
 
  Бр.304-1/2016 од 26.11.2016 
 
У Београду 26. новембра у просторијама Савеза , одржан је Управни одбор Савеза. Састанак је  
почео у 13,00 сати. 
  
ПРИСУТНИ ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА: 

 
 
 
 

ПРИСУТНИ ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА: 
 
 
 
 
 
 

ОДСУТНИ ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА 
                              
 
  
 
 

Након допуне, предложени следећи дневни ред је усвојен: 
 

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРЕТХОДНОГ САСТАНКА;  
2. ПОКРЕТАЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ О ФОРМИРАЊУ НОВЕ ДИСЦИПЛИНЕ 
3. ДЕШАВАЊА И АКТИВНОСТИ  ИЗМЕЂУ ДВА САСТАНКА УПРАВНОГ ОДБОРА; 
4. ПРРЕДЛОЗИ И ОДЛУКЕ ФОРУМА ИЗМЕЂУ ДВА САСТАНКА УО И ВЕРИФИКАЦИЈА ОДЛУКА; 
5. ИЗВЕШТАЈИ 2016; 
6. ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА ФИПСед - РИМ; 
7. ИЗВЕШТАЈ СА САТАНКА РАЈПа - ДАНИЛОВГРАД; 
8. ПЛАНОВИ 2017; 
9. УТВРЂИВАЊЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДНИКА САВЕЗА, ПОСЛЕ ПОЗИВА ЗА 

ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДНИКА САВЕЗА; 
10. ПРЕДЛОЗИ ЗА СКУПШТИНУ САВЕЗА; 
11. СТАТУТ САВЕЗА, усаглашавање са Законом о спорту, извештај и предлози по извршеној 

јавној расправи нацрта, предлози органа Савеза и чланова органа Савеза;  
12. ОРГАНИЗАЦИЈА СВЕТСКОГ ПРВЕНСТВА ЗА ВЕТЕРАНЕ И ХЕНДИКЕПИРАНЕ ( град домаћин, 

клуб партнер, иницијативни одбор, организациони одбор, датум); 
13. ПРОСТОРИЈЕ САВЕЗА ( сређивање просторија, огранак Савеза); 
14. МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ; 
15. РАЗНО; 

 
 

Драгојевић Миливоје Стојановић Владимир Виријевић Миланче Мурганић Владимир 

Ступар Недељко Радојичић Владимир Јовчић Ивица Бошковић Драган 

Дејан Марковић Зоран Пешић Драган Веслигај 

Представник Форума:  Краусовић Александар 

Горан Радовић Одсутан из оправданих разлога (приватно) 

Даринка Тимотијевић Одсутна из оправданих разлога (пословно) 

Млађа Ненадовић Одсутан из оправданих разлога (приватно) 



 
1.  УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРЕТХОДНЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА  

 
Сви чланови УО су се већ упознали са саджајем записника са претходне седнице. 

Одлука 1.1. Усвојен је записник са претходне седнице Управног одбора одржане 02.03.2016.године 
 
           2.   ПОКРЕТАЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ О ФОРМИРАЊУ НОВЕ ДИСЦИПЛИНЕ  
 

 Покренута је иницијатива о  формирању нове дисциплине  Риболов грабљивица вештачким 
мамцима са обале. Ова дисциплина је препозната у ФИПСеду али обзиром да се на званичним 
такмичењима  у овој дисциплини лови пастрмка  предложено је да назив ове дисциплине буде Риболов 
пастрмке вештачким мамцима са обале. Иницијатива је покренута оснивањем секција у клубовима: 
Трњане - Трњане, Расина - Крушевац (у обавези су да даставе одлуку УО а не одлуку УО Вараличарске 
секције), Џоли - Београд, Нишава - Ниш, Тимок - Зајечар, МГП - Обреновц, Екотрофеј – Земун. Испуњен је 
услов да најмање пет организација(клуба) покрене иницијативу о формирању нове дисциплине. 

Састанку је присуствовао и Дарко Пертот, као предстваник нове дисциплне. Дарко Пертот је 
укратко информисао чланове Управног одбора о будућем раду нове дисциплне и њиховим плановима. 

Управни одбор је упознао Дарка Пертота са правилником о оснивању нових дисциплина у систему 
такмичења је неопходно да учествују најмање осам клубова и 12 такмичара; прве две године су условне 
за њихово чланство и током тог периода  треба до покажу своју спремност и озбиљност. 

