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ПРAВИЛНИК О ГАРДЕРОБИ, ОБЕЛЕЖЈИМА И СПОНЗОРСТВУ 
 
 

УВОДНИ ДЕО 
 
Овим Правилником се регулишу сва питања везана за гардеробу, обележја и  спонзорство за све такмичере и 
клубове у свим дисциплинама у појединачној и екипној конкуренцији.  
 
Овај Правилник важи за:  
*  Сва домаћа такмичења у организацији Савеза спортских риболоваца Србије;  
*  Сва међународна такмичења у организацији Савеза спортских риболоваца Србије; 
*  Сва међународна такмичења где наступају наше репрезентације; 
*  Сва међународна такмичења где наступају клубови (екипе) представници Савеза и  наше земље. 
 

члан 1. 
Сви појединци и клубови који учествују на званичним такмичењима у организацији Савеза спортских        
риболоваца Србије у земљи и иностранству морају се придржавати свих правила везаних за ношење  
гардеробе на наступима (тренинзима и такмичењима).    
                                                                                                                 

члан 2. 
Забрањено је на домаћим и међународним званичним наступима (тренинзима и такмичењима) ношење 
гардеробе других репрезентација. 

члан 3. 
Дозвољено је ношење гардеробе Савеза и репрезентације само на Светском или Европском првенству на коме 
учествује такмичар или члан стручног и организационог тима.  
На свим осталим наступима (тренинзима и такмичењима) забрањено је ношење гардеробе наших репрезентација. 
                                                                                           

члан 4. 
Забрањено је скидање гардеробе на свим званичним наступима (тренинзима и такмичењима). 
Такмичар, члан стручног и организационог  тима МОРА имати на себи гардеробу.   
 

члан 5. 
Забрањено је на званичним наступима (тренинзима и такмичењима), наступање, кретање по такмичарској стази 
такмичарима, стручним лицима, судијама, делегатима без гардеробе и без обележја клуба и Савеза. 
Забрањено је на званичним наступима (тренинзима и такмичењима) наступање, кретање по такмичарској стази 
такмичарима, стручним лицима, судијама, делегатима са  спонзорском гардеробом и реквизитима која није 
одобрена од стране клуба или Савеза. 
                                                                                                       члан 6. 
Сви чланови екипе(клуба) приликом клупског наступа, морају имати  исту гардеробу. 

 

члан 7. 
7.1. 

Појединац нема право ношења спонзорске гардеробе или реквизита, уколико то није одобрио клуб или Савез. 
                                                                                                          7.2. 

Појединац и(или) такмичари екипе (клуба) немају право  у свом боксу (-овима) постављати табле, транспаренте, 
заставе и  остали маркетиншки материјал спонзора, уколико то није одобрио клуб или Савез. 

 
 
 
     

члан 8. 
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Забрањено је појединцу  у било ком временском периоду, фотографисање и(или) снимање са спонзорском 
гардеробом или  реквизитима, пехарима и медаљама, заставама, транспарентима и другим маркетиншким 
обележјима спонзора,  уколико то није одобрио клуб или Савез.  

 
члан 9. 

Забрањено је појединцу у било ком временском периоду, на било ком медију или друштвеним мрежама 
објављивати изјаве везане за спонзора и фотографије и(или) снимке са спонзорском гардеробом или реквизитима, 
пехарима и медаљама, заставама, транспарентима и  другим маркетиншким обележјима спонзора, уколико то 
није одобрио клуб или Савез.  
Уколико се то деси, Савез ће против појединца покренути дисциплински поступак а против Спонзора покренути 
поступак надокнаде штете.         

СВА ЗВАНИЧНА ТАКМИЧЕЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ САВЕЗА  
 
                                                                                                 члан 10. 
На такмичењима и званичним тренинзима у организацији ССРС (сва званична такмичења у земљи), сви такмичари 
у свим дисциплинама, без обзира да ли се такмиче у појединачној или екипној конкуренцији морају имати 
гардеробу и реквизите видно обележене. 
                                                                                                     10.1. 
ОСНОВНА ГАРДЕРОБА КОЈУ ТАКМИЧАР МОРА ИМАТИ ЈЕ ГОРЊИ ДЕО ДРЕСА. 
                                                                                                          
                                                                                                     10.2. 
Капе, качкети, обућа, прибор, остали реквизити нису обухваћени ограничењима и овим Правилником.   
                                                                                                          
                                                                                                     10.3. 
Уколико се временски услови промене (захлађење, киша), такмичар МОРА да носи  горњи део ДРЕСА,  а исти 
преко  МОЖЕ  користити јакну, кабаницу, кишно одело и то пре, за време и после наступа (тренинг, припрема, 
такмичење и церемоније), а  ОРГАНИЗАТОР ће обезбедити МАРКЕР за сваког такмичара посебно.    

