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КЛУБОВИМА И СЕКЦИЈАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЧЛАНИЦАМА САВЕЗА 

СПОРТСКИХ РБОЛОВАЦА СРБИЈЕ КОЈЕ ИМАЈУ АКТИВНУ ДИСЦИПЛИНУ ШАРАН 

* Активним чланицама Савеза спортских риболоваца Србије у 2019 години, чији су представници 

били на састанку тзв. Скупштине непризнате "ШАРАНСКЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ СПОРТСКИХ 

РИБОЛОВАЦА ИЗ СРБИЈЕ": БАНАТ Зрењанин, ОКТОПУС Кикинда, РИБОЛОВАЦ Нови Сад, БАРИЦА 

Инђија, ЕКО КАРП Младеновац, ВИП Београд.                                                                                                                

* Представницима спортских организација на Скупштини непризнате "ШАРАНСКЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ 

СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА ИЗ СРБИЈЕ"и изабраним члановима Управног одбора, надзорног 

одбора непризнате "ШАРАНСКЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА ИЗ СРБИЈЕ".                                                                                                                             

Поштовани,                                                                                                                                                                                

поново се дешава иста ситуација као и прошле године. Одређени појединци и организације растурају 

шаранску дисциплину и уносе велике недоумице и нетачне претпоставке и "тврдње".                                                                                                 

Поново је активирана тзв.Шаранска асоцијација, овог пута под називом Шаранска асоцијација спортских 

риболоваца из Србије.                                                                                                                                                                  

Иако је Статутарна комисија Савеза дала предлоге измене Статута бивше Шаранске асоцијације Савеза 

спортских риболоваца Србије, то није све урађено и онда после измене пословног седишта 16.03.2018 

(брише се М.Миловановића 4/1 Београд, уписује се Булевар Деспота Стефана 68 Б спрат 7 стан 11, измењен 

је назив 27.03.2018 (брише се Шаранска асоцијација Савеза спортских риболоваца Србије а уписује се 

Шаранска асоцијација спортских риболоваца из Србије).                                                                                                                   

Самим тим ова "козметичка промена" је само још више збунила такмичаре из дисциплине шаранског 

риболова. Али то је и била намера. 

Пошто шаранска асоцијација није поштовала одлуке Органа Савеза, што се још једном догодило, одлучила је 

као таква да не поднесе захтев за чланство у Савезу и  да не буде члан Савеза спортских риболоваца Србије.и 

изменила свој Статут на свој начин.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

На такав начин, ставила је у позицију све спортске организације са дисциплином шаран да одлучују да ли ће 

бити чланови Савеза спортских риболоваца Србије или Шаранске асоцијације.  

Подсећамо Вас на одлуку која је тада донета.                                                                                                                                                                                        

Одлука 1. Свим спортским организацијама чланицама Савеза се саветује да не учествују у раду Шаранске 

асоцијације, то значи и у раду Скупштине Шаранске асоцијације.                                                                                                                                                               

Сада Шаранска асоцијација ради као паралелна и конкурентска спортска организација, а према Члану 19. Статута 

Савеза: Члан САВЕЗА не може бити риболовна организација, територијални риболовни савез или дисциплински 

сродни савез који је члан неког другог националног риболовног савеза или конкурентског савеза који обавља своју 

делатност на читавој територији републике Србије.       



 

Зато Све спортске организације - чланице Савеза морају изабрати да ли желе да буду чланови надлежног 

националног Савеза – Савеза спортских риболоваца Србије (аутоматски и чланови Заједнице шаранских клубова) 

или Шаранске асоцијације.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

На Скупштини Савеза спортских риболоваца Србије, која је одржана 14.12.2019. године у Зубином Поотоку. 

