
 

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

                      
бр.- 44 / 2021  од 06.01.2021 

ЗАПИСНИК СА ЗАЈЕДНИЧКОГ САСТАНКА ФОРУМА И УПРАВНОГ ОДБОРА, ОДРЖАНОГ У СУБОТУ 06.02.2021. 
год. ПРЕКО КОНФЕРЕНЦИЈСКЕ ВЕЗЕ (ONLINE – преко ZOOM АПЛИКАЦИЈЕ), са почетком у 10,00 сати.   
 

Сви чланови Форума, осим Немање Дамњановића,  су се писаним путем изјаснили по тачкама 

дневног реда.Немања Дамњановић је оправдано био спречен за достављање документације (ковид 

позитиван- лабараторија и прегледи у дану који је био одређен за достављање документације).                                                                                                                                                                                        

Сви чланови УПРАВНОГ ОДБОРА су се и писаним путем изјаснили по тачкама дневног реда. 

УЖИВО НА САСТАНКУ ПРИСУСТВОВАЛИ: 

ЧЛАНОВИ ФОРУМА:                                                                                                                                                                                    

НЕНАД РАДОВИЋ, ЗОРАН ПЕШИЋ, пловак дисциплина (НЕМАЊА ДАМЊАНОВИЋ, ПРЕДРАГ ВЕСЛИГАЈ, 

АЛЕКСАНДАР БЕЉИЋ, ДАМИР МИЛОШЕВИЋ, АЛЕКСАНДРА РАКИЋ), фидер дисциплина (ГОРАН 

ЦВЕТИЋ), дисциплина мушица( АЛЕКСАНДАР ВУЧКОВИћ), дисциплина блек бас (АЛЕКСАНДАР 

ПОПОВИЋ), дисциплина шаран (ДОБРИЦА ПЕТРОВИЋ), дисциплина спин( ДАРКО ПЕРТОТ). Уживо на 

састанку није учествовао РОБЕРТ БИЦОК, али се он писаним путем изјаснио по тачкама дневног реда.    

ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА:                                                                                                                                                        

ДРАГАН БОШКОВИЋ, ДАВОР МАЉОКОВИЋ, ДАРКО ПЕРТОТ,  МИЛАНЧЕ ВИРИЈЕВИЋ, ВЛАДИМИР 

МУРГАНИЋ, МИЛАН МИЛОСАВЉЕВИЋ, ИВАН ВИНЦЕ, АЛЕКСАНДАР СТЕВОВИЋ, ДУШАН ВЕЉКОВИЋ, 

МАРКО ПЕНЧИЋ СЛАВОЉУБ РАДОСАВЉЕВИЋ 

ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА: ДРАГАН ВЕСЛИГАЈ 

Записник води: Секретар Савеза ЈАСМИНА СТОЈАНОВИЋ   

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

УО Драган Бошковић и председник Форума Ненад Радовић. Дискусија ће бити од свих присутних 

чланова, а изјашњавање ће бити посебно за Форум, а посебно за УПРАВНИ ОДБОР. 

Усвојен следећи ДНЕВНИ РЕД :  

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРЕТХОДНЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА; 

2. СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА; 

3. ТАКМИЧЕЊА У ЗЕМЉИ: 
3а).     КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА;                                                                                                                                                  

3б).     РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА ЗА ТАКМИЧАРСКЕ СТАЗЕ ЗА ДОМАЋА ТАКМИЧЕЊА;                                                                                                                                                

3в).     РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА ЗА СПОНЗОРЕ ДОМАЋИХ ТАКМИЧЕЊА 



4. ТАКМИЧЕЊА У ИНОСТРАНСТВУ: 
            4а).     МЕЂУНАРОДНА АКТИВНОСТ (финансирање, приоритети);             

            4б).     ИЗНОСИ ДОПЛАТА;                                                                                                                                                           

            4в).     ИЗЈАШЊАВАЊЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦА- ки;                                                                                                  

            4г).     РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА ЗА СПОНЗОРЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА;               

5. СВЕТСКО КЛУПСКО ПРВЕНСТВО У СПОРТСКОМ РИБОЛОВУ ЗА НАЦИЈЕ У СРБИЈИ;                             
            5а).    РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА - за званичног добављача мамцима за Светско;                                                                                                                                              

           5б).                                                       - за издавање површина за Светско 2021;                                                                                   

           5в).                                                        - за спонзоре Светског првенства 

6.       ПРАВИЛНИЦИ, ПОСЛОВНИЦИ, ПРОТОКОЛИ (ново, измене, допуне); 
7.      ЧЛАНОВИ САВЕЗА;  
8.       РАЗНО 
              

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРЕТХОДНЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА; 

1.. Од стране чланова Управног одбора, једногласно усвојен Записник са претходне седнице УО. 
 

2. СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА; 
У оквиру ове тачке дневног реда дискутовало се о систему такмичења и извршене су неке допуне на 
основу предлога чланова органа.                                                                                                 
Чланови Форума и чланови Управног одбора су једногласно донели следеће одлуке: 
2.1. Усваја се систем такмичења за 2021 са допунама из тачки 2.2, 2.3. и 2.4.  
 

2.2. Извршена корекција одлуке бр. 13 од 13.маја 2020. године па ова одлука гласи: „ У 2021 години, у 

дисциплинама Пловак и Фидер, ће се сви новопријављени такмичари заједно са такмичарима са 

изборног такмичења, такмичити за титулу државног првака. Такмичарима са изборног такмичења, ће се 

рачунати и ова два кола са државног првенства у укупном збиру резултата у 2020 и 2021 години за 

избор репрезентације“. 

