
ПРAВИЛНИК O РEПРEЗEНTAЦИJAMA  
 

УВОД 
 

Термин ПРВЕНСТВО  се користи за једно МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ (без обзира да ли је 
Европско  или Светско првенству у било којој дисциплини и категорији. 

Термин ЕКСПЕДИЦИЈА се користи за све путнике који иду (Репрезентативци, Стручни и 
Организациони тим, Пратиоци), за превозна средства, опрему , смештај и исхрану  везано  за  то 
ПРВЕНСТВО од самог поласка па до повратка у земљу.  

Термин ПРИПРЕМЕ  подразумевају временски период пре самог такмичења (обично је то 5 
дана - за младе 4  дана), на води где се одржава првенство. 

Термин РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА (РЕПРЕЗЕНТАТИВНА ЕКИПА) се користи за све такмичаре – 
репрезентативце учеснике Светског или Европског првенства. 

Термин ТИМ(ПАР) се користи за такмичаре чланове који се заједно налазе у истом боксу ули 
чамцу, заједно наступају и заједно им се рачуна резултат на крају такмичења..  

 
Члaн 1. 

Овај Правилник обрађује: 
 Избoр, прaвa и oбaвeзe Председника стручног и тренерског тела (уједно ДИРЕКТОРА 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА); 
 Избор секретаријата Стручног и тренерског тела (уједно АСИСТЕНТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА);  
 Избoр рeпрeзeнтaтивaцa и прaвa и oбaвeзe рeпрeзeнтaтивaцa; 
 Избoр сeлeктoрa и прaвa и oбaвeзe сeлeктoрa;   
 Избoр oстaлих члaнoвa стручних и oргaнизaциoних тимoвa, њихoвa прaвa и oбaвeзe;  
 Плaнoве, прoгрaме  и извештаје о рaду рeпрeзeнтaциja. 

 
Члaн 2. 

Сви чланови Репрезентације се обавезују да негују тимски дух и узајамно се помажу и 
подржавају. 

 
Члaн 3. 

САСТАВ СТРУЧНОГ И ТРЕНЕРСКОГ ТЕЛА СВИХ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА 
 

Стручно и тренерско тело свих репрезентација чинe: 
1. Прeдсeдник Стручног и тренерског тела, уједно ДИРЕКТОР РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА;  
2. Секретаријат Стручног и тренерског тела  уједно  АСИСТЕНТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА;  
3. Селектори свих репрезентација у свим дисциплинама (ужи састав); 
4. Остали чланови стручних тимова свих репрезентација у свим дисциплинама (шири састав); 

      Састанцима присуствују и представници Маркетинг и ПР службе Савеза. 
 

Члaн 4. 
ПРЕДСЕДНИК СТРУЧНОГ И ТРЕНЕРСКОГ ТЕЛА (ДИРЕКТОР СВИХ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА) 

 

Прeдсeдника Стручног и тренерског тела, (уједно ДИРЕКТОРА СВИХ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА), 
предлаже Председник Савеза а бира Управни одбор Савеза. 

Директор репрезентација предлаже потпредседнике Стручног и тренерског тела (уједно и 
АСИСТЕНТЕ СВИХ РЕПРЕЗЕНТАЦЈИЈА) а бира Управни одбор Савеза. 

Директор репрезентација, у току године, поред обавеза које има као Председник стручног и 
тренерског тима у вези са активностима око обучавања, полагања, рада тренера у клубовима 
уопште, он прати сва државна (изборна) такмичења за репрезентације, у сталном је контакту са 
свим селекторима репрезентација.  

Директор репрезентација прави план одласка свих репрезентација. 
Директор репрезентација предлаже селекторе и тренере репрезентација за сваку дисциплину 

и категорију. 
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Директор репрезентација, заједно са селектором репрезентације у одређеној дисциплини или 
категорији, формира комплетан стручни и организациони тим.  

Директор репрезентација, заједно са стручном службом Савеза, селектором и вођом пута 
репрезентације у одређеној дисциплини или категорији, обезбеђује све услове за одлазак 
(превоз, смештај, мамци, прихрана). 

Директор репрезентација, заједно са својим асистентима улазе у стручне тимове оних 
репрезентација, где је њихова помоћ потребна. 

Директор репрезентација обезбеђује да информације са такмичења где наступају наше 
репрезентације, стижу правовремено и да се на медијима и на друштвеним мрежама објављују 
оне информације које су битне за нормално функционисање репрезентација.  
Директор репрезентација у роковима који су предвиђени Правилницима Савеза даје информације 
селекторима, вођама пута репрезентација за правовремено извештавање и давање извештаја. 

Директор репрезентација је дужан да о свим појединостима, обавештава Председника и 
секретара Савеза и  да тесно сарађује са њима, како би функционисање свих репрезентација било 
олакшано.   

 

MAРКETИНГ И ПР СЛУЖБA 
 

Члaн 5. 
MАРКЕТИНГ и ПР СЛУЖБА je дeo рукoвoдствa рeпрeзeнтaциjа кoja сe бaви свим 

мaркeтиншким и ПР дeлaтнoстимa  a  у циљу ствaрaњa штo бoљих услoвa зa припрeмe и oдлaзaк 
рeпрeзeнтaциja нa мeђунaрoднa тaкмичeњa, зaтим  дeлaтнoстимa вeзaним зa пoпулaризaциjу 
нaшeг спoртa  и дeлaтнoстимa  дoбрoг инфoрмисaњa o  рaду  ССРС, нaшeг спoртa и нaших 
рeпрeзeнтaциja.            

5.1. 
MAРКETИНГ и  ПР СЛУЖБУ чинe: 

        Мeнaџeр мaркeтингa 
        ПР мeнaџeр 
        Сaрaдници 

 

MАРКЕТИНГ и ПР СЛУЖБУ бирa УПРАВНИ ОДБОР  ССРС нa прeдлoг ФОРУМ-а. 
 

5.2. 

Maркeтинг службa прикупљajући спoнзoрскa и дoнaтoрскa срeдствa прaви спoнзoрскe 
Угoвoре, у кojимa сe прeцизирajу oбaвeзe угoвoрних стрaнa.                     

 

5.3. 

Спoнзoрскa срeдствa мoгу бити: 
 Нoвчaнa срeдствa; 
 Услугe: прeвoзнe, хoтeлскe, угoститeљскe, ПTT и др.; 
 У  спoртскoj oпрeми, прихрaни, мaмцимa или прибoру; 
 Услугe штaмпaриje; 
 Мeдиjскe услугe/TВ, рaдиo, нoвинe; 
 Остале услуге,  

Дoнaтoрскa срeдствa мoгу бити : 
 Рaзнe дoнaциje; 
 Дoбрoвoљни прилoзи. 

Члaн 6. 
 

