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З А П И С Н И К 

са заједничког састанка Форума и Управног одбора, одржаног у суботу, 02. новембра  у  Крушевцу.                                                                    

Присутни следећи  чланови Форума:  Гордана Рајић, Александар Краусовић – председник Форума, Ненад 

Радовић, Предраг Веслигај, Александар Поповић – представник black bass дисциплине,  Дарко Пертот – 

представник спин дисциплине, Александар Радовић – представник фидер дисциплне.  У име шаранске 

дисциплине присутан је Дејан Ђорђевић, иначе и члан УО. Представник мушичарске дисциплине Владисав 

Тодоровић, представник категорије ветерана и мастерса Радослав Стругар и директор репрезентација Душко 

Ковачевић нису  присустволали састанку.                                                                                                                                                                                             

Присутни следећи чланови Управног одбора: Председник Драган Бошковић, Недељко Ступар, Небојша Кепеш, 

Дарко Пертот, Давор Маљоковић, Дејан Ђорђевић, Миливоје Драгојевић, Владимир Мурганић. Састанку нису 

присутвовали Дејан Арсић, Ивица Јовчић, Миланче Виријевић.                                                                                                                                                                                                  

Присутани  су чланови надзорног одбора: Зоран Пешић и Драган Веслигај.                                                                                                                             

Испуњени су сви услови за рад.                                                                                                                                                                 

Записник води Јасмина Стојановић 

Предложен је и једногласно усвојен  следећи Дневни ред: 

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРЕТХОДНЕ СЕДНИЦЕ ФОРУМА И УПРАВНОГ ОДБОРА; 
2. ИЗВЕШТАЈИ СА ДОМАЋИХ ТАКМИЧЕЊА У АШОЈ ЗЕМЉИ И ВЕРИФИКАЦИЈА ПОСТИГНУТИХ 
РЕЗУЛТАТА У 2019 ГОДИНИ; 
3. ИЗВЕШТАЈИ СА УЧЕСТВОВАЊА НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА У 2019 ГОДИНИ (светска, 
Европска и ДЈП; 
4. ИЗВЕШТАЈ – СВЕТСКО ПРВЕНСТВО- ПЛОВАК НАЦИЈЕ НОВИ САД – 2019 ГОДИНЕ; 
5. СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У СРБИЈИ У 2020.ГОДИНИ (СВЕТСКО КЛУПСКО ПРВЕНСТВО); 
6. САСТАНЦИ ФИПСед и ДЈП (кандидатуре у наредном периоду); 
7. САЈАМ СПОРТА 2019; 
8. ПРЕДЛОЗИ ЗА СКУПШТИНУ САВЕЗА;                                     
9. ТАКМИЧЕЊА У 2020 ГОДИНИ 
10. ПРИЈЕМ НОВИХ ЧЛАНОВА;  
11. ПРАВИЛНИЦИ, ПОСЛОВНИЦИ, ПРОТОКОЛИ: Измене; 
12. ПЛАНОВИ У 2020 ГОДИНИ; 
13. РАЗНО 

 
 
 
 
 



 

1.    УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРЕТХОДНЕ СЕДНИЦЕ ФОРУМА И УПРАВНОГ ОДБОРА 
 
     Након краће дискусије усвојени су записници са претходних седница. 
 

Одлука  1.1. Усвојен записник са претходне седнице Форума.                                                                                                                      

Одлука  1.2. Усвојен записник са претходне седнице Управног одбора. 

 

2.    ИЗВЕШТАЈИ СА ДОМАЋИХ ТАКМИЧЕЊА У НАШОЈ ЗЕМЉИ И ВЕРИФИКАЦИЈА 
ПОСТИГНУТИХ РЕЗУЛТАТА У 2019 ГОДИНИ 
 
       Сва планирана такмичења су одржана. Такмичења су одржана без већих проблема а Секретеријат 
Форума је заседао када је то било неопходно:  
-Утврђивање броја пролаза са међурегиона у дисциплини фидер 
-Услед лоших временских услова дошло је до промене такмичарске стазе за  Државно изборно првенство у 
дисципли фидер 1. и 2. коло 
- Услед лоших временских услова дошло је до промене такмичарске стазе за  Фидер лигу Србије 1.и2.коло 
-  Државно првенство –Даме  ротиране су такмичарске стазе (1.2.коло Језро Гружа, 3.4.коло Марковачко 
језеро), -  Државно изборно првенство у дисциплини мушица 7.,8.,9.коло на захтев ЗМК промењен је термин  
одржавања задња три кола,  
 - Државно изборно првенство у дисциплини спин на захтев ЗСК промењен је термин и такмичарска стаза за 
последња два кола 
-  Допуна такмичара за Државно изборно првенсвто сениори у дисциплини пловак. 
 
