
 

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

                      
бр.- 319-1 / 2021  од 11.11.2021 

ЗАПИСНИК СА САСТАНКА ФОРУМА ОДРЖАНОГ У ЧЕТВРТАК 11.11.2021. год. КОЈИ ЈЕ ОДРЖАН У 
ПРОСТОРИЈАМА ОГРАНКА САВЕЗА У КРУШЕВЦУ У КОСОВСКОЈ 35 У КРУШЕВЦУ, са почетком у 11,00 сати.   
 

НА САСТАНКУ ПРИСУСТВОВАЛИ: 

ЧЛАНОВИ ФОРУМА:                                                                                                                                                                                    

председник форума НЕНАД РАДОВИЋ, председник судијске организације ЗОРАН ПЕШИЋ, председник 

стручног тела и директор репрезентација РОБЕРТ БИЦОК из дисциплина пловак НЕМАЊА 

ДАМЊАНОВИЋ, АЛЕКСАНДАР БЕЉИЋ, ДАМИР МИЛОШЕВИЋ, из фидер дисциплине ГОРАН ЦВЕТИЋ, 

из дисциплине мушица АЛЕКСАНДАР ВУЧКОВИћ, из дисциплине блек бас АЛЕКСАНДАР ПОПОВИЋ. 

Састанку нису присуствовали: из дисциплине плавак АЛЕКСАНДРА РАКИЋ, ПРЕДРАГ ВЕСЛИГАЈ, из 

дисциплине шаран ДОБРИЦА ПЕТРОВИЋ, из дисциплине спин ДАРКО ПЕРТОТ. Утврђен кворум за 

нормалан рад Форума.   

Записник води: Секретар Савеза ЈАСМИНА СТОЈАНОВИЋ   

Састанак је отворио председник Савеза, уз напомену да ће овај састанак заједно водити председник 

УО Драган Бошковић и председник Форума Ненад Радовић.  

Са малом допуном у тачки 3. Усвојен следећи ДНЕВНИ РЕД :  

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРЕТХОДНЕ СЕДНИЦЕ ФОРУМА; 

2. ВЕРИФИКАЦИЈА ОДЛУКА СЕКРЕТАРИЈАТА ФОРУМА; 

3. ИЗВЕШТАЈ СА ДОМАЋИХ И МЕЂУНАРОДНИХ ТАКМИЧЕЊА, ВЕРИФИКАЦИЈА ПОСТИГНУТИХ РЕЗУЛТАТА  У 2021. ГОДИНИ; 

4. САСТАНЦИ ФИПСед и ДЈП (кандидатуре  у наредном периоду) ; 

5. ПРЕДЛОЗИ ЗА УПРАВНИ ОДБОР И СКУПШТИНУ САВЕЗА; 

6. ПРЕДЛОЗИ ЗА ДИСЦИПЛИНСКУ КОМИСИЈУ; 

7. ТАКМИЧЕЊА И ПЛАНОВИ У 2022 ГОДИНИ;  

8. РАЗНО 
              

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРЕТХОДНЕ СЕДНИЦЕ ФОРУМА; 

1.1. Од стране чланова Форума, једногласно усвојен Записник са претходне седнице Форума. 
 

2. ВЕРИФИКАЦИЈА ОДЛУКА СЕКРЕТАРИЈАТА ФОРУМА; 
У оквиру ове тачке дневног реда изнете су све одлуке које су донете од стране секретаријата у периоду 
између два састанка Форума.                                                                                                 
2.1.Чланови Форума су верификовали све одлуке Секретаријата између две седнице Форума; 



 
 
 

3. ВЕРИФИКАЦИЈА РЕЗУЛТАТА У 2021 ГОДИНИ; 
       3.1. ТАКМИЧЕЊА У ЗЕМЉИ: 

После извештаја председника Форума Ненада Радовића разговарало се о такмичењима у 2021 години, у 

дискусији су учествовали Председник судијске организације Зоран Пешић, који је дао осврт суђења у 

2021 години а скоро сви чланови су узели учешћа у дискусији и на крају се разговарало о такмичарским 

стазама у 2022 години.  

