
                     Кандидатура за председника  

              Савеза спортских риболоваца Србије 

 

Ја, Драган Бошковић,  

кандидат за председника Савеза, кога су предложили следећи делегати: Делегат ЗАПАДНО 

МОРАВСКЕ зоне – Никола Марковић; Делегат ШУМАДИЈСКО ПОМОРАВСКЕ зоне -  Владан Мркушић; Делегат 

КОСОВСКО ИБАРСКЕ зоне – Небојша Елезовић; Делегат РАСИНСКЕ зоне – Радмило Маринковић; Делегат 

НИШАВСКО ЈУЖНОМОРАВСКЕ зоне – Дејан Марковић; Делегат  ПОДУНАВСКО КОЛУБАРСКЕ  зоне – Ненад Радовић; 

Делегат ВОЈВОДИНА 2 (југоисток) зоне – Љубомир Кнежевић; Делегат Шаранске организације – Лепомир 

Ђорђевић; Делегат Шаранске организације – Дејан Ђорђевић; Делегат Мушичарске организације – Владисав 

Тодоровић; Делегат Мушичарске организације – Иван Ранђеловић. и комплетан Управни одбор, уз моју 

сагласност, дајем: 

  

ПРОГРАМ РАДА САВЕЗА ЗА ПЕРИОД 2017 до 2020 год. 

         

          У овом програму рада, биће набројани основни планови рада САВЕЗА. Сви остали ће бити додати 

после формирања свих органа Савеза и поделе обавеза у оквиру Савеза. 

ПОСЛОВНИЦИ, ПРАВИЛНИЦИ САВЕЗА 

          Биће урађени СТАТУТ, нови ПОСЛОВНИЦИ, ПРАВИЛНИЦИ САВЕЗА, СПОРТСКА ПРАВИЛА, БОДОВАЊА а 

то ће бити велики посао. Сви имају могућност да утичу на ове документе, предлозима, на јавној 

расправи, амандманима итд.  

САСТАНЦИ 

          Биће одржани састанци свих новоформираних органа, зона, региона, свих дисциплина.  

ОРГАНИЗАЦИЈА МЕЂУНАРОДНИХ ТАКМИЧЕЊА У ПЕРИОДУ 2017 ДО 2020: 

* СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ЗА ВЕТЕРАНЕ И ХЕНДИКЕПИРАНЕ 2017 године; 

* СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У ШАРАНСКОМ РИБОЛОВУ 2018 године; 

* СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У ДИСЦИПЛИНИ ПЛОВАК ЗА НАЦИЈЕ 2019 ГОДИНЕ ( у случају да те године у овој 

категорији буде такмичење у Ј.Африци као риболовне игре) ОНДА ЋЕ КОД НАС БИТИ ОВО СВЕТСКО 

ПРВЕНСТВО 2020.године. 

 

 



 

ОРГАНИЗАЦИЈА ДУНАВСКО ЈАДРАНСКИХ ТАКМИЧЕЊА У НАШОЈ ЗЕМЉИ 

Наш Савез је од стране Дунавске јадранске асоцијације добио две организације такмичења  у 2017 години:                       

у дисциплинама ФИДЕР и КАРП. ТРУДИЋЕМО СЕ ДА ИМАМО У КОНТИНУИТЕТУ ОВА ТАКМИЧЕЊА У НАШОЈ 

ЗЕМЉИ.  

ОРГАНИЗАЦИЈА НАЦИОНАЛНИХ - ДРЖАВНИХ ТАКМИЧЕЊА У НАШОЈ ЗЕМЉИ 

Наш Савез ће у овом периоду организовати сва такмичења на националном нивоу у свим дисцплинама и 

категоријама.Нове дисциплине и категорије одређује Управни одбор.  

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА  

Све репрезентације које испуне услове за одлазак на међународна такмичења, а за које Управни одбор по 

приоритету одлучи да може да наступе на тим такмичењима, учествоваће на Европским и Светским 

првенствима. Наравно треба проценити финансијску конструкцију, даљину и све остале параметре за 

одлазак. 

Репрезентација мора да буде комплетна и такмичарски, и стручно и организационо. Конструкција 

репрезентативних наступа се прави на почетку године а одлука се доноси на првом састанку Управног 

одбора. 

Свака репрезентација мора да има задужено лице за стварање техничких услова одласка 

репрезентације (смештај, превоз, мамци...). 

