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ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ  
САВЕЗА СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ 

 
    Редовна Скупштина ССРС, одржана је 14.12.2019. године у Зубином Потоку, са почетком у 
11.00 сати.    
    Председник Савеза Драган Бошковић је отворио Скупштину и утврдио Дневни ред: 
 
1. а) Избор верификационе комисије; 

б) Избор записничара и два оверача записника; 
 2.   Извештај верификационе комисије; 
 3.   Разматрање и усвајање записника са претходне седнице Скупштине; 
 4.   Завршни  извештај за 2018. годину ( Биланс успеха, биланс стања); 
 5.   Финансијски извештај о материјално финансијском пословању за период од 01.01.2019  до 

15.10.2019 године; 
6 Извештај надзорног одбора за период од  01.01.2019- до 15.10.2019године; 
7. Разматрање програма рада ССРС и финансијског плана за 2020. годину;  
8. Разно 
 
   После утврђивања дневног реда, радило се по поједниначним тачкама дневног реда.  
 
1.   а) избор верификационе комисије; 
      в) избор записничара и два оверивача записника; 
 Драган Бошковић је предложио чланове верификационе комисије:, Зоран Пешић, Владимир 
Мурганић и Јасмина Стојановић.  
Предлог  је дат на гласање и једногласно је усвојен. 
 
1.1. Усвојен предлог - једногласно. 
 
За записничара је предложена Јасмина Стојановић, а за овериваче записника Недељко Ступар  и 
Владимир Мурганић. 
Предлог је дат на гласање и једногласно усвојен 
1.2. Усвојен предлог - једногласно. 
 
2. Извештај верификационе комисије; 
Верификациона комисија  је у извештају навела да Скупштини присуствује 13 делегата  + 
председавајући Скупштине. Констатовано је да  постоји кворум за рад Скупштине. 
Извештај Верификационе комисије је дат на гласање и једногласно је усвојен. 
2.1. Усвојен је извештај Верификационе комисије - једногласно. 
 



 
 
3. Разматрање и усвајање записника са претходне седнице Скупштине; 
Обзиром да су сви делегати прочитали Записник са претходне седнице Скупштине, записник је 
једногласно усвојен. 
3.1. Усвојен записник са претходне седнице Скупштине одржане дана 15.12.2018.године -  
једногласно. 
 
4. Завршни  извештај за 2018. годину (Биланс успеха, биланс стања); 
Извештаји предати на време. Позитивно пословање Савеза.   
Извештај је једногласно усвојен. 
4.1. Усвојен завршни извештај о раду за 2018. годину. 
 
5. Извештај о пословању за период од 01.01.2019. до 15.10.2019. године 
Конструктивно дискутовано о активностима Савеза у 2019 години. 
Конструктивно дискутовано о приходима и трошковима Савеза.  
 
Дата је инфомација о купљеном возилу за потребе Савеза, као и информације о возилу чија  
куповина би била завршена до краја године, евентуалано почетком године                                                     
 
Дискутовано о учешћу свих репрезентација и клубова на међународним такмичењима. 
 
Дискутовано о одржаном Светском првенству за нације у дисциплини пловак одржаном у 
Новом Саду 2019. 
 
Дискутовано је о организацијама – чланицама Савеза  које учествују у раду Шаранске 
асоцијације спортских риболоваца из Србије. Информацију о томе смо добили непосредно пре 
одржавања  Скупштине достављањем Записника са редовне изборне Скупштине Шаранске 
асоцијације спортских риболоваца из Србије у ком се види да је у раду Скупштине учествовало и 
неколико организација које су чланице Савеза, као и да су током године учествовале на 
такмичењима које организује ША спортских риболоваца из Србије. 
     
Дискутовано је о Рибарку – Бојанка за најмлађе, едукативног карактера коју смо покренули ове 
године и циљу  едукације деце предшколског узраста у  преко 14 градова/општина широм 
Србије. Моле се све чланице да се и наредне године у још већем броју ангажују око промоције 
Рибарка. У најави за следећу годину је и Златна ризница спортског риболова намењена деци 
школског узраста.  
 
Додељена је плакета ООСР Шумадија, као најбољој спортској организацији у 2019 години. 
  
Извештај је једногласно усвојен 
                                                                         
5.1. Усвојен извештај о раду за 2019 годину 
                                                                                                           (Извештај у прилогу) 
5.2. Усвојен је финансијски извештај за период од 01.01.2019. до 15.10.2019. - једногласно 
                                                                                                           (Финансијски извештај у прилогу) 
5.3. Покренути поступак против чланица Савеза и појединаца које су током године 
учествовале у раду Шаранске Асоцијације спортских риболоваца из Србије 
 
 
 



