
 

ДРАГАН БОШКОВИЋ 

САОПШТЕЊЕ ЧЛАНОВИМА САВЕЗА ПОСЛЕ НЕКОЛИКО ПИСАМА НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА 

МОМЧИЛА РОКСИЋА 

         После толико увреда које је М.Роксић упутио мени, Савезу, органима Савеза, члановима 

органа Савеза, после притиска и претњи које упућује, не пада ми напамет да се удубљујем у 

расправу са таквим људима као што је он, јер за то треба имати времена, треба нешто мрзети и 

имати намеру и циљ. 

         Мислим да задаци које имам у наредном периоду су много важнији за мене, Савез,  

риболов уопште, него да се преко друштвених мрежа расправљам са рушитељом Савеза и 

његовим навијачима.  

         Иако пратим све на друштвеним мрежама, или сам добро обавештен,  и знам углавном све  

о "активностима" појединаца и клубова, ја нисам ниједног тренутка хтео да коментаришем или 

критикујем било шта, јер треба бити врло реалан и једнак за све, или можда би требао да се 

ставим само на једну страну,  што за мене мислим да није у реду.                                                                                          

        Највише мрзим да се нека дешавања, користе за " личне потребе и намере"  па не желим , 

да уђем у " такво коло".  

       Нећу се спуштати на ниво речника дипл.маш.инг. М.Роксића, који се увек тако потписује у 

свим писмима и обраћањима. Па шта фали да је потписан и као наставник "Технологије 

машинске обраде на конв.машинама у машинској школи Панчево", ја њега могу само да ценим 

по томе шта је допринео Савезу и шта је крајња намера М.Роксића. 

       Али ипак написао сам овај текст (за оне који буду читали, извињење на дужини, али ја нећу 

касније досађивати ). 

       СВА ДОКУМЕНТАЦИЈА ( свих наведених писама, дописа, одлука итд.) БИЋЕ ОБЈАВЉЕНА И 

ПОСЛАТА СВИМ ЧЛАНОВИМА ОРГАНА.  

 

МОМЧИЛО РОКСИЋ већ годинама покушава да сруши САВЕЗ што се огледало у: 

-  Притиску код чланова органа САВЕЗА и организацијама и дисциплинама (секцијама) у Савезу; 

-  Покушају смена и неуспелог пуча у Управном одбору САВЕЗА и Скупштини САВЕЗА; 

-  Пријавом за инспекцијски надзор; 

-  Захтевом за ликвидацију САВЕЗА; 

-  Притиском на инспекторе и надлежне да се САВЕЗ ликвидира;  

-  Оснивањем новог риболовачког савеза. 

 



ОБЈАШЊЕЊЕ  

            Документ који је М.Роксић објавио на ФБ страници Шимано 3М под називом: Oдговор СРК 

„Shimano 3M“ УО Савеза после одлука са састанка 12.3.2016. је чист ФАЛСИФИКАТ у коме је 

М.Роксић убацивао и брисао делове текста који су њему одговарали. Он није смео ни једну реч 

да промени у документу, а он је променио пола текста. ( у прилогу је текст који је упућен УО, и 

текст који је објављен на ФБ страници 3М Шимано) .  

           Нећу да Вас враћам у прошлост, јер за то би требало много времена и писања, задржаћу се 

на најскоријим документима. 

           Документ који је М.Роксић послао Савезу 04.03.2016 где је написао < На самом крају 

предлажемо вам и могућност састанка нашег председника Момчила Роксића са 

представником или представницима (колико год) Савеза ради отклањања било каквих 

недоумица у вези овог предмета, или било чега спорног, а за то предлажемо просторије 

клуба „Шумадија“ из Крагујевца (чији је члан и наш председник) где би могао да буде присутан 

и њихов било који представник као члан највећег и најбољег клуба у Савезу у 2016. уколико они 

и ви то желите, или неко друго место. > 

           Било је договора представника клуба Шумадије и мене за састанак, који сам ја прихватио. 

Неколико дана касније, обавештен сам од руководства Шумадије да они одустају од састанка, 

јер је М.Роксић тражио додатне услове и помињао формирање новог риболовачког савеза.  

