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ЗАПИСНИК
са редовног заседања Форума одржаног у уторак, 18. октобра у Крушевцу, са почетком у 12:00.
Присутни следећи чланови Форума: Млађа Ненадовић (уз мало закашњење) – председник Форума,
Александар Краусовић, Ненад Радовић, Предраг Веслигај, Гордана Рајић, Дејан Антанасковић, Лепомир
Ђорђевић - представник шаранске секције, Недељко Ступар - председник Фидер секције (Дејан Тодоровић је
поднео оставку на место члана Форума као представник фидер секције).
Владислав Тодоровић - представник мушичарске секције - оправдано одсутан (писменим путем поднео извештај
о раду мушичарске секције).
Након краће дискусије предложене су и једногласно усвојене измене дневног реда:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Усвајање записника са претходне седнице форума;
Преглед догађаја између два састанка Форума;
Извештај са Међународних такмичења у 2016 години;
Извештај са Светског првенства у фидер дисциплини одржаног у Новом Саду;
Извештај са домаћих такмичења у нашој земљи и верификација постигнутих резултата ;
Награде, дисциплинске мере;
Бодовање клубова и појединаца на крају сезоне;
Светско првенство за хендикепиране и ветеране 2017 године, домаћин Србије ( партнер,
иницијативни, организациони одбор...);
Састанци ФИПСед и Дунавско јадранских земаља;
Кандидатура Националног савеза Србије за домаћина Светских и Европских првенстава у наредном
периоду;
Сајам Спорта 2016,
Такмичења у 2017. години;
Разно

1. Усвајање записника са претходне седнице форума
Након краће дискусије записник са претходне седнице усвојен је једногласно.
Одлука 1.1. Усвојен записник са претходне седнице одржане 08.03.2016.

2. Преглед догађаја између два састанка Форума
***
У претходном периоду је било пуно дешавања, домаће и међународне активности, али је све протекло без
већих проблема. Што се тиче међународних такмичења све репрезентације су учествовале на
међународним такмичењима. Било је веома тешко организовати одласке репрезентација на сва
међународна такмичења првенствено из финансијских али и из техничких разлога.
У будућности водити рачуна о приоритетима одласка репрезентација, сагледати наше могућности,
реалности и отворено разговарати о томе.
Подела посла у припреми одласка репрезентација на међународна такмичења је обавезна, јер је посла
све више и наши послови и обавезе су као и у великим савезима (Кошаркашки,Фудбалски итд,) где има
више запослених лица који раде само тај посао.
***
Ове године имали смо састанке са свим секцијама у оквиру Савеза на којима смо разговарали о
постојећим проблемима, обавезама и плановима за предстојећи период. Наставићемо са таквом праксом
и у будућности.
***
У припреми је промена Статута (законска обавеза поводом новог Закона о спорту) и треба дати предлоге
за измену Статута.
***
И у овом периоду се наставило нападање Савеза и руководства Савеза од стране Момчила Роксића.
Констатовано је да је Управни одбор донео одлуку да се о М.Роксићу више неће дискутовати и да ће се
када Скупштина донесе одлуку по његовој жалби донети даљи кораци и мере против њега.
На основу предлога М.Роксића постојала је шанса да се одржи састанак неких чланова УО и М.Роксића.
Домаћин састанка је требао да буде клуб Шумадија, који је ступио у контакт са Председником Савеза
Драганом Бошковићем а који је прихватио састанак. Међутим, пошто је М.Роксић послао списак захтева и
услова за одржавање састанка, клуб Шумадија је одустао од организације овог састанка.
Клуб Шумадија се још једном ограђује од М.Роксића и изјашњава се да он није њихов члан.
Уједно је у допису који је послао Савезу а где је набројао тачке дневног реда састанка, објавио уцене и
крајњу његову намеру: стварање новог риболовачког савеза.
У обраћању чланству 3М ШИМАНО на ФБ стрници, он је "објавио" тај документ послат УО Савеза и после
детаљног нашег прегледа установили смо да је то чист ФАЛСИФИКАТ. М.Роксић у документу који је
објавио на ФБ страници 3М ШИМАНО избацивао неке делове и додавао неке друге. Пошто то њему није
први пут све говори да је спреман на све па и на фалсификовање докумената.
До сада смо могли да претпостављамо које су крајње намере М.Роксића, али сада је очигледно јер он то и
јавно износи у својим дописима.
Пошто је евидентна његова намера, ми нећемо дозволити рушење Савеза, посебно због чињенице да је
напокон признао крајњу намеру: да ликвидира наш Савез и оснује нови паралелни риболовачки савез.
Жеља да се отвори нови Савез риболоваца на територији Србије је крајњи безобразлук и велики шамар
свим спортским риболовцима и спортским радницима у спортском риболову почев од 1951. године па
до данашљег дана, који су се максималним залагањем трудили да наш Савез заузме место које сада има.
Закључак: У целој причи постоји само лични интерес М.Роксића јер по сваку цену жели власт и рушење
нашег Савеза.
Препорука: Не реаговати, нити се упуштати у расправе са њим на друштвеним мрежама, јер то није у духу
рада чланова органа iи радних тела Савеза.

