
 

СРК „Shimano 3M“ основан 2005.Жарка Зрењанина 43, 26000 Панчево 

Савез спортских риболоваца Србије 

 

Поштовани 

Ево конкретног конструктивног предлога и евентуалног дневног реда састанка који је склон изменама, 

уколико имате другачије мишљење 

1. Ко је крив и због чега се такмичари СРК „Shimano 3M“ не такмиче2 године, докази и аргументи. 

2. Зашто je избачен СРК „Shimano 3M“ из Савеза од стране УО, аргументи и докази. 

3. Зашто се пишу неистине да је СРК „Shimano 3M“ крив за не добијање наводних 6.000.000,00 

динара за финансирање Савеза у протекле скоро 2 године, зашто намерно дезавуишете 

риболовну јавност, докази и аргументи. 

4. Сва кршења закона о Спорту и Статута Савеза од стране органа Савеза од априла 2012. до 

данас. (Стање у Савезу данас) 

На састанку предлажемо да отклонимо уколико има недоумица око следећег 

1. Да ли је ово тачно или није и ко треба да сноси одговорност.  Предлажемо да то 

утврди Дисциплински суд Савеза уколико је именован председник и може да се састане. 

Наиме прошле године смо крајње противно статуту искључени из чланства у Савезу,а поготово 

Момчило Роксић кога нисте могли ни по ком основу да искључите из Савеза ( што сте касније и 

показали, пошто то искључење даље ни не спомињете, ваљда је било јасно да нема никаквог основа 

за тако нешто) на састанку Управног одбора 17.03.2015. одлуком 2.1. и тиме сте нам нанели јако 

велику штету по клуб и све његове такмичаре који су желели да се такмиче те године за свој клуб СРК 

„Шимано 3М“.  

Наиме,том одлуком забранили сте(противно статуту) нашим такмичарима учешће на такмичењу за 

свој клуб, већ сте их упутили на друге клубове па чак и Савез, да се под њиховим именом такмиче. 

Увидели сте касније да је то било против статута што сте и сами призналиОбавештењем о постојању 

услова за искључење коју сте хтели да прикажете неупућенима да сте у ствари њу донели тог 

фамозног датума 17.03.2015. а не одлуку о искључењу, коју сте завели 24.04.2015. а ми добили 

28.04.2015. Ово сте урадили тек после нашег инсистирања на слању решења по којем смо искључени. 

Тада су наши такмичари већ били регистровани за други клуб и то у знатно мањем броју, само тројица 

од 10 колико смо их имали ранијих година у дисциплини фидер, а колико је желело да се такмичи и 

2015. као и један такмичар из дисциплине Мушица који је узгред постао првак Србије у тој 

дисциплини за 2015. али на жалост нашег клуба под именом другог клуба. 

2. Да ли је ово тачно или није, и ко је за то крив? 

Пошто смо добили, овога пута валидну, одлуку о искључењу и то 18.12.2015. а Управни одбор ју је 

донео 28.11.2015 највероватније за време сајма спорта на неком неформалном састанку Управног 

одбора пошто нема нигде трага да сте имали званичан састанак и нема никаквих јавних одлука са 



таквог неког састанка осим што сте нама презентовали да сте донели одлуку а не да сте имали и 

састанак приликом доношења одлуке. Зашто покушавате да фалсификујете датуме и документа која 

сте када донели, када се јако добро зна који сте документ када донели и послали. 

Јако нам смета што сте ову своју „одлуку“ послали тек 16.12.2015. а видимо да сте је наводно донели 

28.11.2015. што је 18 дана раније, ми смо је добили 18.12.2015. само четири дана од дана када је 

заказана скупштина и тиме сте онемогућили да се на дневном реду скупштине нађе наша жалба 

Скупштини а поводом нашег искључења из чланства Савеза.  