           Клуб Шумадија се оградио од његових захтева и намера. Он није члан Шумадије и није 

члан стручног тима овог клуба. (То исто представници Шумадије су поновили на састанку 

Форума који је одржан 18.10.2016.године ).   

           После дописа М.Роксића Управном одбору 18.04.2016 пали су сви његови докази да хоће 

разговор  са члановима органа Савеза, који  је он тражио.  Он је у том документу поново исписао 

гомилу његових напада на мене и Савез и на крају текста, уцењивачки, офирао своју главну 

намеру коју већ стално објављује на састанцима са појединим клубовима и дисциплинама:          

<  Уколико нас Савез 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. > 

           Ја, и сви чланова органа Савеза више нисмо имали потребе да коментаришемо овај  допис.   

           САВЕЗ неће да подлегне никаквим уценама, посебно не од човека који покушава да угаси 

и ликвидира Савез, па да уместо њега наметне свој РИБОЛОВАЧКИ САВЕЗ.                                                            

За оне који не знају то се већ дешавало са неким спортовима али и у риболову, са великим 

савезима а иста ситуација је била и 2002 године, са нашим Савезом, када је група људи 

покушала да " блокирани и задужени " Савез, замени новим националним Савезом.  

         Што се тиче М.Роксића, он је уствари постигао циљ, о њему се прича, сваки састанак наших 

органа се до ове године бавио његовим нападима, он покушава да финансијски угрози САВЕЗ, 

он измишља и из контекста извлачи оно што њему одговара, он објављује нетачне и 

непроверене податке на друштвеним мрежама  а ми до сад не одговарамо на то.  



   Нисмо одговарали на његове ФБ нападе: 

-  Јер наше одлуке са седница наших органа једино саопштавамо на сајту САВЕЗА а не преко 

друштвених мрежа (а тек од сада и на ФБ страници САВЕЗА  која је однедавно по инструкцији 

ФИПСед и Министарства почела са радом) ; 

Ј--  Јер чланови наших органа САВЕЗА неће коментарисати његове провокације, али неће у духу 

њихових професионалних обавеза као чланова Органа САВЕЗА, културног односа према свих 

члановима САВЕЗА, вређати, провоцирати или давати неке сувишне коментаре;  

-  Јер његова писања на његовим профилима ОТВОРИ ОЧИ, 3М ШИМАНО, М.РОКСИЋ, ТОП   

ФИШИНГ, нас не интересују а он и даље нека пише својим члановима и пријатељима на ФБ 

страници оно што они воле да чују, па нека и даље лајкују и шерују. 

 Али зато нећемо њему дозволити да руши САВЕЗ:  

 -  Јер његове намере су познате: Ликвидирање САВЕЗА; Формирање новог риболовног САВЕЗА; 

 -  Јер смо већ спасавали САВЕЗ од таквих као што је он. Спасили смо наше просторије у  

Београду, које су већ били одузели, спасили САВЕЗ од финансијског колапса (САВЕЗ је био 

блокиран за 2.750.000,00 динара, без динара финансирања од стране Министарства), без 

уређеног система такмичења, без међународне активности, под притиском одређеног броја 

корисника. 

 - Јер је он већ рушио своје послове, своје клубове; 

 - - Јер верујемо у наш САВЕЗ и поштујемо га и успећемо иако има непријатеље као што је он; 

           *** 

           Нажалост ми не добијамо никаква средства од риболовачких дозвола иако би то, по логици 

и по пракси скоро свих земаља у Европи требало бити. Сви ти савези у другим земљама имају 

много обавеза у вези са риболовом али имају и процентуално одређени финасијски приход 

који им помаже у свом функционисању.                                                                                                                                

Код нас је све накарадно, риболов не зна где се налази (ни у ком министарству - шета се по 

министарствима скоро сваке године), закон је направљен тако да уопште не третира 

риболовце, удружења, клубове, едукацију и много тога. Они ће признати своју грешку једног 

дана али се бојимо да не буде касно. Наш предмет је сада у Бриселу и надамо се решењу.          

           Ми једини можемо са нашом организацијом, огромним бројем тренера, селектора, судија,  

да испратимо комплетну едукацију и све у вези са обавезама које имају такви национални 

Савези. На такав начин се удружења, клубови враћају у живот,  јер имају своје "послове", своје 

обавезе. 

