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ЗАПИСНИК СА РЕДОВНОГ ЗАСЕДАЊА ФОРУМА 

Састанак је одржан у уторак, 07.марта  у Крушевцу, са почетком у 12:00.                                                                                               

Састанак је отворио председник Форума Александар Краусовић и констатовао  да су присутни чланови:  Небојша 

Илић, Саша Јаковљевић – представник фидер дисциплине, Александар Поповић – представник блек бас дисциплине, 

Радослав Стругар, Предраг Веслигај, Гордана Рајић, Лепомир  Ђорђевић – представник шаранске дисциплине и 

Драган Бошковић – председник Савеза.  Састанку нису присуствовали Владисав Тодоровић - представник мушичарске 

дисциплине  и Ненад Радовић из оправданих разлога. 

Предложен је дневни ред: 

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРЕТХОДНЕ СЕДНИЦЕ ФОРУМА; 
2. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ТЕЛА  (предлог промене система такмичења за млађе категорије) 
3. СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА У 2017 ГОДИНИ допуна; 
4. КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА 2017 - одређивање такмичарских стаза; 
5. МЕЂУНАРОДНА АКТИВНОСТ (извештај стручног тела); 
6. СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У СРБИЈИ 2017 ВЕТЕРАНИ И ХЕНДИКЕПИРАНИ; 
7. КОНКУРСИ:   - за добављаче мамаца на Светском првенству за ветеране и хендикепиране; 
                                      - за издавање површина за риболовачки прибор и исхрану на Светском првенству за      
                                         ветеране и хендикепиране:   
8. ПРАВИЛНИЦИ САВЕЗА; 
9. РАЗНО 

Усвојен је дневни ред. 
 

    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 21.01.2017.год. 

     2. Извештај Стручног тела ( предлог промене система такмичења за млађе категорије)                                                                                                                             
Након састанка Стручног тима одржаног у Параћину дана 15.02.2017.год. и задатака који су имали селектори и 
тренери млађих категорија у вези проверавања и стварања реалних услова одласка репрезентација У15, У20, У25 на 
Светско првенство које се ове године одржава у Ирској, Стручни тим је донео одлуку да не постоје услови  за учешће 
на Светском првенству у Ирској 2017.год. ни за једну репрезентацију млађих категорија.  Ова година мора да нам 
послужи за дубинску реорганизацију у млађим категоријама како би се дугогодишњи процес осипања квантитета 
младих такмичара зауставио. КОнкретно ће се млађим категоријама посветити велика пажња, чланови Стручног тима 
ће на терену бити прави скаути и борити се за сваког младог такмичара. Неопходно је такмичаре кроз овогодишње 
Државно изборно првенство припремити за Светско првенство за млађе категорије које ће се одржати 2018.год. у 
Италији. 

 

 



Зог свега наведеног Стручни тим, предлаже Форуму да размотри  следеће предлоге: 
1.  Систем Државног изборног такмичења за млађе категорије у овој години прилагодити одласку на Светско 
првенство 2018.год. 
2.  Омогућити млађим категоријама одлазак и учешће на Балканском првенству  2017.год. Трошкове учешћа на 
Балканском првенству да покрије Савез. 
3.  Обавезати се одлуком, да одлазак и учешће на Светском првенству за млађе категорије 2018. год, буде 
финансиран и средствима из 2017. године по одбитку трошкова за ДЈП (балканско првенство). 
4.  Да се и ове године настави пракса да у тимовима  репрезентација сениора и дама  које учесвују на Светским / 
Европским првенствима буде прикључен и такмичар из млађих категорија.   
 
