
 
   
Бр.307-2/2017 од 25.11.2017 
 
У Београду, 25.новембра одржан је састанак Управног одбора. Састанак је почео у 13,00 сати. 
 
Сви чланови Управног одбора били су присутни, изузев Млађе Ненадовића и  Владимира 
Стојановића, ( оправдано одсутни - иностранство). 
Састанку су присуствовали чланови надзорног одбора: Зоран Пешић, Драган Веслигај и Председник 
Форума: Александар Краусовић. 
 
Предложени дневни ред је усвојен: 
1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРЕТХОДНЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА; 
2. ДЕШАВАЊА И АКТИВНОСТИ ИЗМЕЂУ ДВА САСТАНКА УПРАВНОГ ОДБОРА; 
3. ПРЕДЛОЗИ И ОДЛУКЕ ФОРУМА ИЗМЕЂУ ДВА САСТАНКА УО И ВЕРИФИКАЦИЈА ОДЛУКА; 
4. ИЗВЕШТАЈИ 2017;  
5. ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА РАЈП-а -  СКОПЉЕ; 
6. ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА ФИПС-ед - РИМ; 
7. ПЛАНОВИ 2018; 
8. ПРЕДЛОЗИ ЗА СКУПШТИНУ САВЕЗА; 
9. СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У СРБИЈИ 2018 - СВЕТСКО ШАРАНСКО ПРВЕНСТВО                                
             (информација о току припрема, организациони одбор, спонзорска - рекламна агенција) 
10. ИЗМЕНА: ПРАВИЛНИЦИ; ПОСЛОВНИЦИ; ПРОТОКОЛИ; допуне: ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 
11. РАЗНО 
 
1.  УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРЕТХОДНЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА  
 
Сви чланови УО су се већ упознали са садржајем записника са претходне седнице. 
Одлука 1.1. Усвојен је записник са претходне седнице Управног одбора. 
 
  2.      ДЕШАВАЊА И АКТИВНОСТИ ИЗМЕЂУ ДВА САСТАНКА УПРАВНОГ ОДБОРА 
 
    * Сва планирана такмичења у нашој земљи одржана. 
    * Били смо домаћини Дунавско јадранских такмичења у дисциплинама ФИДЕР и КАРП. 
    * Били смо домаћини Светског првенства за ветеране и хендикепиране - Кањижа 2017. 
    * Учествовали смо на свим планираним међународним такмичењима.  
 
       * ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА У НАШОЈ ЗЕМЉИ: 
Извештај поднео председник Форума: Александар Краусовић. 
          Одлука 2.1. Усвојен је извештај о одржаним такмичењима у 2017. години. 
          Одлука 2.2. Извршити контролу  познавања свих  Правилника и то посебно треба проверити у 
Шаранском риболову. 
          
  



       * ИЗВЕШТАЈ СА ДУНАВСКО ЈАДРАНСКОГ ТАКМИЧЕЊА У ДИСЦИПЛИНИ ФИДЕР: 
Извештај поднео Недељко Ступар.  
У дискусији су поменути проблеми који су се јавили у организацији овог такмичења и повећању 
трошкова због тога.( риболовачке дозволе, мобилни тоалети и сл). 
Органаизацијом су задовољни учесници и појавила се инициајтива да се и следеће године ово 
такмичење одржи у нашој земљи како би традиционално организација у будућности за ову дисцилину 
успела.  
            Одлука 2.3. Усвојен је извештај о одржаном ДЈП у дисциплини ФИДЕР. 
 
       * ИЗВЕШТАЈ СА ДУНАВСКО ЈАДРАНСКОГ ТАКМИЧЕЊА У ДИСЦИПЛИНИ КАРП: 
Извештај поднео Дејан Ђорђевић уз допуну Драгана Бошковића.  
Дејан Ђорђевић се извинуо што извештај није стигао на време у Савез. 
Показали смо се као добар домаћин, али и даље се појављује проблем избора такмичарске стазе и воде 
вода за такмичења, јер власници уцењују датумима и финансијским обавезама. Олуја која је била за 
време такмичења, направила је одређену штету, материјалне природе, која је покривена. 
Примедба да се котизација за домаће екипе не појављује у приходној страни, јер у финансијском 
извештају, мора да стоје сви приходи, без обзира да ли саме екипе плаћају или их неко покрива (у овом 
случају ША). У осталим дисциплинама, овај трошак су подносиле наше екипе (клубови) које наступају 
на ДЈП и убудуће ће иста правила и исти услови важити за све дисциплине ,    
            Одлука 2.4. Усвојен је извештај о одржаном ДЈП у дисциплини КАРП; 
 
