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НАЦИОНАЛНИ САВЕЗ УЗВРАЋА УДАРАЦ 

после објављеног текста на друштвеним мрежама „ Даље нећеш моћи“. 

НЕШТО НАМ ЈЕ ДРАГО ШТО НИСМО НА ИСТОЈ СТРАНИ И ШТО НИСТЕ У САВЕЗУ, ЈЕР ТУ ВАМ НИКАДА 
НИЈЕ НИ БИЛО МЕСТА. 

Прво: ко стоји иза ове објаве Mbs Jedan: Чувени трио М (МММ) из Крушевца од којих су се потписали  
Микица Ракић и Миодраг Мишица Рилак, који су фидер секцију при спортској организацији Расина 
из Крушевца, пријавили Савезу као члана ЗФК.  

Друго: који је разлог организовања ових такмичења уз котизацију: Па наравно новац. Ово нису 
пријатељска такмичења него такмичења где такмичари плаћају котизацију и то тако што организатор 
одреди котизацију и од учесника наплати, сакупи награде од неколико спонзора, добије бесплатно 
такмичарску стазу, не плати ником ништа, сакрије се иза неке спортске организације (овог пута иза 
Расине), плати Чомбету по једну пљескавицу и опа Мишица и Микица у џепу ако има 70 такмичара 
имају преко 100.000 дин. (овог пута 33 такмичара * 2000 дин.= 66000 дин. 

Треће сада су много нервозни: јер много су више планирали да зараде.  Годинама су:  Микица и 
Мишица организовали ова тзв. такмичења, па су брже боље се сакрили у спортску организацију 
Расина, онда када је донет Правилник о спортским приредбама и такмичењима. Основни њихов 
разлог за формирање секције је био да такмичења која организују и наплаћују котизацију (ове 
године 2.000 дин) озваниче и ставе у календар пријатељских такмичења која нису ранијих година 
пријављивали. 

Онда су чак и лиценцирали неке такмичаре и пријавили се за Српску фидер лигу у коју су „упали“ 
после рока.  И гле чуда, резултати су били какви јесу, на пола циклуса такмичења за сезону 
2020/2021( у јануару 2021) , одустају од такмичења (због чега ће њихова спортска организација 
имати последице).  

Али зато Мишица  Микица не одустају од организовања овог њиховог такмичења. Као што Ви мени 
пиштете и ја Вама одговарам „ Даље нећете моћи“. 

Пошто тражите да Вам се врати новац за чланарину Савезу, са задовољством смо то одмах урадили, 
а што се тиче Ваше фидер секције да Савез „неће видети ни динар“, одмах Вам могу рећи и не 
постојите више за нас. 

Четврто: ЛАЖ  је да је поднета пријава за организацију овог такмичења у Савез. Никада ниједан 
докумет није стигао у Савез ( нити мејлом нити поштом). Једино је тачно да је један из ове групе  
МММ долазио у канцеларију савеза, где је добио више информација али није ни тада ни после тога 
послата никаква пријава. Тако да наводи из вашег текста“ у којем смо си и ми пријавили“, „ на нашу 
уредну пријаву купа са наше стране, „ званичан одговор на пријаву никада нисмо добили“ само 
можемо рећи ЛАЖ.  

Пето: Сви одласци такмичара на такмичарске купове у Мађарској  и другим земљама у окружењу 
нажалост не можемо контролисати иако је епидемиолошка ситуација тамо још гора, јер ти позиви и 
пријаве не иду преко Савеза већ преко трећих лица или директно код организатора а тренутно 
важећа одлука Министарства иностраних послова коју такмичари користе, важи: 

„Улазак у Мађарску у приватне сврхе је могућ само на основу добијене сагласности од мађарске 
полиције. Захтев се подноси преко сајта www.police.hu, на мађарском или енглеском језику. Уз молбу 

http://www.police.hu/


се прилажу докази о разлозима путовања (лечење, школовање, пословне активности, позиви на 
суђење, породични догађаји, учешће на спортским, културним и верским догађајима од посебног 
значаја и др).“                                                                                                                                                  “ 
Држављани Србије могу да транзитирају кроз Мађарску под одређеним условима (утврђена 
маршрута, заустављање на предвиђеним местима, земља се мора напустити у року од 24 сата) и 
уколико пруже чврсти докази о испуњености услова за улазак у суседну земљу према којој напуштају 
територију Мађарске.  

