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13.03.2016 
                                                                                                                                     КСР ПРЕСТОН БЕОГРАД 
 
Поштовани, 
Достављамо Вам део записника и одлуке Управног одбора са састанка који је одржан 12.03.2016.год. 
 
Што се тиче дописа клуба Престон о организацији ,,Preston feeder challenge“ купа 13,14, и 15 маја, 
дата је информација из Савеза да je допис у Савез стигао 22.02.2016.  
После дискусије констатовано је да је прошле године, Дејан Тодоровић предложио Престон за 
спонзора светског првенства и да је постојала преписка између Савеза и Дејан Тодоровића 
(Престон) о томе. Али Савез није никада добио одговор на ову понуду. Уместо тога, не консултујући 
Форум и Управни одбор Савеза, објављен је позив за ,,Preston feeder challenge“ такмичење. Иако 
смо сугерисали да за овакво такмичење је неопходна сагласност националног Савеза, посебно због 
тога што је организација Светског фидер првенства у Новом Саду била основни повод 
организовања оваквог професионалног међународног такмичења, Савез до дана одвијања 
састанка Управног одбора није добио од стране Престона молбу за одржавање међународне 
спортске приредбе. Уместо тога, стигао је допис (предлог сарадње) са следећим текстом: 
                                                           ПРЕДЛОГ САРАДЊЕ 
Поштовани, 
дана 13,14 и15 маја 2016. Године на ДТД каналу у Новом Саду на потезу између преводнице и рафинерије заказано је такмичење у 
дисциплини фидер ,,Preston feeder challenge“ на коме ће учествовати 32 петочлане екипе из Србије и иностранства. Желели би да 
предложимо сарадњу са ССРС на следећим пољима: 
- С обзиром да је такмичење месец дана пре светског првенства предлажемо да направимо понуду смештаја који ће ССРС нудити 

на светском првенству како би повећали број такмичара који ће бити у том смештају; 
- Од котизација домаћих такмичара издвојићемо један део (2000 рсд по домаћем такмичару) за помоћ одласку фидер 

репрезентације н светско првенство у португал 2017.године 
- Спремни смо да одвојимо један део средства који ће се добити од могућег смањења цена за дневне дозволе од корисника 

рибарског подручја. Ова средства такође ће бити издвојена за помоћ одласку фидер репрезентације на светско првенство у 
Португал 2017.године. 

С поштовањем 
 
КСР „ПРЕСТОН“ 
Дејан Тодоровић 
  

Овај допис је изазвао много коментара, посебно понуде за смештај, јер, без обзира шта је „мислио“ 
организатор „Preston feeder challenge“ купа, то није добро формулисао у допису -  предлогу 
сарадње који је послат у Савез. У овом писаном документу  дата је могућност да организатор 
,,Preston feeder challenge“ купа, нуди смештај ССРС за Светско фидер првенство.  Поред тога, 
непристојно је да новац од котизације, усмерено иде само на једну дисциплину (фидер), посебно 
када се зна да су прошле године средства од репрезентације сениора у пловку (репрезентације која 
није отишла на Европско првенство у Белорусију) подељена између репрезентације фидер и 
репрезентације дама.  Савез може и мора да функционише само као јединствена организација.  
 
Указује се на чињеницу да је отказано такмичење Дунавско јадрански куп (Балканско првенство) у 
дисциплини фидер, због слабог интересивања али и због дуплирања фидер такмичења, наравно и 
атрактивности ,,Preston feeder challenge“ купа јер су награде „новчане“ много веће од понуђеног 
регионалног такмичења.  
Већина екипа  која долази на овај „Preston feeder challenge“ куп је већ нашла смештај тако да је 
сувишно да се сада Савез укључује. 



 
Судијска организација Форума ССРС констатује да такође од њих није тражена никаква информација ко 
може да суди на оваквом такмичењу и да ли организатор испуњава услове за такмичење. Организатор 
Престон до почетка 2016 године нема лиценцираних судија а у канцеларију ССРС је ове године стигла 
једна пријава за полагање судијског испита (Д.Крањчевић)    
 
После Светског фидер првенства у Новом Саду, направиће се извештај о свим чињеницама и 
догађајима везаним за ово Светско првенство. 
 
Управни одбор Савеза спортских риболоваца Србије обавештава клуб Престон да до данас није 
стигла молба и пратећа документација за одржавање међународне спортске приредбе. Ова 
обавеза пристиче из Закона о спорту, Статута Савеза, Правилника Савеза, Правилника «CAHIER DES 

CHARGES») ФИПСед .  
 
Узимајући све напред наведено а пре свега чињеницу да клуб ПРЕСТОН није до сада поднео молбу за 
изјашњавање Савеза, Управни одбор Савеза не може дати сагласност за одржавање овог 
такмичења, јер: 
„Надлежни национални грански спортски савез који је дао сагласност, односно дозволу или наложио да се одређена 
спортска приредба одржи иако нису били испуњени сви прописани услови, солидарно је одговоран са организатором за 
штету коју на спортској приредби претрпи неко од учесника спортске приредбе или треће лице услед пропуста у 
организацији“. 
  
Зато, Савез спортских риболоваца Србије упућује клуб Престон на поштовање свих законских 
обавеза које проистичу из Закона о спорту, члан 157 Закона о спорту, а самим тим и  из чланова 
158, 162, 163, 164, 165, 176 (ст. 45, 46, 47, 51, 52, 58) где се утврђују обавезе организатора спортске 
приредбе али и надлежног националног Савеза. 
 
Поред тога обавештавамо Вас да сте дужни да на основу Закона о спорту и Правилника «CAHIER DES 

CHARGES») ФИПС- ед осигурате све учеснике међународног такмичења, посебно тамо где учествују 
репрезентације. 
О одлукама Управног одбора, Савез ће обавестити надлежна Министарства, Савез спортова Србије, 
корисника риболовног подручја и клуб Престон.  
   
Одлука 3.2.5.2. Управни одбор ССРС обавештава клуб Престон да није до сада поднео молбу за 
изјашњавање Савеза за одржавање ,,Preston feeder challenge , па Управни одбор не може дати 
сагласност за одржавање ове спортске приредбе; 
О примљеном допису - предлогу сарадње је сувишно разговарати јер је врло лоше формулисан 
и може да доведе до негативних последица. 
Управни одбор ССРС,  упућује клуб Престон на поштовање свих набројаних законских обавеза;  
О одлукама Управног одбора, Савез ће обавестити надлежна Министарства, Савез спортова 
Србије, корисника и клуб Престон.  
   

                                                                                                          Председник                                                                                       
                                                                   Управног одбора Савеза спортских риболоваца Србије          
 
                                                                                       ___________________________ 
                                                                                                   Драган Бошковић 

 