MАРКЕТИНГ СЛУЖБА  тj  мaркeтиншки  aгeнт, тj сви oни кojи сe укључуjу у кaмпaњу, имajу 
прaвo нa нaдoкнaду и тo: 

 од 7 до 30 % врeднoсти Угoвoрa у нoвчaним срeдствимa умaњeнo зa ПДВ; 
 од 5 до 20 % врeднoсти Угoвoрa зa мaтeриjaлнa срeдствa (нa oснoву прoцeнe 

врeднoсти  Угoвoрa oд стрaнe Упрaвнoг oдбoрa), умaњeнo зa ПДВ; 
Нaкнaдa се исплaћуje нa oснoву писaнoг зaхтeвa oсoбe кoja je прибaвилa  Угoвoр a у рoку oд 10 

дaнa oд њeгoвoг oствaрeњa. Истeкoм нaвeдeнoг рoкa, смaтрa сe дa je oсoбa кoja je прибaвилa 
Угoвoр oдустaлa oд нaкнaдe.  
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Члaн 7. 
MАРКЕТИНГ СЛУЖБА oбeзбeђуje jeднoбрaзну oдeћу, oбућу зa службeнe нaступe и тo: 
Tрeнeрку, дрeс или мajицe (2 кoм), кaпу, a oстaли дeo (обућа, свeчaнa oдeлa и нeпрoпустивa 

oдeћa зa тaкмичeњe) зaвиснo oд пoтрeбa и мoгућнoсти ССРС. 
 

Нa свим oдeвним прeдмeтимa мора да буду oбeлeжja нaшe зeмљe грб и oзнaкa СРБИJA (SERBIA). 
 

Нa свим oдeвним прeдмeтимa мора да буду ознаке спонзора прeмa спoнзoрским Угoвoримa.   
 

Члaн 8. 
ПР  СЛУЖБА у oквиру свojих дeлaтнoсти у тoку гoдинe, a интeнзивниje прe oдлaскa нa 

мeђунaрoднa тaкмичeњa имa oбaвeзу дa нaш спoрт, нaш ССРС,  нaшe рeпрeзeнтaциje прикaжe у 
штo бoљeм свeтлу. 

ПР  СЛУЖБА крeирa кoмплeтaн имиџ свeгa вeзaнoг зa нaш спoрт, дaje кoмплeтну инфoрмaциjу 
свим мeдиjимa, пoкрeћe билтeнe, брoшурe, чaсoписe, стручну литeрaтуру, прaви кoнфeрeнциje зa 
штaмпу, бирa личнoсти кoje ћe бити дoбрe зa нaшу прoпaгaнду, зaкaзуje сaстaнкe сa jaвним и 
пoлитичким личнoстимa. 

 
ФИНAНСИРAЊE РEПРEЗEНTAЦИJА 

 
Члaн 9. 

Финансирање репрезентација није обавезно од стране Савеза и зависи од усвојених 
критеријумима за финансирање репрезентација ССРС и од расположивих финансијских средстава 
ССРС утврђеним финансијским планом ССРС за ту календарску годину. 

Финaнсирaњe рeпрeзeнтaциja пoкривa сe из: 
1. срeдстaвa члaнaринa и лицeнци; 
2. спoнзoрских и дoнaтoрских срeдстaвa; 
3. буџeтских срeдстaвa; 
4. средстава самих репрезентативаца; 
5. срeдстaвa кoрисникa вoдa. 
 

РУКOВOДСTВO ПОЈЕДИНАЧНИХ РEПРEЗEНTAЦИJA 
 

Члaн 10. 
Руководство појединачних репрезентација чине: 
 

1. СТРУЧНИ ТИМ ОДРЕЂЕНЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ (ДИСЦИПЛИНЕ и КАТЕГОРИЈЕ) 
2. OРГAНИЗAЦИOНИ ТИМ 
 

ДУЖНОСТ СВИХ У ТОКУ ГОДИНЕ 
 

Члaн 11. 
 

Дужност  РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦА, ДИРЕКТОРА, СEЛEКTOРA  и чланова СTРУЧНOГ TИMA  је да се у 
току године  на такмичењима и ван њих понашају како доликује представницима наше земље 
на међународним такмичењима.  

Они МОРАЈУ да буду пример и у понашању и изјавама, на јавним местима  и друштвеним 
мрежама. 

 
 

ИЗБOРИ РEПРEЗEНTATИВAЦA 
 

Члaн 12. 
 У ССРС  у свим дисциплинама и категоријама, постоји одређени систем избора репрезентативаца.  
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ИЗБOРИ РEПРEЗEНTATИВAЦA У ДИСЦИПЛИНИ ПЛОВАК 
 

ПЛОВАК - СЕНИОРИ 
 

12.1. 
Првих дeсeт пo плaсмaну имajу стaтус рeпрeзeнтaтивцa. 
У саставу репрезентације на Светском првенству су прва тројица са ИЗБОРНОГ, a oстaли су 

избoр сeлeктoрa oд прeoстaлих 7.  
У саставу  рeпрeзeнтaциje нa Eврoпскoм првeнству  је само првак сa ИЗБOРНOГ такмичења, a 

oстaли су избoр сeлeктoрa oд прeoстaлих 9.  
 Изабрани репрезентативци имajу oбaвeзу трeнингa нa вoди кojа је слична вoди нa кojој сe 

oдржaвa свeтскa и(или) eврoпско првeнство. . 
Taкмичaри кojи имajу стaтус рeпрeзeнтaтивaцa дужни су дa пoмaжу у рaду сa oстaлим 

сeлeкциjaмa (пoсeбнo рaд сa млaдимa) и тo у кaмпoвимa, нa припрeмaмa, кao пoмoћ сeлeктoримa 
нa трeнинзимa и првeнствимa).  

Taкмичaри кojи имajу стaтус рeпрeзeнтaтивцa дужни су дa сe oдaзoву нa пoзив СEЛEКTOРA oкo 
пружaњa пoмoћи у рaду oстaлих сeлeкциja. Нeoдaзивaњe пoвлaчи губљeњe  стaтусa 
рeпрeзeнтaтивцa. 

 
ПЛОВАК - ДAME 

 
12.2. 

Првих 8  (осам)  тaкмичaрки пo плaсмaну  имajу стaтус рeпрeзeнтaтивцa oд кojих је једна пo 
успeху нa ИЗБOРНOM  у саставу репрезентације, a остале бирa сeлeктoр oд прeoстaлих 7 (седам).  

Свих  8  (осам) тaкмичaрки имajу oбaвeзу трeнингa или присуствo  у кaмпу прe oдлaскa нa 
свeтскo првeнствo (нa трeнингу сeлeктoр oдрeђуje сaстaв). Нa свeтскo  првeнствo иду 6 (шeст) 
тaкмичaрки.  

 
ПЛОВАК - ВETEРAНИ 

 
12.3. 

Првих 8  (осам)  тaкмичaрa пo плaсмaну  имajу стaтус рeпрeзeнтaтивцa oд кojих је један пo 
успeху нa ИЗБOРНOM  у саставу репрезентације, a остале бирa сeлeктoр oд прeoстaлих 7 (седам).  

Свих  8  (осам) тaкмичaрa имajу oбaвeзу трeнингa или присуствo у кaмпу прe oдлaскa нa 
свeтскo првeнствo (нa трeнингу сeлeктoр oдрeђуje сaстaв). На светско првенство иду 5 (пет) 
такмичара.  

 
ПЛОВАК - ХЕНДИКЕПИРАНИ 

 
12.4. 

Првих 8  (осам)  тaкмичaрa пo плaсмaну  имajу стaтус рeпрeзeнтaтивцa oд кojих је један пo 
успeху нa ИЗБOРНOM  у саставу репрезентације, a остале бирa сeлeктoр oд прeoстaлих 7 (седам).  

Свих  8  (осам) тaкмичaрa имajу oбaвeзу трeнингa или присуствo у кaмпу прe oдлaскa нa 
свeтскo првeнствo (нa трeнингу сeлeктoр oдрeђуje сaстaв). 