 
6. Извештај надзорног одбора за период од  01.01.2019 - до 15.10.2019 године  
  
Редовна седница Надзорног дбора одржана је дана 02.12.1019. са почетком у 11 сати у 
Крушевцу. Састанку присуствују чланови Надзорног одбора (Зоран Пешић и Драган Веслигај, а 
Дејан Марковић је оправдано одсутан због боравка у иностранству), уз присуство одговорног 
лица Савеза – председника Драгана Бошковића. Записник води Јасмина Стојановић.Надзорни 
одбор у свом пуном саставу или његови представници су присуствовали свим седницама 
Управног одбора у 2019. години.Предложен је дневни ред:  1. Финансијски  извештај за 2018 
годину  2. Пресек финансијског извештаја за 2019. годину (до 15.10.2019);  3. Светско првенство 
за нације Нови Сад;  4. Заказивање Скупштине  5. Разно                                                                                                                                                   
Најважније активности Савеза, спровођење су преко Форума Савеза и преко активних 
дисциплинаи њихових заједница. Управни одбор је на својим седницама, уз евентуалне 
корекције,  потврђивао и верификовао одлуке које су доношене на тим телима.Планови, 
програми, календари, висине котизација и чланарина, доношени су колективно. надзорни 
одбор је извршио увид у књигу одлука. Одлуке су систематизоване и заведене у деловодну 
књигу.                                                                                                                                                                            
Председник Савеза је спроводио утврђене планове и програме. Након прегледа извештаја, 
Надзорни одбор констатује да је у 2018. години наш Савез остварио приход од 19.249.000,00 
динара, укупан расход од 18.841.000,00 тако да је остварен вишак прихода над расходима пре 
опорезивања  408.000,00 динара. Савез је спровео све планиране активности, према изјави 
председника Драгана Бошковића о начину извршавања финансијских обавеза се води прописна 
документација, књиговодствена и постоје одлуке о трошењу и пласирању финасијских 
средстава.                                                                                                                                                                                   
У 2018. години сва средства која су добијена од Министарства омладине и  спорта а  по 
програмима који су одобрени трошена су на начин који је предвиђен Уговором закљученим са 
Министарством.  За све правдане програме извршено је правдање према Министарству 
омладине и спорта  у складу са свим законским прописима сва средства су оправдана.                                                  
Завршни рачун за 2018. годину је предат у року.                                                                                                         
Оригинал књиговодствена документација се налази у канцеларијама књиговодствене агенције 
Милуновић  и књиговодство се води у законској регулативи.Извршен је преглед финансијског 
извештаја до 15.10.2019. Констатовано је да је Савез до сада остварио приходе  у износу од  
8.312.237,00 динара, расходе у износу од 8.055.538,96 динара.                                                                                                                                                
Обзиром да је у питању пресек стања до 15.10. 2019.год. до краја године могу бити и одређене 
промене, али све планиране активности су реализоване по плану. Такође постоје и одлуке о 
трошењу финансијских средстава.Надзорни одбор може да констатује  да је Савез спровео све 
најважније активности планиране за 2019. годину.У 2019. години настављен је континуитет у 
организацији међународних такмичења. У том смислу организовано је Светско првенство за 
нације у нације у Новом Саду. Финансијска констукција је успешно реализована.                                                                                                      
Остварени су приходи у износу од 10.983.522,00 динара, расходи у износу од 9.014.662,14 
динара, резервисана средста на рачунима 650.000,00 динара и остварена је разлика у износу од 
1.318.859,86 у корист Савеза. Прихвата се заказивање редовне Скупштине Савеза за 
14.12.2019.године, од стране Управног одбора Савеза. Ова одлука је у складу са Статутом и 
Пословником о раду Скушштине.Надзорни одбор закључује да је Савез спортских риболоваца 
Србије у оквиру расположивих финансијских средстава утврђивао листе приоритета које ће 
активности бити финансиране. Финансиране су активности које су и биле планиране 
финансијским планом утврђеним за 2019. годину од стране Скупштине. 
Извештај је једногласно усвојен. 
                                                                                           (Извештај надзорног одбора у прилогу) 
 6.1. Усвојен је извештај Надзорног одбора о раду за период од 01.01.2019. до 15.10.2019. 
године - једногласно. 



 
 
7. Разматрање програма рада ССРС и финансијског плана за 2020. годину; 
 
 У складу са одлуком Управном одбора о не учествовању наших  репрезентација на Светским 
риболовним играма у Јужној Африци, и 100% самофинанасирање репрезентација које желе да 
учествују на међународним такмичењима која се одржавају у Европи, очекујемо да ће све 
репрезентације имати жељу да учествују на међународним такмичењима наредне године. До 
сада су све секције и репрезентације добијале исти износ средстава за међународну активност а 
евидентно је да све секције Савеза не учествују подједнако у раду Савеза, у складу са тим биће 
урађен правилник о бодовању и финасирању репрезнтација. Сви селектори и чланови стручних 
тимова требају да доставе финансијске предлоге као и планове о организацију одласка на 
међународна такмичења. 
       
 Светско клупско првенство 2020 године одржаће се у Новом Саду. Још увек немамо  сву 
потребну документацију али очекујемо да ће се  до краја године завршити. 
   
 Финансијски план за 2020. годину ће умногоме зависити од висине средстава које додељује 
Министартсво омладине и спорта, па ће у се план финализирати у јануарау 2020. 
 
7.1 Усвојен је програм рада ССРС и финансијски план за 2020. годину - једногласно. 
 
8. Разно 

 
Под тачком разно није било дискусије 
 
 
Седница је завршена у 13.00 
 
Записничар                                                                                                    председник 
____________________                                                                    _____________________ 
   Јасмина Стојановић                                                                             Драган Бошковић 
 
 
Оверивачи Записника: 
 
1.________________________ 
        Недељко Ступар 
 
2.________________________ 
        Владимир Мурганић 

 




