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О Д Л У К Е                                                                                                           

СЕКРЕТАРИЈАТА ФОРУМА 

Које су донете 26.05. 2021  

1. Измена календара такмичења у дисциплини Спин.   
На предлог председника Заједнице клубова у дисциплини Спин Дарка Пертота, одређени су датуми одржавања 

3 и 4 кола Државног и Изборног првенства и то: 12.06. и 13.06. на такмичарској стази: река Топлица. 

Образложење:                                                                                                                                                                                                             

После одлагања 1 и 2 кола Државног и изборног такмичења у дисциплини Спин која су требала да се одрже                  

3 и 4 априла, тражио се термин за одржавање та два кола.  Домаћин такмичења и корисник рибарског подручја 

су се сложили са понуђеним термином и он је предложен Форуму од стране Председника ЗСК. 

2. Одбијен захтев Савеза спортских риболоваца Војводине за учешће екипе под називом МАСТЕР 
ТИМ ВОЈВОДИНЕ у МАСТЕР (ПРВОЈ) ЛИГИ СРБИЈЕ у дисциплини Пловак. 

 

На основу дописа Б.Бојића да се пошаље рачун Савезу спортских риболоваца Војводине за учешће екипе под 

називом МАСТЕР ТИМ ВОЈВОДИНЕ,  послат је одговор од стране Савеза спортских риболоваца Србије: 

 „ Поштовани,                                                                                                                                                                                                           

после вашег мејла дајемо Вам следећи одговор:                                                                                                                                             

Када је одустала екипа Асоцијације спортских риболоваца Београда, 07 марта 2020 године Форум и 

Управни одбор су хтели да учине такмичарима са територије АП Војводине па су донели следећу одлуку:                                                                                                                                                                                                        

Накнадно  Савез спортских риболоваца Војводине, је пријавио екипу под називом МАСТЕР ТИМ                        

ВОЈВОДИНЕ, која ће бити састављена од такмичара који прођу регион и желе да наступају на изборном 

такмичењу а који долазе из спортских организација који су чланови ССРВ.                                                                               

3. 1. 4. Прихвата се накнадно пријављивање МАСТЕР ТИМА ВОЈВОДИНЕ.                                                                                                       

3. 1. 5. Уплате за лигу у износу од 30.000 дин до: 30.04.2020. год.                                                                                         

Међутим иако је објављен списак такмичара са територије Војводине, који су после регионалног 

такмичења стекли право учешћа на изборном (државном) такмичењу  а који морају учествовати и на 

државном  екипном такмичењу (Марко Ристић, Александар Михаиловић, Драган Глоговац (одустао), 

Далибор Холик (одустао), Петар Загорчић, Роберт Нађ), по ко зна који пут не поштујући одлуке органа 

Савеза спортских риболоваца Србије, пријављује се екипа од следећих такмичара: Горан Павков, Марко 

Ристић, Владимир Верлић, Марко Пенчић, Небојша Шетало, Павел Чапеља, Далибор Холик, Јован 

Ружичић, Славко Милошевић, Вукашин Димић, Иван Тетеши. 



На задња два кола скоро сви такмичари екипе, која чак и није била комплетна, су били из клуба Јаз 

Беочин. На такмичење су дошла само 4 такмичара, што је утицало на регуларност два кола Лиге.  (Иван 

Тетеши, Владимир Верлић, Горан Павков, Небојша Шетало). 

До 15. јануара ваша организација је била дужна да поднесе извештај о такмичењима за 2020 годину, као 

и да поднесе предлог активности за 2021. годину.  НИСТЕ ПОСЛАЛИ ИЗВЕШТАЈ, ДОПИС, ЗАХТЕВ 

05. фебруара послат је Ваш захтев за продужење чланства, без комплетиране документације.                      

Савез овај накнадни захтев није прихватио па због тога није послао ни рачун за чланарину ССРС-у.    

05. марта послат је са ваше стране допис Управном одбору, који је обновљен 08.03. 2021. (електронским 

путем)  али због тога што је седница била 06.03.2021 а овај материјал је је послат дан пре одржавања 

седнице и то у поподневним сатима, овај допис није послат члановима Управног одбора, и ова тачка није 

уврштена у дневни ред. Међутим чланови органа су накнадно добили материјал и добро су упознати са 

дописом ССРВ у коме је било неких ваших критика и сугестија, које се искључиво шаљу Савезу у новембру 

месецу а за наредну годину. Још једном сте доказали да Ви не признајете систем такмичења који Савез 

спортских риболоваца кроз Спортска правила доноси. Никаквих молби, захтева ни тада ни касније све до 

данас нису стугли из Савеза спортских риболоваца Војводине.  

