
 

SAVEZ SPORTSKIH RIBOLOVACA SRBIJE
LA FEDERATION DE PECHE SPORTIVE DE SERBIE
SERBIA ASSOCIATION OF SPORT FISHING

                      
бр.- 21 / 2022  од 29.01.2022 

ЗАПИСНИК СА ЗАЈЕДНИЧКОГ САСТАНКА ФОРУМА И УПРАВНОГ ОДБОРА, ОДРЖАНОГ У СУБОТУ 29.01.2022. 
год. ПРЕКО КОНФЕРЕНЦИЈСКЕ ВЕЗЕ (ONLINE – преко ZOOM АПЛИКАЦИЈЕ), са почетком у 10,00 сати.   
 

Сви чланови Форума, осим Немање Дамњановића, Добрице Петровића, Ненада Хафнера и 

Aлександра Радовића  су се писаним путем изјаснили по тачкама дневног реда.                                                                                                                                                                                       

Сви чланови УПРАВНОГ ОДБОРА су се и писаним путем изјаснили по тачкама дневног реда. 

УЖИВО НА САСТАНКУ ПРИСУСТВОВАЛИ: 

ЧЛАНОВИ ФОРУМА:                                                                                                                                                                                    

НЕНАД РАДОВИЋ, ЗОРАН ПЕШИЋ, пловак дисциплина (НЕМАЊА ДАМЊАНОВИЋ,  АЛЕКСАНДАР 

БЕЉИЋ, ДАМИР МИЛОШЕВИЋ), фидер дисциплина (АЛЕКСАНДАР РАДОВИЋ), метод фидер ( НЕНАД 

ХАФНЕР), дисциплина мушица( АЛЕКСАНДАР ВУЧКОВИћ), дисциплина блек бас (АЛЕКСАНДАР 

ПОПОВИЋ), дисциплина спин( ДАРКО ПЕРТОТ). Уживо на састанку нису учествовали РОБЕРТ БИЦОК, 

АЛЕКСАНДРА РАКИЋ али се они писаним путем изјаснили по тачкама дневног реда и ДОБРИЦА 

ПЕТРОВИЋ који се није ни писаним путем изјаснио по тачкама дневног реда.    

ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА:                                                                                                                                                        

ДРАГАН БОШКОВИЋ,  ДАРКО ПЕРТОТ,  МИЛАНЧЕ ВИРИЈЕВИЋ, ВЛАДИМИР МУРГАНИЋ, МИЛАН 

МИЛОСАВЉЕВИЋ, ИВАН ВИНЦЕ, ДУШАН ВЕЉКОВИЋ, МАРКО ПЕНЧИЋ. Уживо на састанку нису 

учествовали СЛАВОЉУБ РАДОСАВЉЕВИЋ, ДАВОР МАЉОКОВИЋ И АЛЕКСАНДАР СТЕВОВИЋ али су се 

они писаним путем изјаснили по тачкама дневног реда. 

Записник води: Секретар Савеза ЈАСМИНА СТОЈАНОВИЋ   

Састанак је отворио председник Савеза, Драган Бошковић уз напомену да ће овај састанак  водити  он 

као председник  јер је  председник Форума Ненад Радовић, здравствено онемогућен и није у 

могућности да води дуже разговоре. Дискусија ће бити од свих присутних чланова, а изјашњавање ће 

бити посебно за Форум, а посебно за УПРАВНИ ОДБОР. 

Извршена је допуна Дневног реда: 

2.6 Конкурс за добављача мамаца за домаћа такмичења 

4.4 Допис КСР Риболовац 

4.5 Допис Савеза спортских риболоваца Војводине 

 

Усвојен следећи ДНЕВНИ РЕД :  



1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРЕТХОДНИХ СЕДНИЦА: 
1.1. ФОРУМА; 
1.2.  УПРАВНОГ ОДБОРА; 

 

 2.    ТАКМИЧЕЊА У ЗЕМЉИ 
        2.1.       СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА; 
        2.2.       ПОВРДА ПРОЛАЗНОСТИ ЗА ДРЖАВНА ТАКМИЧЕЊА (ПЛОВАК и ФИДЕР): 
        2.3.       КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА;                                                                                                                   
        2.4.       РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА ЗА ТАКМИЧ. СТАЗЕ ЗА ДОМАЋА ТАКМИЧЕЊА;                                                                                                                                                  
        2.5.       РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА ЗА СПОНЗОРЕ ДОМАЋИХ ТАКМИЧЕЊА; 
        2.6.       КОНКУРС ЗА ДОБАВЉАЧА МАМАЦА ЗА ДОМАЋА ТАКМИЧЕЊА; 

