
  

SAVEZ SPORTSKIH RIBOLOVACA SRBIJE
LA FEDERATION DE PECHE SPORTIVE DE SERBIE
SERBIA ASSOCIATION OF SPORT FISHING

 

Док.61 - 2023 

11.03.2023. 

Дана 11.марта 2023.године одржан је састанак Управног одбора у просторијама органка Савеза у 

Крушевцу са почетком у 12,00 сати. 

Састанку су поред председника Управног одбора Драгана Бошковића присуствовали следећи 

чланови : Давор Маљоковић, Душан Вељковић, Владимир Мурганић, Дарко Пертот, Милан 

Милосављевић и Александар Чеврљаковић 

Усвојен је предложени Дневни ред: 

1. ВЕРИФИКАЦИЈА И УСВАЈАЊЕ ОДЛУКА ФОРУМА 

2. ТАКМИЧЕЊА У ЗЕМЉИ 
           2.0. ТАКМИЧАРСКЕ СТАЗЕ; 
           2.1. ОДЛУКЕ; 

3. ТАКМИЧЕЊА У ИНОСТРАНСТВУ: 
3.0.   ОДЛУКЕ; 

4. ОРГАНИЗАЦИЈА „КОЛЕКТИВ“ захтеви, одговори; 
5. МОЛБЕ УПРАВНОМ ОДБОРУ НА ОДЛУКЕ ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ; 
6. ОДЛУКЕ ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ; 
7. СВЕТСКА ПРВЕНСТВА У НАШОЈ ЗЕМЉИ; 
8. РАЗНО 
1. ВЕРИФИКАЦИЈА И УСВАЈАЊЕ ОДЛУКА ФОРУМА 

Након прегледа одлука Форума чланови Управног одбора су гласали за усвајање и верификацију.  

Одлука 1.1. Управни одбор верификује и усваја све одлуке Форума донете на претходним 

састанцима (одржаним између два састанка Управног одбора) 

2. ТАКМЧЕЊА У ЗЕМЉИ 
2.0.  Такмичарске стазе 

Форум је на свом састанку донео одлуку о избору такмичарских стаза ( домаћина ) за 2023. год. 

Чланови Управног одбора су усвојили одлуку о одређивању такмичарских стаза                     

(домаћина) за 2023.годину. 

Одлука 2.0. Управни одбор усваја одлуку Форума о одређивању такмичарских стаза                  

(домаћина) за 2023.годину; 

 

 

 

 



 

2.1. Одлуке 
Обзиром да су од стране Управног одбора усвојене и верификоване све одлуке Форума  које се 
тичу такмичења у земљи, Управни одбор користи прилику да још једном подсети све чланове на 
измене које се тичу  дисциплина пловак и фидер: 
- пласмани освојени на Државном првенству се преносе и бодују и на Изборном првенству                        

(бодује се 8 кола);  

- кедер се бодује; 

- од следеће године сви пролази на Државно се остварују на Регионима, а са Државног пролази 

на Изборно првенство. 

 

3. ТАКМИЧЕЊА У  ИНОСТРАНСТВУ 
3.0. Одлуке 

 Управни одбор је усвојио финансијски план за финансирање репрезентација у 2023.години, такмичарима 
који имају статус репрезентативца/ке су послати захтеви за изјашњавање о прихватању плаћања доплате. 
Након изјашњавања, донете су одлуке о учешћу репрезнетација на међународним такмичењима. Већина 
селектора /вд селектора је доставила финансијске планове за одлазак а на основу Финансијског плана 
Савеза. 
Репрезентација у дисциплини black bass није доставила  финансијски план за одлазак на Светсkо 

првенство,  па им Управни одбор даје рок од 7 дана да доставе исти.  