 

ГОРЊИ ДЕО ДРЕСОВА КЛУБОВА И ПОЈЕДИНАЦА НА ТАКМИЧЕЊИМА САВЕЗА  
 
                                                                                                 члан 11. 
У горњи део ДРЕСА  спадају: мајица са кратким и дугим рукавима, кошуља, горњи део тренерке, дукс, прслук и  
остали  горњи делови. 
Горњи део ДРЕСА мора бити обележен овако: 
 

 
 

11.1 
На предњој страни горњег дела ДРЕСА на ЛЕВОЈ СТРАНИ у кругу до фи 8-12 цм. МОРА стајати назив или грб КЛУБА 
(СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ). 
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11.2 
На предњој страни горњег дела ДРЕСА на ДЕСНОЈ  СТРАНИ у кругу до фи 8-12 цм. МОЖЕ стајати назив или знак 
СПОНЗОРА.  

11.3 
На предњој страни горњег дела ДРЕСА, МОЖЕ стајати назив једног или више СПОНЗОРА али величина не сме 
прећи величину слова од 5цм.  

11.4 
На задњој страни горњег дела ДРЕСА, на ГОРЊОЈ ПОВРШИНИ испод крагне или ивице мајице МОРА стојати назив 
КЛУБА (ЕКИПЕ), са величном слова до 8цм   

11.5 
На задњој страни горњег дела ДРЕСА, МОЖЕ стајати назив СПОНЗОРА али величина не сме прећи величину слова 
од 5цм. 

ДОЊИ ДЕО ДРЕСОВА КЛУБОВА И ПОЈЕДИНАЦА НА ТАКМИЧЕЊИМА САВЕЗА 
 

члан 12. 
У доњи део ДРЕСА спадају: панталоне, шорц, доњи део тренерке и остали доњи делови 
Доњи део ДРЕСА, по правилу би требало да буду неутралан, али ако се на доњем делу ДРЕСА појављује спонзор 
онда доњи део ДРЕСА МОРА бити обележен овако: 
 

                 
 

 
12.1. 

 

На предњој страни доњег дела ДРЕСА на ЛЕВОЈ СТРАНИ МОЖЕ стајати назив КЛУБА величине слова од 8цм.                      
Овај знак или назив није обавезан, али се МОРА ставити уколико има СПОНЗОРА на овом делу одеће.   

 
12.2. 

На предњој страни доњег дела ДРЕСА на осталим површинама МОЖЕ стајати назив или знак једног или више 
СПОНЗОРА величине слова до 5цм. 

12.3. 
На задњој страни доњег дела ДРЕСА на свим површинама МОЖЕ стајати назив или знак једног или више 
СПОНЗОРА величине слова до 5цм. 

члан 13. 
13.1. 

Уколико САВЕЗ за одређено такмичење или лигу има спонзора(е), потписује се спонзорски Уговор. 
 

13.2. 
Уколико КЛУБ има спонзора(е), потписује се спонзорски Уговор, који може да убухвати све такмичаре  
појединачног или екипног наступања. 

13.3. 
Уколико појединац има спонзора(е), то се може регулисати уговором преко КЛУБА.  
КЛУБ потписује спонзорски Уговор и Уговор са такмичаром где се наводе детаљи из спонзорског Уговора.    
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КЛУБОВИ (ЕКИПЕ) УЧЕСНИЦИ НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА 
 

члан 14. 
То су екипе -  тимови - клубови који наступају на свим међународним такмичењима у иностранству или нашој 
земљи а којима одобри наступ САВЕЗ. То важи и за појединачно наступање, на таквим такмичењима. 
Појединац, члан екипе и члан стручног и организационог тима МОРА носити само гардеробу са обележјима коју 
одобри САВЕЗ и то важи за тренинге, наступе, церемоније отварања, проглашења победника и затварања. 

 

ГОРЊИ ДЕО ДРЕСА КЛУБОВА И ПОЈЕДИНАЦА НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА  
 

члан 15. 
 

