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SERBIA ASSOCIATION OF SPORT FISHING

 

Док.60-2023 

11.03.2023 

 

ЗАПИСНИК СА САСТАНКА ФОРУМА САВЕЗА ОДРЖАНОГ У СУБОТУ 11.03. 2023 год. 
ПРЕКО КОНФЕРЕНЦИЈСКЕ ВЕЗЕ (ONLINE – преко ZOOM АПЛИКАЦИЈЕ), са почетком у 
09,30 сати.   
 

Сви чланови Форума су се писаним путем изјаснили по 2.тачки дневног реда.   

На састанку су уживо учествовали: НЕНАД РАДОВИЋ, ЗОРАН ПЕШИЋ пловак дисциплина (НЕМАЊА 

ДАМЊАНОВИЋ,  АЛЕКСАНДАР БЕЉИЋ, ДАМИР  МИЛОШЕВИЋ), фидер дисциплина (АЛЕКСАНДАР 

РАДОВИЋ), метод фидер ( НЕНАД ХАФНЕР), дисциплина мушица (АЛЕКСАНДАР ВУЧКОВИћ), 

дисциплина блек бас (АЛЕКСАНДАР ПОПОВИЋ). Уживо на састанку нису учествовали РОБЕРТ БИЦОК, 

АЛЕКСАНДРА РАКИЋ, ВЛАДИЦА СМИЉКОВИЋ и ДОБРИЦА ПЕТРОВИЋ који се нису ни писаним путем 

изјаснили по тачкама дневног реда осим ВЛАДИЦЕ СМИЉКОВИЋА.                                                                                                                                                                                           

    Записник води: Секретар Савеза ЈАСМИНА СТОЈАНОВИЋ   

Састанак је отворио председник Савеза, Драган Бошковић уз напомену да ће овај састанак  водити  

заједно председник Форума Ненад Радовић и  он. 

Усвојен следећи ДНЕВНИ РЕД :  

ДНЕВНИ РЕД :  

1.  УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРЕТХОДНЕ СЕДНИЦЕ ФОРУМА: 
 

2. ОДРЕЂИВАЊЕ ТАКМИЧАРСКИХ СТАЗА (ДОМАЋИНА) у 2023 години 
3. ОДЛУКЕ У ВЕЗИ ТАКМИЧЕЊА 
4. РАЗНО 

 
          

   1.   УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРЕТХОДНЕ СЕДНИЦЕ ФОРУМА; 

1.1.Од стране чланова Форума усвојен је Запиисник са претходне седнице Форума;  

 

2. ОДРЕЂИВАЊЕ ТАКМИЧАРСКИХ СТАЗА (ДОМАЋИНА) у 2023 години 

Након завршетка конкурса за  такмичарске стазе за домаћа такмичења који је трајао до 25.фебруара, сви 

чланови Форума су добили материјал на глсање писаним путем. На конкурс није стигао задовољавајући број 

пријава  па су и сами чланови Форума ( свако за своју дисциплину) имало право да предложе одговарајућу 

такмичарску стазу на којој би могло да се одржи наведено такмичење. На самом састанку се дискутовало о 

резултатима гласања и о пристиглим предлозима од стране чланова Форума,   гласови представника 

дисциплина су имали пресудан значај при доношењу одлуке.  

2.2.Од стране чланова Форума изабране су и одређене такмичарске стазе ( домаћини) у 2023.години; 

                                                                   ( У Прилогу - Календар такмичења са такмичарским стазама) 



3. ОДЛУКЕ У ВЕЗИ ТАКМИЧЕЊА 

Ове године је формирана нова дисциплина Пловак штек, обзиром да се ово такмичење може одржавати само 

на комерцијалним водама којих је код нас врло мало, а и број учесника на тим водама је ограничен ( 

максимално 24 такмичара) мораћемо да ограничимо број учесника на 24. Право учешћа имају првопријављени 

( иницијатори) па затим остали по редоследу пријава. 

 

3.1 Форум је донео одлуку о ограничавању броја учесника на Отвореном првенсвту Србије у дисциплини 

пловак штек. Максималан број учесника је 24, право учешћа имају првопријављени ( иницијатори) па затим 

остали по редоследу пријава; 

 

Чланови Форума још једном подсећају на одлуке донете на претходном састанку а односе се и на дисциплину 

пловак и на дсциплину фидер:  

-пласмани освојени на Државном превенству се преносе и бодују и на Изборном првенству ( бодују се 8 кола ) 

-кедер се бодује 

- од следеће године сви пролази за Државно се остварају на Регионима, а са Државног пролази за Изборно 

првенство 

 

4.РАЗНО 

Под овом тачком није било дискусије. 

 

 

 

Састанак је завршен у 11,00 

Записничар                                                                                                         Председник Форума                                           

Јасмина Стојановић                                                                                                Ненад Радовић                                                                  

 

 