 

Одлука 3.0.1. Даје се рок од 7 дана репрезентацији у дисциплини black bass да достави 
финасијски план за одлазак на Светско првенство;  
 
До почетка састанка, нисмо добили комплетан финасијски план за одлазак репрезентације сениора на 

Светско првенство у Шпанију. Селектор репрезентације Роберт Бицок је одржао састанак са члановима 

репрезентације на коме су разматрали планове за одлазак у Шпанију. Инсистирају да број чланова екипе 

буде 12. Селектор је задужио Дејана Арсића да направи финансијки план и достaви Савезу.  Дејан Арсић је 

доставио финасијски план на износ од 12.700 еура који није коплетан и потпун јер је изостављен трошак 

котизације, путног осигурања и ата карнета (са овим укљученим ставкама износ би био минимално 14.500 

еура).  По том плану сви чланови тима би путовали авионом осим двојице који би возили теретни комби 

који даје Милан Секулић на релацији Бечеј - Фајон, Фајон - Београд , поред тога теба обезбедити смештај 

за два возача теретног возила, изнајмити 3 рент а кар возила у Барселони, итд.  

Достављени финансијски план се не поклапа са усвојеним финансијским планом Савеза за све 

репрезентације (2.800.000 дин). и ову експедицију а који износи 1.200.000 дин. Савез је правио 

финансијски план за оптимални број чланова експедиције за одлазак свих репрезентација  а за Светско 

првенство у Шпанији на бази од 9 људи (приликом регистрације репрезентације могу се пријавити 6 

такмичара, 2 члана стручног тима и вођа пута (капитен) и то је званични састав репрезентације), 

Финансијски план Савеза подразумева путовање друмским саобраћајем а мањи број људи смањује и 

трошкове који се односе на смештај, исхрану, авио карте. 

 

 



После одржаног још једног састанка на ком их је селектор информисао о недостацима финансијског плана 

и на ком је питао ко ће сносити трошкове за додатне 3 особе које они планирају, такмичари су се 

изјаснили да остају при свом захтеву да екипу чине 12 људи и да Савез сноси све трошкове.  

 

После дискусије Управни одбор је донео одлуку да се такмичарима у репрезентацији сениора - 

дисциплина пловак пошаље допис за изјашњавање о одласку на Светско првенство. У допису јасно 

навести колики број људи укључује финасијски план Савеза, потребу за обезбеђивањем додатних 

средства и дати  рок од 7 дана да се по истом изјасне како би у случају њиховог одустајања  остали 

такмичари који имају статус репрезентативца имали могућност изјашњавања и одласка на Светско 

првенство у Шпанији. 

До сада, поштујући Правилнике Савеза, Савез увек предлаже вођу пута,  једног члана стручног тима и 

пратиоце. То овог пута чланови експедиције нису дозволили, него су сами такмичари били предлагачи.      

Поред тога по телефонској тврдњи селектора Роберта Бицока, он исто неће да иде са овом експедицијом 

у Шпанију. 

Подсећамо ову екипу репрезентативаца, да је Савез већ ишао на Светско и Европско првенство у Шпанију, 

где смо освојили бронзану медаљу, на путу који је 800 км био дужи (Мерида) са девет људи и три 

комбија. Једино је Горан Радовић ишао авионом о свом трошку. Поред тога у овој екипи био је од 

садашњих такмичара и Никола Марковић.       

Оно основно је да ако у пракси учините овој експедицији уступак, то ће увек у будућности за било коју 

екипу у било којој дисциплини и категорији бити: „ како је то онда могло бити са репрезентацијом 

сениора у Шпанији 2023. године“. 

 

Одлука 3.0.2. Послати допис такмичарима у дисциплини пловак - сениори да се изјасне о 

учешћу на Светском првенству у Шпанији по финасијском плану који укључује 9 људи и 

обезбеђивању додатних средстава  уколико путују 12 људи. 

Одлука 3.0.3. У будуће „ИГНОРИСАТИ“ заједничка саопштења ове експедиције, већ сваки 

појединац МОРА да се изјасни о предлогу или захтеву Савеза. 