      Представници свих дисциплина су дали извештаје  о одржаним такмичењима. 
У овој години смо имали измене у систему такмичења у појединим дисциплинама и то се показало као 
добро решење јер су такмичења у тим дисциплинама и категоријама постала квалитетнија а приметан је и 
пораст броја такмичра.  
 
Одлука 2.1.  Верификоване су одлуке Секретеријата Форума 
Одлука 2.2.  Верификовани су сви резултати на такмичењима у нашој земљи 

 

3.    ИЗВЕШТАЈИ СА УЧЕСТВОВАЊА НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА У 2019 ГОДИНИ           
( Светска, Европска и ДЈП) 

 
       Ове године на мађународним такмичењима учествовале су поједине екипе и представници својих дисциплна и 
категорија су дали извештаје за своје дисциплине: 
-репрезентација у дисциплини Спин на Светском пренству у Француској. Резултат је незадовољавајући али је 
такмичарима значило искуство које су стекли јер појединим  је ово било прво учешће на међународним 
такмичењима. 
-репрезентација сениора  у дисциплини пловак је учествовала на Светском првенству за нације које се одржавало у 
Новом Саду. Освојено је 13.место и резултат није задовољавајући јер се више очекивало на „домаћем терену“. 
Екипа – такмичари и стручни тим је била компактна и јединствена, имали су све услове почев од припремних 
тренинга, смешаја, исхране, мамаца, прихране али нажалост бољи резултат је изостао. 
-На Светском клупском првенству које се одржавало у Хрватској учествовала је екипа Шумадије из Крагујевца која је 
заузела средину табеле у коначном пласману. 
-На Балканском превенству у дисциплини пловак које се одржавало у Хрватској Србију се представљале две екипе: 
Чигра Крушевац-Мрена Параћин и Риболовац Нови Сад. Екипа Чигре освојила је друго место а Риболовац треће 
место у екипом пласману. Појединачно Владан Мркушић је првак Балканског првенства. 
-На Балканском превенству у дисциплини фидер које се одржавало  у Босни и Херцеговини имали смо три 
представника: Мрена из Параћина, Нишава из Ниша и Банат из Зрењанина. Мрена је освојила друго место, Нишава 
пето место и Банат осмо место. Душан Вељковић је победник у генералном пласману у појединачној конкуренцији. 



 
- На Балканском првенству у дисциплини шаран које се одржавало у Македонији учествовале су две наше екипе : 
Смуђ из Пожаревца и Шаран из Кикинде. Шаран из Кикинде је освојио треће место. 
-На Балканском првенству у дисциплини мушица које се одржавало у Словенији учествовале су три екипе: Клуб 
мушичара из Београда, Смуђ из Пожаревца и нра ФФ из Беле Цркве. Најбољи резултат је остварио Клуб мушучара 
освојивши осмо место.   
 Одлука 3.1. Верификовани су резултати са међународних такмичења  
 
 

4.  ИЗВЕШТАЈ – СВЕТСКО ПРВЕНСТВО- ПЛОВАК НАЦИЈЕ НОВИ САД – 2019 ГОДИНЕ  
 
        Можемо рећи да је ово Светско првенство било успешно и у организационом и финансијском смислу. 
Од стране ФИПСеда такмичење је оцењено високом оценом. Већих проблема није било осим проблема са 
травом али уз велико залагање од стране појединаца и уз помоћ рибочувара и наших волонтера  трава је 
блокирана и такмичење је могло неометано да се одржава. 
 
 Одлука 4.1. Усвојен извештај за Светско првентсво – пловак нације Нови Сад 2019.  
 
 

5. СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У СРБИЈИ У 2020.ГОДИНИ (СВЕТСКО КЛУПСКО ПРВЕНСТВО) 
 
      Наредне године смо домаћини Светског клупског првенства кје ће се одржати у термину од 22.јуна до 
28.јуна 2020.године . Потребно је завршити комплетирање документације како би могли да конкуришемо за 
средства од Града, Покрајине, Републике. Предлог је да партнер буде Риболовац из Новог Сада. У наредном 
периоду формирати Организациони одбор .   
 
Одлука 5.1. Формирати Организациони одбор Светског клупског првенства 2020 године; 
Одлука 5.2.Риболовац из Новог Сада се одређује као партнер у организацији Светског клупског првенства 
2020.године 

 
 

6. САСТАНЦИ ФИПСед и ДЈП (кандидатуре у наредном периоду) 
 
   Састанак Управног одбор ФИПСед биће одржан од 15. До 16.новембра у Риму. Представник дисциплине 

фидер је дао предлог да конкуришемо за добијање организације Светског клупског првенства у дисциплни 
фидер  2022. и/или 2023.године. Остале дисциплине могу дати своје предлоге о кандидатури и евентуалним 
променама правилника до 10.новембра.  