           Ми смо за све ово време урадили много и ставили наш САВЕЗ у врх Светских риболовних 

Савеза, били смо организатори чак 6 светских и европских првенстава (2005 – млади; 2007- 

карп; 2011- клупско; 2013 – европско; 2015 – млади; 2016 – фидер), и за све ово време добили 

похвале од свих челника светских организација, органа Републике и градских власти).      



 

      Нико нам није замерио за погрешно окренуту заставу ФИПСед, коју стално помиње М.Роксић  

(то је толико мало а урадили смо на крају све остало а то је МНОГО). и даље радимо и 

организујемо велика међународна такмичења (2017 светско ветерани и хендикепирани) ... и 

још много тога а јавност ће бити упозната.                                                                                                                                                                                     

А  кад неко нема шта да критикује онда се хвата и најмањих ситница.                                                            

            Има у његовим порукама, нападима толико контрадикторности, вероватно зависно када је 

који документ писао. Могао бих на сваку његову критику да одговорим, али немам толико 

времена као он, али ћу се само осврнути на неке. 

         *** 

       Нама је све јасно када М.Роксић каже у обраћању јавности да < Putokaz u organizaciji i 

ponašanju na takmičenjima i prema drugim ribolovcima Sveta treba da vam bude najveća ribolovačka 

manifestacija u Srbiji ikada održana, a to je Preston kup u Novom Sadu2016., a za koji su neki činili sve 

da do njega ne dođe, iz samo njima poznatih razloga.> 

       Тачно је, али разлози су познати и САВЕЗ није био за то, јер је та клупска спонзорска спортска 

приредба направљена само због Светског фидер првенства а угрожавала је одржавање првог 

фидер првенства Дунавско јадранских земаља, што се касније испоставило  да је тачно,  па ова 

ДЈП манифестација није ни одржана.  

      Ако су то његови истомишљеници у стварању НОВОГ РИБОЛОВНОГ САВЕЗА, онда ћу то и 

разумети а сва наша досадашња међународна и домаћа такмичења бацити у воду.                                                  

Зато њима желим што више таквих манифестација, нека клубови буду важнији од вашег Савеза. 

      У вашем новом риболовном Савезу направите хијерархију какву ви хоћете.   У ваше органе 

нека ставе све своје чланове 3М Шимано и по неког из тих других клубова, који то подржавају,  

који га добро познају, који му лајкују, па нека праве и даље Тубертини купове Панчево, можда 

заједно са некима такмичења у лову и риболову, или највеће риболовачке манифестације на 

свету као путоказе у организацији и такмичењу.  

     ***                                                                                                                                                                                                  

У нашим одлукама поткраде се и нека о којој треба да се каже која, али ниједна одлука није 

донесена да би се унапред направила грешка. Наиме поменули сте одлазак репрезентације У18 

на Светско првенство у Португал.                                                                                                                                         

Своју писану изјаву сам дао на сајту САВЕЗА а после писма мајке Александре а и због целокупног 

чланства јер М.Роксић и ову ситуацију покушава  да искористи " за своје намере".   

                         Ја се дивим младом такмичару АЛЕКСИ БРКИЋУ, који се поред свих напора, болова 

такмичио оба дана и помогао репрезентацији. Иако није морао, јер га нико није терао на то, 

он је помогао репрезентацији да заврши такмичење па је за мене он наш победник и 

захваљујем му се на томе. 

грешку                        

                                                                                                                                                                       



                           *** 

                          Што се тиче опадања чланства, опадања броја младих такмичара, наравно да је то тачно али 

чија је то кривица (од једног дрвета он не види шуму, или опет стоји неко иза њега, као и до 

сада). 

      На Конгресу ЦИПС и ФИПСед је констатовано да број младих такмичара опада и поред 

огромних средстава који се одвајају за младе. Сваке године све је мањи број екипа које долазе 

на светска првенства и тај број пада. 

      У нашој земљи генерално пада број спортских организација у свим спортовима и он је 

преполовљен у односу на 2010 годину. 