3. ОРГАНИЗАЦИЈА „КОЛЕКТИВ“ захтеви, одговори; 
У претходном периоду су сви чланови Управног одбора били упознати са дешавањима и дописима тзв. 
организације ''Колектив''.  
Они сами не представљају своје организације, своје дисциплине или зоне, а скупљени су из дисциплине 
Пловак. Предводе их прошлогодишњи репрезентативци у пловку, који су приликом прославе златне 
медаље на Дрини, укључујући још неколико појединаца дали предлоге Савезу, направили своју групу и 
делују као паралелна организација Савезу јер шаљу захтеве и доносе одлуке које су у супротности са 
Правилницима и одлукама органа Савеза. 
Став Управног одбора је да нема поделе на ''ми'' и ''они'' већ да је Савез тај који преко својих органа  
доноси одлуке ослањајући се на Статут и усвојене Правилнике.  
Статут и Правилници  важе за све и не могу се због захтева појединаца мењати  већ се морају  поштовати 
и спроводити. За непоштовање Статута и Правилника Савеза може да се покрене дисциплински поступак, 
уколико ти појединци не схватају тежину својих поступака.  
 



Одлука 4.1. У будуће „ИГНОРИСАТИ“ постојање ове групације а сви појединци могу а на основу 
инструкција Савеза, давати своје предлоге самостално или преко своје матичне организације у 
временском року предвиђеним за то. 
   

4. МОЛБЕ УПРАВНОМ ОДБОРУ НА ОДЛУКЕ ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ; 
 
Управном одбору су упућене молбе за смањење дисциплинске казне од стране Зорана Радојичића и УСР 
Барице за Дејана  Пастроњевића. 
 

Одлука 5.1 Управни одбор одбија молбу Зорана Радојичића за смањење казне, мада се њему по 

дисциплинској мери не забрањује учешће на државним такмичењима, тако да може да се лиценцира 

за 2023 годину;  

Одлука 5.2 Управни одбор усваја молбу УСР Барице за такмичара Дејана Пастроњевића  и смањује 

казну на трајање од 1 године која је самим тим истекла и даје могућност такмичару да се ове године 

лиценцира и учествује у систему такмичења. 

 

5. ОДЛУКЕ ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ; 
 

Одлука 6.1 Управни одбор усваја одлуке Дисциплинске комисије донете на претходном састанку; 

 

6. СВЕТСКА ПРВЕНСТВА У НАШОЈ ЗЕМЉИ; 
Ове године смо домаћини два Светска првенства у нашој земљи: Светско првенство у дисциплини фидер 
у Белој Цркви, канал ДТД Кајтасово и Светско првенство за даме у Апатину, стаза Дунавац.  
У Апатину се радови на уређењу стазе приводе крају и имаћемо једну изузетну стазу. 
Организација оба првенства тече по плану и за сада немамо већих проблема.  

7. РАЗНО 
Пристигли су захтеви од одређеног броја спортских организација које организују Пријатељска такмичења 
(посебно у дисциплинама шаран, метод фидер и фидер и осталим новоформираним дисциплинама), а 
које та такмичења пријављују у Савез да се износи који се уплаћују као стартнина за такмичарску стазу 
(дозвола)  као и  накнада за ручак ( уколико неко жели) не зарачунавају као котизација па самим тим да се 
и такво такмичење не сврста у Профи такмичење. 
 
Одлука 8.1  Управни одбор доноси одлуку да се за одређена пријатељска такмичења а која се 
пријављују Савезу износи који се уплаћују као стартнина за такмичарску стазу (дозвола)  као и  накнада 
за ручак (уколико неко жели) не зарачунавају као котизација па самим тим да се и такво такмичење не 
сврстава у Профи такмичење.  
 

Састанак је завршен  13:30 ч. 
 
         Записничар                                                                         Председник Управног одбора 
Јасмина Стојановић                                                                          Драган Бошковић 
_____________________                                                       _____________________________ 
 

 


