
 
   
Док. Бр. 70-15-09 
18.03.2015 

 
         У Смедереву 17.марта, одржан је Управни одбор Савеза. Поред чланова Управног одбора, састанку су   
         присуствовали и чланови Надзорног одбора и чланови Форума. Састанак је почео у 12,50. 
      

И З В Е Ш Т А Ј 
О  УСВОЈЕНИМ ОДЛУКАМА НА СЕДНИЦИ УПРАВНОГ ОДБОРА 17.03.2015 

                                            
         На састанку Управног одбора усвојене су следеће одлуке: 
 
         Одлука  1.1.   Усвојен записник са претходне седнице Управног одбора одржане 11.11.2014.године 

    
Одлука  2.1.   Препорука организацији Шумадија да се максимално укључи у рад Савеза што је и у традицији  
                          овако велике организације и да не дозволи појединцима који са стране доносе само своје  
                          неуспехе,  неостварене жеље и незадовољства и тако, по досадашњој пракси, растурају такве  
                          добре спортске  риболовне организације.   
Одлука 2.2.    Верификована електронски писана одлука  о искључењу из Савеза организације Шимано 3М из   
                          Панчева и Момчила Роксића. Поред тога против Момчила Роксића покренути тужбу и поступак   
                          надокнаде штете;  
Одлука 2.3.   Што се тиче такмичара из овe организације, они имају право учешћа у систему такмичења и могу  
                          Бити  лиценцирани преко Савеза или за неку другу организацију. 
Одлука 2.4.    Верификована електронски писана одлука у формирању дисциплинског суда у саставу:   
                          Милановић Кристина, Лечић Драгољуб, Нединић Душко, и дисциплинског тужиоца Андрејић   
                          Александра. 
Одлука 2.5.    Усваја се оставка селектора Рајић Радише; 
Одлука 2.6.    Расписује се конкурс за селектора у категорији даме. 

    
   Одлука 2.7.    АСОЦИЈАЦИЈА СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА БЕОГРАД треба да достави Савезу одлуку о именовању  
                             новог председника и сву потребну   документацију;                                                         
   Одлука  2.8.   АСРБ треба да достави списак свих својих чланица, да би се утврдило њихово функционисање.  
   Одлука  2.9.   АСРБ у будућности неће моћи да лиценцира такмичаре, судије, тренере  јер на такав начин се  
                             ,,гуши“  рад организација, који су директне чланице Савеза; 
   Одлука  2.10. Послати допис АСРБ; 

Одлука  2.11. Свим организацијама са овог Региона објашњење да оне не морају да буду чланице АСРБ.                  
                           Све организације, морају да буду чланице Савеза да би се такмичиле у систему Савеза и  
                           морају своје активности остваривати преко  Регионалног Форума.  
                           У контакту са представницима АСРБ и Регионалног Форума треба разграничити обавезе Форума  
                           Региона и АСРБ.                  
Одлука  2.11.  Усваја се одлука да се продужава рок за пријаву  о учешћу у Првој и Другој лиги продужи до   
                           25. марта, а лиценцирање такмичара до 5. Априла. 
Одлука  2.12.  Одлука о заказивању Скупштине у другој половини године, због великих обавеза у овом  
                           периоду.  
                           Надзорни одбор ће прегледати финансијски извештај и комплетну документацију за 2014.  
                           годину а извештај ће бити послат и свим члановима Управног одбора. 
 
Одлука  3.1.    Усвајају се све одлуке Форума донете на седницама које су одржане  03.фебруара и 17.марта. 
 



 
Одлука  4.1.    Верификоване све одлуке Управног одбора у периоду од 11.11.2014. до 17.03.2015 укључујући и   
                           одлуке из тачке 2 овог састанка.  

 
Одлука  5.1.    Прихватају се  Заједница мушичарских клубова и Заједница Black bass клубова, ова година је  
                           условна за њихово чланство.  
Одлука  5.2.    Усвајају се календари такмичења који су они доставили.   
Одлука  5.3.    Изузетно, ове године се дозвољава клубовима из Заједница Black bass да један клуб може  
                           пријавити две екипе. 
Одлука  5.4.    Прихватају се предлози иницијатора заједница за Председнике ових заједница и чланова  
                           Форума. 
Одлука  5.5.    Организовати састанак са заједницама мушица и black bass. 
Одлука  5.6.    Усваја се захтев за активирање категорије ветарана у дисциплини пловак.  

 
Одлука  6.1.    Усвојен Правилник о раду ЗМК, 
Одлука  6.2.    Усвојен Правилник такмичења и суђења у дисциплини мушичарење,   
Одлука  6.3.    Усвојен Правилник о раду ЗБК,  
Одлука  6.4.    Усвојен Правилник такмичења и суђења у дисциплини Black bass,  
Одлука  6.5.    Усвојен Правилник о дисциплинским мерама – антидопинг,   
Одлука  6.6.    Усвојен Програм антидопинг деловања,  
Одлука  6.7.    Усвојена одлука о одговорном лицу за надзор над спровођењем мера за спречавање допинга.  

 
Одлука  7.1.   Примају се у чланство Савеза следећи клубови: Врело Жагубица, Шаран Кикинда, Златни Караш  
                           Врбас, Клуб шаранџија Мелег бајт, Кома ФФ Лазаревац, No1 Ваљево, Клуб мушичара Београда,  
                           Морава Варварин, Таково 2013 из Горњег Милановца. 
Одлука  7.2.    Послати опомене за неплаћене обавезе  чланицама Савеза, које их нису измириле током  
                           прошле године. 

 
Одлука  8.1.    Уколико Град Смедерево не  потпише Уговор до 25. марта, и уколико радови на стази не буду  
                           финализирани, размотрити могућност о померању такмичења. 
Одлука  8.2.    Заказати састанак са Управним одбором Смедеревац из Смедерева  

 
Састанак завршен у 16.00 
 
 
Записник водила Јасмина Стојановић 
 
 

 
Председник 

Управног одбора Савеза спортских риболоваца Србије 
 

___________________________ 
     

Драган Бошковић 
 