КОРЕКЦИЈА ОДЛУКЕ бр.13. донете 13. маја 2020. године: „У 2021 години, у дисциплинама Пловак и 

Фидер се неће одржавати регионална и међурегионална такмичења, већ ће се сви новопријављени 

такмичари заједно са такмичарима са изборног такмичења, такмичити за титулу државног првака. 

Такмичарима са изборног такмичења, ће се рачунати и ова два кола са државног првенства у укупном 

збиру резултата у 2020 и 2021 години за избор репрезентације“.                                                                                                                         

ПРЕДЛАЖЕМО КОРЕКЦИЈУ ПА СЕ БРИШЕ:“ се неће одржавати регионална и међурегионална такмичења, 

већ“ 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: ПОВЕЋАНА ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ ТАКМИЧАРА И ЗА РЕГИОНАЛНА И ЗА ДРЖАВНА 

ТАКМИЧЕЊА,  ПОВЕЋАЊА БРОЈА ЛИЦЕНЦИ...  



САМИМ ТИМ, НЕВАЖЕЋЕ СУ ИНФОРМАЦИЈЕ ДАТЕ У ПОЗИВУ ЗА ДРЖАВНО ИЗБОРНО ТАКМИЧЕЊЕ у 

дисциплини ПЛОВАК од 02.06.2020 (задња реченица) и у ПОЗИВУ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНА ТАКМИЧЕЊА у 

дисциплини ФИДЕР од 02.06. ( у тексту упозорење.)  

2.3. Пролазност на државна такмичења у дисциплинама ПЛОВАК и ФИДЕР биће: 
          

  ПЛОВАК  
РЕГИОН 

ПРОЛАЗНОСТ НА  
ИЗБОРНО ТАКМИЧЕЊЕ 

 СА РЕГИОНА 2020 

ПРОЛАЗНОСТ НА  
ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ 

СА РЕГИОНА 2020  

СЕВЕР 4 6  (5,87)  

БЕОГРАД 2 3 ( 3.31) 

ЦЕНТАР 3 4 (3,57) 

ИСТОК 3 4 ( 4,34) 

ЈУГ 6 7 ( 6,89) 

УКУПНО 18 24 
 

  ФИДЕР 
МЕЂУРЕГИОН 

ПРОЛАЗНОСТ НА  
ИЗБОРНО СА 

МЕЂУРЕГИОНА 2020 

ПРОЛАЗНОСТ НА  
ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ 
СА МЕЂУРЕГИОНА 2020 

СЕВЕР(2020) 9 12 (11,55) 

ЈУГ(2020) 9 12 (12,44) 

СЕВЕР   

БЕОГРАД   

ЦЕНТАР   

ИСТОК   

ЈУГ   

УКУПНО 18 24 
 

Урађено на основу: коефицејента за израчунавање пролазности:  Број додатих такмичара за државно X 

(пута) број пријављених / (подељено) са збиром такмичара са свих региона (међурегиона)  

2.3. Додатно је донета одлука да у дисциплини ПЛОВАК се такође одржавају ДРЖАВНА ПРВЕНСТВА за 
остале категорије и то у прва два кола изборног првенства, а право учешћа имају и они такмичари 
који се нису такмичили у 2020. години. Они немају могућност учествовања на осталим изборним 
такмичењима и боре се само за титулу државног првака 2021.  
          
 
 
 
 



На основу свих донетих одлука систем такмичења за 2021. годину изгледа овако: 

  СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА 
СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА У 2021 

ГОДИНИ 
НАПОМЕНА 

ПЛОВАК ДРЖАВНО  (ИЗБОРНО)   КАДЕТИ У15 2 пута 2 кола 
Сва 4 кола  слободна техника  

Прва 2 кола ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО 

ПЛОВАК ДРЖАВНО  (ИЗБОРНО)  ЈУНИОРИ 
У20 

2 пута 2 кола 
Прва 2 кола слободна техника 

Прва 2 кола ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО 

ПЛОВАК ДРЖАВНО  (ИЗБОРНО)  ЈУНИОРИ 
У25 

Заједно са сениорима 
2 пута 2 кола  

Сва 4 кола ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО 

ПЛОВАК ДРЖАВНО  (ИЗБОРНО)                     
ДАМЕ 

Под условом да буде 8 клубова и 12  
такмичарки  

       2 пута 2 кола  

Прва 2 кола слободна техника 
Прва 2 кола ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО 

ПЛОВАК ДРЖАВНО  (ИЗБОРНО)  ВЕТЕРАНИ 
2 пута 2 кола                                                          

Уколико има више од 12 такмичара по 
категорији >> одвојена такмичења.                       

Уколико  се пријави мање од 12 такм. 
по категорији, одржаће се 1 такмичење. 

Прва два кола слободна техника 
Прва 2 кола ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО 

ПЛОВАК ДРЖАВНО  (ИЗБОРНО)  МАСТЕРС 

ПЛОВАК ДРЖАВНО  (ИЗБОРНО) 
ХЕНДИКЕПИРАНИ 

2 кола                                                                                      
(уколико буде најмање 8 такмичара) 

2 кола слободна техника 

ПЛОВАК РЕГИОН                                              
СЕНИОРИ  

Сваки регион у 2 кола 
Слободна техника  

У 2021 се боре за првака региона 

ПЛОВАК ПОЈЕДИНАЧНО  
ДРЖАВНО  (ИЗБОРНО)  СЕНИОРИ 

 3 пута  2 кола                                                                
Прва 2 кола ДРЖАВНО 60 такмичара              
(36+24) (без јуниора у25) у 5 сектора                                          
3, 4 коло 36 такмичара + јуниори у25              

у 5 сектора                                                     
5,6 коло  27 такмичара + јуниори У25                                                                                  