Одлука 2.1.

3. Извештај са међународних такмичења у 2016 години
Присутни чланови Форума који су уједно и представници својих секција и дисциплина су изнели своје
извештаје и своја запажања са одржаних Светских, европских и других међународних такмичења.
***
Европско првенство за сениоре се одржавало у Холандији, до последњег тренутка је трајала борба за
медаљу али је на крају освојено 5. место. Атмосфера у тиму је била одлична, сви су дали свој максимум а
посебно пријатно изнанеђење је био Владан Специале који је по први пут био у саставу репрезентације.
Освојено 5. место је добар резултати сматра се успехом.
***
Светско клупско првенство се одржавало у Сан Марину и Србију је представљао клуб Шумадија. Освојено
је 16. место у конкуренцији 28 екипа што је задовољавајући успех обзиром да је ово за њих прво велико
међународно такмичење и да је недостајало мало искуства.
***
Светско првенство за сениоре се одржавало у Бугарској. Освојено је 15. место у конкуренцији 34 нација,
што је пласман у првој половини и може се рећи да је задовољавајући успех. Поред тога на бодовној ранг
листи ФИПСеда се Србија пробила на 7.место.
***
Светско првентсво за ветеране се одржавало у Чешкој и освојено је 10. место у конкуренцији 14 нација
није задовољавајући успех.
***
Светско првенство у дисциплини фидер се одржавало у Новом Саду. По излагању Недељка Ступара тим је
радио добро до дана када је одређен састав репрезентације, и тада крећу проблеми са појединим
такмичарима. Постојао је велики притисак домаћег терена на такмичаре, долазило је до самовољног
мењања тактике од стране појединих такмичара. Освојено 21. место у конкуренцији 28 нација није успех.
***
Светско првенство за даме се одржавало у Шпанији. Гордана Рајић као учесник такмичења сматра да је
резултат лош али да је ове године атмосфера у тиму била одлична. Посебно похваљује рад селектора и
тренера који су максимално били посвећени такмичаркама. Стварање доброг стручног тима је и била
наша жеља и надамо се да ће у будућности то донети и добе резултате.
Освојено 15. место у конкуренцији 16 нација је лош резултат и није успех.
***
Светско првенство за кадете, јуниоре У18, јуниоре У23 се одржавало у Португалу и резултати нису сјајни.
Млађа Ненадовић као вођа пута је дао извештај о том такмичењу. Веома тешко такмичење, удаљеност
Португала, високе температуре ....
***
Код екипе У14 више и не може да се очекује јер деца одлазе на Светско првенство 20 дана од завршеног
изборног првенства. Већина од њих је неприпремљена, без одговарајуће опреме. Освојено је последње
9. место што је лош резултат.