      * ИЗВЕШТАЈ СА СВЕТСКОГ ПРВЕНСТВА ЗА ВЕТЕРАНЕ И ХЕНДИКЕПИРАНЕ  - Кањижа 2017: 
Извештај поднео Драган Бошковић 
            Одлука 2.5. Усвојен је извештај о одржаном Светском првенству за ветеране и 
хендикепиране - Кањижа 2017. 
            Одлука 2.6. Послати допис општини Кањижа где ће се тражити извештај о правдању 
утрошених средстава за Светско првенство 2017 године а која су пребачена на рачун Хоргас из 
Хоргоша.  
           Одлука 2.7. Комплетна документација и сви извештаји који су дали: Хоргос из Хоргоша, 
организациони одбор Светског првенства, Форум Савеза и остали подаци биће предати 
адвокатској канцеларији, са којом Савез има Уговор.   
 
3.    ПРЕДЛОЗИ  И  ОДЛУКЕ ФОРУМА ИЗМЕЂУ ДВА САСТАНКА УО И ВЕРИФИКАЦИЈА ОДЛУКА; 
Председник Форума: Александар Краусовић је упознао чланове Управног одбора са свим одлукама које 
је донео Форум у периоду између два састанка  
Све одлуке су верификоване. 
              Одлука 3.1. Верификоване све одлуке ФОРУМА између два састанка УО. 

ПРИЛОГ: Бодовање за 2017 годину 
ПРИЛОГ: Рангирање појединачни за 2017 годину 

ПРИЛОГ: Рангирање екипно за 2017 годину 
ПРИЛОГ: Рангирање 2013- 2016 година 

4.     ИЗВЕШТАЈИ 2017;  
 
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ СА МЕЂУНАРОДНИХ ТАКМИЧЕЊА: 
Поднет финансијски извештај  о међународним такмичењима. 
              Одлука 4.1. Усвојен је финансијски извештај са међународних такмичења. 
 
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ СА ТАКМИЧЕЊА У НАШОЈ ЗЕМЉИ: 
Поднет финансијски извештај  о такмичењима у нашој земљи. 
              Одлука 4.2. Усвојен је финансијски извештај са свих такмичења у нашој земљи. 
  



 
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ САВЕЗА (пресек до 15.10.2017. године): 
Поднет финансијски извештај Савеза у пресеку до 15.10.2017. године. 
              Одлука 4.3. Усвојен је финансијски извештај Савеза за 2017. годину. 
 
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ СА СВЕТСКОГ ПРВЕНСТВА ЗА ВЕТЕРАНЕ И ХЕНДИКЕПИРАНЕ - КАЊИЖА 2017                       
(пресек до 15.10.2017.године) 
Поднет финансијски извештај у пресеку до 15.10.2017. године. 
              Одлука 4.4. Усвојен је финансијски извештај Савеза за Светско првенство за ветеране и 
хендикепиране - Кањижа 2017. 
 
5.    ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА РАЈП-а -  СКОПЉЕ; 
        Извештај поднела Јасмина Стојановић. 
        Донети календари такмичења за 2018 и 2019 годину.         
                    2018 година 
       ПЛОВАК: Босна и Херцеговина, МУШИЦА: Србија, ФИДЕР: Србија, ШАРАН: Словенија 
                   2019 година 
       ПЛОВАК: Хрватска, МУШИЦА: Словенија, ФИДЕР: Босна и Херцеговина, ШАРАН: Македонија 
       Једна од тема на овом састанку је била и осетан пад такмичара код млађих категорија. 
              Одлука 5.1.     Усвојен извештај          
 
6.    ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА ФИПСед -  РИМ; 
Извештај поднео Драган Бошковић; 
              Одлука 6.1. Усвојен извештај  
         
 7.     ПЛАНОВИ 2018; 
 
        Предложен је финансијски план за 2018. годину 
       Александар Краусовић је упоредио коначни реализовани извештај и реални извештај о 
трошковима такмичења. 
      Драган Бошковић је после ове анализе изнео своје размишљање о могућим изменама лиценци, 
котизација за 2018 годину, о могућим награђивањима за 2018 годину.  
      Свим члановима Форума и Управног одбора дата је могућност да до 15. јануара дају предлоге и 
мишљења о евентуалним изменама. 
              Одлука 7.1. Управни одбор усваја финансијски план за 2018. годину 
            Одлука 7.2. Свим члановима Форума и Управног одбора даје се могућност да до 15. јануара  
дају своје предлоге и мишљења о евентуалнним изменама износа чланарина, лиценци, котизација... 
            Одлука 7.3. Расписати КОНКУРС за град домаћина за СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ЗА СЕНИОРЕ У  
ДИСЦИПЛИНИ ПЛОВАК које ће се одржати у Србији у 2019. години 
 