3.1.1. Одлука о забрани пушења на такмичењима је толерисана до сада.                                                                         

Одлука гласи: ЗАБРАЊЕНО ЈЕ ПУШЕЊЕ ЗА ВРЕМЕ ТАКМИЧЕЊА. 

Од 01.01.2022. године за овај један прекршај неће бити строгог кажњавања већ ће уследити: УСМЕНА 

ОПОМЕНА. Уколико се и после ових опомена такмичар затекне у овом прекршају, он ће бити кажњен 

ЖУТИМ КАРТОНОМ;  

Појашњење: то важи за све врсте цигарета у времену од почетка припреме (нпр 8,00 сати) до краја 

такмчења (нпр.15,00 сати) на читавој такмичарској стази (у боксу и простору ван бокса).                                       

Судије ће у овој години бити обавезне да евидентирају све оне такмичаре који крше забрану.  

За све судије, делегате и овлашћана лица из Савеза важи иста забрана али она се примењује само у 

званичном коридору иза боксова. Значи они могу пушити на местима која нису јавно обележена за 

ова такмичења. 

За капитене (тренере) резервне такмичаре (који могу да улазе у боксове својих такмичара) забрана 

важи за пушење док су присутни у боксу и коридору иза боксова. Значи они могу пушити на местима 

која нису јавно обележена за ова такмичења укључујући и званични шатор организатора и место где 

се додељују признања. 

Од 01.01.2023. године, прекршај доноси ЖУТИ КАРТОН. 

3.1.2. донета је одлука да свим такмичарима којима се по жребу  мери дужина штапова и чуварке,  

изврши и детаљна контрола мамаца и прихране и преглед опреме коју такмичар има у боксу;  

3.1.3. Право уласка у бокс од 01.01.2022 имају само КАПИТЕНИ тј.ТРЕНЕРИ са тренерском лиценцом а 

који добију од Савеза акредитацију и маркер за улазак у бокс. На оним такмичарским стазама где 

има прекида на такмичарској стази, може да се одобри да САМО  још једно лице улази у бокс а то је 

Резерва (резервни такмичар)  

3.1.4. Донета је одлука да најмањи број судија у свакој дисциплини буде 4 (четири) од којих Форум 

може да изабере судије за такмичења у тој дисциплини; . Допуна: Дисциплина која не обезбеди 

одговарајуће судије, неће моћи да одржава своја такмичења; 

 



3.1.5. Верификована одлука као предлог секретаријата Форума да ДОМАЋИНИ ТАКМИЧЕЊА 

приликом конкурисања морају да гарантују најмање двојицу судија са судијском лиценцом из места 

одакле је домаћин или из места која су удаљена од такмичарске стазе највише 30 километара. 

Допуна: уколико су те судије на удаљености већој од 30 километара, трошкове превоза сносе 

домаћини такмичења. 

3.1.6. Од 01.01. 2022. строго се забрањује да такмичари напуштају своје такмичарско место после 

мерења и да „прате“ вагу. Свако ко не поштује ову забрану добиће одмах ЖУТИ КАРТОН. Овај 

прекршај је до сада само толерисан а такмичари су се усмено опомињаљли. 

 3.1.7. Донета је одлука о такмичарским стазама где домаћини могу да конкуришу за категорије 

Млади и Даме у дисциплини Пловак. То су такмичарске стазе: канали у Србобрану, Српском 

Милетићу, Бачком Петровцу, Бачу, Каравукову, Црвенки и језера Ћелије, Гружа и Бован  

3.1.8. Донета је одлука о прецизнијем одређивању дела такмичарских стаза за категорије Мастерси и 

Ветерани. Уколико се такмичења одржавају на истој стази, у позиву мора прецизно да стоји где која 

категорија се такмичи. А ту одлуку доноси домаћин такмичења.  

