SAVEZ SPORTSKIH RIBOLOVACA SRBIJE
LA FEDERATION DE PECHE SPORTIVE DE SERBIE
SERBIA ASSOCIATION OF SPORT FISHING
222-2020 од 07.11.2020
Поштовани,
шаљемо вам извод из Записника Управног одбора одржаног 07.новембра а у вези са одржаним изборима у
Заједници бас клубова.
(Извод из записника Управног одбора)
3. А. Усвојен је извештај о Изборима у Заједницама дисциплина: ФИДЕР, Б.БАС, СПИН, МУШИЦА и ШАРАН су
завршени. Сви клубои и секције у овим дисциплинама су се изјашњавали до утврђеног рока: 05. новембар до
12,00 сати.
Избори су успели у заједницама ФИДЕР, МУШИЦА, СПИН и ШАРАН.
Избори нису успели у заједници Б.БАС, јер није довољно клубова и секција које су могле учествовавати на
овим изборима – 4 од 10.
РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА:
BLEK BAS

UKUPNO: KLUBOVA I SEKCIJA SA PRAVOM GLASA

10

UKUPNO: MIN BROJ ZA GLASANJE

6

UKUPNO GLASALO

4

DA LI SU IZBORI USPEŠNI

NE

NA OSNOVU PREDLAGANJA I GLASANJA: IZBORI SU NEUSPEŠNI JER SU UČESVOVALE SAMO 4 SPORTSKE ORGANIZACIJE IZ OVE DISCIPLINE.

После састанка Форума уследио је позив где је у телефонском разговору досадашњи председник Б.БАС
дисциплине, АЛЕКСАНДАР ПОПОВИЋ, уверавао председника Савеза да су они имали „Скупштину ЗБК“ која је
одржана у јануару месецу и да су тада донели, између осталог одлуку о избору председника ове заједнице у
наредном периоду од 2020 до 2023 године и да је констатација да после оваквих „неуспелих избора које је
расписао Савез а због чега може имати проблема ова дисциплина, покушава се да се „угаси“ ова дисциплина“.
Ниједног тренутка није поменута кривица ЗБК и кривица чланова ЗБК, већ се сви ти непотребни коментари
усмеравају према Савезу.
После тога, а између два састанка (Форум и Управни одбор) , чланови верификационе комисије и чланови
Надзорног одбора су прегледали још једном документацију и установили следеће:
* Ако се и одржала ова „СКУПШТИНА“ у Бачком Јарку 26. јануара 2020. године, она сигурно није била
најављена Савезу и није урађена по Правилнику ове Заједнице и Статуту Савеза и озбиљно су направљени
прекршаји из Правилника о раду Заједнице бас клубова.
* Наведено је да су на „редовној годишњој скупштини Заједнице басс клубова и секција Србије (ЗБК)“
присуствовали такмичари из 11 клубова (од укупно 13 који чине ЗБК) и да су недостајали само „представници“
Велики Вретенар и Нишава Ниш. Помињу се: нова екипа ЈЕЗЕРО Бачки јарак и два нова такмичара који ће бити
појачања неким екипама.
• Подсећамо да Комплетну документацију за све састанке израђује и оверава Савез и по правилу шаље
свог представника на састанке Заједница.
•

Подсећамо да овај састанак није био најављен у Савезу, нити је икаква документација послата из Савеза
матичним спортским организацијама са секцијама Б.Бас.

Члан 16.(Правилнок о раду ЗБК)
У ЗБК свака организација – чланица ЗБК и Савеза даје по 1 ( једног ) представника.
•

Подсећамо да на седницама дисциплина Савеза право одлучивања имају представници секција
њихових матичних организација онда када матична организација овери његово присуство.

•

Подсећамо да на седницама дисциплина Савеза право одлучивања немају присутни такмичари.
Они то могу бити ако њихова матична спортска организација овери документ који добије од Савеза за
представника на тој седници. Из једне спортске оргнизације може да буде само један представник.

Члан 19.(Правилнок о раду ЗБК)
ЗБК може имати редовне и ванредне седнице које се одржавају најмање једном годишње.
•

Подсећамо да не постоји Скупштина дисциплине као орган, већ се све одлуке доносе на Седницама тих
заједница.

Што се тиче ИЗБОРА у Заједницама дисциплина које је расписао САВЕЗ, уредно је послата документација
свим спортским организацијама које имају секцију БАС. Поред тога више пута је обавештаван и упозораван
председник ЗБК о обавезном слању документације свих чланова ЗБК.
Председник ЗБК је имао објашњење да су све чланице ЗБК више пута обавештене и лично и преко
ФЕЈСБУК групе. ( узгред речено ове групе су забрањене у активностима секција и репрезентација)
Ниједног тренутка није поменута њихова кривица и кривица чланова ЗБК, већ се сви ти непотребни
коментари усмеравају према Савезу.
3. Б. Сви чланови Управног одбора су упознати о току овог разговора и активностима верификационе комисије
и Надзорног одбора између састанка Форума и Управног одбора.
3. Ц. И поред свих пропуста, уз сагласност надзорног одбора, Савез ће одредити додатни рок за прикупљање
документације за изборе у овој дисциплини и то до 11.новембра 2020. године, уз напомену да су од 4 доспела
документа из секција ЗБК, стигла само 2 (два) ОРИГИНАЛНА редовно поштом (Банат Зрењанин и РИБОЛОВАЦ
Српски Милетић), и још се чекају ОРИГИНАЛНИ документи из спортских организација: Риболовац Нови Сад и
Меџик фиш Сомбор. Остали нису послали никакву документацију.
Секција
РИБОЛОВАЦ Ср. Милетић
БАНАТ Зрењанин
РИБОЛОВАЦ Нови Сад
МЕЏИК ФИШ Сомбор

Послате копије (мејлом)
Да
Да
Да

Оригинали (ПТТ)
Да
Да
-

Напомена

Нису послати оригинали
Нису послати оригинали

ПОДСЕЋАМО ВАС:
ПРАВИЛА КОЈА ВАЖЕ ЗА СВЕ ДИСЦИПЛИНЕ ВАЖЕ И ЗА ДИСЦИПЛИНУ Б.БАС.
ПОШТО ЈЕ ВАША АКТИВНОСТ У САВЕЗУ ВРЛО СКРОМНА И СВОДИ СЕ САМО НА ВАША ТАКМИЧЕЊА, ВИ ДОБРО
РАЗМИСЛИТЕ: ДА ЛИ ВАМА УОПШТЕ ТРЕБА САВЕЗ А НЕ ДА ЛИ САВЕЗУ ТРЕБА ДИСЦИПЛИНА Б.БАС?
ОВО ЈЕ ЗАДЊИ ПУТ ДА ПРОДУЖАВАМО НЕКЕ РОКОВЕ, ЗБОГ НЕАКТИВНОСТИ ЗАЈЕДНИЦЕ ИЛИ ЊИХОВИХ
ЧЛАНОВА.
Ова одлука је послата свим чланицама ЗБК и Председнику ЗБК Александру Поповићу.
07.новембар 2020 САВЕЗ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ

