са Статутом Савеза и одлукама 

органа Савеза.                                                                                                                                                                                          

Пошто Шаранска асоцијација није испунила ништа поводом одлука које су донели Форум Савеза и 

Управни одбор Савеза, свим чланицама Савеза се саветује да не учествују у раду Скупштине 

Шаранске асоцијације јер их ова организација, не поштујући одлуке Савеза спортских риболоваца 

Србије, ставља у позицију да одлучују да ли ће бити чланови Савеза спортских риболоваца Србије 

или Шаранске асоцијације. У продужетку су и остале одлуке везане за такмичења у 2018. години 

 

 



 

 

ОДЛУКЕ:          

                                                                                                                                                                                                    

Одлука 1. Свим спортским организацијама чланицама Савеза се саветује да не учествују у раду 

Шаранске асоцијације, то значи и у раду Скупштине Шаранске асоцијације.                                                                                  

Сада Шаранска асоцијација ради као паралелна и конкурентска спортска организација, а према 

Члану 19. Статута Савеза: Члан САВЕЗА не може бити риболовна организација, територијални риболовни савез 

или дисциплински сродни савез који је члан неког другог националног риболовног савеза или конкурентског савеза 

који обавља своју делатност на читавој територији републике Србије.                                                                                                                                                                                            

Зато Све спортске организације - чланице Савеза морају изабрати да ли желе да буду чланови 

надлежног националног Савеза – Савеза спортских риболоваца Србије (аутоматски и чланови 

Заједнице шаранских клубова) или Шаранске асоцијације.                                                                                                    

Одлука 2. Термин за пријаву екипа за Прву лигу је 10 март.                                                                                           

(образац за пријаву екипа биће објављен на сајту Савеза).                                                                                                                             

Одлука 3. Висина котизације за Прву лигу је 60.000,00 дин. Котизација се уплаћује на рачун 

Савеза (посебан рачун само за шаранску дисциплину).                                                                                                   

Износ депозита од 20.000,00 дин треба уплатити до 10. марта.                                                                                                

Преостали износ од 40.000,00 дин. треба уплатити до 10. априла.                                                                           

Одлука 4. Свим спортским организацијама чланицама Савеза које нису до 25.01. уплатиле 
основну чланарину за чланство у Савезу се упућује ОПОМЕНА и даје рок да то ураде најкасније до 
05.марта.  Уколико ове чланице не испоштују задати рок, сматраће се да одустају од чланства у Савезу.  

 
Одлука 5. Свим спортским организацијама чланицама Савеза које се такмиче у 2018 години 
обавештење да обавезно лиценцирају своје тренере и такмичаре до задатих рокова и да 
испоштују документацију која се од њих тражи.  
 
Одлука 6. Свим спортским организацијама чланицама Савеза обавештење да се што пре 
организују у избору руководства (председника и организационог тима), представника у органима 
Савеза (Форума и Скупштини) и окрену сами себи и развоју њихове дисциплине шаран. 
Све спортске организације чланице Савеза све то једино могу урадити преко Заједнице шаранских 
клубова Савеза.  
Састанак са клубовима Заједнице шаранских клубова биће најкасније до 09. марта.  
Своје предлоге за председника, оранизациони тим, представнике у Скупштини можете послати у 
Савез до 07. марта.  
Ово је могућност да Ви као представници својих својих спопртских организација, директно бирате 
своје руководство и представнике у Савезу. Не постоји други начин, нити ће и једна друга 
организација, савез или асоцијација давати своје представнике у Савезу. 
Немојте дозволити да Вас неколико појединаца спречи да искористите своје право као члана 
Савеза, а по одлукама свих органа Савеза.  
Сваки дан губите јер што пре треба да се укључите у рад Савеза. 
 

 

 



 

Одлука 7. Пошто Шаранска Асоцијација не поштује одлуке органа Савеза, наравно нећемо 

признати ни одлуке Скупштине Шаранске Асоцијације.   

Шаранска Асоцијација (људи који сада воде ову спортску организацију и "саветодавци" са стране), 
не жели да поштује одлуке Органа Савеза и Статут Савеза, и тренутно врше одређени притисак на 
наше чланове, и сигурни смо да неће ни у будућности поштовати Савез и Заједницу шаранских 
клубова.                                                                                                                                                                                                   
Нису испоштовали одлуке органа Савеза које су донете 03. фебруара.                                                                            
 
Иако су добили савете и инструкције за измену Статута, направљена је опет "намерна" верзија 
Статута ША са ингеренцијама које не припадају ША.                                                                                                        
Допис који смо ми као Савез послали ША, а који објашњава разлоге измене чланова Статута ША, 
нису ни послали Вама - клубовима (зато овај допис ША, ми шаљемо у прилогу свим својим 
члановима).                                                                                                                                                                                                                  
И даље не поштују свој постојећи Статут ША, верификацију делегата на Скупштини ША, начин 
избора Председника ША и осталих чланова Органа ША.  
 
Основно је, што је у допису Шаранској асоцијацији, Савез спортских риболоваца од њих тражио:                                                     
Прво: треба променити назив у ШАРАНСКА АСОЦИЈАЦИЈА; 

Друго: треба променити седиште Шаранске асоцијације и то најбоље да буде - Зрењанин пошто се 

највећа активност и састанци одржавају тамо; 

Треће : треба променити Статут; 

Четврто: треба поднети захтев за чланство у Савезу по испуњењу услова из претходна 3 става. 

 

Одлука 8. Пошто ША опет ставља могућност да о нашем предлогу се расправља и гласа и ништа 

од траженог није урађено, Савез повлачи свој предлог измене Статута ША.  

Опет о одлукама органа Савеза одлучују неки појединци који "наводно" представљају спортске 

организације - клубове који нису чланови Савеза или немају секцију шаран у својој активности.  

Ви сами одлучујете.                                                     

Савез спортских риболоваца Србије                                                                                                                       

председник Савеза 

Драган Бошковић 

 