8.     ПРЕДЛОЗИ ЗА СКУПШТИНУ САВЕЗА; 
 
        Редовна Скупштина Савеза  ће се одржати до краја године. 
        Управни одбор, а на основу предлога Форума доноси одлуку да делегате у дисциплини пловак дају                   
4 најуспешнија клуба у дисциплини пловак у олимпијском циклусу 2013 - 2016 година, да придружени 
чланови своје делегате изаберу делегатским путем и да се делегати из зона допуне и измене у зонама  
у којима због примене новог Закона о спорту или неактивности њихових организација (одлука 10,1, 
10.2 и 10.3  Записник Форума) 
 
             Одлука 8.1. Управни одбор усваја датум одржавања Скупштине: 23. децембар у 11,00 сати; 
             Одлука 8.2. Управни одбор усваја место одржавања Скупштине: Крагујевац, хала Језеро;   



             Одлука 8.3. Управни одбор усвоја предлог Форума и доноси одлуку да делегате (4) за 
Скупштину испред дисциплине пловак дају четири најуспешнија клуба у олимпијском циклусу; 
             Одлука 8.4. Управни одбор усвоја предлог Форума и доноси одлуку да делегате (2) за 
Скупштину испед придружених чланова дају сами придружени чланови. 
             Одлука 8.5. Управни одбор усвоја предлог Форума и доноси одлуку да делегате за Скупштину  
испед Зона а који због примене новог Закона о  спорту или неактивности њихових организација 
морају бити промењени, па ће све организације са тих Зона бирати нове делегате за скупштину. 
 
9.    СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У СРБИЈИ 2018 - СВЕТСКО ШАРАНСКО ПРВЕНСТВО                                
             (информација о току припрема, организациони одбор, спонзорска - рекламна агенција) 
 
            Ток припрема је веома тежак.  
На састанку ФИПС ед обећано је да ће се извршити порибљавање од 6 - 7 тона, да ће бити скинута 
сајла, да ће се одржати куп, 15 дана пре одржавања такмичења који би био и званични тренинг. 
Све се мора радити од почетка, јер НИШТА НИЈЕ УРАЂЕНО, а до сада обећано. 
До краја године биће формиран ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР. 
Одржаће се састанак са градским властима, представницима града, корисником вода, челницима ЈП 
Ада циганлија. 
             Одлука 9.1. Одрадити набројане послове. 
             Одлука 9.2. САВЕЗ ће расписати конкурс за све потенцијалне спонзоре, рекламне агенције које 
би учествовале или се рекламирале на Светском шаранском првенству 2018 у Београду.  
                                         
10.   ИЗМЕНА: ПРАВИЛНИЦИ; ПОСЛОВНИЦИ; ПРОТОКОЛИ; допуне: ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 
     
            Новембар је месец када свако може да предложи Савезу измене правила и правилника у 
појединачним дисциплинама, правилника Форума, судијског и стручног и тренерског тела, 
репрезентација, осталих спортских правила и свих осталих правилника везаних за Савез.   
Председник Форума Александар Краусовић је упознао све чланове Управног одбора о предлозима који су 
пристигли у Савез, и изменама Правилника Савеза, а који ће бити саставни део измењених 
Правилника, који се усаглашавају са новим Правилницима ФИПСед, а чим у писаној форми дођу из 
ФИПСед. Поред тога за неке одређене дисциплине, извршиће се промена ПРАВИЛНИКА.   
         
           Одлука 10.1. Усвајају се све измене ПРАВИЛНИКА, а коначни изглед и садржај нових измењених 
ПРАВИЛНИКА за 2018. годину биће објављен по усаглашавању, а најкасније после састанка Управног 
одбора који ће се одржати крајем јануара 2018. године.                 
           Одлука 10.2. Усваја се ПРАВИЛНИК О ГАРДЕРОБИ, ОБЕЛЕЖЈИМА И СПОНЗОРСТВУ, са свим 
изменама.             
                                                                   ПРИЛОГ: Правилник о гардероби, обележјима и спонзорству  
              
           Одлука 10.3. Усваја се ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК са свим изменама.   
                                                                   ПРИЛОГ: Дисциплински Правилник   
 
11. РАЗНО 
 
ПИСМО РОДИТЕЉА  Драгана Илића  
           Прочитано писмо, које је изазвало више коментара.  
Постоји идеја да се изврши реконструкција експедиција за даме и младе, где се родитељи и 
супружници не би никако мешали у рад репрезентација. Направиће се предлог.  
Забранити у потпуности пиће, алкохол и вечерње изласке док је еспедиција на међународним 
такмичењима. Строго вршити контролу. Активирати кодексе понашања.  