За следећу годину остаје 18  

Прва два кола слободна техника 
Остала кола по одлуци селектора   

 
Прва 2 кола ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО 

ПЛОВАК ЕКИПНО                                                    
ПРВА (МАСТЕР) ЛИГА  

2 пута по 3 кола  
 

Слободна техника. 
Бодује се кедер 

ПЛОВАК ЕКИПНО                                               
СРПСКЕ ЛИГЕ ( и ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА) 

4 пута по 1 коло или  2 пута по 2 кола 
 (Лига одбори -одлука) 

Слободна техника. 
 Бодује се кедер 

ФИДЕР ПОЈЕДИНАЧНО                             
РЕГИОН 

Сваки регион у 2 кола У 2021 се боре за првака региона 

ФИДЕР ПОЈЕДИНАЧНО                                              
ДРЖАВНО  (ИЗБОРНО)   

3 пута  2 кола                                                                
Прва 2 кола ДРЖАВНО 60 такмичара              

(36+24) у 4 сектора                                          
3, 4 коло 36 такмичара у 4 сектора                                                     

5,6 коло  27 такмичара                                                                                   
За следећу годину остаје 18  

Прва 2 кола ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО 

ФИДЕР ЕКИПНО СРПСКА ЛИГА 2 пута по 2 кола   

КАРП ЕКИПНО  ДРЖАВНА ЛИГА 2 кола у 2021 години  

МУШИЦА ПОЈЕДИНАЧНО                                  
ДРЖАВНО (ИЗБОРНО)  

7 кола у 3 викенда  

БЛЕК БАС ЕКИПНО ДРЖАВНО (ИЗБОРНО) 3 пута по 2 кола  

СПИН ПОЈЕДИНАЧНО ДРЖАВНО (ИЗБОРНО)                                                                         3 пута по 2 кола  

КУПОВИ 
 

Могу се одржати у : 
* дисциплини Пловак;  
*дисциплини: Мушица; 

 

   

 



3. ТАКМИЧЕЊА У ЗЕМЉИ; 
       3.1. ЕКИПНА ТАКМИЧЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ВОЈВОДИНЕ: 

Предлог да екипна такмичења на територији Војводине: СРПСКА ЛИГА група СЕВЕР – ВОЈВОЂАНСКА 

ЛИГА организује Савез спортских риболоваца Србије.  

Одузима се право  да ова такмичења организује САВЕЗ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА ВОЈВОДИНЕ, јер 

нису испунили ни један од услова које је од њих тражио САВЕЗ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ. 

Образложење:                                                                                                                                                                

Више пута од Савеза спортских риболоваца Војводине је тражено да  се систем такмичења у Војводини 

прилагоди систему такмичењу у Србији које прописује Савез спортских риболоваца Србије. Међутим и 

после упозорења која су  изречена на Форумима и Управним одборима у фебруару и марту месецу 

2020. године, Савез спортских риболоваца Војводине није поступио по одлукама органа Савеза и то: 

одлука 4.6. са заједничког састанка форума од 08.02.2020. год( извештај о одржаној Војвођанској лиги)  

и одлука 3.7.1. донете на Форуму 07.03.2020. године која гласи:  Уколико Савез спортских риболоваца 

Војводине као суорганизатор екипног такмичења Српска лига север - Војвођанска лига не прихвати 

обавезу да ово такмичење организује по Правилнику Савеза спортских риболоваца Србије, одузеће им 

се могућност организовања и ово такмичење ће организовати Савез спортских риболоваца Србије.                                    

Савез спортских риболоваца Војводине, коме смо ми пренели надлежност организовања ове лиге не 

жели да поштује одлуке органа Савеза. Руководиоци овог покрајинског Савеза су наш Савез (ССРС) 

искористили само за  остваривање њиховог циља : да добију новац од покрајинског министарства и у 

томе су успели.                                                                                                                                                                                 

Савез (ССРС) ће дати јавно саопштење да такмичарски систем који организује ССРВ није у складу са 

Правилницима Савеза.  

Поред тога, Савез спортских риболоваца Војводине није продужио чланство у Савезу спортских 

риболоваца Србије. 

ОДЛУКЕ: 

3.1.1. На основу свега, предлажемо испуњење ових одлука донетих у 2020. години а везаних за 

организацију екипних такмичења у Војводини. 

3.1.2. Клубовима из Војводине, без обзира ком Савезу припадају, понудиће се концепт Српске 

(Војвођанске лиге) и то ће организовати Савез Србије. Сва правила која важе за клубове учеснике 

Српских лига у читавој Србији, важиће и за клубове са територије Војводине. Биће иста котизација за 

Српске лиге која се уплаћује директно Савезу(ССРС), начин награђивања и бодовања, пријављивање 

само у Савезу (ССРС), одабир судија, домаћина и такмичарских стаза вршиће Савез (ССРС).  

3.1.3. Савез спортских риболоваца Србије (ССРС) ће о свим одлукама обавестити Покрајински 

секретаријат за омладину и спорт. 

 
 



3.2. ПРЕДЛОЗИ ЧЛАНОВА ФОРУМА И УПРАВНОГ ОДБОРА: 

3.2.1. МАРКО ПЕНЧИЋ: пловак дисциплина: 

Систем екипних такмичења у дисциплини пловак да се допуни и то тако шти би три првопласиране 

екипе српских лига учествовале на купу Србије. Победник Купа Србије би учествовао на Дунавско 

јадранском такмичењу а три првопласиране екипе би имале предност у попуни Прве лиге.  

3.2.1. Доноси се одлука и усваја се предлог о допуни система такмичења у 2021 години.  