***
Репрезентација јуниора У18 је освојила 8.место у конкуренцији 13 нација.
Екипа је путовала без резерве (само 4 такмичара) и то је била велика грешка, али смо попустили под
притиском такмичара, родитеља.
Имали смо повреде два дечака Алексе Бркића који је повредио руку (прст) и Илије Антанасковића, кога је
ујео неки инсект. Алекса је и поред повреде желео да буде у тиму и такмичио се оба дана што треба
похвалити.
ФОРУМ САВЕЗА се јавно захваљује Алекси Бркићу који је иако повређен, помогао репрезентацији да
заврши такмичење.
Нажалост овај резултат 8 место од 13 нација по Правилима није задовољавајући успех, али у каквим се
околностима то десило то је било више од могућег.
У будућности екипа неће учествовати на Светском првенству уколико се не испуне сви услови, уколико
екипа није комплетна, уколико није комплетан стручни тим.
***
Репрезентација јуниора У23 је освојила 4. место у конкуренцији 14 нација и то је успех репрезентације.
Млађа Ненадовић сматра да смо испустили велику шансу да узмемо медаљу и да је за то крив стручни тим
репрезентације јуниора У23.
***
Светско шаранско првенство се одржавало у Француској. По излагању Лепомира Ђорђевића екипа никад
није била спремнија и финансијски и технички. Једна екипа је чак имала и тренинг на стази Светског
првенства у августу месецу, репрезентација је имала све обезбеђене услове али је успех изостао.
Разлог је можда и у лошијој стази, момци су се трудили али је успех изостао.
Радослав Мудрински и Марко Јосић су напустили репрезентацију јер су били резерве и вратили се за
Србију у својој режији. Освојено 19. место у конкуренцији 26 нација је незадовољавајући успех.
***
На Балканском шаранском првенству које се ове године одржавало у Босни учествовале су две екипе из
Србије: Шаран Кикинда освојено 3.место што је солидан резултат и Смуђ Пожаревац освојено 4.место што
је такође солидан резултат.
***
Светско првенство у дисциплини мушица се одржавало у Америци. На предлог ЗМК да на Светском
првенству у индивидуалној конкуренцији учествује такмичар Слободан Ивановић, Савез је дао сагласност.
Такмичар је сам покрио и финасирао своје трошкове одласка на Светско првенство. Освојио је 117.место
од укупно 121 такмичара.
***
Балканско првенство у дисциплини мушица се ове године одржавало у Црној Гори. Учествовале су две
екипе из Србије: Смуђ из Пожаревца и Нера ФФ из Беле Цркве. Екипа Нера ФФ је освојила 7. а екипа Смуђ
11. место од укупно 16 екипа. Најбољи индивидуални резултат је направио Лазовић Ђорђе члан екипе
Нера ФФ освојивши 14.место од укупно 48 такмичара.

***
Ово је прва година у којој нисмо освојили медаљу на Светским првенствима.
У будућности водити рачуна о приоритетима одласка репрезентација на међународна такмичења.
Одлука 3.1. Сви извештаји селектора који су послати су усвојени.
Одлука 3.2. Репрезентација неће учествовати на међународном такмичењу уколико нису испуњени сви
услови, уколико екипа није комплетна и уколико стручни тим није комплетан.
Одлука 3.3. У будућности водити рачуна о приоритетима одласка репрезентација на међународна
такмичења (квалитет тима, близина дестинације, техника пецања итд.).
Одлука 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... ј

