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10.12.2016. 

ЗАПИСНИК 
СА РЕДОВНЕ И ИЗБОРНЕ СКУПШТИНЕ  

САВЕЗА СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ 
 
       Редовна и изборна Скупштина ССРС, одржана је 10.12.2016. године у Трстенику, са 
почетком у 11.00 сати.    
       Председник Савеза Драган Бошковић је отворио Скупштину и утврдио Дневни ред: 

 
1. а) Избор радног председништва; 
    б) Избор верификационе комисије; 
    в) Избор записничара и два оверивача записника; 
2.   Извештај верификационе комисије; 
3.   Разматрање и усвајање записника са претходне седнице Скупштине; 
4.   Извештај о раду Савеза спортских риболоваца Србије за период 01.01.2016 до 
25.10.2016; 
5.   Финансијски извештај о материјално финансијском пословању за период од 
01.01.2016 до 25.10.2016 године; 
6.   Извештај Надзорног одбора за период од 01.01.2016 до 25.10.2016 године; 
7.   Жалба СРД ШИМАНО 3М Панчево на одлуку о искључењу; 
8.   Разматрање и усвајање новог Статута Савеза спортских риболоваца Србије   
усаглашеним са Законом о спорту; 
9.   Усвајање Пословника о раду Скупштине; 
10. Избор председника Савеза спортских риболоваца Србије 
11. Верификација избора чланова Управног одбора на предлог ново изабраног 
председника; 
12. Избор чланова Надзорног одбора; 
 
После утврђивања дневног реда, радило се по поједниначним тачкама дневног реда.  
 

1.   а) Избор радног председништва;          
      б) Избор верификационе комисије; 
      в) Избор записничара и два оверивача записника; 
 
       Драган Бошковић је предложио чланове радног председништва: Александар Краусовић 
и Миланче Виријевић. 
Предлог је дат на гласање и једногласно усвојен. 
1.1. Усвојен предлог - једногласно. 
 



 
       Драган Бошковић је предложио чланове верификационе комисије: Драган Веслигај, 
Зоран Пешић и Јасмина Стојановић.  
Предлог  је дат на гласање и једногласно је усвојен. 
1.2. Усвојен предлог - једногласно. 
 
      За записничара је предложена Јасмина Стојановић, а за овериваче записника Радмило 
Маринковић и Лепомир Ђорђевић. 
Предлог је дат на гласање и једногласно усвојен 
1.3. Усвојен предлог - једногласно. 
 

2. Извештај верификационе комисије; 
 

     Верификациона комисија  је  извештају навела да Скупштини не присуствује један 
делегат: представник фидер организације  - Саша Милковић. Констатовано је да је присутно 
15 делегата + председавајући скупштине (+1) и утврдило се постојање кворума за рад 
Скупштине. 
     Извештај Верификационе комисије је дат на гласање и једногласно је усвојен. 
2.1. Усвојен је извештај Верификационе комисије - једногласно. 
 

3. Разматрање и усвајање записника са претходне седнице Скупштине; 
 
     Обзиром да су сви делегати прочитали Записник са претходне седнице Скупштине, 
записник је једногласно усвојен. 
3.1. Усвојен записник са претходне седнице Скупштине одржане дана 22.12.2015.године 
-  једногласно. 
 

4. Извештај о раду Савеза спортских риболоваца Србије за период 01.01.2016 
до 25.10.2016 године; 
 
    Председник Савеза , Драган Бошковић је поднео извештај о дешавањима у Савезу између 
две седнице Скупштине.  ( Извештај у прилогу) 
Поред осталих активности, важно је напоменути да су сва домаћа такмичења одржана у 
складу са правилником и календаром такмичења; да су све репрезентације учествовале на 
Светским/Европским превенствима; оснивање нове дисциплине Лов пастмке вештачким 
мамцима са обале; успешна организација Светског првенства у дисциплини фидер.                                         
    У наредном периоду нас очекује организација Светског првенства за ветеране и 
хендикепиране 2017 године које ће се одржати у Кањижи, организација Дунавско-
Јадранског Купа у дисциплинама фидер и шаран 2017 године, организација Светског 
првенства у шаранском риболову 2018 године, као и организација Светског првенства за 
нације 2019 или 2020 године у зависности од одржавања Риболовне олимпијаде.   
    Извештај је једногласно усвојен. 
 
4.1 Усвојен извештај о раду за 2016. годину. 
 

