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ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ 
САВЕЗА СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ 

 
    Редовна Скупштина ССРС, одржана је 26.12.2021. године у Смедереву, са почетком у 11.00 
сати.    
    Председник Савеза Драган Бошковић је отворио Скупштину и утврдио Дневни ред: 
 
1. а) Избор верификационе комисије; 

б) Избор записничара и два оверача записника; 
 2.   Извештај верификационе комисије; 
 3.   Разматрање и усвајање записника са претходне седнице Скупштине; 
 4.   Завршни  извештај за 2020. годину (Биланс успеха, биланс стања); 
 5.   Финансијски извештај о материјално финансијском пословању за период од 01.01.2021  

до 15.10.2021 године; 
 6.   Извештај надзорног одбора; 
7. Разматрање програма рада ССРС и финансијског плана за 2022. годину;  
8. Разно 
   После утврђивања дневног реда, радило се по поједниначним тачкама дневног реда.  
 
1.   а) избор верификационе комисије; 
      в) избор записничара и два оверивача записника; 
Предложена  је верификациона комисија.   
Предлог  је дат на гласање и једногласно је усвојен. 
1.1. Усвојен предлог - једногласно. 
 
За записничара је предложена Јасмина Стојановић, а за овериваче записника Дамир 
Милошевић и лаександар Мишић. 
Предлог је дат на гласање и једногласно усвојен 
1.2. Усвојен предлог - једногласно. 
 
2. Извештај верификационе комисије; 
Верификациона комисија  је у извештају навела да Скупштини присуствује 19 делегата  + 
председавајући Скупштине. Констатовано је да  постоји кворум за рад Скупштине. 
Извештај Верификационе комисије је дат на гласање и једногласно је усвојен. 
2.1. Усвојен је извештај Верификационе комисије - једногласно. 
 
3. Разматрање и усвајање записника са претходне седнице Скупштине; 
Обзиром да су сви делегати прочитали Записник са претходне седнице Скупштине, 
записник је једногласно усвојен. 



3.1. Усвојен записник са претходне седнице Скупштине одржане дана 12.12.2020.године 
-  једногласно. 
 
4. Завршни  извештај за 2020. годину (Биланс успеха, биланс стања); 
Извештаји предати на време. Позитивно пословање Савеза.   
Извештај је једногласно усвојен. 
4.1. Усвојен завршни извештај  за 2020. годину. 
 
5. Финансијски извештај о материјално финансијском пословању за период од 01.01.2021. 
до 15.10.2021. године 
Председник је поднео извештај о раду за 2021.годину. Конструктивно дискутовано о 
активностима Савеза у 2021 години. 
Конструктивно дискутовано о приходима и трошковима Савеза.  
 
Дискутовано о учешћу свих репрезентација и клубова на међународним такмичењима. 
 
Дискутовано о одржаном Светском клупском првенству у дисциплини пловак одржаном у 
Новом Саду 2021. 
 
Додељена је плакета КСР Риболовцу из Новог Сада, као најбољој спортској организацији у 
2021 години ( КСР Риболовцу је уручена  и плакета за 2020.годину као најбољој спортској 
организацији) . 
  
Извештаји су једногласно усвојени. 
                                                                         
5.1. Усвојен извештај о раду за 2021 годину 
                                                                                                            
5.2. Усвојен је финансијски извештај за период од 01.01.2021. до 15.10.2021. 
                                                                                                            
6. Извештај надзорног одбора за 2021.годину  
  
 Надзорни одбор је констатовао да су се најважније активности Савеза, спроводиле преко 
Форума Савеза и преко активних дисциплина и њихових заједница. Управни одбор је на 
својим седницама, уз евентуалне корекције,  потврђивао и верификовао одлуке које су 
доношене на тим телима. Планови, програми, календари, висине котизација и чланарина, 
доношени су колективно. Надзорни одбор је извршио увид у књигу одлука. Одлуке су 
систематизоване и заведене у деловодну књигу.                                                                                                                                                                                                                                                                       
Председник Савеза је спроводио утврђене планове и програме.                                                              
Надзорни одбор може да констатује  да је Савез спровео све најважније планиране 
активности на домаћим а и међународним такмичењима у 2021. години.    
                                                                                             (извештај Надзорног одбора у прилогу) 
                                                                                                                                 