4. Извештај са Светског првенства у дисциплини фидер одржаног у Новом Саду
Након краће дискусије Форум је констатовао да је организација Светског првенства у дисциплини фидер у
Новом Саду била одлична и на високом нивоу. Добили смо похвале од земаља учесница и од
представника ФИПСеда. Највећи проблем је била трава која се појављивала за време тренинга али су
екипе радиле на чишћењу траве, тако да за време самог такмичења није било већих проблема. Сви
тимови у организацији су финкционисали одлично, знало се тачно шта ко ради и на крају резултат који смо
очекивали – одлична организација.
Морамо напоменути да је до сада ово највеће Светско првенство у дисциплини фидер по броју екипа које
се учествовале. Суђење је протекло без икаквих проблем и испоштована су сва правила ФИПСеда. Добра
сарадња са клубом Риболовац из Новог Сада и велика помоћ од града Новог Сада. Велику захвалност
дугујемо Александру Петровићу тадашњем шефу кабинета градоначелника града Новог Сада. Позитивно
смо затворили финансијску конструкцију. Од града смо добили 2.400.000,00; од добављача мамаца смо
добили 175.000,00 (МГП) и бесплатне мамце за нашу репрезентацију.
Одлука 4.1. Форум доноси одлуку да је Светско првенство у дисциплини фидер успешно организовано.

5. Извештај са домаћих такмичења у нашој земљи и верификација постигнутих
резултата
Још увек није завршена такмичарска сезона јер нам предстоји још једно такмичење Државно изборно у
фидер дисциплини 4.5.6.коло које ће се одржати од 21.до 23. октобра, али можемо рећи да је иза нас је
још једна успешно завршена такмичарска сезона.
Сва такмичења у свим дисциплинама по утврђеном календару су се одржала осим у фидер дисциплини
чије одржавање тек предстоји.
Већих проблема није било, а и они који су се јављали решавани су што краћем року.
У рангирању на Државном изборном првенству у категорији ветерана у 4. завршном колу поткрала се
грешка приликом сабирања пласмана, код такмичара Душана Стојановића ( 7 и 16 није 16 него 23) па је
тако Душан Стојановић уместо на 13. Пласиран на 18.месту. Мења се пласман следећих такмичара
13.Зоран Фатур, 14.Предраг Милошевић,15. Ненад Јовановић, 16.Пајо Пеић Тукуљац, 17.Милан
Павличевић али она није битно утицала на коначне пласмане. Грешка је исправљена и урађена је коначна
ранг листа.
Одлука 5.1. Форум верификује резултате са одржаних домаћих такмичења.
Одлука 5.2. Форум доноси одлуку да се убудуће након одређивања календара такмичења не врше
измене у календару по захтевима појединаца или клубова.

