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Док бр. _202/2021 од 13.06.2021                    

ЗАПИСНИК                                                                                                                                              

СА САСТАНКА УПРАВНОГ ОДБОРА 

О 

          Одржаног 13.06.2021. године у СМЕДЕРЕВУ  у просторијама клуба СМЕДЕРЕВАЦ Смедерево са 
почетком у 11,00 сати. 
Присутни: Милан Милосављевић, Марко Пенчић, Душан Вељковић, Драган Бошковић, Владимир 
Мурганић, Миланче Виријевић; 
Оправдано одсутни: Славољуб Радосављевић, Давор Маљоковић, Иван Винце и Александар 
Стевовић. 
Присутан председник судијског тела: Зоран Пешић; 
Записник води: Јасмина Стојановић. 
Сви чланови Управног одбора су се писаним путем изјаснили о дневном реду и свим тачкма дневног 
реда, осим члана Управног одбора, Ивана Винцеа који је одсутан из земље. 
Усвојен је следећи дневни ред.   
Дневни ред: 

1.   УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРЕТХОДНЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА;                                                                                              

2.   ПРЕГЛЕД  ДОГАЂАЈА ИЗМЕЂУ ДВА САСТАНКА УПР. ОДБОРА И ВЕРИФИКАЦИЈА ОДЛУКА;                                                                     

3.   ВЕРИФИКАЦИЈА ОДЛУКА СЕКРЕТАРИЈАТА ФОРУМА;                                                                                                                     

4.   СВЕТСКО КЛУПСКО  ПРВЕНСТВО  НОВИ САД; (извештај и одлуке);                                                                                                                                                                                                                                                                               

5.   ДОМАЋА ТАКМИЧЕЊА, МЕЂУНАРОДНА ТАКМИЧЕЊА; (извештај и одлуке);                                                                                                                                                                             

6.   РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ;                                                                                                                                                                                

7.   ИСПЛАТЕ;                                                                                                                                                                                                        

8.   ЕТИЧКИ КОДЕКС (реактивирање, измене и допуне);                                                                                                                                                                                       

9.   ПРАВИЛНИЦИ (измене и допуне);                                                                                                                                                          

10. КОНКУРС МИНИСТАРСТВА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (информација, одлуке);                                                                         

11. ТУЖБА и ПРИЈАВА ИНСПЕКЦИЈИ ОСР НИШАВЕ из Ниша (упознавање, одлуке: адвокати);                               

12. ДОПИСИ МИЛОШУ ПАВЛИЧЕВИЋУ;                                                                                                                                                       

13. РАЗНО.  

 
 
 
 



1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРЕТХОДНЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА; 
1.1. Усвојен записник са претходне седнице Управног одбора; 
 

2.   ПРЕГЛЕД  ДОГАЂАЈА ИЗМЕЂУ ДВА САСТАНКА УПРАВНОГ ОДБОРА И ВЕРИФИКАЦИЈА 
ОДЛУКА;                                                                                                                                                      
 2.1. Усвојен извештај о едукацији судија  и извештај о контролним испитима за судије: 
2.2. Усвојен извештај о едукацији тренера  и извештај о контролним испитима за тренере; 
2.3. Верификована информација за именовње Драгана Бошковића у Националну конференцију за 
воде Владе Републике Србије;                       
 2.4. Усвојен извештај о  пријатељским и профи такмичењима између два састанка Управног одбора; 
2.5. Верификована одлука о прихватању захтева Заједнице спин клубова за отказивање спин 
квалификација;                                                                                                                                                                                                        
2.6. Верификована одлука за измену такмичарске стазе: Језеро Ћелије > Језеро Гружа за дисциплину 
Фидер (регионално - југ) уз сагласност Председника Форума, јер се дуплирала такмичарска активност 
на истом месту   (у исто време и на истом месту - језеро Ћелије оджава се такмичење у дисциплини 
Пловак – мастерси и ветерани). 
2.7. На предлог Председника Судијског тела Зоран Пешића извршена је прва допуна и измена 
инструкторског тима па су изабрани нови чланови: Ивица Јовчић, Драгољуб Бркић и Лепомир 
Ђорђевић.  
 