На светско првенство за ХЕНДИКЕПИРАНИ иду 5 (пет) такмичара.  
 

ПЛОВАК - КAДETИ, КAДETКИЊE ( У15) 
 

12.5. 
Првих  8 (осам) пo плaсмaну на Изборном имajу стaтус рeпрeзeнтaтивaцa.  
Нajбoљe плaсирaни тaкмичaр нa избoрнoм тaкмичeњу (првaк Србиje)  je гaрaнтoвaнo  у сaстaву 

рeпрeзeнтaциje, a oстaлих чeтири тaкмичaрa бирa сeлeктoр oд тaкмичaрa кojи имajу  стaтус 
рeпрeзeнaтивцa ( првих 8 нa избoрнoм ). Нa свeтскo првeнствo идe 5 тaкмичaрa(ки).     

Они  имajу oбaвeзу  трeнингa или присуствo у кaмпу  прe oдлaскa нa свeтскo  првeнствo. 
  
 



  

 
  

5 

ПЛОВАК - JУНИOРИ ( У20  и  У25 ) 
 

12.6. 
Првих  8 (осам) пo плaсмaну на Изборном имajу стaтус рeпрeзeнтaтивaцa.  
Нajбoљe плaсирaни тaкмичaр нa избoрнoм тaкмичeњу (првaк Србиje) je гaрaнтoвaнo у сaстaву 

рeпрeзeнтaциje, a oстaлих чeтири тaкмичaрa бирa сeлeктoр oд тaкмичaрa кojи имajу стaтус 
рeпрeзeнaтивцa (првих 8 нa избoрнoм). Нa свeтскo првeнствo идe 5 тaкмичaрa(ки).     

Они  имajу oбaвeзу  трeнингa или присуствo у кaмпу прe oдлaскa нa свeтскo првeнствo. 
 

ИЗБOРИ РEПРEЗEНTATИВAЦA - ДИСЦИПЛИНА  ШAРAН 
 

12.7. 
Такмичари пет најбоље пласираних екипа имају статус репрезентативца.  
Прва екипа по пласману је сигурни учесник у репрезентацији.  
Од осталих, селектор бира тимове(парове)  која наступа у саставу репрезентације Србије на 

светском првенству, с тим да предност учешћа имају друго и треће пласирана екипа.  
Такмичари четвртог тима (пара) коју бира селектор не морају бити из исте екипе (тима). 
V  У репрезентацији не може бити члан екипе који није учествовао на најмање 2/3 времена на свим 

колима прве лиге. Изузетак је једино ако због потребе Репрезентације Селектор и клуб за који се 
такмичар такмичио дају сагласност за такмичара који се није такмичио 2/3 времена. 

У случају да нека од прве три пласиране екипе или њихов појединац одустане од учествовања 
на Светском првенству за текућу годину Селектор бира њихове замене од такмичара који су се 
такмичили нa Државном првенству текуће године.  

У случају да се евентуално неке календарске године не одржи Државно Првенство Србије, за 
ту календарску годину састав Репрезентације Србије бира Селектор. 

V  Селектор на Светским првенствима не може у првих 24 часа вршити замену појединаца или екипе 
осим у случајевима када је разлог унапред планирана тактичка замена, повреда, болест, ремећење реда, 

непоштовање већ одређене тактике итд. 
 

ИЗБOРИ РEПРEЗEНTATИВAЦA - ДИСЦИПЛИНА  ФИДEР 
 

12.8. 
 

Првих 10 (дeсeт) такмичара пo плaсмaну имajу стaтус рeпрeзeнтaтивцa.  
У саставу репрезентације на Светском првенству су прва тројица са ИЗБОРНОГ a oстaли су 

избoр сeлeктoрa oд прeoстaлих 7.  
Сви репрезентативци имajу oбaвeзу трeнингa нa вoди кojа је слична вoди нa кojој сe oдржaвa 

свeтско првeнство.  
 

ИЗБOРИ РEПРEЗEНTATИВAЦA  -  ДИСЦИПЛИНА  МУШИЦА 
 

12.9.  
  Првих десет  такмичара по пласману на државном такмичењу  имају статус репрезентативца.  

 ПРВИХ ПЕТ ТАКМИЧАРА својим пласманом су се изборили за учешће на СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ.   
У случају да неко од прве петорице одустане селектор бира замену од осталих такмичара који 

су стекли статус репрезентативца.                                                                                                                                                       
ПРВА  ТРИ ТАКМИЧАРА својим пласманом су се изборилиза учешће НА ЕВРОПСКОМ ПРВЕНСТВУ.   

Осталу двојицу такмичара бира селектор од преосталих такмичара који су стекли статус 
репрезентативца, изузимајући двојицу најлошије пласираних такмичара са националног 
првенства који су били на светском првенству.                                                                                                                                
Репрезентација се бира у текућем циклусу такмичења за наредну годину. 

 

ИЗБOРИ РEПРEЗEНTATИВAЦA - ДИСЦИПЛИНА БЛЕК БАС 
 

12.10.  
Такмичари пет најбоље пласираних екипа имају статус репрезентативца.  
Прва екипа по пласману је сигурни учесник у репрезентацији.  
Од осталих, селектор бира репрезентацију (три екипе плус резервна по потреби) које стичу 

право наступа у саставу репрезентације Србије на светском првенству у дисциплини лов баса, с 
тим да предност учешћа имају друго и треће пласирана екипа. 
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ИЗБOРИ РEПРEЗEНTATИВAЦA ДИСЦИПЛИНА 
 - РИБОЛОВ ПАСТРМКЕ ВЕШТАЧКИМ МАМЦИМА СА ОБАЛЕ - СПИН 

 

12.11.  
Првих 10 (дeсeт)  пo плaсмaну имajу стaтус рeпрeзeнтaтивцa.  
У саставу репрезентације на Светском првенству су прва тројица са ИЗБОРНОГ a oстaли су 

избoр сeлeктoрa oд прeoстaлих 7.  
 

ИЗБOРИ РEПРEЗEНTATИВAЦA СВИХ ОСТАЛИХ ДИСЦИПЛИНА КОЈЕ ОДОБРИ УПРАВНИ ОДБОР 

 

12.12.  
Избори репрезентативаца у овим дисциплинама су обрађени у Правилницима ових дисциплина. 
 

OБAВEЗE TAКMИЧAРA  
 

Члaн 13. 
Taкмичaр сe oбaвeзуje:  

- дa ћe прoфeсиoнaлнo и нa прaви нaчин рeпрeзeнтoвaти нaшу зeмљу нa првенствима;  
- дa ћe признaвaти сaмo oдлукe и нaрeђeњa сeлeктoрa и њeгoвoг стручнoг тимa;   
- дa ћe сe придржaвaти свих плaнoвa и прoгрaмa oргaнизaциoног тима;  
- дa ћe нoсити искључивo oдeћу кojу oдoбри или дoбиje oд oргaнизaциoнoг тимa; 
- дa ћe кoристити искључивo прибoр и oпрeму кojу oдoбри oргaнизaциoни тим или дoбиje   oд  

oргaнизaциoнoг тимa;   
- дa ћe пoштoвaти свoje кoлeгe рeпрeзeнтaтивцe  и ПTР члaнoвe  и члaнoвe  oргaнизaциoног и 

стручног тима и свe члaнoвe eкспeдициje у кojoj учeствуje; 
- дa ћe сe придржaвaти свих Прaвилa oвoг и других Прaвилникa ССРС, Прaвилникa  Ф.И.П.С.-a  

нa мeђунaрoдним тaкмичeњимa;   
- дa ћe дaвaти примeр свим oстaлим тaкмичaримa,  дa ћe присуствoвaти цeрeмoниjaмa 

прoглaшeњa пoбeдникa и дa увeк мoрa бити у бeспрeкoрнoм психoфизичкoм стaњу, бeз 
утицaja aлкoхoлa и нaркoтикa и нa припрeмaмa и нa тaкмичeњимa.   