За оне који улазе у наш земљу потребан је негативан РТ ПСР тест и мере карантина у кућним 
условима у трајању од 10 дана осим за држављане Републике Србије и стране држављане са 
регулисаним боравком у Републици Србији, који долазе из:  Републике Албаније, Босне и Херцеговине, 
Републике Бугарске, Републике Северне Македоније и Црне Горе и Мађарске;  

Шесто: Никоме од одговорних у Институцијама, није јасно како то да риболовачка такмичења не 
можемо да контролишемо а сваки дан стижу пријаве из различитих средина за непоштовање 
епидемиолошких услова и организовање скупова. Покушавали смо да објаснимо да су наша 
званична такмичења контролисана а да тзв. Пријатељска до сада тешко испуњавају препоруке и 
инструкције. Иако смо почели да објављујемо спискове оних спортских организација које су 
пријавиле организације спортских манифестација(приредби – тј. такмичења), после објављених 
слика и изјава појединих учесника тих такмичења о примени епидемиолошких мера заштите, ми смо 
од тога одустали. За Вас није важио ни апел да се мало стрпите.  

Али сада и знамо главну Вашу намеру: желели сте да нам не дозволе одржавање званичних 
такмичења. 

Седмо: Како Ви пишете а мислите на мене „За 20 година није обезбедио ни једног спонзора, људи у 
фидеру морају да издвоје од 700 -1000 евра да би ишли да пецају“,  

Е па драги моји МММ, само да вас подсетим: риболов је био пре 20 година далеко од спорта, а од 
тада па до данашњих дана, наравно захваљујући такмичарима, репрезентативцима и  медаљама 
које смо освајали, организацијама балканских, европских и светских првенства ми смо постали спорт 
и то треће групе спортова а били смо пета, а ако риболов постане олимпијски спорт имамо шансу да 
будемо друга категорија.   

Добро се Ви сећате да су пре 20 година само општинске организације риболоваца могле да 
учествовују на такмичењима да то нису могли новоформирани клубови и да је Чигра први клуб који 
није општински, направљен још 1996 године (али ви то најбоље знате јер сте бар 2/3 од вас тројице 
били и оснивачи тог клуба). 

За ових 20 година овај савез је од 2 репрезентације које су тада ишле на светска првенства, дошао до 
14 репрезентација.  

То што се доплаћује за одлазак на ова такмичења је велики проблем али ево просте рачунице: тада 
смо имали само дисциплине пловак и  шаран, а после су се појавиле остале категорије и остале 
дисциплине: фидер, спин, мушица, б.бас. Сви су после извесног времена хтели да иду на 
међународна такмичења. Од тренутка када смо добијали одређена средства за Савез (од 2007 и то 
само са рад Савеза и домаћа такмичења, јер међународна такмичења нашег савеза није никада 
финансирало Министарство), није се много променило : и тада и сада добијамо 3.000.000 дин са 
неким осцилацијама а наше активности су удесетостручене). Ми немамо никаквих додатних прихода 
(од дозвола за риболов или  других министарстава), спонзорима за сада још нисмо довољно 
интересантни, и зато наплаћујемо чланарине, лиценце (за функционисање Савеза и одржавање 
такмичења у земљи) а котизације су новац репрезентација јер служи да се смањи доплата 
репрезентативцима и то нема везе са вашим писањем „ више кошта рекет савезу за учешће него 
цело такмичење једне екипе.“  

Сада, пошто сте написали да је риболов спорт, питам Вас : У ком спорту ти можеш да организујеш 
било које такмичење, без знања и дозволе националног савеза у тој грани спорта. 

Пошто је одлуком Министарства омладине и спорта, Савез спортских риболоваца Србије препознат 
као надлежни спортски савез за спортску грану: спортски риболов он једини може прописати 



спортска правила и организовати систем такмичења за ову спортску грану. Наравно поред званичних 
такмичења постоји могућност организовања тзв. Пријатељских такмичења. 