Због тога су донете неке одлуке које се тичу организације такмичења на територији АП Војводина.                     

(изједначен је систем такмичења у читавој Србији) 

15.марта послата је са Ваше стране ПРИЈАВА ЕКИПЕ ЗА ЕКИПНО ТАКМИЧЕЊЕ без нведених такмичара, са 

вашом напоменом: „Списак такмичара ћемо доставити по одржаном регионалном првенству“. 

Елементарно сте тада морали да знате да са регионалних такмичења у 2021 години нема пролаза за 

државно такмичење                                                                                                                                                                       

Истог дана сте од Савеза спортских риболоваца Србије добили следећи мејл:                                                                                

    Postovani,                                                                                                                                                                                                                                                     

    Shodno odlukama Saveza sportskih ribolovaca Srbije o sistemu takmicenja za 2020/2021 godinu Vi nemate    

     pravo predloga takmičara za Master ligu. 

     Ujedno koristimo priliku i da Vas podsetimo da sa Regiona koji ce se odrzti ove godine nema prolaznosti, a   

     prosle godine kada je zapocet ciklus takmicenja prijava Master tima  je bila prilika da svi takmicari sa teritorije    

    AP Vojvodine koji su ostvarili prolaz na Drzavnom izbornom takmicenju imaju mogucnost ( i ispostuju pravilo)   

     da ucestvuju bar na jednom kolu Master lige. 

     Srdacan pozdrav, 

     Savez sportskih ribolovaca Srbije 

Иако су све учеснице Мастер (Прве) лиге испоштовале захтев и пријавиле своје екипе (са такмичарима), 

то Ви нисте желели да урадите, тако да смо опет могли да констатујемо да не поштујете наше захтеве, по 

ко зна који пут.                                                                                                                                                                                                              

27. априла извршили сте уплату од 15.000 динара.                                                                                                                  

29. априла Савез спортских риболоваца Србије је вратио тај новац али безуспешно, јер сте Ви уплатили са 

Вашег наменског рачуна па нам је Управа за трезор 05.маја вратила новац.                                                           

Овакву уплату не можемо евидентирати, јер рачун нисмо послали, а он се шаље после пријаве ваших 

активности које нисмо прихватили. 

Од почетка године, неколико клубова из Војводине се интересовало за учешће у мастер (првој) лиги али 

пошто је ово наставак сезоне 2020/2021 нисмо могли да им дозволимо учешће. 



Пошто смо донели више одлука у вези са Савезом спортских риболоваца Војводине, а после неколико 

месеци се није појавила жеља, нити потреба  да се поштују органи Савеза, одлуке и спортска правила 

Савеза спортских риболоваца Србије, ми и даље сматрамо да се ништа није позитивно догодило и да све 

одлуке које су донете за Савез спортских риболоваца Војводине и даље важе. 

Због свега тога, не можемо Вам послати тражене рачуне, нити дозволити да учествује нека екипа под тим 

називом.                                                                                                                                                                                                                

САВЕЗ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ 

 

3. Допуна такмичара за држвно такмичење у дисциплини Фидер  
 

       Државно првенство у дисциплини Фидер на основу одлуке из 2920 године се попуњава са такмичарима 

који су остварили право учествовања и то:  

- такмичари са изборног првенства 2020 (обавезно наступање) и то 36 такмичара 
- такмичари са међурегиона 2020 (по резултатима и по кључу) и то 24 такмичара. 

       Међутим, пошто се није неколико такмичара лиценцирало, а неколико такмичара је одустало и  једног 

такмичара који је замрзнуо статус, био је недовољан број такмичара како би се попунио укупан број од 60 

такмичара. 

       Због тога, доноси се одлука: списак такмичара за Државно првенство у дисциплини Фидер допуниће се 

са најбоље пласираним такмичарима са региона 2021 и то по кључу: РЕГИОН СЕВЕР 3 (32% учесника), 

РЕГИОН ЈУГ 2 (30% учесника), РЕГИОН ЦЕНТАР 1 (18% учесника)  и РЕГИОН БЕОГРАД 1 (20 % учесника) 

(укупно 7 такмичара).  

У следећој 2022 години, па на даље попуњавање Државног такмичења у дисциплини Фидер биће искључиво 

са оформљених региона.  

       председник Форума 

       Ненад Радовић                                                                                    