 

3. ТАКМИЧЕЊА У ИНОСТРАНСТВУ: 
3.1. МЕЂУНАРОДНА АКТИВНОСТ (финансирање, приоритети);   
3.2. ИЗЈАШЊАВАЊЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦА- ки;   
3.3. РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА ЗА СПОНЗОРЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА;  

4.  ЧЛАНОВИ САВЕЗА; 
   4.1         ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈЕ СУ ПОДНЕЛЕ ЗАХТЕВЕ ЗА ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО САВЕЗА 
   4.2          ЗАХТЕВ О ПРОМЕНИ НАЗИВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ООСР ПЕТАР СПАСОЈЕВИЋ  
   4.3          ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈЕ НИСУ ИЗВРШИЛЕ ПРИЈАВЕ АКТИВНОСТИ У САВЕЗУ У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ 
   4.4          ДОПИС КСР РИБОЛОВАЦ  
   4.5          ДОПИС САВЕЗА СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА ВОЈВОДИНЕ 

5. ЖАЛБЕ НА ОДЛУКЕ ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ;  
6. СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ЗА ДАМЕ 2023 ГОДИНЕ У СРБИЈИ: 

6.1. ИНФОРМАЦИЈЕ О СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ ЗА ДАМЕ 
6.2. РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА ЗА ГРАД ДОМАЋИНА ЗА СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ЗА ДАМЕ  

7.   РАЗНО 
 

 

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРЕТХОДНЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА; 

1.1. Од стране чланова Форума  усвојен Записник са претходне седнице Форума. 
1.2. Од стране чланова Управног одбора  усвојен Записник са претходне седнице УО. 
 

2. ТАКМИЧЕЊА У ЗЕМЉИ; 
 

2.1. СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА 
У оквиру ове тачке дневног реда дискутовало се о систему такмичења а Дамир Милошевић је обавестио 
присутне да  је договором између организација учесница Српске лиге Војводина одлучено да се ово 
такмичење одвија у систему 4*1 коло.         
Чланови Форума и чланови Управног одбора су донели следећу одлуку: 
2.1 Усваја се систем такмичења за 2022 годину.   

 

        2.2. ПОТВРДА ПРОЛАЗНОСТИ ЗА ДРЖАВНА ТАКМИЧЕЊА ( ПЛОВАК И ФИДЕР) 
Чланови Форума и чланови Управног одбора су  донели следећу одлуку: 
2.2. Верификована предложена потврда пролазности за државна такмичења (пловак и фидер). 
 

         2.3. КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА 
Чланови Форума и чланови Управног одбора су  донели следећу одлуку: 
2.2 Усваја се предложени календар такмичења за 2022. годину. 
 
         2.4. РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА ЗА ТАКМИЧАРСКЕ СТАЗЕ ЗА ДОМАЋА ТАКМИЧЕЊА 
Чланови  Управног одбора су  донели следећу одлуку: 
2.3 Усваја се  информација о расписивању конкурса за такмичарске стазе  за домаћа такмичења.  
 



         2.5. РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА ЗА СПОНЗОРЕ ДОМАЋИХ ТАКМИЧЕЊА 
Чланови  Управног одбора су  донели следећу одлуку: 
2.5.Усваја се  информација о расписивању конкурса за спонзоре  за домаћа такмичења.  
 

         2.6 РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА ЗА ЗВАНИЧНОГ ДОБАВЉАЧА МАМАЦА ЗА ДОМАЋА ТАКМИЧЕЊА 
Чланови  Управног одбора су  донели следећу одлуку: 
2.6. Усваја се  информација о расписивању конкурса за спонзоре  за домаћа такмичења.  

 

3. ТАКМИЧЕЊА У ИНОСТРАНСТВУ; 
 

        3.1. МЕЂУНАРОДНА АКТИВНОСТ (финансирање, приоритети) 

Чланови Форума и Управног одбора су донели следећу одлуку: 

3.1. Верификаован план за међународне активности (финансирање, приоритети). 
 

        3.2. ИЗЈАШЊАВАЊЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦА- ки  

Свим такмичарима/такмичаркама који имају статус репрезентативца за 2022.годину је послат захтев да 

се изјасне о прихватању плаћања доплате за одлазак на Светска/Европска првенства и они су се 

изјаснили у предвиђеном року осим Данијеле Радић која је своје изјашњавање послала у јануару уз 

молбу да се прихвати њено изјашњавање након предвиђеног рока.  

Чланови Форума и Упраног одбора су донели следећу одлуку: 

3.2. Усваја се извештај о изјашњавању репрезентативаца – ки. 
 