Горњи део ДРЕСА клуба НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА МОРА бити обележен овако: 
 

 
 

15.1. 
На предњој страни горњег дела ДРЕСА клуба НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА на ЛЕВОЈ СТРАНИ у кругу фи 
8-12 цм. МОРА стајати назив или грб КЛУБА (СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ). 

15.2. 
На предњој страни горњег дела ДРЕСА клуба НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА на ДЕСНОЈ  СТРАНИ у кругу фи 
8-12 цм. МОЖЕ стајати назив или знак СПОНЗОРА.  

15.3. 
На предњој страни горњег дела ДРЕСА клуба НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА МОЖЕ стајати назив једног 
или више СПОНЗОРА али величина не сме прећи величину слова од 5цм.  

15.4. 
На задњој страни горњег дела ДРЕСА клуба НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА на ГОРЊОЈ ПОВРШИНИ испод 
крагне или ивице мајице МОРА стојати у првом реду назив клуба (ЕКИПЕ) + у другом реду SERBIA (СРБИЈА), са 
величином слова до 8цм.   

15.5. 
На задњој страни горњег дела ДРЕСА клуба НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА, МОЖЕ стајати назив једног 
или више СПОНЗОРА али величина не сме прећи величину слова од 5цм. 
 
 

ДОЊИ ДЕО ДРЕСОВА КЛУБОВА И ПОЈЕДИНАЦА НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА 
 

члан 16. 
 

Доњи део ДРЕСА клуба НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА МОРА бити обележен овако: 
 



 5

                
 

 
16.1. 

На предњој страни доњег дела ДРЕСА клуба НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА, на ЛЕВОЈ СТРАНИ МОЖЕ 
стајати назив КЛУБА + SERBIA (СРБИJА) величине слова од 8цм. Овај знак или назив није обавезан, али се МОРА 
ставити уколико има истакнутих спонзора на овом делу одеће.   

 
16.2. 

На предњој страни доњег дела ДРЕСА клуба НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА на осталим површинама 
МОЖЕ стајати назив или знак једног или више спонзора величине слова до 5цм. 

 
16.3. 

На задњој страни доњег дела ДРЕСА клуба НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА на свим површинама МОЖЕ 
стајати назив или знак једног или више спонзора величине слова до 5цм. 

 
члан 17. 

17.1. 
Појединац у екипи која наступа на међународном такмичењу а коју одобри Савез НЕ МОЖЕ да има свог спонзора.  
 

17.2. 
Сви такмичари МОРАЈУ бити обухваћени јединственим спонзорским Уговором. 
То се може регулисати преко клуба или Савеза. Клуб или Савез потписује спонзорски Уговор и Уговор са 
такмичарима где се наводе детаљи из спонзорског Уговора.   

 
17.3. 

Уколико САВЕЗ има спонзора, потписује се спонзорски Уговор. 
Уколико КЛУБ има спонзора, потписује се спонзорски Уговор. 
 
 
 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ НА СВЕТСКИМ И ЕВРОПСКИМ ПРВЕНСТВИМА 
           

             члан 18. 
             18.1. 

      Такмичар и члан стручног и организационог тима МОРА носити само гардеробу са националним обележјима 
коју је одредио САВЕЗ и то важи за тренинге, наступе, церемоније отварања, проглашења победника и затварања. 

 

18.2.               
      Такмичар и члан стручног и организационог тима НЕ СМЕ заменити гардеробу са националним обележјима коју 
је одредио САВЕЗ неком другом и то важи за тренинге, наступе, церемоније отварања, проглашења победника и 
затварања. 

              18.3. 
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      Такмичар и члан стручног и организационог тима НЕ СМЕ вршити преправке или измене или додавати 
спонзоре или слично на гардероби и такву гардеробу носити и то важи за тренинге, наступе, церемоније отварања, 
проглашења победника и затварања. 

             18.4. 
Савез одређује изглед гардеробе за репрезентације и ту спада, радна и свечана мајица, тренерка и по потреби 

а ако је у могућности САВЕЗ још неки делови гардеробе. 
 

ГОРЊИ ДЕО ДРЕСОВА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА 

 
            члан 19. 

Горњи део ДРЕСА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ МОРА бити обележен овако: 
 

 
                              

 
 

19.1. 
На предњој страни горњег дела ДРЕСА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ на ЛЕВОЈ СТРАНИ у кругу фи 8-12 цм. МОРА стајати назив 
или грб САВЕЗА. 