Када смо већ код ове скупштине о њој не знамо ништакао члан Савеза а мислимо и велика већина 

чланова Савеза, ни који је дефинитивни дневни ред био што је иначе статутарна обавеза 

Председника по члану 39. (узгред у том члану има грешка у петом ставу пише делегат уместо 

председник, па би било добро да се измени) да се истакне 3 дана пре скупштине јавно на сајту савеза, 

ни који су закључци са ње, због којих се уосталом и сазива Скупштина и обавезујући су за све чланове 

савеза, ни ко су били делегати на истој поготово нови који су морали за буду изабрани уместо ново 

изабраних чланова Управног одбора на скупштини од 6.12.2014. нити како су изабрании тако даље. 

Да ли је Надзорни Одборна скупштини у свом извештајууказао на кршења Закона о спорту,статута 

Савеза на који смо им указивали у току годинеитд, пошто се нису удостојили да нам одговоре на 

нашедописе њима. 

3. Да ли је ово исправно и ако није зашто ? 

Тражимо од надлежногоргана Савеза да донесе јако брзо одлуку ( а знамо да то они могу ако наравно 

хоће, пошто све могу ако хоће и ако је у њиховом интересу, а ово јесте у обостраном интересу) о 

нашем чланству и то предлажемо да буде позитивна, односно да не будемо искључени и да што 

пре уђемо у процедуру добијања фактура за редовно чланство у Савезу за 2015. и 2016. 

годину и да што пре лиценцирамо наше такмичаре који нису већ прешли у неки други клуб, 

а доста их је који су прешли, за такмичење у овој години, као и судије и тренере.  

Уколико не урадите то хитно а већ нисте и колико видимо нећете, бићемо онемогућени да се две 

године такмичимо за редом чиме нам наносите веома велику штету као и Савезу ( не плаћање две 

чланарине, лиценци за такмичаре, судије и тренера) због неучествовања наших такмичара а не 

нашом кривицом.  

4. Зашто сматрамо да треба да донесете позитивну одлуку о нашем не искључењу.  

Наиме у образложењу Управног одбора Савеза о искључењу нашег клуба из чланства није наведена 

ама баш ни једна противправна радња клуба према Савезу, није наведен ни један једини члан 

Статута Савеза који смо прекршили  већ уопштено наводите да смо прекршили статут при том не 

наводећи који његов члан и како. 

Да разрешимо да ли сте изнели или нисте, било коју против правну радњу нашег клуба против Савеза 

и који смо члан Статута Савеза прекршили и како? И ово ако треба нека одмах утврди Дисциплински 

суд! 

5. Да ли сте ово тражили или нисте и да ли је тачно ово што ми сматрамо или није, и зашто? 

Управни одбор је тражио од нашег клуба да отклонимо неправилности у раду за које ми сматрамо да 

их није ни било и тражио је да повучемо све иницијативе и налоге поднете пред спортским 

инспектором и другим јавним овлашћењима везано за Савез. Ово друго сматрамоданије 

противправно нити против Статута и због тога се не можемо и не смемо никако кажњавати, нити било 

ко други.Тиме смо хтели све најбоље Савезу и свим њеним члановима и чланицама а не супротно. 

Због овога наш клуб није изазвао никакву штету нити је штетио угледу Савеза, већ супротно. 



6. Да ли је тачно што ви тврдите и како доказујете да смо ми криви што је Савез наводно 

оштећен за 6.000.000,00 динара а не Савез, тачније одговарајући органи Савеза, и од кога и 

због чега сте претрпели многе непријатности и да ли сте их заслужили?  

Зашто се не жалите или тужите оне који су вам против правно укинули ова средства, наш клуб 

није сигурно, а није ни кривац што их нисте добили и немојте да дезавуишете чланове Савеза у 

вези овога. Нека дисциплински суд и ово утврди ако је потребно а ми мислимо да је ту све 

сасвим јасно само се изиграва истина. Уколико ово не престане мораћемо противно својој вољи 

да обавестимо инспектора спорта шта нам се инпутира од ваше стране, и да узме учешће у 

разрешавању ко је крив за оштету Савеза коју ви наводите.  