        3.3 РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА ЗА СПОНЗОРЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА 
Чланови Управног одбора су донели следећу одлуку: 
3.3. Усваја се инфомација о расписивању конкурса за спонзоре репрезентација. 

 

 
4. ЧЛАНОВИ САВЕЗА; 

 

        4.1.  ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈЕ СУ ПОДНЕЛЕ ЗАХТЕВЕ ЗА ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО САВЕЗА 

У претходном периоду захтев за пријем у чланство Савеза поднеле су организације: СРУ 3К Плус из 

Крушевца, УСР Косјерић из Косјерића и УСР Шаран из Бечеја. Наведене организације су доставиле 

неопходну документацију.  

Чланови Управног одбора су донели следећу одлуку: 

4.1. Доноси се одлука о пријему у чланство Савеза организација: СРУ 3К Плус, УСР Косјерић и УСР 

Шаран Бечеј. 
 

      4.2  ЗАХТЕВ О ПРОМЕНИ НАЗИВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ООСР ПЕТАР СПАСОЈЕВИЋ  

Општинска организација спортских риболоваца Петар Спасојевић из Трстеника је извршила промену 

назива организације. Нови назив ове организације сада је Општинска организација спортских 

риболоваца Рибарац. Промена је регистрована у АПР и документација је достављена Савезу. ООСР 

Рибарац је упутио молбу Управном одбору Савеза да им се дозволи да наставе учешће у систему 

такмичења под новим називом а да се сви постигнути резултати у претходном периоду под називом 

ООСР Петар Спасојевић пренесу на ООСР Рибарац. 

Чланови Управног одбору су донели следећу одлуку: 

4.2. Усваја се молба ООСР Рибарац из Трстеника; Дозвољава се наставак учешћа у систему такмичења 

под називом ООСР Рибара; Постигнути резултати у претходном периоду под називом ООСР Петар 

Спасојевић биће пренети на ООСР Рибарац. 

 



4.3 ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈЕ НИСУ ИЗВРШИЛЕ ПРИЈАВЕ АКТИВНОСТИ У САВЕЗУ У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ 

Рок за продужење чланства чланства за предвиђене активности у Савезу је био до 15.јануара. Већина 

организација је испоштовала овај рок, један мањи број организација захтеве послало после рока из 

молбу Управном одобу Савеза да им се одобри пријава након рока а постоје организације које ни до 

сада нису извршиле продужење чланства и пријаву активнсоти ( Рудар Мајданпек, Караш Бачки 

Петровац, Шаран Србобран, Сента Сента, Пастрмка Брус, Профи Риболовац Вршац, Аласи са Ђетиње 

Ужице).   

Чланови Управног одбора су донели следеће одлуке: 

4.3.1. Усвајају се молбе и дозвољава се продужење чланства и пријава активности организација које 

су захтеве послале после предвиђеног рока а до састанка Управног одбора. 

4.3.2. Организацијама које нису продужиле чланство и извршиле пријаву активности у Савезу дати 

рок од 7 дана да то учине. Уколико то не ураде у датом року покренуће се поступак за искључење из 

чланства Савеза. 
 

             4.4  ДОПИС КСР РИБОЛОВАЦ  
КСР Риболовац из Новог Сада је упутио допис Савезу којим нас обавештава да ће имати нове чланове 

клуба који би желели да се лиценцирају у новој дисциплини метод фидер: Драгана Мијића и Срђана 

Ковачевића. Обзиром да су наведена лица у претходном периоду радила против Савеза , организујући 

такмичења у дисциплини метод фидер, подносили пријаве спортском инспектору у Министарству 

спорта итд.  Савез није могао да покрене дисциплински поступак против ових лица јер нису били 

чланови Савеза и  лиценцирани такмичари. Тада је донета одлука да се не дозволи њихово 

лиценцирање уколико их за то пријави нека организација. КСР Риболовац упућује молбу да се дозволи 

њихово лиценцирање јер се КСР Риболовац договорио са њима да уколико буду лиценцирани неће 

предузимати никакве активности и радње које се косе са Правилницима Савеза и интереса КСР 

Риболовац. 

Чланови Управног одбора су донели следећу одлуку: 

4.4. Дозвољава се лиценцирање члановима КСР Риболовац: Драгану Мијићу и Срђану Ковачевићу уз 

обавезно њихово поштовање свих Правилника Савеза и поступка лиценцирања, а за које ће 

гарантовати њихова будућа спортска организација.  
 