5. Финансијски извештај о материјално финансијском пословању за период 
од 01.01.2016. до 25.10.2016. године 
                                                                                                           (Финансијски извештај у прилогу) 
5.1. Усвојен је финансијски извештај за период од 01.01.2016. до 25.10.2016. - једногласно 
 



 

 
6. Извештај Надзорног одбора за период од 01.01.2016. до 25.10.2016. 
године  
      Надзорни одбор је у  пуном саставу, извршио контролу материјално - финасијског 
пословања Савеза спортских риболоваца Србије, одржавши две седнице и то 26.11.2016 
године  у Београду и 02.12.2016 године у Крушевцу.  
      Надзорни одбор је дао свој извештај за период од 01.01.2016 до 25.10.2016 године. 
Обзиром да је у питању пресек стања до 25.10.2016  до краја године могу бити и одређене 
промене, али све планиране активности су реализоване по плану. Најважније активности 
Савеза спровођене су преко Форума, а Управни одбор је на својим седницима уз 
евентуалне измене и допуне потврђивао и верификовао одлуке које су доношене.      
      Надзорни одбор је извршио и увид у књигу одлука. Одлуке су систематизоване и 
заведене у деловодну књигу. Посебан напор је учињен на изради и допуни спортских 
правила и њиховим усаглашавањем са  новим Законом о спорти, као и на усаглашавању 
Статута Савеза спортских риболоваца Србије са новим Законом о спорту. У 2016 години је 
настављен континуитет у организацији међународних такмичења: организација Светског 
првенства у досциплини фидер. 
       Надзорни одбор је констатовао да је Савез спровео све најважније активности 
планиране за 2016 годину .  
       Извештај је једногласно усвојен. 
  
6.1 Усвојен је извештај Надзорног одбора о раду за период од 01.01.2016. до 25.10.2016. 
године - једногласно. 
 

7. Жалба СРД ШИМАНО 3М Панчево на одлуку о искључењу 
 

       Известилац по овој тачки дневног реда,  Александар Краусовић је делегате који су већ 
добили материјал по жалби СРД Шимано 3М Панчево још једном  упутио у хронологију 
догађаја. Након краће дискусије, стављено је на гласање да ли се усваја жалба СРД Шимано 
3М Панчево. 
      Жалба СРД Шимано 3М Панчево је одбијена са једним гласом против. 
7.1 Одбијена жалба СРД Шимано 3М Панчево на одлуку о искључењу. 
 

8. Разматрање и усвајање новог Статута Савеза спортских риболоваца Србије 
усаглашеним са новим Законом о спорту 
 
        Нацрт новог Статута Савеза спортских риболоваца Србије је дат на јавну расправу 
09.11.2016 године. На седници Управног одбора одржаној дана 26.11.2016 године, сви 
предлози пристигли  по јавној расправи су разматрани заједно са предлозима чланова 
Управног одбора. Сви ти предлози и амандмани пристигли од делегата били су тема 
дискусије на Скупштини. 
        После конструктивне расправе утврђена је коначна верзија Статута Савеза спортских 
риболоваца Србије .  
8.1 Усвојен нови Статут Савеза спортских риболоваца Србије –једногласно. 
 

9. Усвајање пословника о раду Скупштине 
 
        Након краће дискусије усвојен је пословник о раду Скупштине. 
9.1 Усвојен пословник о раду Скупштине – једногласно. 



 
 

10. Избор Председника Савеза спортских риболоваца Србије 
 

        Известилац по овој тачки дневног реда, Миланче Виријевић је упознао делегате да 
постоји само један кандидат за председника Савеза спортских риболоваца Србије – Драган 
Бошковић, досадашњи председник Савеза. 
Драгана Бошковића као кандидата за председника је предложило 11 делегата Скупштине 
као и Управни одбор Савеза. 
Утврђено је да Драган Бошковић, по Статута Савеза испуњава све услове за избор 
председника. 
        Скупштина је изабрала за председника Савеза спортских риболоваца Србије Драгана 
Бошковића, досадашњег председника Савеза. 
10.1. Драган Бошковић је изабран за председника Савеза спортских риболоваца Србије – 
једногласно.  
 

11. Верификација избора чланова Управног одбора на предлог ново 
изабраног председника 

 
        Ново изабрани председник, Драган Бошковић предложио је чланове Управног одбора: 
Миливоје Драгојевић,  Дејан Ђорђевић,  Недељко Ступар,  Владимир Мурганић, Небојша 
Кепеш,  Млађа Ненадовић, Миланче Виријевић, Ивица Јовчић, Владимир Стојановић,  Дејан 
Арсић. 
11.1. Скупштина је верификовала избор чланова Управног одбора на предлог ново 
изабраног председника Драгана Бошковића - једногласно. 
 

12. Избор чланова Надзорног одбора 
 

Обзиром да је досадашњи Надзорни одбор у саставу Дејан Марковић,  Драган Веслигај и 
Зоран Пешић у протеклом мандату свој посао радио одлично и да су заседали у пуном 
саставу, за чланове Надзорног одбора у наредном мандату предлажу се досадашњи 
чланови : Дејан Марковић, Драган Веслигај и Зоран Пешић.   
12.1 Скупштина је верификовала избор чланова Надзорног одбора - једногласно 
 
Седница је завршена у 13.20 
 
Записничар                                                                                                    председник 
____________________                                                                    _____________________ 
   Јасмина Стојановић                                                                             Драган Бошковић 
 
Оверивачи Записника: 
 
1.________________________ 
        Радмило Маринковић 
 
2.________________________ 
        Лепомир Ђорђевић 
 




