
 

SAVEZ SPORTSKIH RIBOLOVACA SRBIJE
LA FEDERATION DE PECHE SPORTIVE DE SERBIE
SERBIA ASSOCIATION OF SPORT FISHING

                   
бр..09-3 / 2021  од 23.01.2021 

ЗАПИСНИК СА САСТАНКА УПРАВНОГ ОДБОРА, ОДРЖАНОГ У СУБОТУ 23.01.2021. год. ПРЕКО 
КОНФЕРЕНЦИЈСКЕ ВЕЗЕ (ONLINE – преко ZOOM АПЛИКАЦИЈЕ), са почетком у 10,00 сати.   
УЖИВО НА САСТАНКУ ПРИСУСТВОВАЛИ: (ДРАГАН БОШКОВИЋ, ДАВОР МАЉОКОВИЋ, ДАРКО ПЕРТОТ,  

МИЛАНЧЕ ВИРИЈЕВИЋ, ВЛАДИМИР МУРГАНИЋ, МИЛАН МИЛОСАВЉЕВИЋ, ИВАН ВИНЦЕ, АЛЕКСАНДАР 

СТЕВОВИЋ, ДУШАН ВЕЉКОВИЋ, МАРКО ПЕНЧИЋ, ). ОДСУТАН ЗБОГ ТЕХНИЧКИХ ПРОБЛЕМА: 

СЛОБОДАН РАДОСАВЉЕВИЋ    

СЛОБОДАН РАДОСАВЉЕВИЋ СЕ писаним путем изјаснио по тачкама дневног реда.                                   

Сви чланови УПРАВНОГ ОДБОРА су се и писаним путем изјаснили по тачкама дневног реда. 

Састанку присуствује члан надзорног одбора: СРЂАН ГАЈИЋ, секретар и записничар на овом састанку 

ЈАСМИНА СТОЈАНОВИЋ, председник судијског тела ЗОРАН ПЕШИЋ и председник Форума НЕНАД 

РАДОВИЋ. 

Усвојен слдећи дневни ред:            

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРЕТХОДНЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА;  

2. ФОРМИРАЊЕ ФОРУМА; 

3. ФОРМИРАЊЕ СУДИЈСКОГ ТЕЛА; 

4. ФОРМИРАЊЕ СТРУЧНОГ и ТРЕНЕРСКОГ ТЕЛА;  

5. ФОРМИРАЊЕ ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ; 

6. ЧЛАНАРИНЕ, КОТИЗАЦИЈЕ, ЛИЦЕНЦЕ; 

7. РАЗНО 
 

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРЕТХОДНЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА; 
1.А. Једногласно усвојен Записник са претходне седнице Управног одбора. 

 

2. ФОРМИРАЊЕ ФОРУМА; 
Председник савеза је искористио своје статутарне могућности и предложио за Председника Форума: 
Ненада Радовића.  
Председник Форума предлаже Форум у саставу:  
Ненад Радовић, Зоран Пешић, Роберт Бицок, Александар Бељић, Предраг Веслигај, Александра 
Ракић,Немања Дамњановић, Дамир Милошевић,  Горан Цветић, Дарко Пертот, Александар Вучковић, 
Александар Поповић, Добрица Петровић. 
 
Чланови Управног одбора су гласали за ову тачку дневног реда: 
2.1. Једногласно усвојена одлука да председник ФОРУМА буде НЕНАД РАДОВИЋ; 
2.2. Једногласно усвојен предложени састав ФОРУМА. 
 



          
3. ФОРМИРАЊЕ СУДИЈСКОГ ТЕЛА; 
Председник савеза је искористио своје статутарне могућности и предложио за Председника Судијског 
тела: Зорана Пешића.  
Председник Судијског тела предлаже Судијско тело у саставу:  
Зоран Пешић, Александар Крауовић, Радмило Маринковић, Ненад Радовић, Радослав Стругар, 
Слободан Госта, Драгољуб Бркић, Ивица Јочић, Лепомир Ђорђевић, Александар Вучковић, Милан 
Ђорђев, Дејан Топовић 
 
Чланови Управног одбора су гласали за ову тачку дневног реда: 
3.1. Једногласно усвојена одлука да председник СУДИЈСКОГ ТЕЛА буде ЗОРАН ПЕШИЋ; 
3.2. Једногласно усвојен предложени  састав СУДИЈСКОГ ТЕЛА. 
 