19.2. 
На предњој страни горњег дела ДРЕСА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ на ДЕСНОЈ  СТРАНИ у кругу фи 8-12 цм. МОЖЕ стајати 
назив или знак СПОНЗОРА.  

19.3. 
На предњој страни горњег дела ДРЕСА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ МОЖЕ стајати назив једног или више спонзора али 
величина не сме прећи величину слова од 5цм.  

 
19.4. 

На задњој страни горњег дела ДРЕСА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ на ГОРЊОЈ ПОВРШИНИ испод крагне или ивице мајице 
МОРА стојати назив SERBIA (СРБИЈА) или FISHING TEAM SERBIA, са величином слова до 8цм.   

 
19.5. 

На задњој страни горњег дела ДРЕСА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ МОЖЕ стајати назив једног или више спонзора али 
величина не сме прећи величину слова од 5цм.  
 

ДОЊИ ДЕО ДРЕСОВА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА 
 

члан 20. 
 

Доњи део ДРЕСА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ, МОРА бити обележен овако: 
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20.1. 
На предњој страни доњег дела ДРЕСА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ на ЛЕВОЈ СТРАНИ МОЖЕ стајати назив SERBIA (СРБИЈА) 
величине слова од 8цм. Овај знак или назив није обавезан, али се МОРА ставити уколико има спонзора на овом 
делу одеће.   

20.2. 
На предњој страни доњег дела ДРЕСА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ МОЖЕ стајати назив или знак једног или више спонзора 
величине слова до 5цм. 

20.3. 
На задњој страни доњег дела ДРЕСА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ МОЖЕ стајати назив или знак једног или више спонзора 
величине слова до 5цм. 

члан 21. 
21.1. 

Уколико САВЕЗ има спонзора, потписује се спонзорски Уговор. 
 

21.2. 
Појединац у репрезентацији НЕ МОЖЕ имати свог спонзора.  

 
21.3. 

Сви појединци у репрезентацији МОРАЈУ бити обухваћени јединственим спонзорским Уговором. 
То се може регулисати преко САВЕЗА.  
САВЕЗ потписује спонзорски Уговор и Уговор са такмичарима где се наводе детаљи из спонзорског Уговора.     
 
 
 
 

СПОНЗОРСТВО 
 

       члан 22. 
 

Спонзорским или донаторским Уговором се регулишу све обавезе појединаца или чланова екипе (клуба) или 
репрезентације пре, за време и после такмичења.  
Спонзорским или донаторским Уговором се наводе све врсте и обими сарадње између спонзора (донатора) и 
појединаца или чланова екипе(клуба) или репрезентације пре, за време и после такмичења.  
 
Предложени ценовник спонзорских услуга.  

 

По једном називу, натпису, 
знаку, грбу 

ДОМАЋА 
ЗВАНИЧНА 
ТАКМИЧЕЊА 

МЕЂУНАРОДНА 
ТАКМИЧЕЊА У 
ЗЕМЉИ 

МЕЂУНАРОДНА 
ТАКМИЧЕЊА У 
ИНОСТРАНСТВУ 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

ГОРЊИ ДЕО - fi 8 -12cm 30 evra 40 evra 40 evra 50 evra 
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ГОРЊИ ДЕО  - назив величине 
слова до 5cm 

20 evra 30 evra 30 evra 40 evra 

ГОРЊИ ДЕО - назив величине 
слова до 3cm 

15 evra 25 evra 25 evra 35 evra 

ДОЊИ ДЕО - назив величине 
слова до 5cm 

20 evra 30 evra 30 evra 40 evra 

ДОЊИ ДЕО - назив величине 
слова до 3cm 

15 evra 25 evra 25 evra 35 evra 

Застава, транспарент и остала 
маркетиншка обележја - 1 m2 и < 

5o evra 70 evra 70 evra 100 evra 

ОСТАЛО: 
 до 3cm или до fi 3cm   

10 evra 
15 evra 

20 evra 
30 evra 

20 evra 
30 evra 

30 evra 
40 evra 

 
       члан 23. 

 
Овај Правилник је донет на Управном одбору САВЕЗА. 
Овај Правилник је допуњен и измењен на Управном одбору савеза 25.11.2017. године 
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања на сајту Савеза. 
Дисциплинске мере су утврђене и саставни су део Дисциплинског Правилника. 

 
 
Председник  
Савеза спортских риболоваца Србије  
Драган Бошковић 
 
___________________            
 
 