донета је следећа одлука:                                                                                                                                                           

5.3. Покренути поступак против чланица Савеза и појединаца које су током године учествовале у раду 

Шаранске Асоцијације спортских риболоваца из Србије.                                                                                                                    

Тзв "редовна скупштина" тзв "Шаранске асоцијације спортских риболоваца из Србије" је одржана 07.12.2019 

у Зрењанину где је између осталог дат извештај о раду, изабрано ново руководство, дат је план активности у 

наредном периоду и дато саопштење са критиком одлуке ССРС  о неодласку на Светско првенство у Јужној 

Африци.                                                                                                                                                                                                                  

Због  "нетачних" тврдњи  да је та одлука усмерена према шаранској дисциплини,, саопштење ССРС је да 

ниједна репрезентација није била на Риболовним играма у Јужној Африци, јер је за ту екпедицију било 

потребно преко 100.000 евра за све репрезентације а колегијалност свих репрезентативаца - спортских 

риболоваца је била да иду "или сви или нико", па је донета одлука да за новац који Савез има на 

располагању купимо два комбија која ће употребљавати у будућности сви репрезентативци.                                                        

Ово одлука о куповини возила је испоштована.                                                                                                                                                                                

Што се тиче ваше тврдње да су поједини клубови показали интересовање да суфинансирају одлазак, то је 

потпуно нетачно и "измишљено". Ниједан усмени или  "писани" документ није упућен Савезу.                                                    

Савез чак није ни имао изабрану репрезентацију за ово светско првенство, јер се оно одржавало у фебруару 

месецу а наша државна првенства почињу у априлу или мају и одржавају се година за годину.                                 

Бојкот одређених клубова и секција државног првенства је намера тих клубова и појединаца  да разбију 

дисциплину шаран.                                                                                                                                                                                               

И оно што морате знати: у будућности ће се увек суфинансирати одлазак на СВЕТСКО ПРВЕНСТВО, ЈЕР ТО 

ВАЖИ ЗА СВЕ ДИСЦИПЛИНЕ КОЈЕ ФУНКЦИОНИШУ У ОКВИРУ САВЕЗА.  

Пошто се Шаранска асоцијација спортских риболоваца из Србије изјашњава као асоцијација која обавља 

активности на целој територији Србије и тако је регистрована у АПР-у , пошто ова Шаранска асоцијација није 

члан Савеза спортских риболоваца Србије, који као национални Савез једини може да прописује СПОРТСКА 

ПРАВИЛА  на територији Србије, пошто Шаранска асоцијација спортских риболоваца из Србије није 

пријавила ниједно такмичење националном савезу посебно "профи" која су наводно организовали по 

правилима ФИПСед, тражимо изјашњавање спортских организација- чланица Савеза спортских риболоваца 

Србије, а чији су представници били на тзв.Редовној седници Скупштине "непризнате" тзв. Шаранске 

асоцијације спортских риболоваца из Србије. 

Подсећамо Вас да:                                                                                                                                                                           

* чланице Савеза не могу учествовати на такмичењима које није одобрио национални савез;                            

* чланице националног Савеза не могу бити чланице неког другог савеза који функционише на територији 

Србије;                                                                                                                                                                                                                 

* појединци - чланови органа (Скупштине, Управног одбора, Надзорног одбора, Форума) нашег 

националног Савеза или лиценцирани такмичари нашег националног Савеза не могу да буду чланови 

органа или такмичари на такмичењима која организују неки други савез који функционише на територији 

Србије,                                                                                                                                                                                                          

* појединци - такмичари и репрезентативци нашег националног Свеза,  уколико буду дисциплински 

кажњени за једну дисциплину спортског риболова, не могу да се такмиче у другој дисциплини,                                                                                   

* појединци - судије и тренери морају бити регистровани само у националном савезу и не могу да суде 

или тренирају на такмичењима које није одобрио национални савез.       