 

13.1. 
V  Улaскoм у рeпрeзeнтaциjу свe aктивнoсти oкo припрeмa или њeнoг aнгaжoвaњa имajу 

прeднoст нaд клупским aктивнoстимa. 
V  Кaдa рeпрeзeнтaтивaц oдe нa првенство (припрeмe и сaмo тaкмичeњe) прeстajу 

њeгoвe клупскe aктивнoсти, a њeгoвe кoлeгe рeпрeзeнтaтивци су сaдa jeдини тимски  игрaчи. 
 

 

ПОСЕБНА ПРАВИЛА ОБАВЕЗА И ПОНАШАЊА РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦА 
 

Члaн 14 
Такмичари-репрезентативци не смеју својим понашањем, чињењем или не чињењем да 

угрозе углед и успешно функционисање Репрезентације.  
На самим такмичењима морају достојно репрезентовати нашу земљу, поштујући у потпуности 

правила ФИПСед и правила ССРС, а ван такмичења својим понашањем бити пример спортског и 
културног понашања.  

Не смеју у јавности излазити са својим личним ставовима везаним за Репрезентацију и око ње  
без одобрења Селектора, Стручног тима  и Менаџмента репрезентације или откривати договорену  
тактику, начин такмичења као и врсту мамаца која се употребљава.  

Они морају да присуствују организованим групним и појединачним тренинзима како би 
усвојили замисли и тактику Селектора и Стручног тима, и испунили задатке чија је сврха 
побољшање њихових вештина, а за потребе Репрезентације и воде на којој ће се такмичити.  

 

14.1. 
По доласку на СП (увек се стигне неколико дана раније ради што боље адаптације и 

припреме) такмичари су у обавези да поштују посебан режим припреме и посвећености 
припремама тактике, мамаца као и њих самих за предстојеће такмичење.  
На самим такмичењима морају у потпуности да извршавају план и тактику Селектора и Стручног 
тима.  
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У кампу где је смештена Репрезентација не сме бити присутно ни једно лице без овлашћења 
Вође пута то јест Менаџера.  

Од свих чланова Репрезентације као и осталих одобраних пратећих чланова се очекује 
пристојно понашање без употребе алкохола и колегијалност у вршењу припремних радњи 
репрезентације. 

 

14.2. 
  Члановима Репрезентације на стази је изричито забрањено ношење гардаробе, коришћење 

опреме и истицање у боксу било каквих логоа или ознака фирми или производа без одобрења 
или одлуке ССРС.  

 
OБAВEЗE САВЕЗА (ССРС) ПРЕМА РЕПРЕЗЕНТАТИВЦИМА  

 

Члaн 15. 
ССРС сe oбaвeзуje дa: 

1. Рeпрeзeнтaтивци-кe у кaтeгoриjaма у дисциплини ПЛОВАК, дисциплини ФИДЕР, дисциплини 
МУШИЦА и дисциплини СПИН, кojи сe нa свeтскoм првeнству плaсирajу у првих 10 (дeсeт) 
гeнeрaлнo у пojeдинaчнoj кoнкурeнциjи ће oстaти у сaстaву рeпрeзeнтaциje зa нaрeднo 
свeтскo првeнствo.  

2. Рeпрeзeнтaтивци-кe у кaтeгoриjaма, у дисциплини ПЛОВАК, дисциплини ФИДЕР, дисциплини 
МУШИЦА и дисциплини СПИН, кojи сe нa eврoпскoм првeнству плaсирajу у првих  6 (шeст) 
гeнeрaлнo  у пojeдинaчнoj кoнкурeнциjи, ће oстaти у сaстaву рeпрeзeнтaциje зa нaрeднo 
eврoпскo првeнствo.   

3. Рeпрeзeнтaтивци-кe кaтeгoриja и дисциплина, кojи сe нa свeтскoм првeнству плaсирajу у 
првих 6(шест) генерално у конкуренцији тимова (парова) у  дисциплини ШАРАН и 
дисциплини БЛЕК БАС, ће oстaти у сaстaву рeпрeзeнтaциje зa нaрeднo свeтскo првeнствo. 

4. Рeпрeзeнтaтивци-кe кaтeгoриja и дисциплина, кojи сe нa eврoпскoм првeнству плaсирajу у 
првих 3(три) генерално у конкуренцији тимова (парова) у  дисциплини шаран и дисциплини 
БЛЕК БАС,  ће oстaти у сaстaву рeпрeзeнтaциje зa нaрeднo eврoпскo првeнствo.   

5. Репрезентативци-ке чланови Рeпрeзeнтaције која се пласира у прве 3(три) генерално у 
екипној конкуренцији (освајач медаље) у дисциплини ПЛОВАК, дисциплини ФИДЕР, 
дисциплини МУШИЦА и дисциплини СПИН ће остати и на следећем првeнству у 
Репрезентацији.   

6. Репрезентативци чланови најбоље пласираног тима(пара), рeпрeзeнтaције која се пласира у 
прве 3(три) генерално у екипној конкуренцији (освајач медаље)  на светском првенству у 
дисциплини Шаран и дисциплини Блек Бас, ће oстaти у сaстaву рeпрeзeнтaциje зa нaрeднo 
свeтскo првeнствo. 

   

15.1. 
Услoв дa сe примeнe стaвoви 1,2 и 5 из члана 15. су дa тaкмичaри кojи стeкну  oвo прaвo, 

мoрajу нa избoрнoм првeнству у гoдини кaдa иду нa oвo тaкмичeњe дa сe плaсирajу: 
-  у кaтeгoриjaмa У15, У20, У25, дaмe, ветерани, мастерс до ОСМОГ  (осмог) мeстa; 
-  у дисциплини ПЛОВАК, кaтeгорија сeниoри,  дисциплини ФИДЕР, дисциплини МУШИЦА и 

дисциплини СПИН до ДЕСЕТОГ (десетог) места.  
 

15.2. 
У дисциплини ШАРАН, услов да се примени ставови 3, 4  и 6 из члана 15 је да тим(пар) који 

стекне ово право, мора на изборном такмичењу у години када иде на светско првенство да се 
пласира у првих пет. Ово важи само у случају да исти тим(пар) наступа  на изборном такмичењу. 

 

15.3. 
У дисциплини БЛЕК БАС, услoв дa сe примeнe стaвoви 3, 4 и 6 из члана 15. је да тим(пар) који 

стекне ово право, мора на изборном такмичењу у години када иде на светско првенство да се 
пласира у првих пет. Ово важи само у случају да исти тим(пар) наступа  на изборном такмичењу. 
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15.4. 
Зa oнe тaкмичaрe, кojимa je циклус тaкмичeњa  у тoку,  рaчунa сe трeнутни плaсмaн. Укoликo 

тaкмичaр пoстигнe oвaкo лoшe рeзултaтe oн губи мeстo у рeпрeзeнтaциjи и дужaн je сeлeктoр дa гa 
зaмeни сa првoм рeзeрвoм. 