7. Да ли је ово тачно или није и зашто није? Да ли је потребно да наведемо сва кршења статута 

од стране одређених органа савеза, или само најозбиљнија ? 

Ми смо повукли неке тужбе а неке нисмо ни поднели због високих трошкова (за нас високе) тужбе за 

одлучивање ништавности одлука органа савеза који нису у складу са Статутом а којих је било јако, јако 

пуно.  

Што се тиче повлачења иницијативе пред спортским инспектором то нисмо ни могли и да смо хтели 

да повучемо јер је то ствар инспектора да ли је и штаутврдио,и шта ће учинити пред судовима, ми ту 

немамо никакву законску основу мешања.  

8. Зашто ми тражимо да наставимо чланство у Савезу како ви кажете да ми кажемо „који не 

функционише у складу са законом“. 

Прво, да би се наши такмичари могли такмичити на званичним такмичењима које организује Савез 

и тиме испунили смисао постојања били ког спортског КЛУБА,  поседовање речи клуб у свом 

имену који је само уз званична такмичења у складу са Законом о спорту. Тражимо, да би се 

изборили унутар Савеза да ради боље, транспарентније и  да не крши свој Статут а камоли Закон о 

спорту, а у интересу свих чланова и чланица Савеза. Ако је потребно поново ћемо навести које сте 

чланове Закона кршили иако смо убеђени да ви јако добро знате који су то чланови и да сте их 

кршили. Савез треба да ради много праведније према свим дисциплинама него што сада ради, 

треба уредити правилнике о раду свих дисциплина, где мислимо и на пловак,исто, што сада 

никако није случај, чак је запањујуће колико су различити документи који уређују рад дисциплина 

гледано појединачно и има ту пуно да се ради да Савез буде онакав какав може без обзира на 

кризу уземљи.  

Уколико нас Скупштина Савеза искључи из чланства сигурно ћемо се жалити Суду. Ако којим 

чудом суд одбије нашу жалбу учинићемо оно што упорно не желимо а то је, да ћемо 

бити једни од оснивача НОВОГ  РИБОЛОВНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ.         

Тада ће сигурно доћи до нових потреса међу Савезима и риболовцима (а потребно је супротно) 

што никоме није потребно у овом тренутку(када је од две Друге лиге југ 12 и север 6 клубова 

остала једна Прва од 14-15. клубова, када је од два међурегиoна по 42 такмичара остао један 

међурегион од 42 такмичара, и да не спомињем број дама и број деце у млађим категоријама, 

укратко, када је Савез у великим проблемима),али ће нам то на велику нашу жалост бити једина 

могућност за борбу за бољи и праведнији Савез свих спортских риболоваца у Србији. 

Ево због ових несугласица и због мишљења да треба да се отворено говори о свему овоме унутар 

овога Савеза и много тога још, мислимо да треба да се одржи састанак представника клуба  

„Шимана 3М“ који желите да искључите и представника Управног одбора или и чланова 



Надзорног одбора или члана или чланова Дисциплинског суда и представника великих клубова из 

свих региона или кога још треба или не треба по вашем мишљењу. 

 

Искористио бих прилику када вам се већ обраћам да Вас питам како да ја добијем лиценце за 

судију у дисциплини пловак као и за дисциплину фидер и како да добијем лиценцу за тренера за 

ову годину, пошто је ситуација таква каква је са клубом „Shimano 3M“ а по мени ове лиценце не би 

требале да имају везе са клубом већ су везане за одређену особу и његову квалификацију за то.  

Замолили бих Вас да јавно напишете адресу на коју може да се пријаве дисциплинске пријаве, 

односно тужбе Дисциплинском суду савеза уколико он постоји односно уколико се формирао 

дисциплински суд са председником на челу. Ово нисте урадили већ четири пуне године а то вам је 

статутарна обавеза.   

Унапред захвалан на брзом одговору. 

У Панчеву18.априла 2016. године                                        Заступник СРК „Shimano 3M“ Панчево 

дипл.маш.инг. Момчило Роксић 