 

 3.   ВЕРИФИКАЦИЈА ОДЛУКА СЕКРЕТАРИЈАТА ФОРУМА;                                                                                                                                                   
 

Верификоване су одлуке секретаријата Форума које су донешене у претходном периоду ( 18.05, 26.05 
и 28.05) да би се систем такмичења у свим дисциплинама и категоријама одржао регуларно: 
3.1. Измена календара такмичења у дисциплини Пловак за категорију Јуниори У20; 
3.2. Измена календара у дисциплини мушица;                                                                                                                       
3.3. Измена региона у дисциплини фидер;                                                                                                                                                   
3.4. Одређивање такмичарске стазе за изборно такмичење у дисциплини Пловак у категоријама 
Мастерси и Ветерани;                                                                                                                                                                           
3.5. Измена календара такмичења у дисциплини Спин;                                                                                                                        
3.6. Захтев ССР Војводине за учешће екипе под називом Мастер тим Војводине у Првој лиги Србије у 
дисциплини Пловак;                                                                                                                                                           
3.7. Допуна такмичара за државно такмичење у дисциплини Фидер;                                                                                                
3.8. Небодовање толстолобика на такмичењима у Првој лиги у дисциплини Пловак;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

Поводом тачке 3.6. у Савез је стигао допис ССР Војводине, где је дата примеда на одлуку секретаријата 
Форума. Још једном је дато објашњење члановима Управног одбора о хронолошком дешавању са ССР 
Војводине. У дискусију се укључио Марко Пенчић, који је био присутан и на седници Скупштине ССР 
Војводине, упознат је са целокупном ситуацијом али ни њему није јасна сврха овог дописа, као и свим 
члановима УО. Сагласан је да је било пуно пропуста у раду ССР Војводине али неће гласати за усвајање 
ове тачке дневног реда. 
 

4.   СВЕТСКО КЛУПСКО  ПРВЕНСТВО  НОВИ САД; (извештај и одлуке);                                                                                                                                                                                                                                                                                
Због короне, дошло је до промене календара такмичења ФИПСед, који је померио и такмичења у 
нашем календару. Све манифестације су уврштене у наш календар па је дошло до измене календара 
два пута. Термин за организовање светског клупског првенства је промењен и нови је:  11.10 - 17.10. 
2021 године. Са том информацијом је упознато Министарство омладине и спорта и Град Нови Сад.  
Савез је обавестио ФИПСед да прихвата организацију такмичења без обзира на број учесника. 
4.1. Усвојен извештај о току припрема за Светско клупско првенство 

 



5. ДОМАЋА ТАКМИЧЕЊА, МЕЂУНАРОДНА ТАКМИЧЕЊА; (извештај и одлуке);                                 
5.1. Усвојен је износ накнаде за одржавање профи и пријатељских такмичења у 2021 години;   
На основу измена Правилника, Савез је предложио а због интересовања неких појединаца и спортских 
организација који би организовали профи такмичења у овој години да се одреди износ накнаде за 
профи такмичења у 2021. години.    
После додатних објашњења о висини котизација које наплаћују организатори за Профи такмичења (од 
2000 дин. до 3000 дин.), дат је извештај Душана Вељковића како је то урађено на неким такмичењима у 
дисциплини Фидер. 
Након исцрпне али корисне дискусије, усвојена је висина накнаде коју организатори профи такмичења 
(где се наплаћују котизације) по једном учеснику - појединцу плаћају за репрезентације = 1.000,00 дин 
у 2021 години. (5.1.1). У том случају организатори такмичења у котизацији коју одреде за то профи 
ткмичење треба да укључе и износ који уплаћују на рачун Савеза за репрезентације у дисциплини у којој 
се одржава ово профи такмичење.  
После дискусије а на основу неких предлога и захтева Марка Пенчића да се у обзир узму и дружења 
риболоваца, тј такмичења где нема довољан број лиценцираних такмичара, дато је додатно 
објашњење да ова окупљања су могућа али уколико се не наплаћује котитизација учесницима, онда 
организатори нису дужни да уплаћују било какав износ за репрезентације. Што се тиче ових дружења 
или било којих других такмичења, процента лиценцираних такмичара и др., донета је одлука  да сви 
чланови Управног одбора (укључујући и постављача питања) дају предлоге до краја новембра.(5.1.2.) 
 