У току је израда Правилника о раду заједнице клубова ове дисциплине и  Правилника такмичења у 
дисциплини риболов пастрмке вештачким мамцима са обале.   
        Одлука 2.1.     Усвојен предлог о формирању нове дисциплине Риболов пастрмке вештачким 
мамцима са обале; 
         

3.  ДЕШАВАЊА И АКТИВНОСТИ  ИЗМЕЂУ ДВА САСТАНКА УПРАВНОГ ОДБОРА; 
 
        У претходном периоду су реализоване све планиране активности. 
Одржана су домаћа такмичења, учествовање на међународним такмичењима, организација Светског 
првенства у дисциплини фидер у Новом Саду, расписани су избори за председника Савеза, урађен је 
нацрт Статута који је усаглашен са новим Законом о спорту . 
         Одлука 3.1.  Усвојен извештај о активностима Савеза 
         

4. ПРЕДЛОЗИ И ОДЛУКЕ ФОРУМА ИЗМЕЂУ ДВА САСТАНКА УО И ВЕРИФИКАЦИЈА ОДЛУКА  
 

        Представник Форума Александар Краусовић је дао извештај  о раду  Форума и изложио све одлуке и  
предлоге донетих на састанку  Форума одржаног 18.10.2016. године.  
                 Одлука 4.1.3.1. Усвојена одлука Форума 3.1. > Сви извештаји селектора  који су послати су усвојени. 
                 Одлука 4.2 3.2 Усвојена одлука Форума 3.2. > У будућности Репрезентација неће учествовати 
на међународном такмичењу уколико нису испуњени сви услови, уколико екипа није комплетна и 
уколико стручни тим није комплетан. 
                 Одлука 4.3.3.3 Усвојена одлука Форума 3.3. > У будућности водити рачуна о приоритетима 
одласка репрезентација на међународна такмичења (квалитет тима, близина дестинације, 
техника пецања итд.). 
                 Одлука 4.4.3.4 Усвојена одлука Форума 3.4.> У будућности организациони тимови (вође пута и 
остали) морају помоћи Савезу око организационо техничких послова везаних за конкретна 
међународна такмичења ( превоз, смештај, исхрана, мамци, прихрана итд... ). 
                  Одлука 4.5.4.1 Усвојена  одлука Форума  4.1.> Форум доноси одлуку да је Светско првенство у 
дисциплини фидер успешно организовано. 
                  Одлука 4.6.5.1 Усвојена одлука Форума 5.1. 
Форум верификује резултате са одржаних домаћих такмичења. 
             



                   Одлука 4.7.5.2 Усвојена одлука Форума 5.2. 
Форум доноси одлуку да се убудуће након одређивања  календара такмичења  не врше измене у 
календару по захтевима појединаца или клубова. 
 
                    Форум је донео предлог Дисциплинских мера за појединце и клубове. Управни одбор усваја 
предлог дисциплинских мера. Управни одбор налаже да се свим појединцима и клубовима који су 
обухваћени дисциплинским мерама пошаље писмена Одлука Форума о њиховом санкционисању, како би 
они искористили своје право жалбе, након чега ће Управни одбор донети коначну одлуку. 
                   Одлука 4.8.6.1 Усвојен предлог дисциплинских мера 
                   Одлука 4.9. Писменим путем обавестити све појединце и клубове о њиховом кршењу 
Правилника Форума и дати им могућност жалбе како би Управни одбор донео коначну одлуку о 
дисциплинским мерама. 
                   Одлука 4.10.6.2. Усвојена одлука Форума 6.2.> Форум доноси одлуку да се направи преамбула 
у свим Правилницима  са све што није споменуто је забрањено. 
                   Одлука 4.11.6.3. Усвојена одлука Форума 6.3.> Форум доноси одлуку да се напише одговор 
мајци Алексе Бркића Александри са изјавам вође пута Млађе Ненадовића и селектора Радислава 
Томића. 
                   Одлука 4.12.6.4. Усвојена одлука Форума 6.4. > Форум се захваљује Алекси Бркићу на 
пожртвовању  и великом залагању за време Светског првенства за јуниоре У18, када је упркос 
повреди  одлучио да настави такмичење. 
                   