САВЕЗ тражи од својих чланица БАНАТ Зрењанин, ОКТОПУС Кикинда, РИБОЛОВАЦ Нови Сад, БАРИЦА 

Инђија, ЕКО КАРП Младеновац, ВИП Београд, а које су биле присутне на састанку да се изјасне: 

* Да ли је Ваша спортска организација чланица Савеза спортских риболоваца Србије?                                                                 

* Да ли је Ваша спортска организација чланица тзв. Шаранске Асоцијације спортских риболоваца из 

Србије?.                                                                                                                                                                                                            

* Да ли су представници Ваше спортске организације имали овлашћење за присуство на седници 

Скупштине Шаранске асоцијације спортских риболоваца из Србије која је одржана 07.12.2019. године у 

Зрењанину.                                                                                                                                                                                                       

* Да ли су представници Ваше спортске организације  (присутни као делегати региона или као чланови 

вашег клуба и они који су изабрани на том састанку у органима тзв.шаранске асоцијације, упознати са 

Статутом Савеза, Правилницима Савеза и свесни прихватања одлуке о њиховом именовању). 

Молим Вас да се писаним путем са меморандумом ваше спортске организације, уз обавезан потпис 

одговорног лица и печат, изјасните у року од 3(три) дана а најкасније до петка 20.12.2019. г. до 12,00 сати.                                                                                                        

У случају вашег изјашњавања да сте спортска организација - чланица Савеза спортских риболоваца Србије,                   

(што  сте документацијом и потврдили, приликом учлањивања), Ваша спортска организација НЕ МОЖЕ бити 

чланица неког другог Савеза (или асоцијације).                                                                                                                                                      

Молим Вас да у том случају од Шаранске асоцијације спортских риболоваца из Србије добијете потврду да 

нисте њихов члан. 

За све заинтерсоване ево информације да још једном није испоштован Статут ове Шаранске асоцијације и да 

су поново злоупотребљене неке спортске организације за утврђивање кворума.                                                                                       

Наиме у АПР-у, не постоји уср ТРЕСЕТИШТЕ Палић, из Регистра је Решењем 5103/2018  избрисано уср ЗЛАТНА 

РИБИЦА из Сремске Митровице 18.12.2018 године, срд КЕЧИГА Из Сремске Митровице је одјавила шаранску 

секцију 2016 године, тако да поменути делегати Игор Маргетић, Перо Петрашевић и одсутни Јовица Бенак 

нису могли учествовати у раду ове Скупштине.Уколико овом придодамо спортске организације које су 

чланице Савеза спортских риболоваца Србије а које нису имале право учествовања на овој седници, 

доћићемо до је број тзв.делегата за тзв Шаранску Асоцијацију врло мали и да не постоји кворум и могућност 

одржавања овакве Скупштине. 

Поред тога:                                                                                                                                                                                                        

* Савез спортских риболоваца Србије покреће дисциплински поступак према појединцима и клубовима 

који су противно Закону о спорту, Статуту Савеза и Правилницима Савеза наступали у оквиру ове 

Асоцијације у току 2018 и 2019 године.                                                                                                                                                          

* Савез спортских риболоваца Србије покреће законски поступак непризнавања Одржане Скупштине и 

непризнавање свих одлука које су донете на овој седници непризнате Шаранске асоцијације спортских 

риболоваца из Србије.                                                                                                                                                                                                                                   

* Савез спортских риболоваца Србије покреће тужбу против појединаца и одговорних лица због 

изношења нетачних информација.                                                                                                                                                                                          

* Савез спортских риболоваца Србије покреће пријаву спортском инспектору за функционисање, Статут ,              

и организацију такмичења у 2019 години ШАРАНСКЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА ИЗ СРБИЈЕ.              

* Савез спортских риболоваца Србије покреће пријаву АПР-у  и осталим надлежним институцијама за 

назив и регистрацију ове асоцијације .                                                                                                                                                              

Савез спортских риболоваца Србије                                                                                                                                              

председник Савеза                                                                                                                                                                     

Драган Бошковић  