 6.1. Усвојен је извештај Надзорног одбора о раду за 2021.годину 
 
 
7. Разматрање програма рада ССРС и финансијског плана за 2021. годину; 
 
Утврђени су термини одржавања међународних такмичења а на основу њих почетком 
године утрвдиће се и календар домаћих такмичења. Свим такмичарима који имају статус 
репрезентативаца на основу одлуке Форума и Управног одбора су послати захтеви за 
изјашњавањем о прихаватању плаћања доплате за одлазак на Светско/Европско првенство. 
Финансијски план за 2021. годину ће умногоме зависити од висине средстава које додељује 
Министартсво омладине и спорта, па ће у се план финализирати у јануару 2022.године. 



 
7.1 Усвојен је програм рада ССРС и финансијски план за 2022. годину. 
 
8. Разно 

 
Под овом тачком је било више питања: 

1.  Да ли имамо информације о фискализацији спортски клубова? 
Савез још увек није добио конкретне смернице и упутства од Спортског Савеза Србије и 
Министарства омладине и спорта. 

2. Да ли се приликом утрврђивања календара такмичења РАЈПа води рачуна да се не 
поклапају термини одржавања такмичења са календаром ФИПСеда? 

Објашњено је да се прво ради календар такмичења ФИПСеда, затим календар РАЈПа па тек 
онда календар домаћих такмичења баш из разлога да се не поклапају термини одржавања 
такмичења у истој дисциплини. 

3. Да ли ће се лимитирати број клубова учесника Државног екипног првенства у 
дисциплини black bass? 

У 2021.години на државном такмичењу је учествовало 14 клубова.  Да ли ће се лимитирати 
број клубова зависи и од става Заједнице black bass клубова па ће се та одлука донети 
заједничким снагама. 

4. Како ће се одржати Српска лига Исток ако буде пријављно више од 14 клубова 
Тек након пријава активности клубова ( почетком наредне године) знаће се број 
пријављених клубова за Српске лиге. Уколико буде пријављено више од 14 клубова за 
највероватније ће се одржати и разигравање али свакако коначна одлука о томе ће се 
донети тек након узвршених пријава. 

5. На којим такмичењима ће моћи да учествују јуниори У25 наредне године? 
Такмичари који имају категорију јуниора У25 наредне године се могу такмичити у својој 
категорији и уколико желе и у категорији сениора ( у том случају крећу од почетка циклуса 
такмичења, тј.од Региона).  Сви такмичари могу да учествују на такмичењима у својој 
каегорији и 1 категорији изнад или испод.  

6. Да ли постоји могућност добијања националне стазе? 
Савез већ један известан период ради на томе а посебна могућност се отворила сада 
приликом изградње Моравског коридора. Контактиране су надлежне институције и чекамо 
одговор. 

7. Обзиром да у Србији немамо салмонидна језера на којим би могли да одржавамо 
Државна првенства у дисциплини мушица да ли постоји могућност да се Државно 
првество Србије у дисциплини мушица организује на неком од језера у Црној Гори. 

Што се тиче Савеза  може се одржати али уколико се сви клубови чланови Заједнице 
мушичарских клубова изјасне да се слажу са овим предлогом . 
 
Седница је завршена у 13.00 
 
Записничар                                                                                                    председник 
____________________                                                                    _____________________ 
   Јасмина Стојановић                                                                             Драган Бошковић 
 
 
Оверивачи Записника: 
 
1.________________________ 
        Дамир Милошевић 
 
2.________________________ 
        Александар Мишић 



 
  
 