      Што се риболова тиче, Закон о одрживом развоју рибљег фонда, неки корисници и људи из 

одсек за рибарсво ( то су увек исти људи било у ком да се министарству налазе ) су главни 

кривци за финансијски колапс клубова јер исти клубови немају могућност функционисања а 

самим тим и финансирања такмичарског спорта и младих. 

      По њима Корисници никако нису смели бити клубови (удружења), укинута је чланска карта, 

смањена провизија клубовима за продају дозвола.                                                                                                           

У Словенији су ту своју грешку признали и вратили удружењима управљање водама, а у свим 

земљама у овом делу Европе и у земљама бивших Југословенских република, Савез и његови 

чланови (удружења) су активни актери прављења закона, једино су удружења корисници, само 

Савез  врши едукацију риболоваца и много тога још.  

Код нас су поменути, све променили и наравно да нам риболов иде у суноврат, а самим тим јер 

немају финасијска средства, клубови се гасе а онда нема ни нових риболоваца, ни младих ни 

такмичара.  

       Поред тога, задњих година, иако смо узлазно повећавали број заинтересованих младих 

такмичара у камповима, покушајем ликвидације Савеза са ваше стране, ви сте нама ускратили 

право на добијање финансијских средстава за кампове у износу од 1.000.000,00 дин у укупном 

износу за године 2015 и 2016.                                                                                                                                                      

     Одлука Министарства спорта гласи: стављање Програма ван разматрања, због тога што 

носилац програма - Савез , не може да буде у поступку ликвидације, стечаја, под привременом 

забраном обављања  делатности.  

      М.Роксић је знао за то и имао је намеру да финансијски  нашкоди Савезу.  

      Међутим уз помоћ врло озбиљне адвокатске канцеларије и наравно разумевања људи у 

Министарству, који су препознали проблем, решено је финансирање Савеза у редовном 

програму али нису финансирани кампови младих (па их нисмо организовали  у 2015 и 2016 

године) и нису финансирани: Светско првенство за младе и Светско фидер првенство.                                                                    

     Због тога слободно могу да кажем да је М.Роксић "украо" кампове деци и  директно 

"оштетио" Савез за 6.000.000,00 дин. планираних и очекиваних средстава за 2015 и 2016. 

годину. 



       

Наравно, да се М.Роксић брани нападом, да је "уже руководство криво", напад је најбоља 

одбрана, али о њему знамо све али и остали треба да знају које су му намере: ДА ЛИКВИДИРА 

САВЕЗ и да уместо њега постави НОВИ РИБОЛОВАЧКИ САВЕЗ .       

    *** 

      Тај његов покушај ликвидације Савеза, и поред великог броја жалби, писама инспектору, 

министарству, судовима није успео, ево после две године од његовог захтева. 

      Писци новог Закона и челници министарства су у новом Закону о спорту избацили услове за 

ликвидацију које је он навео.                                                                                                                                        

      Основно је, он може да мрзи све нас, може да уради шта хоће, али да Савез који постоји 65 

година ЛИКВИДИРА и да уместо њега постави НОВИ РИБОЛОВАЧКИ САВЕЗ, то је велика 

срамота. 

     *** 

Адвокатски трошкови које смо ми имали у случају М.Роксић (жалбе, тужбе, молбе, захтеви,  

дд достављање докумената, састанци са надлежнима из Министарства, Спортског савеза Србије  су 

за  за нас много велики.  

Али, сва писма, дописи, документи који се добијају од М.Роксића, али и сва документа,                                  

од одлуке наших органа Савеза се проверавају у адвокатској канцеларији. 

У случају његове претпоставке зашто га нисмо тужили, обећавам да ће и то доћи на ред,                                                 

к   (М.Роксића још нисам тужио ни за његов лични дуг - продавнице према мени) , али сада има                                                  

мнмного већих  приоритета  а и тренутно финасијски план, за те активности нам то не  дозвољава.    