                   Управни одбор, после дискусије, на основу ове одлуке, датих изјава учесника и чланова 
стручних тимова и вође пута доноси закључак да смо урадили све што је могло, да није постојала 
намера никог да се то деси, да је урађен максимум да се повреда збрине у Португалу, да је постојала 
жеља да се повређени збрине, хоспитализује или врати кући авионом. Алекса је учинио велики напор, 
што се уопште такмичио и Управни одбор се такође захваљује. Констатовано је да се Савез обратио 
писаним путем мајци Алексе Бркића и Алекси. 
                   Одлука 4.13. Управни одбор констатује да су све одлуке Форума поводом овог случаја, 
извршене, и такође се захваљује Алекси Бркићу на пожртвовању  и великом залагању за време 
Светског првенства за јуниоре У18, када је упркос повреди  одлучио да настави такмичење. 
                   
                  До 17.октобра када је било заседање Форума нису била завршена сва државна такмичења, и 
дата је могућност члановима да доставе  евентуалне примедбе. 
Урађено је коначно рангирање и бодовање клубова и појединаца.  
У наредном периоду урадиће се нови Правилник о  рангирању и бодовању, и УО предлаже да се направи 
јавна расправа о предлогу Правилника за рангирање и бодовање а која ће трајати све до састанка са 
свим секцијама.   
                  Одлука 4.14.7.1 Усвојена одлука Форума 7.1. > Форум  предлаже УО да усвоји предлог 
рангирања и бодовања клубова и појединаца у 2016.години. 
                  Одлука 4.15. Направити јавну расправу поводом предлога Правилника о рангирању и 
бододвању клубова и појединаца. Сви (појединци и организације) имају право да дају своје предлоге а 
најкасније до 31.12.2016.год.: 
                  Одлука 4.16.9.1 Усвојена одлука Форума 9.1. > Форум предлаже УО Савеза да град домаћин 
Светског првенства за ветеране и хендикепиране 2017 године буде Кањижа; 
                  Одлука 4.17.9.2 Усвојена одлука Форума 9.2. > Припремити почетно позивно писмо за 
Светско првенство и доставити ФИПСед до 30. октобра;  
                  Одлука 4.18.9.3 Усвојена одлука Форума 9.3. > Урадити све припремне радње за ово 
такмичење; 
                   Одлука 4.19.9.4 Усвојена одлука Форума 9.4. > Иницијативни одбор треба да предложи 
Организациони одбор. 
                   Одлука 4.20.10.1 Усвојена одлука Форума 10.1 > Покренути иницијативу за успостављење 
такмичења у дисциплини фидер (КУП ДЈЗ); 



                    Одлука 4.21.10.2 Усвојена одлука Форума 10.2. > Покренути иницијативу за успостављање 
такмичења у категорији Дама КУП ДЈЗ; 
                   Одлука 4.22.10.3 Усвојена одлука Форума 10.3. > Поднети кандидатуру за домаћина 
такмичења КУП ДЈЗ у дисциплини фидер и шаран и категорији Дама наредне године. 
                    Одлука 4.23.11.1 Усвојена одлука Форума 11.1. > Одлука Форума да се Национални савез 
Србије кандидује за домаћина за следећа  Светска првенства: 
Светско првенство нације                            - 2018. и 2019.год. 
Светско првенство за даме                          - 2019. и 2020.год.  
Светско клупско првенство                          - 2019. и 2020.год. 
Светско првенство у дисциплини шаран - 2018. и 2019.год 
                   Одлука 4.24.12.1 Усвојена одлука Форума 12.1. 
Форум доноси одлуку о учествовању на Сајму спорта, и о припреми материјала за презентацију 
нашег спорта. 
                   Одлука 4.25.13.1 Усвојена одлука Форума 13.1. > Налаже се члановима Форума да припреме 
до следећег састанка материјал и предлоге о евентуалним изменама у систему такмичења 
  

5. ИЗВЕШТАЈИ 2016; 
            Урађен је извештај финансијског пословања са пресеком на дан 25.10.2016. У току наредне 
недеље Надзорни одбор урадиће контролу и доставити свој извештај . 
                   Одлука 5.1. Управни одбор усваја финансијски извештај са пресеком на дан 25.10.2016. 
 

6. ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА ФИПСед – РИМ; 
            И ове године на састанку УО ФИПСеда оцењени смо највишом оценом као организатори и 
домаћини Светског првенства. Захваљујући  томе, поред добијања домаћинства за Светско првенство 
за ветеране и хендикепиране 2017. године добили смо и организацију Светског првенства у шаранском 
риболову 2018. године, а уколико се ово такмичење не буде одржавало на Риболовној олимпијади или се 
уопште не буде одржавала Риболовна олимпијада 2019.године у Јужној Африци, бићемо домаћини и 
Светског првенства за нације 2019.године.  
                    Одлука 6.1. Управни одбор доноси одлуку о прихватању организације додељених Светских 
првенстава и сматра да је ово велики успех за наш Савез да сваке године добијемо организацију неког 
Светског или Европског првенства. То говори да наш Савез ужива међународни углед. 

 
7. ИЗВЕШТАЈ СА САТАНКА РАЈПа - ДАНИЛОВГРАД; 

            На састанку  су анализирана сва  такмичења на нивоу РАЈПа  током 2016.године и позитивно су 
оцењена. Заузет је став по питању проблема корморана, промењена су правила за поједина 
такмичења и донета је одлука да се такмичења ДЈП у категији дама и јиниора одржавају на истој 
локацији и термину као и сениори, одређени су домаћини такмичења ДЈП за 2017.годину, одређен је 
кординатор за наредни период, одређен је домаћин састана за 2017.години. 
Ми смо одређени као домаћини такмичења ДЈП за 2017.годину у  следећим дисциплинама: 
ДЈП (Балканскопрвенство) 2017.године у дисциплини фидер 
ДЈП (Балканско првенство) 2017.године у шаранском риболову 
                   Одлука 7.1 Управни одбор прихвата организацију додељених такмичења. 

        
8. ПЛАНОВИ 2017; 

            Обзиром да су расписани избори за председника Савеза, и да ће се на седници Скупштине 
изабрати и нови чланови органа управљања сувишно је да Управни одбор у овом сазиву предлаже и 
доноси планове за 2017.годину. О плановима за наредни период треба да разговорају нови органи 
управљања на првој седници након одржавања Скупштине. 

        
9. УТВРЂИВАЊЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДНИКА САВЕЗА, ПОСЛЕ ПОЗИВА ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ 

КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДНИКА САВЕЗА; 



             Дана 03.новембра делегатима Скупштине упућен је позив за предлагање кандидата за 
председника Савеза. Рок за доставу номинација за председника Савеза је био до 24.новембра 
2016.године. Од укупно шеснаест делегата, једанаест је послало свој предлог кандидата за 
председника Савеза, док петорица делегата нису искористили своје право и послали своје предлоге. 
За  председника Савеза у новом мандату од стране свих делегата коју су послали свој предлог 
предложен је Драган Бошковић, досадашњи председник Савеза. 
            Драгана Бошковића, као кандидата за председника Савеза предложили су 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. 
            Управни одбор је проверио испуњеност услова кандидата и  верификовао предлоге делегата за 
избор председника Савеза. 
            Управни одбор је искористио своје право да предложи кандидата за председника Савеза и 
предлаже Драгана Бошковића досадашњег председника као кандидата за председника Савеза у 
наредном периоду. 
                   Одлука 9.1 Управни одбор верификује предлоге делегата Скупштине за избор председника; 
                   Одлука 9.2 Управни одбор доноси одлуку да за председника Савеза предложи Драгана 
Бошковића; 
                   Одлука 9.3 Управни одбор утврђује испуњеност услова  кандидата Драгана Бошковића за 
избор председника.  

  
10. ПРЕДЛОЗИ ЗА СКУПШТИНУ САВЕЗА; 

           Вођена је дискусија о Скуштини Савеза  која ће се одржати  10. децембра са почетком у 11 сати у 
Трстенику (у просторијама ОСР Петар Спасојевић).  

 
11. СТАТУТ САВЕЗА, усаглашавање са Законом о спорту, извештај и предлози по извршеној 

јавној расправи нацрта, предлози органа Савеза и чланова органа Савеза;  
           Почетком године ступио је на снагу нови Закон о спорту и постојеће организације у области 
спорта дужне су да ускладе своју организацију, рад и опште акте са одредбама овог закона. Урађен је 
Нацрт Статута, који је дат на јавну расправу, свим делегатима Скупштине и члановима УО је послат 
Нацрт Статута са обавештењем да могу дати своје предлоге, амандмане.  
Након јавне расправе сви предлози појединаца и риболовачких организација који су стигли у Савез до 
18.новембра 2016.године дати су УО на одлучивање. 
Управни одбор на основу предлога са јавне расправе и предлога чланова УО са седнице одржане 
26.новембра 2016.године доноси Предлог Статута о којем ће се изјаснити Скупштина. 
Делегати Скупштине имају рок за доставу амандмана до 02.децембра 2016.године. 
              Одлука 11.1 Управни одбор усваја предлог Статута о којем ће се изјаснити Скупштина. 
Делегати Скупштине имају рок за доставу амандмана до 02.децембра 2016.године. 