6. Награде, дисциплинске мере
Највише се дискутовалу о писму мајке Алексе Бркића, Александре Цветковић која је написала писмо
Савезу у коме износи своје незадовољство због повреде Алексе за време Светског првенства у Португалу.
Она сматра да је селектор Радислав Томић одговоран и да је он захтевао од Алексе да учествује у
препаркирању приколице када је Алекса повредио руку. Сматра да се нико из Савеза није распитивао о
Алексином здравственом стању након повратка у Србију.
Алекса јесте повредио руку, и одмах му је пружена медицинска помоћ у најближој амбуланти. Алекса је
свакодневно вођен на превијање а поред њега је био и његов отац Драгољуб Бркић.
Алекси нико није наредио већ су замољени сви дечаци који су били у дворишту да помогну приликом
препаркирања приколице. Међу њима је био и Алекса који се том приликом повредио. Сматрамо да није
постојала ничија намера да се Алекса повреди. Покушавано је више пута да се ступи у контакт са Алексом
након повратка у Србију али је био недоступан.
Млађа Ненадовић је био у контакту са оцем дечака Драгољубом Бркићем. Изјаве о догађају су дали и
селектор Радислав Томић и вођа пута Млађа Ненадовић. Млађа Ненадовић је обавио и телефонски
разговор са Алексином мајком Александром и покушао да објасни целокупну ситуацију.
Још једном ФОРУМ САВЕЗА се јавно захваљује Алекси Бркићу који је иако повређен, помогао
репрезентацији да заврши такмичење и такмичио се са повређеном руком.
О овом догађају написати одговор Савеза Александри Цветковић са изјавама вође пута Млађе Ненадовића
и селектора Радислава Томића.
***
Што се тиче дисциплинских мера, скоро сви учесници који нису завршили циклус такмичења су
благовремено о томе обавестили Форум и послали своја оправдања. Форум захтева да у наредном
периоду следећи такмичари пошаљу оправдања за своје недоласке: Станоје Дорословачки - јуниор У23,
Жељко Вуксић - јуниор У18, Владимир Стојковић - јуниор У23, Милан Чакаревић - кадет У14, Тамара
Ивановић - кадет У14, Сандра Јањешевић - кадет У14, Урош Вукојевић - кадет У14
Екипа Кечига из Сремске Митровице није се појавила на последња три кола Мастер лиге.
Екипа Раптуре фишинг тим Шумадија Крагујевац није се појавила на последња два кола Државног
првенства у дисциплини блек бас.
Екипа ПКВМ Системи фишинг тим Џоли Београд није се појавила на 3. 4. Коло Државног првенства у
дисциплини блек бас.
Радослав Мудрински, Марко Јосић – напуштање такмичења и повреда члана 3.,6. и 30. Правилника о
репрезентацији
Радмило Младеновићу по пријави врховног судије Мастер лиге 4.5.6.коло за некоректно понашање према
делегату и повреде члана 23.1 Правилника Форума
Бојану Милошевићу по пријави селектора за некоректно понашање и кршења члана 3., члана 6. а на
основу члана 30. Правилника о репрезентацији.
Благоје Оташевић по пријави селектора за некоректно понашање и кршења члана 3., члана 6. а на основу
члана 30. Правилника о репрезентацији.
Миланче Виријевић селектор У23 и Зоран Панић тренер У23 по пријави Михаиловић Жељка. Потребне јсу
допунске изјаве Миланчета Виријевића, Зорана Панића и вође пута Млађе Ненадовића

Радислав Томић селектор У18 по пријави родитеља који није био у Португалу. Потребна је допунска изјава
вође пута Млађе Ненадовића. Пријава против Радислава Томића за недолично понашање за време
Државног изборног првентсва за јуниоре У18 .
О дисциплинским мерама за напред наведене по прикупљеној документацији, одлучиваће Управни одбор
Савеза.
Већина такмичара сматра да оно што не пише у Правилнику да је дозвољено, напротив све оно што није
поменуто у Правилнику је забрањено.
Одлука 6.1. Форум доноси да се Управни одбор изјасни о дисциплнским мерама
Одлука 6.2 Форум доноси одлуку да се направи преамбула у свим Правилницима са све што није
споменуто је забрањено.
Одлука 6.3 Форум доноси одлуку да се напише одговор мајци Алексе Бркића Александри са изјавам
вође пута Млађе Ненадовића и селектора Радислава Томића.
Одлука 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.

Преглед свих такмичења-картони, одсутни такмичари и
предложене дисциплинске мере за 2016.-у прилогу

7. Бодовање клубова и појединаца на крају сезоне
Александар Краусовић је урадио рангирање и бодовање клубова и појединаца осим у дисциплини фидер.
Након звршетка такмичења биће урађено и рангирање у фидер дисциплини. Евентуалне примедбе
доставити пре састанка Управног одбора.
Преглед рангирање и бодовање клубова и
појединаца 2016- у прилогу
Одлука 7.1 Форум предлаже УО да усвоји предлог рангирања и бодовања клубова и појединаца у
2016.години