    *** 

Да ли знате, да својим наводним "преносом уживо" на ФБ страници, поред тога што је то 

видео наш риболовац у Србији,  директно је сваки резултат "сервирао" и нашим противничким 

екипама.  Па он то једноставно скине са ФБ странице неког његовог пријатеља - такмичара из 

Русије, Словачке, Словеније, Чешке итд и убаци на своју ФБ страницу.                                                                                                                                                                               

Било је случајева да наводно прође неки списак Пољака и на њему се уписују "као" резултати на 

тренинзима а да се не "објављују" резултати његове репрезентације (Пољске).                                             

Наравно да је и М.Роксић објављивао те "резултате".                                                                                       

То су тако непроверени резултати (бруто, са кофом, без ње, чеп, колико сати се риба броји, и 

убаца у чуварку, селекторско наменско пецање).                                                                                                                

Много је битно, када неки Рус, објави да су они ловили од нпр. 11- 15 кг и то наши такмичари 

виде на својим телефонима. Депримирајуће, јер ми смо имали другачију тактику, намеру.                        

А то објављивање увек није тачно, непроверено је , негде и са намером и није под истим 

условима. 

Чак су се неке репрезентације захваљивале мени што од М.Роксића добијају резултате.                        



Ми у својим тимовима имамо људе који прате сваку репрезентацију, и сваком тренутку знамо 

стање на такмичарској стази, за то нам не треба ФБ. 

М.Роксић је наше резултате скидао са ФБ страница других репрезентација, појединаца, чак је он 

слао неке људе да добију информације наших репрезентација. 

СРАМНО:  Због тога слободно могу да кажем да је М.Роксић НАЈВЕЋИ "ИНСАЈДЕР" 

РЕПРЕЗЕНТАТИВНОГ ТАКМИЧАРСКОГ СПОРТСКОГ РИБОЛОВА,  јер је својим деловањем 

директно наносио штету нашим репрезентацијама. Да ли то ради ненамерно или из неких 

разлога, ја нећу да коментаришем, а ви просудите сами. 

       Ми смо покушавали да неке информације (што се тиче резултата и наших тактика), 

сакријемо од других.                                                                                                                                                                                  

ФБ страница нашег Савеза, као званична, ће убудуће објављивати све што је битно за наше 

репрезентације на Међународним такмичарима, али за то ће бити неко задужен. 

        *** 

 ***            Седиште и Просторије Савеза се налазе у Београду у улици М.Миловановића 4 на 1 спрату. 

За њих смо платили све трошкове који месечно следују за одржавање али и све дугове који нису 

плаћани од 1999. године, које смо наследили, чак и дугове које је оставио Савез Београда ( неке 

дугове: грејања, воде, комуналне услуге смо у репрограмирању плаћали до 2014.године), али 

смо све платили и Савез нема никаквих дугова ни према физичким ни према правним лицима. 

То су исте оне просторије у које је М.Роксић, улазио као члан УО Савеза. 

Ја као председник Савеза, функционишем из Крушевца, јер ту живим и радим. Користим све 

радне и људске капацитете у Крушевцу да би се огромни послови које има Савез завршили 

законски и на време (према Светским организацијама, Министарству, Спортском савезу Србије, 

Републичком заводу за спорт, антидопинг агенцији, свим члановима, свим такмичарима, 

појединцима, тимовима, секцијама).  

Дуго времена просторије у Београду, су биле у "спору", нису биле у функцији, није било ни    

s  струје ни воде. (углавном због дугова). Просторије у Београду су годинама биле "навлажене"      

r  различитим изливима воде и канализације.  

Иако смо имали одлуку свих органа о издавању, продаји и(или) замени просторија ми смо 

увек желели да "сачувамо " просторије и поред великих трошкова и надали се да ћемо једног 

дана их средити. Највећи успех је што смо успели да их "вратимо" и сачувамо.    

Лоша ствар је што су просторије "празне". Покушаји издавања просторија више пута су 

пропали углавном због великог улагања у њих.                                                                                               

Прошле године је архивирана комплетна грађа Савеза.  

План је да у 2017 години се део простора реновира (зависно од финансијских могућности),  

да би могло да се функционише  и ради. Тренутно се ту одржавају неки састанци у току године.  

 



*** 

  Све моје одлуке су валидне, образложене, прошле су све органе Савеза, сва радна тела, све    

ko контроле, ревизије.  