           Одлука 11.1.  Захтевати од селектора Владана Мркушића и тренера Марка Роксића да се 
изјасне поводом овог писма. 
           Одлука 11.2. Од јануара 2018. године, поново урадити кодекс понашања који ће потписати сви 
такмичари, стручна лица, судије, чланови органа и пратиоци и родитељи на такмичењима. 
 
КОНКУРСИ 
            Одлука 11.3. САВЕЗ ће расписати конкурс за све потенцијалне спонзоре, донаторе 
појединачних и екипних такмичења у земљи у свим дисциплинама (ПЛОВАК, ФИДЕР, ШАРАН, 
МУШИЦА, БЛЕК БАС, СПИН) и то: 
         *  ПЛОВАК ЕКИПНА (ПРВА И ДРУГА ЛИГА); 
         *  ПЛОВАК ПОЈЕДИНАЧНА - СЕНИОРИ (РЕГИОНИ, МЕЂУРЕГИОНИ, ДРЖАВНА); 
         *  ПЛОВАК ПОЈЕДИНАЧНА - ДАМЕ (ДРЖАВНА); 
         *  ПЛОВАК ПОЈЕДИНАЧНА - МЛАДИ (У15, У20 и У25) ДРЖАВНА; 
         *  ПЛОВАК ПОЈЕДИНАЧНА - ВЕТЕРАНИ И МАСТЕР ДРЖАВНА; 
         *  ПЛОВАК ПОЈЕДИНАЧНА - ХЕНДИКЕПИРАНИ ДРЖАВНА; 
         *  ФИДЕР  ПОЈЕДИНАЧНА (МЕЂУРЕГИОНИ,  ДРЖАВНА); 
         * ШАРАНСКА ЕКИПНА (ПРВА И ДРУГА ЛИГА); 
         * БЛЕК БАС ЕКИПНА ДРЖАВНА ЛИГА; 
         * МУШИЦА ПОЈЕДИНАЧНА ДРЖАВНА;  
         * СПИН ПОЈЕДИНАЧНА ДРЖАВНА; 
                   
            Одлука 11.4.  САВЕЗ ће расписати конкурс за све потенцијалне спонзоре, донаторе 
репрезентација у свим дициплинама (ПЛОВАК, ФИДЕР, ШАРАН, МУШИЦА, БЛЕК БАС, СПИН). 
 
Са свим заитересованим потенцијалним спонзорима и донаторима, САВЕЗ ће заказати састанке у 
просторијама Савеза у улици М.Миловановића 4/ 1 у Београду. 
  
САСТАНЦИ  
           Одлука 11.5.  Заказати састанке са свим заједницсма клубова у свим дисциплинама, члановима 
Савеза. 
           Одлука 11.6.  Заказати и одржати сатанак са свим клубовима ( спортским организацијама) 
који имају у својој активности дисциплину ШАРАН, а који су чланови САВЕЗА,  како би се направио 
ПЛАН и одредио начин функционисања за наредну годину. 
  
ЕДУКАЦИЈА 
          Одлука 11.7.  У периоду  јануар - март 2018 године, инструкторски тим МОРА извршити 
едукацију свих судија и тренера. На овим едукацијама је очекивано и присутво такмичара а посебно 
репрезентативаца. 
          Одлука 11.8.  Одржати предавање кандидатима који су у циклусу припрема полагања за 
тренере за период 2017 - 2018. 
         Одлука 11.9.  Свим спортским стручњацима (тренерима) се даје рок до 01.03. 2018 да САВЕЗУ 
приложе доказе о прикупљеним акредитованим бодовима, како би на основу члана 15. Правилника  
о стручном и тренерском раду обновила тренерска лиценца (дозвола за рад).  
После овог рока, сви који не испуне ове услове, губе дозволу за рад.   
 
Састанак завршен у 17.00 
                                                                                                      Председник                                                                                       
                                                                   Управног одбора Савеза спортских риболоваца Србије          
                                                                                 ________________________________ 
                                                                                                 Драган Бошковић 
 