3.2.2. ИВАН ВИНЦЕ: пловак дисциплина:  

Предлог да се на свим такмичењима дозволи бодовање кедера, не само у екипној конкуренцији. 

После дискусије у којој је учествовало више појединаца донета је одлука. 

3.2.2. Доноси се одлука да у 2021 години кедер буде дозвољен на свим такмичењима, осим на 

изборним такмичењима где селектор има право да одреди да ли се кедер бодује или не.                            

Ова одлука се примењује у дисциплинама ПЛОВАК и ФИДЕР.  

После дуге дискусије предлагача предлога 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5 није се нашао заједнички предлог, јер су 

теме врло сличне, па ће се у току године искристалисати прави пдлог оговор па се ови предлози 

повлаче. 

3.2.3. ИВАН ВИНЦЕ:  пловак дисциплина: 

Предлог да се категорије У20 и даме обједине и да се осмисли начин бодовања, попут доброг 

обједињеног такмичења сениора и јуниора У25. 

3.2.3. Предлог се повлачи.  

3.2.4. НЕНАД РАДОВИЋ: пловак дисциплина: 

Предлог да се такмичарке од 16 до 20 година такмиче у две категорије: даме и јуниори У20. 

3.2.4. Предлог се повлачи.  

3.2.5. ИВИЦА ЈОВЧИЋ: пловак дисциплина: 

Предлог да се такмичарке до 25 година такмиче у две категорије: даме и јуниори У20. 

3.2.5. Предлог се повлачи.  

3.2.6. ИВАН ВИНЦЕ: пловак дисциплина: 

Предлог да се диригује извлачење тако што ће бити једнак број учесника по секторима на Државном 

првенству и изборним такмичењима. 

3.2.6. Предлог се одбија јер су такмичења већ диригована бројем сектора.  

 



3.2.7. ДУШАН ВЕЉКОВИЋ: фидер дисциплина:  

Предлог је коригован од стране предлагача, после консултација са многим такмичарима и 

организаторима пријатељских купова на којима се плаћа котизација. Предлог је да се на добровољној 

основи уплаћује 10% од укупне котизације на тим такмичењима  на посебан рачун Савеза за фидер 

репрезентацију.                                            

Поред тога од свих пријављених пријатељских купова, треба изабрати неколико (4-5) где би учествовали 

само лиценцирани такмичари (званична лиценца која важи за сва званична и пријатељска такмичења и 

посебна лиценца која служи само за пријатељска такмичења) а сви такмичари који би учествовали на 

тим такмичењима би се бодовали. 

3.2.7. Доноси се одлука и усваја се предлог о пријатељским фидер такмичењима у 2021 години.  

3.2.8. ДАМИР МИЛОШЕВИЋ: пловак дисциплина:  

Предлог да се у календар такмичења убаци Војвођанска лига за младе  и мастере. 

2019 је то било у календару, али руководство Савеза спортских риболоваца Војводине није поштовало 

инструкције Савеза и Правилник о организовању такмичења министарства омладине и спорта, па је 

национални савез одустао од објављивања резулата тих такмичења од 2020. године.  Савез може да 

организује такмичења младих на регионалноим нивоу али уколико постоји интересовање и заједнички 

систем такмичења који важи на читавој територији Србије. Такмичари са тих такмичења нису имали 

никакву пролазност нити су се бодовали у систему такмичења. 

3.2.8. Предлог се не усваја. Уколико Савез СР Србије буде организовао ова такмичења, они ће бити 

убачени у календар такмичења и биће бодовани у систему такмичења Савеза.  

3.2.9. ДАМИР МИЛОШЕВИЋ: пловак дисциплина:  

Предлог да се регион север – Војводина одржи у два кола 

3.2.9. Ова одука је већ донета па ће се сви региони (укључујући и север- Војводина) одвијати у 2 кола 

3.3. КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА: 

3.3.1. питање НЕМАЊЕ ДАМЊАНОВИЋА је било да ли постоји могућност да се стазе пре одабира обиђу 

и да се провери да ли испуњавају услове за такмичење. После овог питања, развила се дискусија где су 

учествовали чланови форума и УО  па је дато више сугестија и предлога а донета је следећа одлука: 

3.3.1. Одлука која је усвојена је да Форум, у оквиру својих могућности, може да увек формира 

комисију од чланова Форума, која би прегледала стазу после конкурисања али и пре самог 

такмичења. (нпр за такмичење у дисциплини Пловак категорија сениори и екипна такмичења 

Немања Дамњановић , Предраг Веслигај и председник Форума Ненад Радовић).                                                     

Треба водити рачуна да стаза испуњава све параметре (исти услови за све такмичаре, уређеност, 

ангажовање домаћина, а не само количина рибе на тренингу).                                                                                                  

Треба водити рачуна да стаза на којој се одржава такмичење буде слична стази где се одржава 

Светско првенство. 



3.3.2. КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА: 

Чланови Форума и Управног одбора су гласали за ову тачку дневног реда: 
3.3.2. Једногласно усвојена одлука о календару такмичења за 2021. годину који изгледа овако: 

KALENDAR TAKMIČENJA 2021 (SVE DISCIPLINE I KATEGORIJE)  (bez takm.staza) 

P  O  J  E  D  I  N  A  Č  N  A Е  K  I  P  N  А 
 

MEĐUNARODNA 
TAKMIČENJA 

Od Do 

REGION - -REPUBLIKA IZBORNA SRPSKE LIGE PRVA LIGA 

SPIN DRŽAVNO POJEDINAČNO PRVENSTVO  
                                                                                       1,2 kolo              

  Dva 
kola 

03.04. 04.04. 

MUŠICA DRŽAVNO POJEDINAČNO PRVENSTVO  
                                                                                        1,2 kolo              

  Dva 
kola 

10.04. 11.04. 