  Ове године ми смо домаћини састанка ДЈП који ће се одржати у Костолцу од 08.до 09.новембра. Предлог 
шаранске заједнице да конкуришемо за домаћина 2021.године са такмичарском стазом у Кикинди. 

 
Одлука 6.1. Конкурисати за домаћина Светског клупског првенства у дисциплини фидер 2022. и/или 
2023.године 
Одлука 6.2. Сви који имају предлоге за измене Правилника ФИПСед у различитим дисциплинама и предлоге за 
домаћинство  треба да доставе Савезу предлог до 10. новембра.  
Одлука 6.3. Конкурисати за домаћина Балканског првенства у дисциплини шаран 2021.године 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. САЈАМ СПОРТА 2019 
 
        У периоду од 22. До 24.новембра одржаће се Сајам Спорта. Представници свих дисциплина упознати су 
са информацијом да све дисциплине морају подједнако да учествују на Сајму Спорта а не као што је био 
случај претходних година да се на Сајму појаве две или три дисциплине. Направити распоред дежурства за 
врема Сајма а на основу предлога свих дисциплина. Предлоге послати до 12.новембра. Уколико се не 
доставе предлози у канцеларији Савеза биће направљен распоред  дежурства а ко не буде испоштовао 
распоред биће санкционисан. 

 
Одлука 7.1. Савез спортских риболоваца Србије ће учествовати на Сајму спорта 
Одлука 7.2. Све дисциплне морају узети учешће на Сајму спорта по направљеном распореду 
Одлука 7.3. Вршиће се промоција Рибарка 

 
8. ПРЕДЛОЗИ ЗА СКУПШТИНУ САВЕЗА  
        
       Након краће дискусије утврђен је датум одржавања редовне Скупштине Савеза: 14.децембар. За домаћина 
састанка јавили су се наши чланови са Косова и Метохије са предлогом да се Скупштина одржи у Зубином Потоку.  У 
случају компликација Скупштине ће се одржати у Крагујевцу.  
 
Одлука  8.1.   Редовна Скупштина Савеза одржаће се 14. децембра у Зубином Потоку (резерва Крагујевац) 
 
 

 9. ТАКМИЧЕЊА У 2020 ГОДИНИ 
 

       Све заједнице треба да одрже своје састанке до краја године. 
До сада је стигао само предлог о промени система такмичења и бодовања за  Мастер лигу и Државно 
изборно првенство сениори у дисциплини пловак.  
О такмичењима ће се разговарати на следећем састанку, када после свих предлога се направи предлог 
система такмичења у 2019. Години. 
 
Одлука 9.1. О такмичењима у 2020 години разговараће се на следећем састанку када се направи предлог 
система такмичења; 
Одлука 9.2. Све заједнице дисциплина треба да одрже своје састанке до краја године. 
 
 

10. ПРИЈЕМ НОВИХ ЧЛАНОВА  
 

Током године све организације које су испуниле услове о учлањењу у Савез су постале чланице Савеза. 

Одлука 10.1. Све спортске организације, које су испуниле услове за пријем и платиле чланарину за ову        
                          годину се примају у чланство Савеза; 
 
 

11. ПРАВИЛНИЦИ, ПОСЛОВНИЦИ, ПРОТОКОЛИ: Измене  
 

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. 
 
Одлука 11.1 Прегледати и изанализарти пристигле предлоге о промени Правилника.  
 
 
 



 
 

12. ПЛАНОВИ У 2020. ГОДИНИ 
 
Поред домаћих и међународних такмичења следеће године нас очекује и организација Светског клупског 
првенства. У финансијском погледу очекујемо да средства од Министарства буду бар на нивоу овогодишњих 
али о томе можемо дискутовати тек на следећем састанку почетком наредне године. 
Ове године смо имали и састанак у Министарству за заштиту животне средине и током наредне године 
морама порадити на снажнијој сарадњи и приближити се Министарству . 
Наредне године биће одржана и Изборна Скупштина Савеза као и избори у свим заједницама. 
 
 

13. РАЗНО 
                         
 Сви заинтересовани кандидати за стручно оспособљавање – тренер у спортском риболову  могу се до краја 
године пријавити. 
Одлука 13.1 Сви који нису измирили обавезе према Савезу према било ком основу имају рок до краја 
године да то учине; 
Одлука 13.2 Сви који нису доставили извештаје са одржаних пријатељских купова  а за које су тражили 
потврду Савеза имају рок до краја године да доставе;   
 
 
 

                        
                           

 

Састанак је завршен у 13,30 часова. 

Записничар                                                                                                 председник Форума Александар  Краусовић 

Јасмина  Стојановић                                                                                 председник Савеза   Драган Бошковић 