Новина је СТРУЧНО и ТРЕНЕРСКО тело 

ПРИПРЕМЕ ЗА СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ЗА ВЕТЕРАНЕ И ХЕНДИКЕПИРАНЕ 2017 године 

Сва потребна документација за ова међународна такмичења је прикупљена: потврда од Градског већа, 
градског спортског савеза, Спортског савеза Србије, Министарства омладине и спорта, Владе Републике 
Србије.            

 Од ФИПС ед је добијен термин, с тим што ће техничка комисија ФИПСед прегледати стазу, смештајне 
капацитете и остало у овом периоду по позиву организатора. До тада треба урадити све припреме. 

ОДСЕК ЗА РИБАРСТВО 

           Савез спортских риболоваца Србије ће стално доказивати колико је лоших потеза направљено од стране 
Одсека за рибарство и колико је то лоше за риболов уопште, што се сваке године и доказује.                                                  

          Наравно да ћемо се наметати и стално нудити нашу сарадњу, па ће то једног дана схватити неко у 
министарству где се налази одсек за рибарство.                         

         И даље тражимо помоћ од делегације Европске уније и покушавамо да докажемо како је у риболову 
тренутно угрожен само један учесник у ланцу риболова а то је човек, риболовац, члан риболовачке организације 
коју Одсек за рибарство жели да "уништи".  



       По мишљењу овог одсека за рибарство, риболовачке дозволе могу да се продају и на бензинским пумпама, 
трафикама, риболовачким продавницама.Риболовац, уопште не треба да  има чланску карту (или лиценцу или 
карту) као доказ да је у том спортском удружењу завршио обуку за риболовца. Па како он може да буде 
кажњен, ако није пре тога завршена обука или није за то едукован.                                                                                                              

       Када тај риболовац, не буде више угрожен, када се и за њега примењује "одрживи развој човека, риболовца" , 
када се према њему не врши дискриминација, онда ће он преко својих риболовачких организација, вратити рибу 
у  наше воде и заштитити и себе и њу од лобиста из света ихтиолога, од садашњих корисника са којима до 
сада није имао шансу на "намештеним" и већ унапред одређеним конкурсима.         

       Овако ми риболовци смо ту само да би платили дозволу, а закон и није писан за нас и могу да признам да је 
то најгори закон икад направљен у овој области, у било којој земљи на свету.                                                                                                                    

       Због тога ћемо морати Уставном суду и другима (у министарствима, Скупштини, Влади), наметнути 
неколико иницијатива: зашто нам је укинута чланска карта, ако она као таква важи за ловце и важи у свим 
земљама у окружењу, зашто ми као остала правна лица немамо иста права као и привредна друштва, и јавна 
предузећа, прилоком конкурисања, зашто се напокон не одреди да ли је риболовачка дозвола: дозвола, или роба, 
да ли се плаћа такса или пдв, и зашто у нашем случају ми риболовци плаћамо двоструко и још много тога, 
зашто није извршена законска обавеза ни код једног корисника: едукација и обука риболоваца. У Словенији, 
њихово министарство је признало своју грешку па су вратили риболовачким организацијама воде на 
управљање, а ми немамо никакве шансе, све док нам седе  у одсеку за рибарство људи који у старту ,,мрзе 
риболовце" и "риболовачке организације" а узгред речено који и нису риболовци, а којих је 2003 године било троје 
а сада тридесет троје или ко зна колико. Једино је то напредак у риболову.  

        Наравно да ћемо питати где иде 10% од таксе (свих риболовачких дозвола - то је и можда преко 50 мил. дин, 
тачан податак за сада немамо али добићемо.), коју наплаћују и како се тај новац троши : Некада је постојао 
фонд заштите животне средине и знало се ко и како може да из тог фонда конкурише за новац. Сада ми 
незнамо.  

       Циљ нам је да понудимо свим чиниоцима у риболову (различитим удружењима, новинама, осталим 
медијима, увозницима и произвођачима риболовачке опреме, различитим организацијама и групацијама на 
друштвеним мрежама, појединцима  и осталима, заједничку борбу, јер оно што смо причали пре десетак 
година да ће се десити, то се десило. Број риболоваца и број риболовачких организација је дупло мањи, а за исто 
толико година нећемо ни постајати.                                                                                                                                                                                                            

САЈАМ СПОРТА И ОСТАЛИ САЈМОВИ 

Савез спортских риболоваца Србије ће учествовати на Сајмовима сваке године, јер је то начин да се представе 
спортски риболов, све наше дисциплине и категорије.                                                                                                                                                                                                                   

Све ово је могуће уз вашу помоћ.                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                   Бошковић Драган 