5.2. Састанак Дунавско јадранске организације;  (позив)    
 Чланови Управног одбора су упознати са овим састанком и дневним редом на њему и усвојили су 
информацију о састанку на њему; 
 
5.3 Учешће на међународним такмичењима Дунавско јадранске лиге (РАЈП-а).(извештај)                                                                                                                                                                     
Чланови Управног одбора су под овом тачком дневног реда, упознати са неким потврђеним терминима 
ових такмичења уз напомену да се још чекају предлози Македонске федерација за дисциплине Пловак 
и Мушица. 
Пријаве за ова такмичења су објављена на претходном Управном одбору. 
После излагања и дискусија, извештај о овој тачки дневног реда је усвојен и по добијању додатних 
термина, ови датуми ће бити објављени на сајту Савеза. 

 
6.   РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ;   
6.1. Усвојена информације о међународним такмичењимa и променама и допунама у стручним 
тимовима;  Верификоване су одлуке: Небојша Елезовић > први тренер У25; Зоран Бошковић > члан 
експедиције на предлог селектора Милана Милосављевића; усвојена је оставка Вање Болесникова 
(због приватних обавеза) на место тренера Мастерса у дисциплини пловак, извршиће се измена 
стручног тима за репрезентацију пловак У20 а а на основу великог броја сугестија и примедби на 
састав стручног тима у овој категорији. 
6.2. Усвојена молба Заједнице спин клубова за проширење списка репрезентативаца за Светско у 
Бугарској.  
Захтев Заједнице спин клубова, да се због недовољног броја такмкмичара у репрезентацији која треба 
да иде на Светско првенство у Бугарској, омогући да следећи такмичар испод црте на списку из 2019 
године учествује на овом такмичењу. 
6.3. Усвојени извештаји, и уговори о спонзорству и донаторству;   
За сада имамо неколико предлога за спонзорство, од којих у овом тренутку два можемо реализовати. 
То су понуде за одлазак фидер репрезентације у Француску и то; ФОРМАКС ( 6.3.1.) и АС ( 6.3.2)  
 



6.4. Усвојен предлог Савеза за вакцинацију чланова експедиција репрезентација;                                                                                                                                                                                
Предлог Савеза да се свим члановима експедиција репрезентација препоручи вакцинација 45 дана 
од поласка те репрезентације на међународно такмичење (15 дана после ревакцинације).  
6.5. Похваљена фидер  репрезентација која је своје припреме за одлазак у Француску, скоро 
комплетно завршила. Упућује се молба осталим репрезентацијама да заврше своје обавезе.  
6.6. Директор репрезентација ће одржати састанак са свим селекторима и стручним штабовима 
репрезентација.      
 

7.   ИСПЛАТЕ;   
7.1. селекторима,  (по 30.000 дин); 
Верификована је ова одлука Управног одбора из ранијег заседања и у већем делу већ реализована;  
7.2. за сахрану Зорана Панића, (30.000 дин и венац);    
Верификована је ова одлука Управног одбора; 
7.3. за инструкторе Рибарка  и организације, чланице Савеза (10.000 дин до 50.000 дин)   за израду 
пројекта Грађански активизам - Мала ризница риболова и Рибарка (50.000 дин);   
На основу захтева Марка Пенчића, дато је додатно објашњење и после изјашњавања, ова тачка је 
једногласно усвојена;  
7.4. за награде и трошкове за јубилеј 70 година Савеза и др (200.000 динара);                                                                                                                                            
На основу захтева Марка Пенчића, дато је додатно објашњење и после изјашњавања, ова тачка је 
једногласно усвојена.  
         
8.   ЕТИЧКИ КОДЕКС (реактивирање, измене и допуне);                                                                                                       

8.1. Усвојен је реактивиран, измењен и допуњен ЕТИЧКИ КОДЕКС;                                                                              

Етички кодекс биће објављен на Сајту Савеза: 

9.   ПРАВИЛНИЦИ (измене и допуне);                                                                                                                                     
9.1. Усвојен је измењен и допуњен Дисциплински правилник;                                                                                                                                            

9.2. Усвојен је измењен и допуњен Правилник о регистрацији спортских стручњака;                                                                                                                            

9.3. Усвојен је измењен и допуњен Правилник о регистрацији судија;                                                                                                                                                            

9.4. Усвојен је измењен и допуњен Правилник о спортским приредбама и такмичењима;                                                                                                                  

9.5. Усвојен је измењен и допуњен Правилник о стручном и тренерском еаду;                                                                                                                                             

9.6. Усвојен је измењен и допуњен Правилник судијског тела;                                                                                                                                

Сви Правилници биће објављени на Сајту Савеза. 

