
Кандидатура за председника                                                                                                        

Савеза спортских риболоваца Србије 

Ја, Драган Бошковић,       

                                                                                                                                                                                 

кандидадујем се за председника Савеза, јер су ме предложили:   

- 30 (тридесет) спортских организација,                                                                                                                                                       

- 15 (петнаест) делегата у Скупттини и то: Делегат ЗАПАДНО МОРАВСКЕ зоне - Ненад Грујић; 

Делегат ШУМАДИЈСКО ПОМОРАВСКЕ зоне -  Владан Мркушић; Делегат КОСОВСКО ИБАРСКЕ зоне - Небојша 

Елезовић; Делегат РАСИНСКЕ(Крушевачке)  зоне - Срба Стојадиновић; Делегат БЕОГРАДСКЕ зоне - Драгољуб 

Бркић;  Делегат ТИМОЧКО ДУНАВСКЕ зоне - Иван Гоговић; Делегат  ПОДУНАВСКО КОЛУБАРСКЕ  зоне - Ненад 

Радовић;  Делегат Фидер организације - Урош Томашевић, делегат Фидер организације - Далибор Околић; 

Делегат Спин организације - Владица Смиљковић; Делегат Пловак организације - Чигра Дебокс Крушевац - Горан 

Бабић; Делегат Пловак организације - Језава Смедерево - Дејан Радановић; Делегат Мушичарске организације - 

Александар Вучковић;  Делегат Мушичарске организације - Срђан Аксовски; Делегат Придружених чланова - 

Радослав Радојичић 

- комплетан Управни одбор, уз моју сагласност.                                                                                                              

• Испоштовао сам све ставке из Програма рада Савеза за период од 2017 до 2021 

године и још сам урадио много више... 

• После операције срца 2019 године, моје здравствено стање је много боље и вратио 

сам се уобичајеним радним активностима. 

• Активан сам и у међународним организацијама ФИПСед и Дунавско јадранској 

асоцијацији. 

• Због тога,дајем:  

ПРОГРАМ РАДА САВЕЗА ЗА ПЕРИОД 2021 до 2024 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 

Сваке године биће урађени, ПРАВИЛНИЦИ САВЕЗА, СПОРТСКА ПРАВИЛА, БОДОВАЊА.                                                              

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 2021 ДО 2024: 

* СВЕТСКО КЛУПСКО ПРВЕНСТВО У ДИСЦИПЛИНИ ПЛОВАК 2021 године;                                                                                                    

* СВЕТСКО КЛУПСКО ПРВЕНСТВО У ДИСЦИПЛИНИ ФИДЕР ( година по одлуци ФИПСед) или СВЕТСКО 

ПРВЕНСТВО У ДИСЦИПЛИНИ ФИДЕР ( година по одлуци ФИПСед) ;                                                                                                           

* СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У ДИСЦИПЛИНИ ПЛОВАК ЗА ДАМЕ или МЛАДЕ  ( година по одлуци ФИПСед) 

ОРГАНИЗАЦИЈА ДУНАВСКО ЈАДРАНСКИХ ТАКМИЧЕЊА У НАШОЈ ЗЕМЉИ 

Наш Савез ће бити организатор такмичења Дунавске јадранске асоцијације у свим дисциплинама у 

континуитету, а после одлука РАЈП-а  

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 могу да наступе на тим такмичењима, учествоваће на Европским и Светским 

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

одлазак.                                                                                                                                                                                                 

Све репрезентација морају бити комплетне: такмичарски, стручно и организационо. Конструкција 

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

Све репрезентације морају имати задужено лице за стварање техничких услова одласка репрезентације 

(смештај, превоз, мамци...). 

МИНИСТАРСТВО ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - ОДСЕК ЗА РИБАРСТВО 

После врло успешне промоције Рибарка, Савез спортских риболоваца Србије ће у наредном периоду наставити 
активност у доказивању неопходности укључивања Савеза у Закону о одрживом коришћењу рибљег фонда, 
комисијама Министарства и едукацији риболоваца.                                                                                                                                                  
Разговори са Министарством иду у правом смеру, па се очекуju помаци и у законодавном и корисничком делу.                                                                                                                                                                                                                                                               
Циљ нам је био и биће да спортска удружења вратимо у живот али и да их натерамо да довољно раде н 
програмима везаним за риболов и министарствоа на тај начин ћемо смањити осипање риболовачких 
организација и риболоваца а самим тим и риболовачких дозвола                                                                                                                                                                                                                                                                         

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ја са својим сарадницима, обећавам да ћу и у овом временском периоду (мандату) обавити све задатке. 

Све ово је могуће уз вашу помоћ.                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                   Бошковић Драган 


