
ЗАПИСНИК СА САСТАНКА ФОРУМА ОДРЖАНОГ 10. ЈУНА 

Састанак је одржан у Крушевцу и почео је у 15,00.                                                                                                                                                        
Састанак је отворио председник Форума Млађа Ненадовић и констатовао је да су присутни сви чланови осим Дејана 
Тодоровића, који је оправдано одсутан и Милана Секулића који је поднео оставке на све функције у Савезу ( између 
осталог и на место члана Форума). 

Чланови Форума  
1. НЕНАДОВИЋ МЛАЂА 
2. КРАУСОВИЋ АЛЕКСАНДАР 
3. РАЈИЋ ГОРДАНА 
4. ВЕСЛИГАЈ ПРЕДРАГ 
5. РАДОВИЋ НЕНАД 
6. ЂОРЂЕВИЋ ДЕЈАН 
Одсутни:  ТОДОРОВИЋ ДЕЈАН 

Председник Савеза БОШКОВИЋ ДРАГАН 
Записник води СТОЈАНОВИЋ ЈАСМИНА 
 

Предложен је дневни ред.                                                                                                                                                                                                            
Драган Бошковић је предложио допуну дневног реда под тачком  5. Усвајање новоформираних зона и под                                 
тачком 6. Извештај Светско првенство за младе 2015. Ове измене су усвојене, па је усвојен следећи дневни ред:  

1. Проглашење ванредне ситуације у земљи и дешавања у Савезу за време трајања ванредне ситуације; 
2. Календар такмичења, промена термина одржавања и броја кола такмичења; 
3. Оставка Милана Секулића и предлог за попуну његовог места за члана Форума; 
4. Одлазак на међународна такмичења; 
5. Усвајање новоформираних зона; 
6. Светско првенство за јуниоре 2015. године; 
7. Разно 

1.    ПРОГЛАШЕЊЕ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У ЗЕМЉИ  И ДЕШАВАЊА ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА  ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ                            

       У периоду који је иза нас, нашу земљу је погодила велика природна непогода која је оставила катастрофалне 
последице. Влада Републике Србије прогласила је 15. Маја 2014. године ванредну ситуацију на територији                          
Републике Србије, и Министартство омладине и спорта је истог дана  упутило препоруку да се сва планирана 
такмичења одложе до престанка ванредне ситуације. Савез је усвојио ту препоруку и одложио сва такмичења 
планирана у том периоду, што је довело до промене календара такмичења. Ванредна ситуација је укинута 23. маја 
2014. године. и прва такмичења по календару Савеза су одржана 25. Маја. 

За време поплава у седам градова имамо четрнаест породица које су претрпеле велике губитке.                          
Највише је страдао Обреновац, затим Параћин и Трстеник (насеље Грабовац). По упутствима која смо добијали из 
Министарства имали смо обавезу да упутимо помоћ преко Владе Србије, али смо и поред уплате на рачун Владе 
Републике Србије у износу од 150.000,00 динара , уплатили новчану помоћ КСР МГП из Обреновца у износу од 
100.000,00 динара, ОСР Мрени из Параћина 60.000,00 динара и ОСР Петру Спасојевићу из Трстеника 60.000,00 
динара, како би они као матичне организације на најбољи начин проследиле новац даље њиховим угроженим 
члановима. Савез ће упутити новчану помоћ нашим члановима из Смедеревске Паланке и Свилајнца.                                             
Савез ће се и даље трудити да помогне настрадалим породицама и апелује на своје чланице да се и оне укључе у 
прикупљању помоћи за настрадале.                                                                                                                                                                                  
Обзиром да међу настрадалима има организација (клубова) који се такмиче у Првој и Другој лиги, или се њихови 
такмичари такмиче у појединачној конкуренцији, морамо имати разумевања према њима и покушати да 
ускладимо сва такмичења са њиховим могућностима. МГП се изјаснио да желе да се такмиче ове године у Мастер 
лиги, али им је потребно времена да оспособе свој прибор, а првенствено да оспособе своје домове за наставак 
нормалног живота. 