За Вас ни само навођење Закона о спорту и чланова Закона везаних за поглавље 7. Спортске 
приредбе можда не значи ништа, али за оне који желе и треба да знају нека погледају ово поглавље. 

Савез је у оквиру Спортских правила, регулисао ову област у Правилнику о спортским приредбама и 
такмичењима и у 2019 години издао 119 одобрења за одржавање ових такмичења.  (за неколико 
дана стићи ће и допуна овог Правилника.) 

На жалост имали смо проблем у 2020 са Короном који се преноси и у ову годину. Најодговоррније 
тврдим да смо све мере које је од нас захтевао у различитим периодима Кризни штаб испоштовали у 
прошлој години и поштоваћемо сваку нову меру и наредбу. Шта сте ви примењивали то је не знам, 
али сам сигуран да ће Савез и даље инсистирати на поштовању свих прописа које тражи кризни штаб 
и Министарство, без обзира ко седи на челу савеза.   

Напомена: Бар 2/3 те ваше екипе МММ је некада била домаћин или гост на куповима које је Чигра 
организовала (од 1996 до 2005 године), после чега је ово такмичење прерасло у Балканско 
првенство (Дунавско јадранска такмичења). Знате Ви много добро да никада није ни динар наплаћен 
учесницима ових такмичења. То су значи:  пријатељска такмичења која ви помињете.                                     
У случају ваше организације те купове финасирају котизацијама сами учесници а ви узимате новац. 

Осмо: Можда ја, како Ви пишете „се не разумем у риболов уопште“, али сигурно нисам пилићарски 
концентрат мајстор и чувени изумитељ и инструктор риболова који и предавања држи на 
друштвеним мрежама и „замајава народ“ јер су му ту слободу ове друштвене мреже дале.                                                               

Ја могу слободно да кажем за себе: Довољно је да је некада мој клуб био 2 пута светски шампион и 2 
пута вицешампион света, што ме је вероватно избацило у ову сферу риболова, случајно сам оснивач 
Дунавско јадранске асоцијације, случајно сам члан Президијума ФИПСед, случајно сам на челу 
једног од најуспешнијих националних савеза и једног од најбољих и по организацији и резултатима 
риболовачких савеза у Свету и случајно сам од пре неки дан члан националне конференције за воде 
Владе Републике Србије. 

А шта сте у животу Ви постигли? Знате да правите свеће и да храните пилиће, не сећам се да сте у 
риболову било шта постигли осим што и на друштвеним мрежама „храните“ наивне и необразоване  
неким полуинформацијма „бљувотинама“ и лажима.  

Завршно: Пошто смо после свега утврдили да лажете, постоји стара изрека “Ко лаже тај и краде“ па му 
то пређе у манију па постане и зависник од тога. 

Па сад сте решили и да од осталих мало крадуцкате, на рачун организације тзв. пријатељских такмичења.  

Због ваших познатих „особина“, многе радње „воде више рачуна“ када сте ви тамо, а после се 
проверавају камере. Уколико неког интересује, могу да испричам за ваше „активности“ у магацину 
Спорткомерца (док је још постојао) и још у неким велепродајама риболова.  

Можда сам ја како Ви пишете тај „ кога само паре интересују и велику штету наносим спорту“, 
али нисам класичан пилићар, који је рибу хранио концентратом а сада се самозове „велемајстор 
риболова“.  

Па и нисте нешто много лајкова имали, неки су нас изненадили али неки и нису. 

То што се Расина није изјаснила , нити оградила од Ваших навода и бљувотина, сматрамо да они најбоље 
знају шта раде. 

Е сад сам се и ја уморио од даљег писања и даље чекам  како Ви пишете “ да нешто предузмете да не би била 

огромна штета по Српски спортски риболов“, а ја Вама после свих увреда које сте написали одговарам „Ви 

сте највећа штета коју сам нажалост упознао“.  

ССРС,   

Драган Бошковић 