4.5. ДОПИС САВЕЗА СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА ВОЈВОДИНЕ 

Савез спортских риболоваца Војводине се обратио Савезу тражећи списак категорисаних спортиста како 

би попунили Покрајински образац као и рачун за основну чланарину за претходну годину. Присутни су 

још једном информисани о раду Савеза спортских риболоваца Војводине који није у складу са радом и 

Правилницима Савеза и да то траје последњих неколико година. Управни одбор је већ доносио одлуке 

у вези ССРВ али они нису поступили по одлукама Савеза, ниједном нису показали добру вољу и жељу да 

исправе неправилности  већ су наставили  (претходне године) да  организују такмичења на којима 

учествују организације које нису чланови Савеза, организују такмичења на којима  учествују лица без 

такмичарских лиценци, организују Куп Војводине који није у календару такмичења ССРС, није одређен 

спортским правилима ССРС и на коме нису учествовале све екипе са територије Војводине (чланице  

националног савеза), већ само чланице Савеза спортских риболоваца Војводине.  

 

 

 



Управни одбор је формирао тим у саставу: Марко Пенчић, Дамир Милошевић и Александар Поповић , 

чији је задатак да ступе у контакт са представницима ССРВ у року од 7 дана, да обаве разговор са њима 

о њиховој жељи да буду чланови Савеза (ССРС) али уз поштовање свих правних аката Савеза(ССРС), 

првенствено Спортских правила Савеза (ССРС), након чега би се заказао један заједнички састанак 

између Савеза(ССРС) и представника ССРВ.  

Уколико ССРВ не покаже интересовање за поштовање правних аката и одлука у наведеном року, Савез 

(ССРС) ће покренути следеће одлуке: 1. поништење свих резултата остварених на такмичењима у 

организацији ССРВ у 2021 години због наведених пропуста; 2. пријава надлеженом спортском 

инспектору; 3. покретање дисциплинског поступка а након тога и поступак за искључење из чланства 

Савеза.  

Чланови Управног одбору су донели следећу одлуку: 

    4.5 Формиран је тим испед Савеза који ће обавити разговоре са представницима ССРВ и заказати 

заједнички састанак. Рок 7 дана. Уколико се не постигне договор у наведеном року Савез ће 

покренути следеће одлуке:  

    4.5.1. поништење свих резултата остварених на такмичењима у организацији ССРВ у 2021 години 

због наведених пропуста;  

    4.5.2. пријава надлеженом спортском инспектору;  

    4.5.3. покретање дисциплинског поступка а након тога и поступак за искључење из чланства Савеза .  
 

 

5. ЖАЛБЕ НА ОДЛУКЕ ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ; 

5.1 ЖАЛБА ЗОРАНА РАДОЈИЧИЋА 

Чланови Управног одбора су донели следећу одлуку: 

5.1. Одбија се жалба Зорана Радојичића на одлуку дисциплинске комисије као носнована и веома 

неозбиљно састављена. 
 

5.2 ЖАЛБА СТЕФАНА АРСИЋА 

Чланови Управног одбора су донели следећу одлуку: 

5.2. Управни одбор усваја жалбу Стефана Арсића на одлуку дисциплинске комисије и исту ублажује и 

преиначује у:  забрана учествовања на међународним такмичењима у трајању од 1 године и новчана 

казна у износу 100 еура у динарској противредности.  
 

 

6. СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ЗА ДАМЕ 2023 ГОДИНЕ У СРБИЈИ; 
 

6.1  ИНФОРМАЦИЈЕ О СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ ЗА ДАМЕ 
Савез спортских риболоваца Србије је добио организацију Светског првенства за даме 2023. године. Након 

избора Града домаћина кренуће се са припремом документације за добијање сагласности Министарства 

омладине и спорта као и Владе Републике Србије 

Чланови Форума и Управног одбора су донели следећи одлуку: 

6.1. Усваја се информација о Светском првенству за даме 2023 године у Србији 
 

 

6.2. РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА ЗА ГРАД ДОМАЋИНА ЗА СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ЗА ДАМЕ 

Чланови Форума и Управног одбора су донели следећи одлуку: 

6.2. Усваја се информација о расписивању конкурса за град домаћина за Светско првенство за даме  
 



7. РАЗНО 
 

Савез је добио велики број питања од својих чланица о у вези фискализације, односно да ли  спортска удружења 

подлежу фискализацији.  Савез не може да даје одговор на ово питање јер је то у надлежности Министарства 

финансија. Савез даје препоруку својим чланицама да се обрате својим књиговођама или најближој филијали 

Пореске Управе где ће добити најтачнији одговор.  

                         

 

                        Технички и организационо успешно организован овај састанак 

                        Састанак је завршен у 12,00 сати 

 

 

Записник 

____________________________ 

Јасмина Стојановић                                                                 