 

2. КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА, ПРОМЕНА ТЕРМИНА И БРОЈА КОЛА ТАКМИЧЕЊА 

Због напред наведених разлога дошло је до промене у календару такмичења.                                                                                               
Одлука 2.1: Усвојен је предлог да се Изборно првенство за јуниоре и кадете одржи у Смедереву, у периоду: 

У14 - 03.07., 04.07. и  05.07.  такмичење ће се одржати у три кола , техника је слободна.                                                                                      
У18, У23 - 03.07., 04.07., 05.07. и  06.07.  такмичење ће се одржати у  четири кола.  

За јуниоре У18 техника је штек од  9,00м до 11,50м обавезно је храњење купицом,                                                                                                     
За јуниоре У23 техника је штек од  9,00м до 13,00м и обавезно је храњење купицом. 

Одеђене су главне судије: Слободан Госта - У23, Виријевић Миланче - У18, Радовић Ненад - У14,                                                       
делегат је: Ненадовић Млађа.   

· Предвиђено је и полагање за судије у свим дисциплинама и то  05.07.2014. године. 

Ово је уједно и велика проба за домаћина за предстојеће Светско првенство за јуниоре које ће се одржати у 
Смедереву наредне 2015. године. 

· Обавештавају се сви родитељи да провере и припреме путне исправе своје деце која учествују на                      
Изборном првенству,  како не би дошло до проблема приликом одласка на Светско првенство које се 
одржава ове године у Холандији. 

Одлука 2.2:  једногласно је изгласано и усвојен је предлог да се Друга лига одржи у Новом Саду, у трајању од три 
кола у периоду 05.09, 06.09. и 07.09. 

- ООСР Шумадија је дала предлог да се Прва лига одржи у шест кола у складу са чланом 7. Правилника Савеза и                
то у периоду : 1.2.3. коло  05.09 до 07.09.2014. , 4.5.6. коло - од 03.10. до  05.10.2014.. Разлог је што се  26.08. (уторак) 
и 27.08.(среда) враћају учесници експедиције из Португала са Светског првенства за даме . 

Форум констатује да по Правилнику Савеза о броју кола одлучује Форум, и ако има прегласавања о томе одлучује 
Лига одбор ове лиге. Обзиром да нема прегласавања, Форум доноси одлуку да се Прва лига одржи у четири кола. 

Што се тиче предложених термина од стране Шумадије, они су неприхватљиви јер први  предложени термин се 
поклапа са одласком репрезентације сениора на Светско првенство у Хрватску, а други термин се поклапа са 
одржавањем Изборног првенства у дисциплини фидер. Форум је раније донео одлуку да се не поклапају термини 
такмичења у дисциплинама пловак и фидер јер постоје такмичари који се такмиче у обе дисциплине.                                  

Уступак је направљен тако што се такмичења одржавају од петка(29.08) до понедељка (01.09). Обавезни тренинг је 
четвртак - 28.08.2014. године. 

Одлука 2.3: Након краће дискусије Форум доноси одлуку да се Прва лига одржи на језеру Ћелије, у четири кола у 
периоду 29.08., 30.08., 31.08. и 01.09.2014. 

Одлука 2.4: Форум тражи од фидер заједнице клубова да доставе термине за одржавање прва два кола Изборног 
првенства и да се уклопе према календару Савеза. Пријаве за Изборно првенство да се пошаљу по Правилнику 
Савеза. 

3. ОСТАВКА МИЛАНА СЕКУЛИЋА НА МЕСТО ЧЛАНА ФОРУМА                                                                                                                         
Милан Секулић је поднео оставке на све функције у Савезу. Што се тиче његове оставке на место члана Форума, то 
место треба да се попуни.  