Након краће дискусије Форум доноси следеће одлуке: 
Одлука 2.1. Форум прихавата одлуку Стручног тима да млађе категорије ове године не учествују на Светском 
првенству у Ирској;                                                                                                                                                                             
Одлука 2.2. Форум доноси одлуку  да  Државно изборно првенство за јуниоре У20 иУ25 које ће се одржати ове 
године буде изборно првенство за наредну годину. Ове године одржаће се 6 (шест) кола Државног изборног 
првенства за избор репрезентације за 2018. годину;                                                                                                                                  
Одлука 2.3. Форум доноси одлуку да учешће млађих категорија на Балканском првенству  буде на терет Савеза, 
без плаћања доплата од стране такмичара;                                                                                                                          
Одлука 2.4.  Форум досноси одлуку да сва средства намењана ове године за одлазак млађих категорија на 
Светско првенство , буду пребачена у фонд репрезентација млађих категорија за наредну годину по одбитку 
трошкова за Балканско првеснтво;                                                                                                                                                                                                                      
Одлука 2.5.  Наставити са праксмом  ,,убацивања,, млађих такмичара у тимове репрезентација сениора/дама   

       3.  Систем такмичања у 2017.год. - допуна 
 

Систем такмичења у 2017.год. остаје исти, без промена. Обзиром да је Форум донео одлуку да овогодишње Државно 
изборно првентсво за млађе категорије буде избор за репрезентације наредне године  Форум је утврдио старосне 
границе. 
Одлука 3.1. Форум доноси одлуку о стросним границама млађих категорија: 
       -  Кадети У15 -  у години пре Светског првенсвта не пуне 15 година , односно не старији од 14 година; 
       - Јуниори У20 - у години пре Светског првенства не пуне 20 година, односно не старији од 19 година; 
      - Јуниори У25 - у години пре Светског првенства не пуне 25 година, односно не старији од 24 година. 
                                                                                                                  

       4. Календар такмичења  2017 – одређивање такмичарских стаза 

По молби клуба Ибар из Косовске Митровице да се помере датуми одржавања прва три кола Прве (мастер) лиге 
одлучивао је Секретеријат Форума.  Секретеријат је одлучио да  постоје услови за промену термина одржавања Прве 
(мастер) лиге, али уз промену термина  одржавања и неких других такмичења.  
По расписаном конкурсу за избор стаза и домаћина такмичења  Форум је  након краће дискусије утврдио коначан 
Календар такмичења са  одређеним стазама и домаћинама такмичења. 

Одлука 4.1. Форум доноси одлуку о промени термина одржавања  прва три кола Прве Мастер лиге, прва два 
кола Државног изборног првенства за даме, и Региона ( Север,Центар, Београд, Исток и Југ);                                                    
Одлука 4.2 Форум усваја Календар такмичења за 2017.год. са одређеним такмичарским стазам и домаћинима 
такмичења;                                                                                                                                                                                                                   
Одлука 4.3 Форум обавештава све чланице које нису извршиле пријаву активности за текућу годину  да је 

крајњи рок за пријаву активности 15.03.2017.год. Након овог термина  чланице неће бити у 

могућности да врше пријаву активности;                                                                                                                                                                                              

Одлука 4.4 Форум обавештава све чланице да су у обавези да доставе Савезу  у року од 15 дана од дана 

усвајања новог усаглашеног Статута – Статут  као и  фотокопију решења АПР о регистрованом Статуту; 

Одлука 4.5 Форум налаже свим чланицама које су добиле домаћинство такмичења да изврше допуну 
документације.  

- Календар у прилогу  

 



5. Међународна активност  (извештај Стручног тела) 
 

Након изјашњавања такмичара/такмичарки који имају статус репрезентативца у овој години, селектори и тренери су 
одредили саставе репрезентација које је Стручни тим усвојио. 