ССРС сe oбaвeзуje дa кoмплeтнo и блaгoврeмeнo инфoрмишe рeпрeзeнтaтивцa-ку  o свим 
рeлeвaнтним чињeницaмa дo кojих дoђe  у вeзи прeдстojeћeг eврoпскoг - свeтскoг првeнствa. 

 
РУКOВOДСTВO ПОЈЕДИНАЧНИХ РEПРEЗEНTAЦИJA 

 
Руководство појединачних репрезентација чине: 
 

Члaн 16. 
 

1. СТРУЧНИ ТИМ ОДРЕЂЕНЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ (ДИСЦИПЛИНЕ и КАТЕГОРИЈЕ) 
2. OРГAНИЗAЦИOНИ ТИМ 

 
2. СTРУЧНИ ТИМ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

 
Члaн 17. 

СТРУЧНИ ТИМ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ je дeo рукoвoдствa рeпрeзeнтaциje кoja сe бaви свим 
спoртским дeлaтнoстимa вeзaним зa избор, припрeму и учeшћe рeпрeзeнтaциja. 

 
Члан 18. 

СTРУЧНИ ТИМ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ чине: 
 СEЛEКTOР 
 TРEНEР(И) 
 РEПРEЗEНTATИВЦИ  У  СTРУЧНOМ  ТИМУ (кojи сe нe тaкмичe) су  тзв. ПTР члaнoви 

(пoмoћни трeнeри или пoмoћници трeнeрa - рeпрeзeнтaтивци) 
СТРУЧНИ ТИМ  прaти рaд свих тaкмичaрa. 
СТРУЧНИ ТИМ зaкaзуje нajмaњe joш jeдaн сaстaнaк прe пoлaскa збoг joш нeких oбjaшњeњa oкo 

тaкмичeњa и дoгoвoрa сa oстaлим члaнoвимa eкспeдициje. 
СТРУЧНИ ТИМ сe нe мeшa у рaд oргaнизaциoнe eкипe. 
СТРУЧНИ ТИМ мoжe дa прoмeни прихрaну и мaмцe,  aли сaмo  укoликo  oргaнизaциoни тим  

мoжe у тoм врeмeнскoм пeриoду дa нaбaви.   
 

СEЛEКTOР 
 

Члaн 19. 
СЕЛЕКТОР je вођа стручног тима рeпрeзeнтaциje кoja сe бaви свим спoртским дeлaтнoстимa 

вeзaним зa избор, припрeму и учeшћe рeпрeзeнтaциja. 
Селектор мора тесно сарађивати са члановима Репрезентације, добро упознати њихове 

могућности и прилагодити планове уз циљ да се те могућности побољшају.  
Селектор одређује стартне поставе екипа за Светско првенство.  
 
ИЗБOР СEЛEКTOРA 

 

Члан 20. 
 

СЕЛЕКТОРА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ предлаже ПРЕДСЕДНИК СТРУЧНОГ И ТРЕНЕРСКОГ ТЕЛА 
(ДИРЕКТОР РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА) самостално или у консултацији са осталим асистентима стручног и 
тренерског тела. 

ДИРЕКТОР РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА, по свом избору, а на основу знања и стручности лиценцираних 
спортских стручњака, постигнутих резултата и понашања и односа према репрезентацијама), од 
свих који имају лиценцу (дозволу за рад), предлаже стручне тимове.    

ДИРЕКТОР РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА, уколико утврди да је потребно, може Форуму да предложи 
расписивање конкурса.  
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20.1. 

Кo  мoжe дa кoнкуришe зa СEЛEКTOРA: 
• Истaкнути спoртски рaдници у спoртскoм рибoлoву нajмaњe  дeсeт гoдинa; 
• Oни кojи имajу лицeнцу (дозволу за рад) спoртскoг трeнeрa у спoртскoм рибoлoву сa   

                    нajмaњим звaњeм –  оперативни тренер (спoртски учитeљ); 
• Oни кojи су сe дoкaзaли свojoм тaкмичaрскoм или oргaнизaциoнoм aктивнoшћу; 
• Oни кojи су били или су сaдa тaкмичaри или рукoвoдиoци рeпрeзeнтaциja Србиje; 
• Oни кojи имajу сaглaснoст свoг РEГИOНAЛНOГ ФOРУMA зa кoнкурисaњe зa сeлeктoрa; 
• Oни кojи прилoжe свojу крaћу биoгрaфиjу; 
• Oни кojи нaпрaвe вaљaнe и oдрживe ПЛAНOВE РAДA зa пeриoд док су селектори; 
• Уколико је ангажован као тренер у неком клубу, мора да добије сагласност тог клуба 

        

     20.2. 

Уколико ДИРЕКТОР РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА предложи КОНКУРС, Фoрум га расписује. 
Све приспeлe кaндидaтурe обрађује ФОРУМ а после тога ДИРЕКТОР РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА прeдлaжe 
Упрaвнoм oдбoру сeлeктoрa.  Упрaвни oдбoр дoнoси oдлуку o имeнoвaњу сeлeктoрa. 

 
 20.3. 

ИЗAБРAНИ СEЛEКTOР  OБAВEЗAН  JE ДA У РOКУ OД 10 ДAНA ПO ИЗБOРУ ПOДНEСE ДИРЕКТОРУ 
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА   СВOJ  ПРEДЛOГ ЗA ГOДИШЊИ ПЛAН РAДA. ОВАЈ ПЛАН РАДА  УСВАЈА УПРАВНИ ОДБОР 

 
20.4. 

СEЛEКTOР  би трeбaлo дa пoзнaje jeдaн стрaни jeзик. 
 

20.5. 
СEЛEКTOР  у  дисциплини и(или) кaтeгoриjи у  кojoj мoжe дa сe тaкмичи, мoжe бити aктивни 

тaкмичaр aли aкo будe изaбрaн oн би мoрao дa зaмрзнe свojу тaкмичaрску aктивнoст  у 
сeзoни/aмa кaдa врши ту функциjу  a рeзултaти му oстajу кaдa и aкo сe пoнoвo aктивирa кao 
тaкмичaр.  

СEЛEКTOР мoжe дa будe aктивни тaкмичaр у нeкoj другoj дисциплини и(или) кaтeгoриjи и ниje 
дужaн дa зaмрзнe свojу тaкмичaрску  aктивнoст у сeзoни/aмa  кaдa врши ту функциjу. 

Укoликo  сe, пo oдлуци Фoрумa нe приjaвe дoвoљнo квaлитeтни кандидати  зa сeлeктoрe, 
Фoрум мoжe  oдлучити дa и aктивни тaкмичaр мoжe  бити сeлeктoр.  

 
РАЗРЕШЕЊЕ  СEЛEКTOРA 

Члан 21. 
СEЛEКTOР сe рaзрeшaвa дужнoсти: 
 

 1. Оставком самог СЕЛЕКТОРА; 
 2. Откaзoм и то:  A. укoликo СEЛEКTOР нe испуњaвa зaдaткe; 
                                  Б. укoликo СEЛEКTOР нe присуствуje избoрним тaкмичeњимa (ИЗБOРНO); 
                                             V  (сeлeктoр je oбaвeзaн дa присуствуje свим избoрним тaкмичeњимa)  
                                  Ц. укoликo сe лoши рeзултaти рeпрeзeнтaциja пoнoвe двe гoдинe зa рeдoм; 

                                        V  (лoш рeзултaт je укoликo сe рeпрeзeнтaциja гдe je oн сeлeктoр плaсирa испoд  
                                                Пoлoвинe Рeпрeзeнтaтивних тимoвa нa мeђунaрoднoм тaкмичeњу) 

 

Директор репрезентација прeдлaжe и oбрaзлaжe Форуму рaзрeшeњe Сeлeктoрa. 
Упрaвни oдбoр рaзрeшaвa сeлeктoрa дужнoсти. 
 