Одлука 3.1: Обзиром да ће се у скоријем периоду одржати Скупштина, где ће се попунити упражњена места 
чланова Управног одбора, Форум ће тада попунити место Милана Секулића. 

 

 

 



 

4. ОДЛАЗАК НА МЕЂУНАРОДНА ТАКМИЧЕЊА 

Што се тиче одлазака на међународна такмичења све припреме теку по плану. 

· За фидер репрезентацију су обезбеђене визе, извршена пријава екипе, плаћена котизација, авио карте, 
смештај, трајект.     

· За репрезентацију дама су плаћене авио карте, извршена пријава екипе, плаћена котизација и део 
смештаја.   

· За репрезентацију јуниора и кадета је плаћен део смештаја, пријава екипа биће након Изборног првенства и 
одлука селектора. Мора се убрзано радити на обезбеђењу превоза за репрезентације младих, тј. наћи 
најјефтинији и најбољи превоз који би одговарао нашим потребама.                                  

· За репрезентацију сениора је обезбеђен смештај.           

· Репрезентација у дисциплини шаран  је такође почела са припремама за одлазак на Светско првенство, које 
се одржава на њима познатој стази у Перуђи (Италија). 

Што се тиче одласка на Дунавско Јадрански Куп пријаве за учествовање су послали Риболовац из Новог Сада и 
Чигра из Крушевца, а Шумадија је усмено потврдила учешће уз обавезу да у току сутрашњег дана пошаљу 
попуњену пријаву. 

5. УСВАЈАЊЕ НОВОФОРМИРАНИХ ЗОНА                                                                                                                                                                                      

По  Статуту и Правилнику Савеза формиране су нове зоне.                                                                                                                                                    
Одлука 5.1: Форум једногласно усваја предлог новофoрмираних зона. 

Електронским путем је дана 05.маја на адресу Савеза стигао записник о ,,наводно“ одржаној седници Региона 
Север. Након прегледа Записника и прегледа документације од стране стручне комисије, Форум је констатовао да 
постоје неправилности и да се није поступало у складу са Статутом и Правилником Савеза.                                                                                 
На писане захтеве  и налоге од стране Савеза, за утврђивање веродостојности представника, појединци и 
организације нису дали никакве одговоре. 

Одлука 5.2: Форум налаже свим клубовима, чланицама Региона Север да формирају и одрже састанак Региона 
Север према Статуту и Правилнику Савеза, а по утврђивању коначног списка ,,активних организација“.                            
Форум региона мора да ради само послове одређене Статутом и Правилником Савеза, а делегати за скупштину се 
бирају и одређују на начин прописан Статутом. 

6. СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ЗА ЈУНИОРЕ 2015. ГОДИНЕ                                                                                                                                                             
Светско  првенство за јуниоре одржаће се у Смедереву 2015. године. Градско веће града Смедерева је 06. јуна на 
седници донело  одлуку  да град Смедерево учествује у организовању Светског првенства и да ће испунити све 
потребне услове. Иако је првенство следеће године морамо већ почети са организацијом и припремама.                                             
Одлука 6.3. Задужује се Форум Подунавске зоне да предложи тим за Светско првенство 2015, коме ће се                               
прикључити људи из Савеза и града Смедерева.                                                                                                                                                                                         

7.РАЗНО                                                                                                                                                                                                                                                    
Предлог ООСР Шумадије да Савез предузме одређене мере и тужи Горана Радовића  јер се годинама уназад 
представља као светски шампион.                                                                                                                                                                                           
Форум  је констатовао да је Горан Радовић био члан клуба који је био Светски шампион и да тај клуб одлучује о томе.                                                                                                      
О овом предлогу Форум није хтео ни да расправља јер то није у надлежности Савеза, а уколико Шумадија има                     
других сазнања која Савез не зна или су то друга законска решења, онда се налаже Шумадији да то достави Савезу. 

Састанак је завршен у 18,00 

Председник Форума: Ненадовић Млађа                      Записничар: Стојановић Јасмина



 