4. ФОРМИРАЊЕ СТРУЧНОГ И ТРЕНЕРСКОГ ТЕЛА; 
Председник савеза је искористио своје статутарне могућности и предложио за Председника Сутручног и 
тренерског тела: Робарта Бицока.  
Председник Стручног и тренерског тела предлаже Стручно и тренерско тело у саставу:  
Роберт Бицок, Небојша Елезовић, Милан Станковић, Бојан Јелић, Небојша Илић, Ивица Јовчић, доктори 
(Бранислав Тодоровић и Радисав Митић), селектори у дициплини пловак категорија; У15, У20, У25, 
даме, сениори, мастери, ветерани, хендикеп, дисциплини фидер, дисциплини мушица, дисциплини 
спин, дисциплини б.бас, дисциплини шаран. 
 
Чланови Управног одбора су гласали за ову тачку дневног реда: 
4.1. Једногласно усвојена одлука да председник СТРУЧНОГ И ТРЕНЕРСКОГ ТЕЛА, уједно и ДИРЕКТОР 
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ буде РОБЕРТ БИЦОК; 
4.2. Једногласно усвојен предложени  састав СТРУЧНОГ И ТРЕНЕРСКОГ ТЕЛА. 
 

5. ФОРМИРАЊЕ ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ; 
На основу предлога за дисциплинску комисију, а неки кандидати су отпали јер су чланови Управног 
одбора, дат је члановима Управног одбора списак од три члана дисциплинске комисије, који 
испуњавају услове. То су; председник Форума, Ненад Радовић, Бојан Гавриловић, правник, и Алекса 
Илић правник. Дата је могућност да се дисциплинска комисија у будућности прошири са још два члана, 
ако буде ваљаних предлога. 
 
Чланови Управног одбора су гласали за ову тачку дневног реда: 
5.1. Једногласно усвојена одлука о саставу дисциплинске комисије 
 

6. ЧЛАНАРИНЕ, КОТИЗАЦИЈЕ, ЛИЦЕНЦЕ; 
 
У писаној форми сви чланови Управног одбора су имали право коментара или предлога на неке измене 
чланарина, котизација и лиценци. Члан Управног одбора Славољуб Радосављевић је предложио да се неке 
предложене измене ове године не усвоје због КОВИД ситуације. 
Председник савеза Драган Бошковић је упознао све чланове Управног одбора о хронологији износа чланарина, 
котизација и лиценци у последњих осам година и како се распоређују средства од свих чланарина, котизација и 
лиценци. 
 
 
 



 
6.1.1.КОТИЗАЦИЈЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ ИЗБОРНИХ ТАКМИЧЕЊА 
Овај начин финансирања репрезентација је установљен 2011 године и замисао је да сви такмичари учесници 
изборних државних првенстава уплаћују котизацију, како би се директно помогло оним репрезентативцима који 
буду у репрезентацији одређене категорије и дисциплине. За сениоре у дисциплини пловак, за дисциплину 
фидер и дисциплину мушица одређена је котизација од 50 евра. Међутим није годинама праћена курсна листа па 
је котизација остала 5000 динара и то још од 2015 године. Ово је само изјадначавање курса и повећање фонда за 
репрезентацију ( нпр. Сениори пловак 36 * 5000 = 180.000 дин а сада 36 * 6000 = 216.000 дин.).  
За дисциплину спин и дисциплину пловак, категорију Ветерани и Мастерси коригована је котизација по истом 
принциипу: 3000 дин > 4000 дин.  
Од ових средстава Савез не узима никаква средства и сва се усмеравају у фонд тих репрезентацаија). 
 