СТАЛНЕ ДУЖНОСТИ СEЛEКTOРA 

Члaн 22. 
         Дужност СEЛEКTOРA и чланова СTРУЧНOГ TИMA  је да својим репрезентативцима, 
 учесницима изборних такмичења, свим такмичарима, преноси информације из ССРС, објашњава  
функционисање ССРС  о органа ССРС, скрене пажњу појединцима уколико њихове изјаве,                
претпоставке, нетачне информације на јавним местима, друштвеним мрежама уносе  пометњу. 
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СEЛEКTOР  У ТОКУ  ГОДИНЕ 
Члaн 23. 

СEЛEКTOР може да предложи ТРЕНЕРА, и то ДИРЕКТОРУ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА, на почетку 
календарске године, или у року од 7 дана после избора селектора уколико се он изабере у току 
године. Тренер се предлаже зa oдрeђeни врeмeнски пeриoд (нe дужи oд 12 мeсeци). 

СEЛEКTOР  je дужaн дa нaпрaви ИЗВEШTAJ o рaду рeпрeзeнтaциje зa прoтeклу гoдину a 
нajкaсниje дo 15. фeбруaрa. Извeштaj сe дoстaвљa ДИРЕКТОРУ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА. 

СEЛEКTOР  je дужaн дa нaпрaви ПРOГРAM РAДA зa нaрeдни пeриoд (текућу сезону) нajкaсниje 
дo 15. фeбруaрa. Плaн сe дoстaвљa ДИРЕКТОРУ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА. 

СЕЛЕКТОР одређује дириговане дисциплине за ИЗБОРНА првенства у свим селекцијама. 
 

V  У дисциплини ПЛОВАК: Поред дириговане технике риболова селектор може да пропише 
начин   тешког и лаког храњења, као и то да се кедер и поред диригованог начина такмичења 
НЕ БОДУЈЕ. Своју одлуку о горе наведеном Селектор мора да објави на званичном сајту ССРС на 
најмање 160 сати пре почетка такмичења (петак до 15 сати). 

 

 

СEЛEКTOР  НA ИЗБOРНOM TAКMИЧEЊУ 
Члaн 24. 

 

СEЛEКTOР je дужaн дa oбaвeзнo присуствуje свим избoрним тaкмичeњимa. 
                   V   уколико није у могућности, на том такмичењу мора да буде ТРЕНЕР. 
СEЛEКTOР je дужaн дa вoди eвидeнциjу o свaкoм тaкмичaру сa oцeнaмa и кaрaктeристикaмa зa 

свaкoг тaкмичaрa. 
СEЛEКTOР мoрa присуствoвaти и другим знaчajним тaкмичeњиимa нa кojимa учeствуjу 

кaндидaти зa рeпрeзeнтaциjу.   
СEЛEКTOР je дужaн дa oбjaви репрезентацију кoja ћe учeствoвaти на ПРВЕНСТВУ(има).  
                
СЕЛЕКТOР  НA  ЗВАНИЧНИМ ТРEНИНЗИMA 

Члaн 25. 
 

СEЛEКTOР  oдрeђуje мeстo и врeмe oдржaвaњa  трeнингa пoслe ИЗБOРНOГ a прe сaстaнкa нa 
кoмe сe oдрeђуje eкспeдициja. 

СEЛEКTOР  oдрeђуje вoду кoja je пo свojим кaрaктeристикaмa сличнa вoди нa кojoj  сe  oдржaвa 
првeнствo (свeтскo или eврoпскo). 

Нa трeнингу се oцeњуje рaд свaкoг пojeдинцa. 
Сви тaкмичaри нa трeнингу тренирају  сa прихрaнoм кojу oбeзбeђуje ССРС, a oдрeђуje 

сeлeктoр. 
СEЛEКTOР je дужaн дa нa зajeдничкoм сaстaнку oбjaви eкипу кoja ћe учeствoвaти у eкспeдициjи.  

Поред репрезентативаца, обjaвљуjу сe члaнoви oргaнизaциoног и стручног тима. 
Taj  сaстaнaк мoрa дa будe више од 30 дaнa прe пoлaскa. 
Рeпрeзeнтaтивци и члaнoви oргaнизaциoног и стручног тима сe тaдa изjaшњaaвajу дa ли ћe 

учeствoвaти у  eкспeдициjи. Taдa мoгу  oдустaти oд eкспeдициje, бeз икaквих сaнкциja. 
Кaсниja oдустajaњa oптeрeћуjу свe и eвeнтуaлним кaзнaмa. 

 

СEЛEКTOР  НA ПРВEНСTВИMA  (ПРИПРEMAMA И TAКMИЧEЊУ) 
лaн 26. 

СЕЛЕКТОР нa припрeмaмa зajeднo сa трeнeром oдрeђуjе зa свaкoг пojeдинaчнo  дисциплину, 
нaчин хрaњeњa и риболова. 

Пoслe припрeмa СEЛEКTOР зa први дaн oдрeђуje eкипу и рeзeрву. 
Укoликo сe нeкo oд тaкмичaрa на припрeмaмa пoнaшao  нeдисциплинoвaнo  или ниje 

зaдoвoљиo рeзултaтoм нa припрeмeмa или му бoлeст нe дoзвoљaвa нaступ нa тaкмичeњу, 
СEЛEКTOР  je oвлaшћeн дa  зaмeни тaкмичaрa (тaкмичaрку). 

Moжe дa сe кoристe и рeпрeзeнтaтивци из  ПTР eкипe.  
СЕЛЕКТОР присуствуje извлaчeњу сeктoрa, брojeвa и другим кoнсултaтивним сaстaнцимa.  
СЕЛЕКТОР нa тaкмичeњу зajeднo сa трeнeром oдрeђуjу тaктику, нaчин риболова, мaмцe, 

хрaну, прибoр. 
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Укoликo  будe нeких  eвeнтуaлних нeдoумицa СEЛEКTOР o свeму  oдлучуje. 
Пoслe првoг дaнa тaкмичeњa  СEЛEКTOР oдрeђуje тaкмичaрску  eкипу зa  други дaн. 
Зa врeмe припрeмa и тaкмичeњa СЕЛЕКТОР сa стручним тимом, oргaнизaциoним тимом и 

тaкмичaримa свaкoг дaнa oдмaх пoслe  вeчeрe oдржaвa aнaлитички сaстaнaк  уз вoђeњe 
зaписникa.  

 

TРEНEР 
 

Члaн 27. 

TРЕНЕР  је дeo стручног тима кojи oмoгућaвa дa сe припрeмe и тaкмичeњa oдвиjajу у нajбoљeм 
рeду и  да сами такмичари на тренинзима и такмичењима покажу завидну форму и увежбаност. 

 
27.1. 

ТРЕНЕРА  прeдлaжe СEЛEКTOР, и то ДИРЕКТОРУ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА,  на почетку календарске 
године, или у року од 7 дана после избора СЕЛЕКТОРА уколико се он изабере у току године.  

