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После изјашњавања писаним путем свих спортских организација, чланица Савеза(ССРС) чији су 

представници били присутни на седници тзв. Скупштине непризнате "ШАРАНСКЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ 

СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА ИЗ СРБИЈЕ": БАНАТ Зрењанин, ОКТОПУС Кикинда, РИБОЛОВАЦ Нови Сад, 

БАРИЦА Инђија, ЕКО КАРП Младеновац, ВИП Београд, дајемо следеће:                                                                                                                             

                                                                                    ОБАВЕШТЕЊЕ  

КЛУБОВИМА И СЕКЦИЈАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЧЛАНИЦАМА САВЕЗА 

СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ КОЈЕ ИМАЈУ АКТИВНУ ДИСЦИПЛИНУ ШАРАН 

На основу Записника, седници Скупштине су присуствовали следећи делегати: 
1. Срђан Тешин (КСР „Банат“ Зрењанин).                                                                                                                                  
Ова спортска организација по њиховој изјави отказује чланство у Шаранској асоцијацији. Члан је ССРС. 
2. Владимир Радојичић (КСР „ВИП“ Београд).                                                                                                                       
Ова спортска организација неће продужити чланство у ССРС. 
3. Милош Спасојевић („Еко Карп“ Младеновац).                                                                                                     
Ова спортска организација по њиховој изјави није имала овлашћеног делегата, нити је члан Шаранске 
асоцијације,неће имати шаранску секцију у ССРС. 
4. Ђура Зарић (КСР „Октопус“ Кикинда ).                                                                                                                 
Ова спортска организација по њиховој изјави није имала овлашћеног делегата, нити је члан Шаранске 
асоцијације. Члан је ССРС. 
5. Драгослав Марковић (УСР "Галадска" Кикинда).                                                                                                                  
Ова спортска организација је изгубила статус члана ССРС, због неплаћених обавеза за одржавање Прве 
лиге у 2018 години. 
6. Зоран Милановић (КСР "Риболовац" Нови Сад).                                                                                                     
Ова спортска организација по њиховој изјави није имала овлашћеног делегата, нити је члан Шаранске 
асоцијације. Члан је ССРС. 
7. Перо Петрашевић (УСР "Златна рибица" Сремска Митровица).                                                                                                        
Ова спортска организација не постоји и Регистру спортских организација. Из Регистра АПР је Решењем 
5103/2018  избрисана уср ЗЛАТНА РИБИЦА из Сремске Митровице 18.12.2018 године.Није члан ССРС. 
8. Урош Трифуновић (УСР „Барица“ Инђија).                                                                                                                              
Ова спортска организација по њиховој изјави отказује чланство у Шаранској асоцијацији.Члан је ССРС. 
9. Игор Маргетић (УСР „Тресетиште“ Палић).                                                                                                                    
Ова спортска организација не постоји. У АПР- у није регистрована оваква спортска организација. У 
АПР-у постоји ШАРАН Палић, али се ова спортска организација још прошле године изјаснила и 
оградила од било каквих изјава и присуства на састанцима Игора Маргетића. Није члан ССРС. 
 



Поменути делегати спортских организација који су били оправдано одсутни: 
Немања Лазаревић (УСР „Жарково“ Београд).                                                                                                                    
Ова спортска организација није члан ССРС. 
Драган Милановић (КСР „ВИП“ Београд).                                                                                                                             
Ова спортска организација неће продужити чланство у ССРС. 
Јовица Бенак (СРД „Кечига“ Сремска Митровица).                                                                                                          
Ова спортска организација по њиховој изјави није имала овлашћеног делегата, нити је члан Шаранске 
асоцијације. Она је одјавила шаранску секцију у ССРС још 2016.године.Члан је ССРС. 

Простим пребројавањем делегата спортских организација које су били присутни и имали право 
одлучивања и гласања на овој седници а који нису чланови ССРС је  2- два (ВИП Београд и ГАЛАДСКА 
Кикинда). Остали делегати немају право да буду делегати Шаранске асоцијације јер долазе из 
чланица ССРС (Риболовац Нови Сад, Банат Кикинда, Октопус Кикинда, Барица Инђија, Еко карп 
Младеновац,), или званично законски не постоје (Златна рибица и Тресетиште Палић). 

Значи, иако не знамо колико делегата треба да буде на седници Скупштине ове Шаранске асоцијације,  
овим пребројавањем, уз пропратну документацију, утврђујемо непостојање кворума за одлучивање и 
гласање, па се сматра да је ова седница нелегална и одлуке су ништавне. 

Сви појединци из спортских организација чланица Савеза(ССРС) не могу да буду на местима чланова 
органа Шаранске асоцијације ( Управни одбор и Надзорни одбор), и не могу се такмичити на 
такмичењима која организује ова Шаранска асоцијација спортских риболоваца из Србије. 

Потврђујемо чланство у Савезу (ССРС) следећих спортских организација и(или) секција чланица Савеза(ССРС) 

дисциплине шаран:                                                                                                                                                                                               

БАНАТ Зрењанин,                                                                                                                                                                                                     

РИБОЛОВАЦ Нови Сад,                                                                                                                                                                                                                  

ЧИГРА Крушевац,                                                                                                                                                                                                   

БАЧКА 2017 Србобран,                                                                                                                                                                                   

ОКТОПУС Кикинда                                                                                                                                                                                                   

ШАРАН  Кикинда,                                                                                                                                                                                                                                  

СМУЂ Пожаревац,                                                                                                                                                                                          

БАРИЦА Инђија,                                                                                                                                                                                                           

ЕКО КАРП Младеновац,                                                                                                                                                                                                

ШАРАН Палић,                                                                                                                                                                                                            

АРЕНА Београд. 

и свих оних спортских организација које се региструју у Савезу(ССРС) до 31.12.2019.године и пријаве своју 

активност у дисциплини Шаран до 15.јануара 2020. године 

Поред тога, све одлуке које је Савез(ССРС) донео поводом Шаранске асоцијације спортских риболоваца из 

Србије, остају на снази и решаваће се и спроводиће се у наредном периоду а најкасније до истека првог 

квартала 2020. године.                                                                                                                                                                                       

Савез спортских риболоваца Србије                                                                                                                                              

председник Савеза                                                                                                                                                                     

Драган Бошковић  