3.2. МЕЂУНАРОДНА ТАКМИЧЕЊА  

У оквиру ове тачке дневног реда дат је извештај о свим такмичењима на међународној сцени. 
Констатовано је да су резултати на Светским првенствима испод очекивања и незадовољавајући. 
Освојене су две медаље у појединачним конкуренцијама (Горан Радовић – златна и Петар Загорчић – 
бронзана) а екипни резултати су врло лоши. Постоји евидентна криза резултата и поново се размишља 
о промени начина формирања стручних тимова. Финансирање које смо имали у 2021 години од стране 
Савеза није дало резултате. 
Учешће на ДЈП (балканским) такмичењима је донело боље  резултате (освојене су  медаље у 
дисциплини пловак, дисциплини фидер и дисциплини карп), па може да се каже да је то било 
задовољавајуће.                                                                                                   
 

3.2.1. Донета је одлука да до краја месеца(новембра) сви чланови Форума дају своје предлоге за 

побољшање рада репрезентација. 

4. САСТАНЦИ ФИПСед и ДЈП (кандидатуре  у наредном периоду) ; 

У оквиру ове тачке изнете су кандидатуре Србије на овим такмичењима 

4.1. Донета је одлука да се усвајају извештаји са ових састанака. 

5. ПРЕДЛОЗИ ЗА УПРАВНИ ОДБОР И СКУПШТИНУ САВЕЗА; 

5.1. Донета је одлука да УПРАВНИ ОДБОР на свом последњем годишњем састанку утврди цене 

чланарина, лиценци и котизација за наредну годину. 

6. ПРЕДЛОЗИ ЗА ДИСЦИПЛИНСКУ КОМИСИЈУ; 



У оквиру ове тачке дневног реда, дат је предлог за дисциплинску комисију. После читања извештаја и 

дискусије констатовано је да је много већи број оних такмичара који изостају са такмичења. 

Дисциплинска комисија ће посебно обратити пажњу на то да ли се такмичар уопште јавио Савезу да 

неће доћи на такмичење, да ли је то поновљени прекршај и да ли је разлог за недолазак оправдан            

(годишњи одмор, финансијска ситуација и сл.)...   

6.1. Донета је одлука да репрезентативци који прихвате учешће у репрезентацији у категоријама 

ДАМЕ, ЈУНИОРИ У25, СЕНИОРИ, МАСТЕРСИ и ВЕТЕРАНИ, доставе уверење да нису осуђивани или да се 

не врши поступак пред домаћим и страним судовима.  

6.1. Донета је одлука да репрезентативци који прихвате учешће у репрезентацији у категоријама 

КАДЕТИ У15, ЈУНИОРИ У20  доставе доказ о најмање оствареном врлодобром успеху. 

7.  ТАКМИЧЕЊА И ПЛАНОВИ У 2022 ГОДИНИ;  

Планови су да се одрже сва такмичења у свим дисциплинама и категоријама на такмичењима у земљи. 

7.1. Донета је одлука да се сва такмичења у свим дисциплинама и у свим категоријама у земљи 

одрже 

У претходном периоду, постојала је иницијатива за покретање нове дисциплине – FREE STYLE METHOD 

FEEDER (МЕТОД ФИДЕР). Поднет је извештај у коме стоји: 

- Покренута иницијатива за формирање заједнице метод фидер клубова од стране 5 спортских организација, које 

имају секције у овој дисциплини;                                                                                                                                                                     

- Пријавило се 9 спортских организација са секцијом Метод фидер;                                                                                                  

- 27.07. објављен позив за одређивање представника у заједници метод фидер клубова;                                                    

- Послати дописи свим овлашћеним представницима у овој дисциплини;                                                                                                

- Од стране Савеза покренута јавна расправа у којој су учествовали овлашћени представници спортских 

организацијамса. Послато је 4 сета питања о функционисању заједнице и израде правилника; 

Основно запажање: Велика разлика у размишљању појединаца око организације такмичења, правилника. 