6.2.1 КОТИЗАЦИЈЕ ЕКИПНИХ ТАКМИЧЕЊА (ЛИГЕ И КУПОВИ) 
Од ових котизација се финансирају екипна такмичења. 
Од укупног износа уплаћених средстава, део средстава иде за судије и домаћине тих такмичења , закуп 
такмичарских стаза а део за награде: пехари и медаље и новчане награде за најбоље пласиране екипе. 
Само један мали део средстава ( 8-10 % ) по одбитку свих трошкова остаје Савезу али само од неких екипних 
такмичења, у неким дисциплинама. У неким дисциплинама (шаран) сав остатак се усмерава на међународну 
активност.  
 
6.3.1.ЛИЦЕНЦЕ 
Од лиценци се финансирају такмичења у појединачној конкуренцији. 
Само дисциплина пловак и то категорије: сениори, мастерси и ветерани) и дисциплина фидер покривају своје 
трошкове појединачних такмичења. Остале категорије и дисциплине се рефундирају из укупног прихода Савеза. 
Од 2015 је био предлог да лиценца треба да буде 3000 дин и она тек сада ће бити у овом износу. 
Постоји захтев судијског тела већ неколико година да се паушали за судије и домаћине повећају. 
Уколико се број кола не повећава, то ће сада надамо се бити могуће 
 
6.4.1. ЧЛАНАРИНЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
 Од чланарина се финансира Савез. Још 2015 је био предлог да основна чланарина за редовне чланове буде 
15.000 дин, али смо сваке године одлагали повећање. Напомињемо да је за ових 5 година све поскупело више 
пута, да је чланарина ФИПСед, ФИПС муш, ЦИПС, Дунавско јадранској асоцијацији повећана, да је све поскупело. 
Ово је само покушај да се коригују приходи и трошкови Савеза 
 
6. После конструктивних дикусија, донете су одлуке да се предложене цене котизација, лиценци и чланарина 
усвоје. 
 

 7. РАЗНО 
Дато је више предлога по овој тачки. 
Славољуб Радосављевић је кориговао свој предлог: да судијска организација формира 1,2 и 3 категорију у 
судијској лиценци у осталим дисциплинама у предлог : да судијска организација повећа број судија у осталим 
дисциплинама како би био већи избор судија за такмиченја у тим дисциплинама. 
Иван Винце је дао предлог да се на свим такмичењима дозволи бодовање кедера. 
Душан Вељковић је поред предлога за још једног доктора репрезентација, дао предлог да организатори 
пријатељских купова на којима се плаћа котизација, повећају износ за 500 динара и тај новац уплаћују на посебан 
рачун за фидер репрезентацију. Поред тога од свих пријављених пријатељских купова, треба изабрати неколико 
(4-5) где би учествовали само лиценцирани такмичари (званична лиценца која важи за сва званична и 
пријатељска такмичења и посебна лиценца која служи само за пријатељска такмичења) а сви такмичари који би 
учествовали на тим такмичењима би се бодовали.     
Марко Пенчић је дао неколико предлога: 

1. Систем екипних такмичења у дисциплини пловак да се допуни и то тако шти би три првопласиране екипе 
српских лига учествовале на купу Србије. Победник Купа Србије би учествовао на Дунавско јадранском 
такмичењу а три првопласиране екипе би имале предност у попуни Прве лиге.   



2. Предлог да се уведе едукација свих такмичара, посебно оних који учествују на званичним такмичењима , 
обавезна присутност свих потребних судија за та такмичења, која морају бити у својим одређеним 
секторима, строжија контрола на тренингу и такмичењу од стране судија и обавезно санкционисање 
учесника такмичења( судија и такмичара). 

3. Предлог да се савез избори за поновно активирање чланске карте, да само риболовачке организације, 
лиценциране од савеза  продају риболовачке дозволе.  

 
Милан Милосављевић је дао предлог да се искористи моравски коридор за прављење нек такмичарске 
стазе. 
 
Дата су одређена објашњења.  
За све предлоге, водила се конструктивна дискусија,  
Речено је да Савез има неколико покренутих иницијатива, али свака помоћ је добродошла. 

 
 
Технички у организационо успешно организован овај састанак 
САСТАНАК ЗАПОЧЕТ у 10,00 сати 
САСТАНАК ЈЕ ЗАВРШЕН у 12,0 сати 
 
                                                                                                                       ЗАПИСНИК 
                                                                                                          ЈАСМИНА СТОЈАНОВИЋ 