8. Светско првенство за хендикепиране и ветеране 2017 године, домаћин Србија
(партнер, иницијативни, организациони одбор...)
Предстоји нам организација Светског првенства за хендикепиране и ветеране. 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
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 веће друга година за редом да предложена стаза "Бечменска бара" због непотпуне
документације отпада као стаза за светско првенство.
Због тога, донета је одлука ФОРУМА да Управном одбору САВЕЗА се предложи да се Светско првенство
одржи у Кањижи на каналу Тиса – Палић. Сагласност општине Кањиже имамо, али у наредном периоду
морамо обићи и саму стазу, као и све смештајне капацитете.
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.
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 9.1. Форум предлаже УО Савеза да град домаћин Светског првенства за ветеране и
хендикепиране 2017 године буде Кањижа;
Одлука 9.2. Припремити почетно позивно писмо за Светско првенство и доставити ФИПСед до 30.
октобра;
Одлука 9.3. Урадити све припремне радње за ово такмичење;
Одлука 9.4. Иницијативни одбор треба да предложи Организациони одбор;

10. Састанци ФИПСед и Дунавско јадранских земаља
У периоду од 21. до 23. октобра биће одржана седница Дунавско јадранских земаља. Наставити са
иницијативом да се крене са такмичењем у дисциплини фидер и у категорији дама.
Предложити да Србија буде домаћин Купа ДЈЗ у шаранском риболову, дисциплини фидер и у категорији
дама. Шаранска Асоцијација је изразила жељу да се КУП ДЈЗ у шаранском риболову наредне године одржи
у Србији у Зрењанину , језеро Чепел.
Од 18.до 20.новембра биће одржан Управни одбор ФИПСед, где присуствује и председник Драган
Бошковић као члан тог тела. Припремити почетно позивно писмо за предстојеће Светско првенство за
ветеране и хендикепиране. Доставити благовремено евентуалне предлоге за промене Правилника
ФИПСеда.
Одлука 10.1 Покренути иницијативу за успостављење такмичења у дисциплини фидер (КУП ДЈЗ).
Одлука 10.2 Покренути иницијативу за успостављање такмичења у категорији Дама КУП ДЈЗ
Одлука 10.3 Поднети кандидатуру за домаћина такмичења КУП ДЈЗ у дисциплини фидер и шаран и
категорији Дама наредне године.

11. Кандидатура Националног савеза Србије за домаћина Светских и Европских
првенстава у наредном периоду
Након краће дискусије Форум доноси одлуку да требамо поднети кандидатуру за домаћинство следећих
Светских првенстава:
Одлука 11.1 Одлука Форума да се Наионални 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.

12. Сајам Спорта 2016
У периоду од 25. до 27. новембра биће одржан 5. Сајам спорта. Наше присуство је обавезно, а пошто већ
имамог искуства и нешто материјала од прошлогодишњег Сајма, ове године можемо само допунити тај
материјал и евентуално доштампати џепне књижице Школа риболова. Сваког дана на нашем штанду
биће присутни такмичари из свих нашх дисциплина: пловак, шаран, фидер, мушица који ће презентовати
наш спорт.
Одлука 12.1 Форум доноси одлуку о учествовању на Сајму спорта, и о припреми материјала за
презентацију нашег спорта

13. Такмичења у 2017. години
Предлог Шаранске асоцијације да се за шаранско првенство 2017. године раније објави конкурс за
домаћина и избор стаза.
Предлог Дејана Антанасковића да сваки регион има Лигу младих, како би се повећао број младих на
Државним изборним првенствима.
Предлог да се у појединим категоријама дириговано подели у две године ( нпр. прва два/три кола крајем
текуће, а наредна два/три кола у првој половини наредне године).
У наредном периоду треба радити на припреми предлога о такмичењима у 2017. Години , како би на
следећем састанку разматрали и усвојили евентуалне промене и предлоге.
Одлука 13.1 Налаже се члановима Форума да припреме до следећег састанка материјал и предлоге о
евентуалним изменама у систему такмичења
Састанак је завршен у 18,00 часова.

Записничар
Јасмина Стојановић

председник Форума
Млађа Ненадовић