PLOVAK REG.PRVENSTVO SENIORI, region JUG 
                                                                                                 xxx 
PLOVAK REG.PRVENSTVO SENIORI, region ISTOK                                                                        
                                                                                                 xxx 
PLOVAK REG.PRVENSTVO SENIORI, region BEOGRAD                   
                                                                                                xxx 
PLOVAK REG.PRVENSTVO SENIORI,  region CENTAR 
                                                                                                 xxx 
PLOVAK REG.PRVENSTVO SENIORI region SEVER 
VOJVOĐANSKO PRVENSTVO                                             xxx 

  Dva 
kola 

17.04. 18.04. 
 
 
 
 
 
 
 

PLOVAK DRŽAVNO I IZBORNO PRVENSTVO SENIORI,  
                                                                                        1,2 kolo 

  Dva 
kola 

24.04. 25.04. 

    USKRS  02.05. 

  SVETSKO SPIN  
PORTUGAL Arcos de Valdeve 

>>>>> 01.05. 02.05. 

 FIDER EKIPNO SRPSKA LIGA                                   
                                                                 1,2 kolo 

 Dva  
kola 

08.05. 09.05. 

 PLOVAK  Srpska liga Jug        
                                                                 1,2 kolo 
PLOVAK  Srpska liga Centar        
                                                                 1,2 kolo  
PLOVAK Srpska liga  Istok                        
                                                                    1 kolo 

 Dva 
kola 
 
Jedno 
kolo 

08.05. 09.05. 

 PLOVAK  VOJVOĐANSKA LIGA       
                                                                     1 kolo 

 *liga 
odbor  

08.05. 09.05. 

  B.PRVENSTVO(DJP) MUŠICA  
reka Treska MAKEDONIJA 

14.05. 
>>>>> 

>>>>> 16.05. 

PLOVAK IZBORNO SENIORI  3 i 4 kolo i PLOVAK 
IZBORNO JUNIORI U25  1 I 2 kolo                                       o 

  Dva 
kola 

15.05. 16.05. 

SPIN DRŽAVNO POJEDINAČNO PRVENSTVO  
                                                                                        3,4 kolo 

  Dva 
kola 

15.05. 16.05. 

FIDER REG.PRVENSTVO, region JUG 
                                                                                                 xxx 
FIDER REG.PRVENSTVO, region ISTOK                                                                        
                                                                                                 xxx 
FIDER REG.PRVENSTVO, region BEOGRAD                   
                                                                                                xxx 
FIDER REG.PRVENSTVO,  region CENTAR 
                                                                                                 xxx 

  Dva 
kola 

22.05. 23.05. 
 

FIDER VOJVOĐANSKO PRVENSTVO (REGION SEVER) 
                                                                                                 xxx   

  Dva 
kola 

22.05. 23.05. 
 

PLOVAK DRŽAVNO I IZBORNO PRVENSTVO VETERANI                           
.                                                                                     1,2 kolo 

  Dva 
kola 

22.05. 23.05. 

 PLOVAK EKIPNO PRVA LIGA               
                                                                 1,2 kolo 

 Dva 
kola 

29.05. 30.05. 

MUŠICA DRŽAVNO POJEDINAČNO PRVENSTVO   
                                                                                     5,6,7 kolo              

  Dva 
kola 

29.05. 30.05. 

 DRŽAVNO EKIPNO  - PRVA LIGA CARP  
                                                                   1  kolo  

 28.05. >>>>> 30.05 

  SVETSKO VETERANI 
SLOVENIJA Radeče 

>>>>>  05.06. 06.06. 

  SVETSKO MASTERSI 
SLOVENIJA Radeče 

>>>>>  05.06. 06.06. 

 
 

 SVETSKO HENDIKEP 
SLOVENIJA Radeče  

>>>>>  05.06. 06.06. 



* PLOVAK DRŽAVNO I IZBORNO PRVENSTVO  
KADETI 1,2 kolo, JUNIORI 1,2 kolo                                                        
.                                                                                              XXX 

  Dva 
kola 

05.06. 06.06. 

PLOVAK DRŽAVNO I IZBORNO PRVENSTVO DAME                                    
                                                                                        1,2 kolo    

  Dva 
kola 

12.06. 13.06. 

MUŠICA DRŽAVNO POJEDINAČNO PRVENSTVO   
                                                                                       3,4 kolo 

  Dva  
kola 

12.06. 13.06. 

  B.PRVENSTVO (DJP) PLOVAK  
MAKEDONIJA 

 12.06. 13.06. 

FIDER DRŽAVNO I IZBORNO PRVENSTVO   
                                                                                        1,2 kolo 

  Dva 
kola 

19.06. 20.06. 

 DRŽAVNO EKIPNO  - BLACK BASS    
                                                                 1,2 kolo                                                                                            

 Dva 
kola 

19.06. 20.06. 

 DRŽAVNO EKIPNO  - PRVA LIGA CARP  
                                                                   2  kolo 

 18.06 19.06. 20.06. 

  SVETSKO KLUPSKO PLOVAK 
SRBIJA Novi Sad 

 26.06. 27.06. 

 PLOVAK  Srpska liga Jug        
                                                                 3,4 kolo 
PLOVAK  Srpska liga Centar        
                                                                 3,4 kolo  
PLOVAK Srpska liga  Istok                        
                                                                     2 kolo  

 *liga 
odbor 

03.07  
 
*I/ ili 

04.07 

 PLOVAK  Srpska liga Sever – VOJVOĐ.LIGA       
                                                                    2  kolo 

 *liga 
odbor 

 04.07 

PLOVAK IZBORNO PRVENSTVO,  
KADETI 3,4 kolo, JUNIORI 3,4 kolo 
KAMP Nakon raspisivanja javnih nabavki:                     xxx 

  Dva 
kola 

10.07. 11.07. 