  М.Роксић између осталог помиње одлазак на Конгрес 2013 године.                                                                        

  Одлука о одласку на конгрес у Лисабон је донета на састанку органа Савеза.                                            

ИiIИшли смо из више разлога али најважнији су: Избори у ЦИПС, ФИПСед и ФИПСмouche, да                   

не не дозволимо пријем Косова у ове организације и да потврдимо наш пријем у ФИПСмouche.                                                                                                                                                                         

Св Све е ово је синхронизовано са Министарствима. Уосталом сви ови трошкови су рефундирани                                      

ал али приказани у финансијском извештају за 2013. годину. 

***  

М.Роксић, намерно "подбада и провоцира" дисциплине и секције Савеза о нзв. 

неравноправности и незаступљености, што уопште није тачно и треба да га буде срамота што на 

овакав начин скупља неке поене.                                                                                                                                                    

Ми сваке године уводимо нове" дисциплине и категорије". и то ће бити и у 2017. години. 

Тренутно активне дисциплине су Пловак, Фидер, Мушица, Карп и Б.Бас. 

Свако у старту уласком у Савез зна шта може да очекује, па и " финансирање" и временски 

рок условног посматрања рада те дисциплине (секције).                                                                                                       

Много би теже било за све дисциплине, да их одбијемо при пријему. У том случају, створило 

би се незадовољство. 

Развијање дисциплина је нормална појава и у ових неколико година однос броја 

риболоваца у различитим дисциплинама се мењао и биће ту промена и у будућности.                                 

Неке дисциплине, сваке године имају проблем "опстанка", али свима помажемо да минимални 

број клубова (секција) и такмичара постоји.                                                                                                                           

Што се тиче дисциплина (секција), битно је да радимо по врло уређеним правилима, 

Правилницима о раду тих дисциплина и Правилницима о такмичењима у тим дисциплинама. 

Финансирање се договара на састанцима органа у зависности од финансијских средстава и 

приоритета.  До сада, средства за међународну активност и одлазак на међународна Светска и 

Европска такмичења нисмо добијали од Министарства. Ми укупна средства која добијамо за рад 

Савеза опредељујемо између осталог и за одлазак репрезентација. Она су углавном иста сваке 

године и уопште се не повећавају, повећањем дисциплина и категорија у нашем САВЕЗУ. 

        Што се тиче, дисциплине пловак, она је била једина дисциплина нашег савеза дуго година. 

(тако је било и у ФИПСед, па је и остало да се то у наредном периоду  регулише и дефинише). 

Како се буду развијале остале дисципине и "добијале" своје категорије, тако ће се и број 

такмичења повећавати и у тим дисциплинама. Можда неко мисли да неким другим 

дисциплинама треба "више". Чак и представници дисциплине ПЛОВАК, мисле да није у реду да 

једино ПЛОВАК као дисциплина нема своје делегате као дисциплински сродни савез у 

Скупштини (уз напомену да из такмичарских зона долазе појединци који представљају зоне, без 

припадности из које су дисциплине, и не мoрају да буду из дисциплине пловак).                                                                                                                                                                                        



То нам предстоји да врло јасно дефинишемо, избалансирамо, на основу свих параметара а 

посебно масовности, броју клубова и категорија.                                                                                                                   

Те корекције ће бити у новом Статуту у и што се тиче чланства, делегирања, функционисања и 

управљања. 

*** 

Поред тога треба да буде срамота М.Роксића што "намерно" издваја одређене клубове , 

вероватно самоиницијативно а за своје "намере".                                                                                                                     

Савез и Ја се захваљујемо свим клубовима који су учествовали у организацијама домаћих 

такмичења али и свим међународним за све ове године.  

Захваљујем се и свим појединцима који су својим радом, учинили да све буде организовано. 

Није било увек све лако и једноставно, али сваке године све је озбиљније са тенденцијом још 

бољег напретка.  