10. КОНКУРС МИНИСТАРСТВА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (информација, одлуке);                                                             

10.1. Усвојена је информација о овом конкурсу;                                                                                                                              

10.2.Верификоване су сбе одлуке везане за овај конкурс. 

11. ТУЖБА и ПРИЈАВА ИНСПЕКЦИЈИ ОСР НИШАВЕ из Ниша (упознавање, одлуке: адвокати);       

Чланови Управног одбора су се упознали са тужбом Суду (11.1.) и пријавом за инспекцијски надзор (11.2.) ОСР 

НИШАВЕ из Ниша. Основна тема тужби и пријава ове организације је ОДРЖАНА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

САВЕЗА у децембру 2020. године (ONLINE). Дата је информација о хронолошком редоследу свих активносто и око 

ове седнице Скупштине и свих избора у Савезу, уз помињање да су то урадили на исти начин  и то пре нас већина 

националних савеза, општинских савеза и Спортски савез Србије а пре свега због Короне и мера које је прописао 

Кризни штаб и Влада републике Србије. Ова организација тражи од Суда поништење свих одлука и захтева у 

инспекцијској пријави да се Савез новчано казни за кршење Закона о спорту и непоштовања Статута.  



 

После краће дискусије, је констатовано да се ОСР НИШАВА из Ниша није прво обратила органима Савеза: 

Управном одбору, Скупштини и Надзорном одбору Савеза, већ је ОДМАХ покренула инспекцијски надзор и тужбу 

Суду,  и самим тим прекршила основне постулате и принципе чланства. Прво рочиште је 16. јуна 2021. 

Инспекцијски надзор је у току, а Савез је предао велики број докумената Инспекторијату министарства и изјаснио 

се поводом навода подносиоца представке.                                                                                                                                                                                             

У припреми за овај случај и суђење, установљено је да НИШАВА из Ниша није у Савез послала 

документацију која је обавезна за сваког члана Савеза, нити је обезбедила јавност рада своје спортске 

организације.     

На овом Управном одбору донете су одлуке поводом ове тачке дневног реда:                                                                                                                                                                         

11.3. Верификована је одлука да се пошаље допис за отклањање неправилности у раду ОСР Нишаве 

из Ниша.                                                                                                                                                                                           

11.4. Донета је одлука да се поред адвоката Савеза са којима већ имамо пословну сарадњу (а који су 

део стручне службе Савеза) ангажује адвокатска канцеларија PRICA@ PARTNERS, која ће Савез 

заступати на суђењима и у даљим корацима Савеза у овом случају.    

12. ДОПИСИ МИЛОШУ ПАВЛИЧЕВИЋУ;                                                                                                                                                        

Милош Павличевић није доставио тражени „снимак“ и није дозволио да Драган Бошковић, иако му је то 

он писаним путем тражио, да надлежне службе доставе тај „снимак“, уз напомену да тај снимак може 

бити монтиран и да је било више разговора од поменутих два.                                                                                                                                                                                                       

Поштујући његове такмичарске квалитете, са жељом да у то не укључи чланове Управног одбора и 

Савез, Драган Бошковић наглашава да су наводи и оптужбе Милоша Павличевића према њему а који су 

упућени у телефонском разговору неоправдани и одустаје од преслушавања „снимка“ од стране 

чланова управног одбора а самим тим и ове тачке дневног реда. После врло израженог непоштовања 

председника САВЕЗА, убудуће примениће се став и однос према Милошу Павличевићу, исти онакав 

какав он има према Председнику Савеза. 

12.1. Чланови Управног одбора су прихватили и верификовали ову одлуку на предлог Драгана 

Бошковића. 

13. РАЗНО.  

13.1. Није било питања и дискусије по овој тачки дневног реда 
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