  SVETSKO FEEDER 
FRANCE Rieux 

>>>>>  10.07. 11.07. 

    17.07. 18.07 

  EVROPSKO PLOVAK 
PORTUGAL Coruche 

>>>>>  24.07. 25.07. 

  B.PRVENSTVO (DJP) FIDER                                        
r.Garešnica HRVATSKA 

 30.07. 01.08. 

  SVETSKO MLADI 
MAĐARSKA Tisza 

>>>>>>  07.08 08.08. 

  SVETSKO MUŠICA 
FINSKA Kusamo 

11.08 17.08.  

  
 

  14.08 15.08. 

  SVETSKO DAME 
HOLANDIJA Almere 

 21.08. 22.08. 

 PLOVAK  Srpska liga  Istok                       
                                                                    3 kolo 

 *liga 
odbor 

21.08.     
*I/ ili 

22.08. 

 PLOVAK  Srpska liga Sever – VOJVOĐ.LIGA 
                                                                    3 kolo 

 *liga 
odbor 

 22.08. 

  B.PRVENSTVO (DJP) ŠARAN  
Bosna i Hercegovina 

27.08. 28.08. 29.08. 

PLOVAK IZBORNO SENIORI  5 i 6 kolo i PLOVAK 
IZBORNO JUNIORI U25  3 I 4 kolo                                       o 

     28.08. 29.08. 

FIDER IZBORNO PRVENSTVO    
                                                                                        3,4 kolo 

   04.09. 05.09. 

 DRŽAVNO EKIPNO - BLACK BASS 
                                                                3,4 kolo                                                                                                    

  04.09. 05.09. 

  SVETSKO SENIORI 
ITALIJA Mincio river 

>>>>>>  11.09. 12.09. 

PLOVAK IZBORNO PRVENSTVO DAME  
                                                                                        3,4 kolo 

   11.09. 12.09. 

SPIN DRŽAVNO I IZBORNO POJEDINAČNO PRVENSTVO  
                                                                                        5,6 kolo              

   11.09. 12.09. 

 MUŠICA KUP SRBIJE 
  

  18.09.  

PLOVAK IZBORNO PRVENSTVO VETERANI                           
.                                                                                      3,4 kolo 

  Dva 
kola 

18.09 19.09. 

 PLOVAK EKIPNO PRVA LIGA  
                                                                 3,4 kolo 

  25.09. 26.09. 

  SVETSKO KARP (ŠARAN)  
UKRAJINA Trident lake 

22.09. 25.09 
>>> 

  

FIDER IZBORNO PRVENSTVO    
                                                                                       5,6 kolo 

  Dva 
kola 

02.10. 03.10. 



 DRŽAVNO EKIPNO - BLACK BASS 
                                                                5,6  kolo 

 
 

 02.10. 03.10. 
 

 FIDER EKIPNO SRPSKA LIGA                                   
                                                                 3,4 kolo 

 Dva  
kola 

09.10. 10.10. 

 PLOVAK  Srpska liga  Istok                     4 kolo 
                                                                          xxx 

 *liga 
odbor 

16.10. 
*I/ ili 

17.10. 

 PLOVAK  Srpska liga Sever – VOJVOĐ. LIGA                                                                     
                                                                     4 kolo 

 *liga 
odbor 

 17.10. 

 
 

Termini za kupove>                     23.10. 24.10. 

  SVETSKO KLUPSKO FIDER  
BUGARSKA Plovdiv 

>>>>> 23.10 24.10. 

  
 

  30.10. 31.10. 

  SVETSKO BLACK BASS   
USA Columbia Murray lake 

04.11. >>>>>>  06.11. 

3.3.2. РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА ЗА ТАКМИЧАРСКЕ СТАЗЕ ЗА ДОМАЋА ТАКМИЧЕЊА 
3.3.2. Донета је одлука о расписивању конкурса за такмичарске стазе за домаћа такмичења. 

3.3.3. РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА ЗА СПОНЗОРЕ ДОМАЋИХ ТАКМИЧЕЊА                                            

.3.3.3. Донета је одлука о расписивању конкурса за спонзоре домаћих такмичења. 

4.ТАКМИЧЕЊА У ИНОСТРАНСТВУ; 
4.1. МЕЂУНАРОДНА АКТИВНОСТ (ФИНАНСИРАЊЕ, ПРИОРИТЕТИ) 
Предочен је план могућих одлазака на Светска и Европска првенства. О овом плану су се узјашњавали 
појединачно представници Форума у тим дисциплинама. Показано је интересовање за одлазак 
репрезентација уз доплате које су предложене. 
Александар Вучковић, испред заједнице мушичарских клубова је сматаро да тешко могу отићи на 
Светско првенство у Финској, али да можда постоји могућност одласка репрезентације на Европско 
првенство у Норвешкој. Због тога је Александар Вучковић, добио додатна три дана за могући 
финансијски план. 

.3.3.                4.1. Донета је одлука о међународној активности у 2021. години.    

                        4.2. ДОПЛАТЕ                                                                                                                                                                                                                                                

4.2. Донета је одлука о доплатама репрезентативаца на међународним такмичењима у 2021 год. 

4.2.                 4.3. ИЗЈАШЊАВАЊЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦА- ки О ДОПЛАТАМА                                                                                                                                             

4.3. Донета је одлука о слању документа о изјашњавању репрезентативаца- ки о висини доплате у 2021 год. 