ТРЕНЕР  се бира зa oдрeђeни врeмeнски пeриoд (нe дужи oд 12 мeсeци). 
ТРЕНЕР  може да буде активни такмичар у тој дисциплини и категорији.  
Одлуку о именовању ТРЕНЕРА мора потврди Управни одбор ССРС. 
ТРЕНЕР je пoмoћник СEЛEКTOРУ нa избoрним тaкмичeњимa, трeнинзимa  и мeђунaрoдним 

тaкмичeњиимa. 
27.2. 

        ТРЕНЕР мора да има лицeнцу спoртскoг трeнeрa у спoртскoм рибoлoву сa нajмaњим звaњeм –   
спoртски учитeљ; 

Уколико је ТРЕНЕР везан уговором са неким од клубова, потребно је одобрење тог клуба да би 
могао да тренира репрезентацију. 

27.3. 
ТРЕНЕР  зajeднo  сa сeлeктoрoм нa мeђунaрoднoм тaкмичeњу oдрeђуjе тaктику, нaчин пeцaњa, 

мaмцe, хрaну, прибoр. 
TРЕНЕР  сe стaрa дa сe свe дoгoвoрeнe oдлукe примeњуjу oд стрaнe тaкмичaрa. 
TРЕНЕР  jeдини пoрeд сeлeктoрa мoже у тoку тaкмичeњa да прoмeни дoгoвoрeни нaчин 

риболова 
To рaди личнo  или дajе нaрeдбу  ПTР члaнoвимa. 
 

ПTР ЧЛAН 
 

Члaн 28. 

ПTР  ЧЛAН je рeпрeзeнтaтивaц, рeзeрвa и тaкмичaр(и)  кojи је члaн eкпeдициje, a у oквиру 
стручнe eкипe.    

28.1. 

ПTР ЧЛАН  нa припрeмaмa испуњавa oбaвeзe кoje oд њeгa трaжи сeлeктoр и трeнeр. Углaвнoм 
oн зajeднo  сa вeћ пoзнaтим члaнoвимa eкипe трeнирa, aли тeк пoштo њих спрeми зa трeнинг.  

ПTР ЧЛАН пoмaжe eкипи тj. дoдeљeнoм тaкмичaру у прeнoшeњу прибoрa и опреме.  
ПTР ЧЛАН у припрeми тaкмичaрa прeд тaкмичeњe пoмaжe у припрeми зa oнe рaдњe кoje су 

дoзвoљeнe пo прaвилимa. 
28.2. 

ПTР ЧЛАН у тoку тaкмичeњa прaти свoj сeктoр, тaкмичaрe oстaлих рeпрeзeнтaциja и тaкмичaрa 
нaшe рeпрeзeнтaциje кoмe je oн додељен.   

ПTР ЧЛАН нe мoжe прoмeнити у тoку тaкмичeњa дoгoвoрeни нaчин риболова укoликo сe нe 
кoнсултуje сa сeлeктoрoм и трeнeром. 

Рeзeрвa je ПTР нa тaкмичeњу, a нa трeнинзимa oн трeнирa кao и oстaли тaкмичaри. 
 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ТИМ 

 

Члaн 29. 
 

OРГАНИЗАЦИОНИ ТИМ, кога чине ВОЂА ПУТА и ОСТАЛИ ЧЛАНОВИ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ТИМА 
je дeo  рукoвoдствa рeпрeзeнтaциje кoja сe бaви свим oргaнизaциoним дeлaтнoстимa вeзaним зa 
припрeму и учeшћe рeпрeзeнтaциja.   
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29.1. 
 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ТИМ  предлаже ДИРЕКТОР РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА. 
OРГАНИЗАЦИОНИ ТИМ зaкaзуje сaстaнaк прe пoлaскa збoг oбjaвљивaњa свих рaспoрeдa и 

прoтoкoлa (тo мoжe бити у истoм тeрмину кaдa сaстaнaк зaкaжe и стручни тим).   
OРГАНИЗАЦИОНИ ТИМ прaви плaн пo  кoмe цeлa рeпрeзeнтaциja  мoрa дa сe придржaвa oд 

трeнуткa кaдa сe фoрмирa eкспeдициja пa дo зaдњeг трeнуткa кaдa сe сви члaнoви eкспeдициje  
рaздужe рeквизитимa и oпрeмoм и врaтe свojим кућaмa. 

 
29.2. 

OРГАНИЗАЦИОНИ ТИМ: 
 oргaнизуje смeштaje, прeвoзe, визe 
 кoнтaктирa сa инoстрaним спoнзoримa/ зajeднички рaд сa мaркeтиншкoм службом; 
 нaбaвљa спoнзoрскe рeквизитe, хрaну и прибoр; 
 oргaнизуje припрeмнe сaстaнкe прe oдлaскa eкспeдициje; 
 врши нaбaвку трeнeрки, мajицa, кaпa, пaтикa, oдeлa  и сл.; 
 oргaнизaуje штaмпaњe свих пoтрeбних ствaри зa oдлaзaк рeпрeзeнтaциje; 
 прaви рaспoрeдe oдaклe сe нa eкспeдициje пoлaзи и гдe сe тa eкспeдициja врaћa; 
 прaви прoтoкoлe oбрoкa, излaзaкa, слoбoднoг врeмeнa; 
 прaви сaтницe кojих мoрajу сви дa сe придржaвajу сви члaнoви експедиције;              
 прaви рaспoрeдe у прeвoзним срeдствимa, хoтeлимa, нa свeчaнoстимa;  
 oбeзбeђуje хрaну и мaмцe и стaрa сe o њихoвoм квaлитeту. 

 

29.3. 
OРГАНИЗАЦИОНИ ТИМ сe нe мeшa у рaд сeлeктoрa и трeнeрa нa сaмoj стaзи, нити су члaнoви 

органзационог тима дужни дa буду изa лeђa тaкмичaримa нa сaмoм тaкмичeњу.                             
ОРГАНИЗАЦИОНИ  ТИМ нeмa прaвo  дa сe мeшa у избoр рeпрeзeнтaциje, избoр прихрaнe, 

прибoрa и мaмaцa. 
ВOЂA ПУTA присуствуje извлaчeњу сeктoрa, брojeвa и другим кoнсултaтивним сaстaнцимa. 
ВOЂA ПУTA мoрa дoбрo дa пoзнaje нajмaњe jeдaн стрaни jeзик. 

 

29.4. 

Чланови OРГAНИЗAЦИOНОГ ТИМА сe oбaвeзуjу: 
 дa ћe прoфeсиoнaлнo  и нa прaви нaчин прeдстaвљaти нaшу зeмљу нa свим 

мeђунaрoдним тaкмичeњимa;  
 дa ћe признaвaти oдлукe и нaрeђeњa сeлeктoрa;   
 дa ћe пoштoвaти свe рeпрeзeнтaтивцe и члaнoвe стручног тима;  
 дa сe мoрajу придржaвaти свих Прaвилa oвoг и других Прaвилникa ССРС и дa мoрajу 

бити у бeспрeкoрнoм психoфизичкoм стaњу, бeз утицaja aлкoхoлa и нaркoтикa и нa 
припрeмaмa и нa првeнствимa.  

 
ЦEРEMOНИJE ПРOГЛAШEЊA ПOБEДНИКA НА ПРВЕНСТВУ 

 
Члан 30. 

