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ЗАПИСНИК 
СА РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ  

САВЕЗА СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ 
 

    Редовна Скупштина ССРС, одржана је 23.12.2017. године у Крагујевцу, са 
почетком у 11.00 сати.    
    Председник Савеза Драган Бошковић је отворио Скупштину и утврдио 
Дневни ред: 
 
1. а) Избор верификационе комисије; 

б) Избор записничара и два оверача записника; 
 2.   Извештај верификационе комисије; 
 3.   Разматрање и усвајање записника са претходне седнице Скупштине; 
 4.   Завршни  извештај за 2016. годину ( Биланс успеха, биланс стања); 
 5.   Финансијски извештај о материјално финансијском пословању за период 

од 01.01.2017  до 15.10.2017 године; 
6 Извештај надзорног одбора за период од  01.01.2017 - до 15.10.2017 

године; 
7. Разматрање програма рада ССРС и финансијског плана за 2018. годину;  
8. Разно 
 
    После утврђивања дневног реда, радило се по поједниначним тачкама дневног реда.  
 

1.   а) избор верификационе комисије; 
      в) избор записничара и два оверивача записника; 
 
    Драган Бошковић је предложио чланове верификационе комисије: Драган Веслигај, 
Зоран Пешић и Јасмина Стојановић.  
Предлог  је дат на гласање и једногласно је усвојен. 
1.1. Усвојен предлог - једногласно. 
 
    За записничара је предложена Јасмина Стојановић, а за овериваче записника Недељко 
Ступар и Александар Краусовић. 
Предлог је дат на гласање и једногласно усвојен 
1.2. Усвојен предлог - једногласно. 



 
 

2. Извештај верификационе комисије; 
 

    Верификациона комисија  је у извештају навела да Скупштини присуствује 19 делегата  + 
председавајући Скупштине. Констатовано је да  постоји кворум 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 10.12.2016.године 
-  једногласно. 
 

4. Завршни  извештај за 2016. годину (Биланс успеха, биланс стања); 
 
    Извештаји предати на време. Позитивно пословање Савеза.   
    Извештај је једногласно усвојен. 
 
4.1. Усвојен завршни извештај о раду за 2016. годину. 
 

5. Извештај о пословању за период од 01.01.2017. до 15.10.2017. године 
     
    Конструктивно дискутовано о активностима Савеза у 2017 години. 
    Конструктивно дискутовано о приходима и трошковима Савеза.  
    Објашњено зашто репрезентације младих нису путовале у Ирску. 
    Објашњено поново како се финансирају репрезентације.                                                         
    Дискутовано о трошковима домаћих такмичења и  репрезентација. 
    Објашњене одлуке Управног одбора за Светско првенство за ветеране и хендикепиране и 
смањење очекиваних прихода. Тражи се од општине Кањижа извештај о трошењу 
одобрених средстава због партнера Хоргасз из Хоргоша, коме су финансијска средства 
уплаћена.    
    Објашњени финансијски недостаци у извештају везаним за шаранска такмичења и 
одлазак репрезентације у дисциплини шаран. Наиме финансијска средства су уплаћивана и 
исплаћивана са самосаталног рачуна Шаранске асоцијације а увид у тај извештај Савез није 
имао. Зато су у финансијском извештају, стављени само финансијски подаци које је Савез 
имао преко текућег рачуна Савеза.  
Планом је утврђено да убудуће сви приходи и расходи шаранске дисциплине буду 
евидентирани само преко рачуна Савеза.    
    Извештај је једногласно усвојен 
                                                                         
5.1. Усвојен извештај о раду за 2017 годину 
                                                                                                           (Извештај у прилогу) 
5.2. Усвојен је финансијски извештај за период од 01.01.2017. до 15.10.2017. - једногласно 
                                                                                                           (Финансијски извештај у прилогу) 
 

 
 



 
 
 
6. Извештај надзорног одбора за период од  01.01.2017 - до 15.10.2017 године  
  
     Редовна седница Надзорног одбора одржана 18.12.2017.г са почетком у 11 сати у 
Крушевцу. Састанку присуствују чланови надзорног одбора, уз присуство одговорног лица 
Савеза председника Драгана Бошковића. Записник води Јасмина Стојановић. 
Предложени дневни ред: 1.Финансијски извештај за 2016. годину; 2. Пресек финансијског 
извештаја ( до 15.10.2017); 3. Светско првенство за ветеране и хендикепиране;                                         
4. Заказивање Скупштине; 5.Разно   
Између осталог, након прегледа документације, надзорни одбор је констатовао да је у 
2016. години наш Савез остварио приход од 18.212.000,00 динара, укупан расход од 
17.842.000,00 тако да је разлика вишка 370.000,00 динара. 
 
Извршен је преглед финансијског извештаја за период од 01.01.2017 до 15.10.2017 године. 
Обзиром да је у питању пресек стања до 15.10.2017  до краја године могу бити и одређене 
промене, али све планиране активности су реализоване по плану. Постоје одлуке за 
трошење финансијских средстава. 
 
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 нових Правилника.  
  
У 2017 години је настављен континуитет у организацији међународних такмичења: 
организација Светског првенства за ветеране и хендикепиране, ДЈП за фидер и карп 
дисциплине. 
Прихвата се заказивање редовне Скупштине савеза за 23.12.2017, од стране Управног 
одбора Савеза. Ова одлука је у складу са Статутом и Пословником о раду Скупштине. 
 
Надзорни одбор је констатовао да је Савез спровео све најважније активности планиране за 
2017 годину .  
Извештај је једногласно усвојен. 
                                                                                           (Извештај надзорног одбора у прилогу) 
  
6.1. Усвојен је извештај Надзорног одбора о раду за период од 01.01.2017. до 15.10.2017. 
године - једногласно. 
 
 

7. Разматрање програма рада ССРС и финансијског плана за 2018. годину; 
 
      У току је израда свих докумената везаних за дисциплину шаран, што ће је потпуно 
изједначити ову дисциплину са свим осталим дисциплинама.   
      У току су припреме за све састанке Заједница клубова у свим дисциплинама. 
      Организација шаранског светског првенства 2018. године у проблему.  До краја године 
коначне одлуке. 



      Организација светског првенства за нације 2019 у оквиру Светских риболовних игара, 
изискује велико ангажовање много већег броја људи јер је ово највеће такмичење ФИПСед. 
Расписаће се конкурс за такмичарску стазу и град где може да се одржи ово такмичење.  
      Организација ДЈП - фидер и мушица. Термини до краја године. 
      Финансијски план за 2018. годину ће умногоме зависити од висине средстава које 
додељује Министартсво омладине и спорта, па ће у се план финализирати у јануарау 2018. 
 
7.1 Усвојен је програм рада ССРС и финансијски план за 2018. годину - једногласно. 
 

8. Разно 
 

Треба покренути поново пријем у Олимпијски комитет Србије. 
Треба проверити начине финансирања одређених репрезентација у окружењу, да би се 
покупила позитивна њихова искуства. 
Треба се поново наметнути Министарству заштите животне средине, јер ми једини можемо 
бити добри сарадници и партнери  у риболову.   
 
 
 
Седница је завршена у 13.00 
 
Записничар                                                                                                    председник 
____________________                                                                    _____________________ 
   Јасмина Стојановић                                                                             Драган Бошковић 
 
 
 
Оверивачи Записника: 
 
1.________________________ 
        Недељко Ступар 
 
2.________________________ 
        Александар Краусовић 
 