.                       4.4. РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА ЗА СПОНЗОРЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА                                                                                                                                              

4.4. Донета је одлука о расписивању конкурса за спонзоре репрезентација. .                                                                                             

                        4.5. ПИТАЊА И ПРЕДЛОЗИ ЧЛАНОВА ФОРУМА И УПРАВНОГ ОДБОРА     

4.5.1. СЛАВОЉУБ РАДОСАВЉЕВИћ:                                                                                                                          

Предлог да такмичари репрезентација У15, У20 и даме  не плаћају доплату.                                                                                            

4.5.1. Објашњено је како се финансирају репрезентације и да поред 2.500.000 дин, које савез издваја 

из свог скромног фонда и да би све репрезентације ишле на Светска првенства потребно је 16.660.000 

динара. За ове категорије у дисциплини пловак се издвајају значајна средства а свако из Управног 

одбора или било ког другог Органа Савеза може да предложи или нађе начин како да се обезбеде 

средства; 

 



4.5.2. СЛАВОЉУБ РАДОСАВЉЕВИћ:                                                                                                                                           

Предлог да сви чланови Управног одбора обезбеде по 250 евра да би смањили доплате за такмичаре 

У15, У20 и даме, је изазвао буру реакција.                                                                                                                  

4.5.2. Предлагач је после тога повукао свој предлог.   

4.5.3. СЛАВОЉУБ РАДОСАВЉЕВИћ:                                                                                                                                             

Питање: Ко врши доплату за селекторе и тренере, да ли за наведене иде и доплата од нас из Савеза или 

је урачуната у доплати за такмичаре.                                                                                                                                                                                

4.5.3. Објашњено је да трошкове селектора и тренера покрива Савез и да њима не плаћају трошкове 

такмичари.  

4.5.4. СЛАВОЉУБ РАДОСАВЉЕВИћ:                                                                                                                                                                              

Предлог да изјашњавање иде преко организација.                                                                                                                

4.5.4. Објашњено је да се допис шаље такмичару, и то је обавеза тог такмичара. Може да се дуплира 

и да се шаље у његов клуб али финансирање није обавеза клуба (спортске организације), уколико 

Уговором са такмичаром није другачије регулисано 

4.5.5. МИЛАН МИЛОСАВЉЕВИЋ: Предлог да се конкурс за спонзоре репрезентација продужи до 

01.11.2021                                                                                                                                                                                           

4.5.5. Донета је одлука да конкурс траје у току целе године  а почетак важења конкурса биће датум  

који је објављен у конкурсу. 

4.5.6. ИВАН ВИНЦЕ:  Предлог да се овласти једно или више лица која би у име Савеза обезбедили 

спонзоре.                                                                                                                                                                                                          

4.5.6. Донета је одлука да се и у наредном периоду може јавити лице које жели да се бави 

маркетингом у Савезу. Иван Винце се понудио да нађе агенције које такве услуге пружају, па ће се 

након тога успоставити контакта сањинма. 

5. СВЕТСКО КЛУПСКО ПРВЕНСТВО У СПОРТСКОМ РИБОЛОВУ У СРБИЈИ 

Јасмина Стојановић је упознала присутне са током припрема за ово Светско првенство. Поменула је 

кашњење у припреми документација за Спортски савез Ссрбије, Министарство омладине и спорта и 

Владу републике Србије. Највише кочи Град Нови Сад који нам још није дао сагласност за ово 

такмичење, па нам то ствара велики проблем. У контакту смо са партнером : РИБОЛОВАЦ НОВИ САД, 

али све то иде доста споро. Но и поред тога ми морамо радити даље и зато расписујемо три конкурса:                                                                                                                                                                

5.1.ЗА ЗВАНИЧНОГ ДОБАВЉАЧА МАМАЦИМА НА СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ;                                                                             

5.2. ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОВРШИНА НА СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ;Е;                                                                                                          

5.3. ЗА СПОНЗОРЕ СВЕТСКОГ ОПРВЕНСТВА 

6. ПРАВИЛНИЦИ, ПОСЛОВНИЦИ, ПРОТОКОЛИ 

                        6.1. ПИТАЊА И ПРЕДЛОЗИ ЧЛАНОВА ФОРУМА И УПРАВНОГ ОДБОРА                                                                                                                   

6.1.1. МАРКО ПЕНЧИЋ:                                                                                                                                                                                                    

Предлог да се уведе едукација свих такмичара, посебно оних који учествују на званичним такмичењима.                             

Поред тога Савез предлаже проверу знања свих такмичара, судија и тренера. 



6.1.1. Донета је одлука да Судијско и Тренерско тело одреде начине едукације. Савез ће у наредном 

периоду а пре него што се издају лиценце направити проверу знања такмичара, судија и тренера.   

6.1.2. МАРКО ПЕНЧИЋ                                                                                                                                                                            

Предлог да се уведе обавезна присутност свих потребних судија за сва такмичења, која морају бити у 

својим одређеним секторима, строжија контрола на тренингу и такмичењу од стране судија и обавезно 

санкционисање учесника такмичења( судија и такмичара).                                                                                                         

6.1.2. Констатовано је да Судијско тело појача контролу на такмичењима. 

6.1.3. МАРКО ПЕНЧИЋ                                                                                                                                                                                                           

Предлог за увођење нове дисциплине: метод фидер, а због контакта који је он имао са неким 

заинтересованим такмичарима.                                                                                                                                                       

6.1.3. Објашњено је како се формира нова секција. Дата је информација да је ФИПСед промотивно 

пустио неколико дисциплина: FIDEER FREE STYLE METHOD, KAYAK, STREET FISHING, CARP LADYES итд... и 

да је неколико иницијатива стизало у Савез за нове дисциплине, али нико није испунио услове за 

формиеање нове секције. 