Састав репрезентације дама:                                                                                                                                                                     

1.Тамара Петровић;                                                                                                                                                                              

2.Јелена Радовић;                                                                                                                                                                                  

3.Катарина Павловић;                                                                                                                                                                                  

4.Славица Дражић;                                                                                                                                                                                        

5.Зорица Петковић;                                                                                                                                                                             

6.Сандра Илић 

Састав репрезентације ветерана:                                                                                                                                                      

1.Милан Секулић;                                                                                                                                                                              

2.Драгослав Стошић;                                                                                                                                                                            

3.Никола Лазић;                                                                                                                                                                                            

4.Бојан Марков;                                                                                                                                                                                      

5.Живојин Ристић 

Састав репрезентације сениора за Европско првенство:                                                                                                             

1.Никола Марковић;                                                                                                                                                                             

2.Предраг Веслигај;                                                                                                                                                                                   

3.Горан Радовић;                                                                                                                                                                                  

4.Алекса Илић;                                                                                                                                                                                      

5.Палфи Жолт;                                                                                                                                                                                                              

6.Иван Павлов 

Састав репрезентације сениора за Светско првенство:                                                                                                                               

1.Никола Марковић;                                                                                                                                                                            

2.Предраг Веслигај;                                                                                                                                                                               

3.Немања Дамњановић;                                                                                                                                                                       

4.Горан Радовић;                                                                                                                                                                                          

5.Дејан Рајић;                                                                                                                                                                                                     

6.Марко Роксић 

Селектор и тренер репрезентације хендикепираних су доставили прелименарни састав репрентације, а 

коначан списак биће урађен након тачно утврђеног хендикеп бодовања: 

1.Немања Радивој-5 поена 

2.Владан Јоцић – 4 поена 

3.Жељко Колошњаји – 4 поена 

4.Зоран Марјанов – 3 поена 

5.Драган Владисављевић – 1 поен 

6.Дејан Дугошија -1 поен 

7.Шандор Тапаи – ??? 1 поен 

Одлука 5.1. Форум усваја предложене саставе репрезентација;                                                                                    
Одлука 5.2. Форум налаже такмичарима из прелименарног састава репрезентације хендикепираних да 
доставе  Савезу лекарску документацију. Рок за доставу лекарске документације 15.03.2017.год.; 

 



 

    6. Светско  првенство у Србији 2017 ветерани и хендикепирани 

Очекује се долазак око 28 репрезентација. Неопходно је  у што скоријем периоду одредити судијски тим за ова два 
Светска првенства. Очекују нас домаћа такмичења на овој такмичарској стази, што ће нам бити и једна генерална 
проба пред Светско првенство.  

    Одлука 6.1. Усвојен извештај;                                                                                                                                                                                                                       

7. КОНКУРСИ:  
 -  за добављаче мамаца на Светском првенству за ветеране и хендикепиране; 
-  за издавање површина за риболовачки прибор и исхрану на Светском првенству за ветеране и хендикепиране:   

 
Пристигле су две пријаве на конкурс за добављаче мамаца на Светском првенству за ветеране и хендикепиране, 
Профи фишинг доо из Аде и МГП доо из Обреновца.  Након прегледа документације утврђено је  да Профи фишинг  
доо,  даје Савезу боље услове: бесплатне мамце за обе репрезентације, и 11% од оствареног прихода од продаје 
мамаца. 
На кокурс за издавање простора се нико није јавио, па се конкурс продужава до 31.05. 2017 а Савез ће контактирати 
заинтересоване. 
Одлука 7.1. Форум доноси одлуку да фирма Профи фишинг доо из Аде буде званичан добављач мамаца на 
Светском првенству за ветеране и хендикепиране; 

Одлука 7.1. Форум доноси одлуку да се конкурс продужи до 31.05.2017.године. 

8.  Правилници Савеза 
Урађен је и дат на штампу Правилник Савеза у коме су сви Правилници Савеза и спортска правила Савеза. 

 

Одлука 8.1. Форум је усвојио извештај.        

                  

     9. Разно 

У наредном периоду је неопходно направити план едукације млађих категорија. Након израде плана едукације 

расписти конкурс за носиоце  послова. 

Одлука 9.1. Форум усваја извештај. 

                  
               
Састанак је завршен у 15:30 . 

Записничар                                                                                                    председник Форума 

Јасмина Стојановић                                                                                      Александар Краусовић 