 
12. ОРГАНИЗАЦИЈА СВЕТСКОГ ПРВЕНСТВА ЗА ВЕТЕРАНЕ И ХЕНДИКЕПИРАНЕ ( град домаћин, клуб 

партнер, иницијативни одбор, организациони одбор, датум); 
          Наредне године смо домаћини Светског првенства за ветеране и хендикепиране у периоду од 
05.јуна до 10.јуна 2017.године. 
 Град који нам је први послао сагласност за одржавање Светског првенства је  Кањижа  па затим 
Суботица. У међувремену се појављује идеја да се Светско првенство одржи на Бечменским барама -  
општина Сурчин.  Као партнер у организацији се јавља Асоцијација спортских риболоваца Београда. 
Прослеђена им је сва потребна документација како би они  прикупили потребне сагласности Градског 



секретеријата за спорт, Спортског савеза Београда и сагласност града, односно општине Сурчин.                                                            
Добили смо сагласност Спортског савеза Београда и Градског секретеријата за спорт.  
Након тога је одржан састанак са председником општине Сурчин и извршен је обилазак стазе.  
         Пошто је стаза у надлежности Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и 
рекреације Сурчин, упутили смо им захтев за сагласност и помоћ око припреме стазе.  
         И оно што нисмо очекивали десет дана пред слање документације у ФИПСед > добили смо                   
одговор да ЈП за спорт и рекреацију које управља рибњаком „Бечменска бара“ није у могућности да нам 
изађе у сусрет и  да,  тренутно нема финансијска средства којим би се обезбедили сви тражени радови.   
До дана данашњег нисмо добили сагласност за коришћење стазе  "Бечменска бара" , нити одговор од 
Општине Сурчин... 
        ... Ово је већ друга година за редом да предложена стаза "Бечменска бара" због непотпуне 
документације отпада као стаза за светско првенство.  
        Због тога,  је Управни одбор усвојио одлуку Форума да се Светско првенство  за ветеране и 
хендикепиране одржи у Кањижи на каналу Тиса – Палић. Обишли смо стазу као и све смештајне 
капаците и надамо се да ће и организација овог Светског првенства бити оцењена високом оценом.                                                                                                                             
Љубомир Кнежевић,  на чији предлог је Кањижа кандидована као град домаћин, је у контакту са 
представницима града/општине и заказао нам је састанак са представницима града/општине. 
Састанак са  представницима града је био успешан и договорено је да на наредном састанку 
организујемо Организациони одбор.   
Сва неопходна документација је прослеђена Министарству омладине и спорта и Спортском Савезу 
Србије од ког смо добили позитивно мишљење о организацији Светског првенства за хендикепиране и  
ветеране наредне године. 
              Одлука 12.1 Управни одбор доноси одлуку да се у наредном периоду одреди риболовачка 
организација партнер, да се формирају иницијативни и организациони одбор. 
 

13. ПРОСТОРИЈЕ САВЕЗА ( сређивање просторија, огранак Савеза); 
Иако су финансије увек проблем у наредном периоду морамо одвојити одређена средства за сређивање 
просторије Савеза. Можемо реновирати само део просторија и то онај део који је најугроженији: 
купатило, улазна врата као и спољни зид који је доста навлажен. 
              Одлука 13.1  Управни одбор доноси одлуку о сређивању просторија Савеза 
              Одлука 13.2 Управни одбор доноси одлуку о отварању огранка Савеза спортскиг риболоваца 
Србије на адреси Косовска 35, Крушевац. Назив огранка биће Савез спортских риболоваца Србије.  
 

14. РАЗНО 
Под овом тачком дневног реда није било дискусије    
 
 
          
Састанак завршен у 18.15 

                                                                                                  Председник                                                                                       
                                                                   Управног одбора Савеза спортских риболоваца Србије          
                                                                                 ___________________________ 
                                                                                                 Драган Бошковић 