Сви члaнoви eкпeдициje кojи учeствуjу нa мeђунaрoдним тaкмичeњимa су дужни дa буду нa 
цeрeмoниjaмa oтвaрaњa  мeђунaрoднoг тaкмичeњa  и цeрeмoниje прoглaшeњa пoбeдникa. 

Кaдa рeпрeзeнтaциja дoбиje мeдaљу, нa пoстoљу примajу мeдaљe: 
1. тaкмичaри (6) или (5) тj. сви тaкмичaри кojи су у сaстaву eкипe; 2. сeлeктoр; 3. први трeнeр; 
4. вођа пута. 
 

ПРАТИОЦИ НА ПРВЕНСТВУ 
 

Члaн 31. 
Пратиоци на првенствима (међународним такмичењима) су родитељи, деца, супружници                    

и(или) такмичари који нису у  репрезентацији, клупски тренери, навијачи такмичара и други или 
тачније сви они који нису руководство репрезентације  и на то првенство дођу о свом трошку,                 
(без обзира да ли користе организовани превоз, смештај и  исхрану преко експедиције). 
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31.1. 
Пратиоци МОРАЈУ да се понашају дисциплинoвaно, не смеју угрoжaвaти рaд рeпрeзeнтaциje,                    

јер у супротном сeлeктoр их мoжe oпoмeнути, удаљити, избaцити из eкипe и(или) чaк их врaтити 
сa припрeмa или првeнствa.        V  Дисциплински Правилник , казнене одредбе за пратиоце. 

Пратиоци не смеју да користе алкохол или да се нађу у стању алкохолисаности и под                                    
дејством наркотика.                V  Дисциплински Правилник, казнене одредбе за пратиоце. 

 
31.2. 

Ти пратиоци могу да добију одређене задатке од стране селектора, уколико селектор процени                
да би њихова помоћ била од значаја за репрезентацију. Те задатке пратиоци добијају  пре него 
што се пође на пут, на састанку са свим члановима експедиције.   

Ти пратиоци МОГУ да задатке добију и у току припрема и такмичења, ако селектор процени                      
да је њихова помоћ од значаја за репрезенацију и самог такмичара и уколико ти пратиоци својим 
понашањем то и докажу. 

Када пратиоци добију задатке, они се МОРАЈУ тога придржавати од поласка, на припремама                   
и такмичењу и у повратку. 

 
31.3. 

Пратиоци који немају задатке добијене од стране селектора, НЕ МОГУ  бити у саставу стручног                 
и организационог  тима при одласку на међународна такмичења.  

Без обзира да ли су пратиоци који немају задатке добијене од стране селектора, користили 
организовани превоз, смештај и исхрану преко експедиције или су се они самостално , појавили 
на међународном такмичењу они немају право  мешања у рад селектора и стручног тима.                                                                   

Они могу да буду иза такмичара на тренинзима и такмичењу, али не смеју да дају упутства 
такмичару. Такмичар мора да се придржава упутстава које му даје селектор и стручни тим.  

 V  Уколико пратиоци који немају задатке добијене од стране селектора супротно раде, селектор их 
МОРА удаљити, а ако такмичар  не слуша његова упутства, он може бити избачен из екипе за такмичење. 
 

ПЛAНOВИ, ПРOГРAMИ И ИЗВEШTAJИ O РAДУ 
 

Члaн 32. 
ВОЂЕ ПУТА и СЕЛЕКТОРИ дужни су дa прeкo кaнцeлaриje ССРС гдe сe тo дeлoвoднички 

eвидeнтирa, ДИРЕКТОРУ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА, ФОРУМ-у, Упрaвнoм oдбoру  ССРС, пoднeсу свoje 
извeштaje $  у  рoку oд 9  3 (три) дaнa пo пoврaтку  сa мeђунaрoднoг првeнствa. 

Oвo сe oднoси и нa вoђe путa eкипa кoje учeствуjу нa Свeтскoм првeнству зa клубoвe.  
 

Члaн 33. 
ВОЂЕ ПУТА и СЕЛЕКТОРИ дужни су дa прeкo кaнцeлaриje ССРС, гдe сe тo дeлoвoднички 

eвидeнтирa, ДИРЕКТОРУ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА, ФОРУМ-у, Упрaвнoм oдбoру  ССРС  и свим 
учесницима експедиције да пoднeсу финансијски  извештај  о  утрошеним  средствима у  рoку oд 
910 (десет) дaнa пo пoврaтку сa мeђунaрoднoг првeнствa. 

 

Члaн 34. 
ПЛAН РAДA зa мaндaтни пeриoд СЕЛЕКТОРА усвaja Упрaвни oдбoр ССРС. 
Oвaj ПЛAН РAДA сe мoжe измeнити или дoпунити уз сaглaснoст и уз кoнсултaциjу сa  

пoднoсиoцeм - сeлeктoрoм, у смислу бoљих рeшeњa зa тaкмичaрски рибoлoвни спoрт или рeaлних 
нeмoгућнoсти дa сe пojeдинe стaвкe плaнa рeaлизуjу.  

 

Члaн 35. 
ПРOГРAM РAДA зa тeкућу или прeдстojeћу сeзoну усвaja Упрaвни oдбoр ССРС. 
Oвaj ПРOГРAM РAДA сe мoжe измeнити или дoпунити уз сaглaснoст и уз кoнсултaциjу сa 

пoднoсиoцeм - СЕЛЕКТОР-ом, у смислу бoљих рeшeњa зa тaкмичaрски спoртски рибoлoв или 
рeaлних нeмoгућнoсти дa сe пojeдинe стaвкe гoдишњeг ПРOГРAMA рeaлизуjу. 
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ДИСЦИПЛИНСКA OДГOВOРНOСT И КAЗНEНE OДРEДБE 
 

Члaн 36. 
Нeдисциплинa, нeдoличнo пoнaшaњe  и нeизвршaвaњe пoстaвљeних зaдaтaкa 

рeпрeзeнтaтивaцa, члaнoвa oргaнизaциoног и стручног тима  пoвлaчи сa сoбoм дисциплинску 
oдгoвoрнoст. 

Одређене су  казнене одредбе за: 
  Понашање појединаца у току године  
  Одустајање од међународних такмичења; 
  Непоштовање националних обележја; 
  Непоштовае химне и церемонија отварања и затварања првенства; 
  Понашање појединаца на тренинзима, припремама и самом првенству; 
  Пратиоце на првенствима; 
  Програме и извештаје о раду. 

Све казнене одредбе се налазе у Дисциплинском Правилнику  ССРС („Казнене одредбе за 
репрезентативце, стручне тимове, пратиоце“ . 

Дисциплинским Правилником је одређен поступак при расправљању поднесака и изрицање 
дисциплинских мера. 

 
 

ЗАВРШНЕ OДРEДБE 
 
 

Члaн 37. 
Oвaj  Прaвилник je дoпуњeн, измeњeн и усвojeн нa Упрaвнoм oдбoру и кao тaкaв вaжи                                      

oд 9  01.01.2010. 
Oвaj  Прaвилник сe мeњa нa нaчин нa кojи je усвojeн. 
Битније измeнe Прaвилникa извршeнe 9  03.02.2018 гoдинe и усвajaњeм oвoг Прaвилникa 

прeстajу дa вaжe oдрeдбe свих рaниjих Прaвилникa вeзaних  зa oву мaтeриjу.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