Стекао се утисак да је њихово интересовање било огромно пре одржавања светског првенстав у Мађарској а да 

је спласнуло после завршетка овог такмичења; Код израде правилника, такође је постојала огроман разлика у 

размишљањима. Два представника( Милош Павличевић и Мирослав кошанин) , не поштујући изузетан напор 

Савеза да се правилник направи, сматрају да њима не треба правилник Савеза, већ да се такмичења одвијају по 

Правилнику ФИПСед. По том размишљању нама не требају ни Правилници савеза ни у осталим дисциплинама.   

- Правлник је урађен али је стопирана завршница израде Правилника и усвајање на Управном одбору.                            

- Стопирано је формирање заједнице док се ставови не изједначе;                                                                                                                                    

- Дисциплина ће бити пријављена Министарству омалдине и спорта, када се сви претходни услови испунеС 

 7.1. Донета је одлука да уколико овлашћени представници Метод фидер секција до 29.12.2021 

усагласе своје ставове и мишљења о функционисању ове дисциплине,  Савез ће уврстити ову 

дисциплину у календар за 2022. годину и пријавити је Министарству омладине и спорта. У сваком 

другом случају, сматраћемо да не постоји довољно интересовања и жеље да се покрене дисциплина 

МЕТОД ФИДЕР.   



 

Планови су да репрезенације наступају на светским, европским и балканским првенствима. Свим 

потенцијалним репрезентативцима који имају статус, послаће се допис где они треба да се изјасне о 

евентуалном одласку на међународно такмичењу и прихватању доплате за ово такмичење. 

7.2. Донета је одлука да се такмичари са статусом репрезентивца, изјасне о одласку на међународно 

такмичење у 2022 години најкасније до 29.12.2021. године. 

У дисциплинама Карп и Блек бас, поново је дошло до померања светских првенства а на истим 

такмичарским стазама у тим земљама. Да би се циклус избора репрезентације одржао у наредном 

периоду, донету су следеће одлуке:   

7.3. Донета је одлука да у дисциплинама Карп и Блек бас на Светска првенства 2022 године иду они 

репрезентативци који су остварили право на претходним такмичењима: Блек Бас из сезоне 2019, 

Карп из сезона 2020 – 2021;  

7.4. Донета је одлука да у дисциплини Карп, изборно такмичење за репрезентацију која наступа 2023. 

године се одржава у сезони 2022 и 2023 а резултати се сабирају;   

 7.5. Донета је одлука да у дисциплини Блек Бас , изборно такмичење за репрезентацију која наступа 

2023. године се одржава у сезони 2020, 2021 и 2022 године а резултати се сабирају;  

Тренери могу да се пријаве за стручно оспособљавање. 

7.6. Донета је одлука да пријаве за стручно оспособљавање тренера трају до 26.11.2021. године  

НА ОСНОВУ ВАЖНИХ ДАТУМА, У новембру месецу све заједнице клубова, чланови 

органа, клубови, покјединци  имају право предлога за измену основних аката Савеза, 

Правилника Савеза, имају право изнети мишљење о раду Савеза. 

МОЛБА свим члановима органа Савеза је да Правилнике прочитају како би се 

информисали о основном функционисању Савеза 

8. РАЗНО  
Постављена су нека питања о којима ће се дискутовати у новембру месецу а пре одлучивања. 

Није било одлука по овој тачки дневног реда 

                        Технички и организационо успешно организован овај састанак 

                         Састанак почео у 11,00 сати а завршен у 13,00 сати 

Записник                                                                           Председник Форума 

____________________________                              __________________________ 

Јасмина Стојановић                                                               Ненад Радовић 