6.1.4. АЛЕКСАНДАР ВУЧКОВИЋ дисциплина МУШИЦА :                                                                                                           

Predlog se sastoji u sledećem:                                                                                                                                                     

- član 5. stav 1. izmeniti i treba da bude : "Takmičenje se odvija u minimalno 9 (devet) kola (u šest dana) a 

maksimalno 12 (dvanaest) kola (u osam dana) na jednoj ili više reka ili jezeru."                                                                       

6.1.4. Број кола не треба да буде саставни део Правилника јер се то мења. Форум предлаже а УО 

доноси одлуку о броју кола.  

6.1.5. АЛЕКСАНДАР ВУЧКОВИЋ дисциплина МУШИЦА :                                                                                                                             

- član 6. stav 3. izmeniti i treba da bude : " Minimalan broj ekipa za održavanje Kupa Srbije је 6 (šest), 

maksimalan koliko se prijavi. Ekipe broje po tri takmičara, a takmičenje se odvija u tri kola u jednom danu."  

6.1.5. Доноси се одлука да је за одржавање купа потребно минимално 6 екипа и овај члан 

Правилника се мења. 

6.1.6. АЛЕКСАНДАР ВУЧКОВИЋ дисциплина МУШИЦА :                                                                                                                      

-član 10.1. izmeniti i treba da bude: " Pored gore navedenog, ukoliko se riba ne meri odmah po ulovu, takmičar 

mora da ima minimalno jednu čuvarku, a maksimalno dve čuvarke. One se postavljaju na mesta koja odredi 

takmičar i ne pomeraju se."                                                                                                                                                                             

6.1.6. Доноси се одлука о измени овог члана Правилника. 

6.1.7. АЛЕКСАНДАР ВУЧКОВИЋ дисциплина МУШИЦА :                                                                                                                    

-u član 38. iza stav 1. dodati : "Takmičenje sa dve mušice na sistemu moguće je i na reci i na jezru, ukoliko to 

odobri korisnik voda."                                                                                                                                                                                    

6.1.7. Доноси се одлука о измени овог члана Правилника. 

6.1.8. ДАРКО ПЕРТОТ  - дисциплина СПИН                                                                                                                                       

Допуна и измена чланова 12,13 и 14 Правилника такмичења у дисциплини СПИН                                                                                 

6.1.5. Доноси се одлука о измени ових чланова Правилника. 



7. ЧЛАНОВИ САВЕЗА; 
Рок за пријављивање активности био је 15. јануар.                                                                                                                                           

7.1. Одлука Све новопријављене спортске организације од претодног управног одбора до сада а које 

испуњавају услове се примају у Савез.  

7.2. СЛАВОЉУБ РАДОСАВЉЕВИЋ:                                                                                                                                             

Питање: Да ли су све организације, пријавиле тј. Продужиле чланарину ове године у законском роу и 

колики је њихов број?                                                                                                                                                                                

7.2. дата је информација да је 95 % организација пријавило своје активности, али неке организације 

нису испоштовале задати термин. Некима је дат додатни рок (до 01.02.), и сада чекамо сагласност 

Министарства за те организације. За оне који се и после овог рока нису изјаснили, важи да неће моћи 

учествовати у систему такмичења за 2021.годину Комплетан списак Савез ће објавити после ових 

продужених рокова.  

8. РАЗНО; 
8.1. ПИТАЊА ЧЛАНОВА ФОРУМА И УПРАВНОГ ОДБОРА                                                                                                               

8.1.1 СЛАВОЉУБ РАДОСАВЉЕВИЋ:   Питања?:                                                                                                                                                   

Да ли се зна тачан датум конкурса за селекторе репрезентација?                                                                                             

Ко може да конкурише или ко може предложити селекторе репрезентација?                                                                            

8.1.1. Објашњено је како се бирају селектори  репрезентација и ко може да конкурише. 

8.1.2. ДАМИР МИЛОШЕВИЋ:                                                                                                                                                       

Подржати предлог Марка Пенчића за дистрибуцију дозвола и то само лиценциране спортске 

организације уз чланску карту.                                                                                                                                                        

8.1.2. Објашњено је да je to стални задатак савеза и да покушавамо да неправедну одлуку о чланској 

карти изменимo.                                                                                                                                                                                 

Свако треба у својим контактима заступати интересе Савеза а на тај начин и своје организације.                            

Биће формирана и група која ће радити у контактима са Министарством и  на покушају да се измени 

закон који ће ићи у прилог Савезу и риболовачким организацијама. 

8.1.3. НЕМАЊА ДАМЊАНОВИЋ:                                                                                                                                                   

Питање: Да ли постоји могућност да се селектор обавеже да буде на изборном такмичењу.                                    

8.1.3. Објашњено је да селектор треба да буде на изборним такмичењима, али да га у томе може 

заменити ТРЕНЕР кога он бира, ако није у ситуацији да буде присутан. 

8.1.4. ДАМИР МИЛОШЕВИЋ:                                                                                                                                                                   

Питање: Да ли постоји могућност да се од наредне године одреде цене котизација, лиценци и 

чланарина пре термина за пријаву активности?                                                                                                                                 

8.1.4. Донета одлука да Управни одбор одреди цене на последњем годишњем састанку а за наредну 

годину. 

 

 



 

МОЛБА свим члановима органа Савеза је да Правилнике прочитају како би се 

информисали о основном функционисању Савеза 

                            

                        Технички и организационо успешно организован овај састанак 

                         Састанак почео у 10,00 сати а завршен у 13,00 сати 

Записник 

____________________________ 

Јасмина Стојановић                                                                ЈАСМИНА СТОЈАНОВИЋ 