       ***                                                                                                                                                                                 

Што се тиче М.Роксића свих ових година:                                                                                                                         

- Претио је тренерима, такмичарима;                                                                                                                            

- Од њих тражио да бојкотују репрезентације;                                                                                                                          

- После тога је исте људе називао издајницима;                                                                                                                            

- Покушавао је да намешта резултате, чак у то увлачио децу; 

До скора, на сваком нашем састанку смо причали о њему и његовим "глупостима".                                                                                                         

Прошле године у ово време нас је "замајавао" око пријаве за семинар тренера на Сајму 
спорта 2015 године.  Можда хоће, можда неће, па се онда пријави,  ми онда М.Роксића  
пријавимо Спортском савезу Србије , онда се он не појави са разлогом неодложних 
обавеза на Факултету али ће он имате важне састанке на том сајму спорта са важним 
људима.                                                                                                                                                                                       

А што се тиче личних података које је навео на ФБ и они нису тачни. 

- М.Роксић је члан стручног тима репрезентације био само у селекцији сениора у 2011 
години (Европско - Пољска, Светско - Италија - када је његов син био у тиму и то на моје 
инсистирање код в.д.селектора сениора Р.Бицока, јер ме је М-Роксић молио да буде у 
стручном тиму. Какав је његов допринос на тим такмичењима?                                                                                         
Довољно је  да више никада нисте били предложени ни за једно такмичење.                                        
Није тачан његов навод  "да је био члан стручних тимова свих селекција". 

- Два пута : 2009 и 2011 године је као члан стручног тима Спорткомерца био државни 
првак  (мада нема писаних трагова, јер се његово ангажовање води од тренутка када је 
његов син постао члан Спорткомерца као јуниор и то од 2007 године).                                                              
Био је на Светском клупском првенству у Пољској 2010 са тимом Спорткомерца ( одакле 
су се једва вратили у земљу). После овога и Спорткомерц је "угасио" и више нема никакву 
активност.                                                                                                                                                    



Свака част тадашњем Спорткомерцу и власнику Зорану Петковићу, али М.Роксић не може 
приграбити титуле и туђе резултате које је Спорткомерц ранијих година освајао.                                
Зато није тачан податак који М.Роксић износи у својој биографији и својим писмима на 
ФБ, "да је био шест пута државни првак".  

- Навео је да је власник и главни одговорни уредник часописа Топ фишинг. Колико ми 
имамо информацију тај часопис не излази већ дуго времена.  Занатско трговинска радња  
Ромарк 3М у оквиру које је излазио магазин Топ фишинг је угашена 28.09.2012. године и 
брисана је из  регистра - Решење АПР 98202/2012 од 01.10.2012.године. Тако да је и 
податак да је он власник и главни одговорни уредник часописа није тачан, јер он је то био 
у магазину који сада не постоји.(угашен је). 

Е сада је решио после својих "великих пословних и такмичарских" резултата да се мало 
поигра са Савезом па да и ми мало "угасимо"наше постојање. Истовремено жели да 
позове своје пријатеље на ФБ, покушавајући и њих да "увуче" у све то. 

Нека они сами размишљају о томе. То је њихова ствар.  

Нека свако размисли да ли ће у САВЕЗ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ, као надлежни 
национални савез или ће у НОВИ РИБОЛОВАЧКИ САВЕЗ  М.Роксића и његових 
"разбијача". 

На крају, мишљења о САВЕЗУ, органима САВЕЗА и члановима органа САВЕЗА, процене 

рада САВЕЗА, М.Роксића уопште нас више не интересују; 

Мислимо да оно што радимо је добро. И велики број риболоваца тако мисли.                                       

Ми допуњујемо садржаје,  дисциплине, категорије и допуњаваћемо стално.                               

То нам је обавеза.   

Не заборавите:                                                                                                                                                                     
М.Роксић је заступник организације која је искључена из Савеза а којој су суспендована 
сва права до одлуке Скупштине по његовој жалби.                                                                                                 
Уз напомену да  члан органа Савеза може бити само лице које је обухваћено 

ингеренцијама Савеза и чланова Савеза. 

ЖЕЛИМ ПУНО "ТЕШКОЋА И МУКА" М.РОКСИЋУ У ФОРМИРАЊУ НОВОГ РИБОЛОВАЧКОГ 
САВЕЗА.  

                                                                  Ако имамо непријатеље, то је доказ да имамо заслуге   Ibzen 

                                                                                                                                                              Драган Бошковић 

председник  

Савеза спортских риболоваца Србије 

 


