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                                                                                                                 ШАРАНСКИМ КЛУБОВИМА И СЕКЦИЈАМА 
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                                                                                                                * ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ ОДБОРА САВЕЗА * 
                                                                                                                          * ЧЛАНОВИМА ФОРУМА САВЕЗА *  

Поштовани,      

САВЕЗ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ је члан међународне федерације Ф.И.П.С.ед,  Ф.И.П.С. моuche и 
Ц.И.П.С. и ДУНАВСКО ЈАДРАНСКЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ. 

     САВЕЗ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ је члан СПОРТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ. 

     САВЕЗ СПОРСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ је ПРАВИЛНИКОМ о надлежним националним спортским савезима 
за спортске гране и области спорта у Републици Србији "Службени гласник РС", број 95 од 30. новембра 2016, 
одређен као надлежни национални спортски савез за спортске гране и области спорта у Републици Србији 
и то за:  (33) Спортски риболов – Савез спортских риболоваца Србије. 

     У светској федерацији а и нашој земљи постоји само СПОРТСКИ РИБОЛОВ као грана спорта а све 
риболовне дисциплине су део овог великог и масовног спорта.                                                                                                                                         
У нашој земљи активне дисциплине су пловак (сениори, даме, кадети У15, јуниори У20 и јуниори У25, 
хендикепирани, ветерани и мастер), мушица, фидер, шаран, блек бас, спин.                                                                         
(Правилник о спортским гранама и областима спорта у Републици Србији и спортским дисциплинама - 
Сл.гласник 51 од 04.јуна 2016...) 

САВЕЗ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ, на основу члана 100. Закона о спорту Републике Србије,                               
( „Службени гласник РС“ бр. 10/2016), је надлежни национални грански спортски савез који утврђује 
спортска правила у спортском риболову, а у складу са међународно утврђеним правилима, и то за све 
дисциплине спортског риболова. (систем, пропозиције такмичења, формирања лига , правила за 
организовање спортских такмичења, услова и критеријума  за учешће на спортским такмичењима, начин 
регистровања такмичара и лиценцирање, услове за организовање и учешће, формирање репрезентација и 
друга питања - све регулисано спортским правилима ССРС, који је усвојио Управни одбор ССРС. 

 
Проверене информације: 
Ниједна дисциплина било ког спорта (спортске гране) у нашој земљи нема одвојен текући рачун, ПИБ, 

своје органе и самостално деловање. Постоји само по један национални савез за једну спортску грану. 
Ниједна дисциплина спортског риболова у целом свету, нема посебно одвојено правно лице са 

одвојеним текућим рачуном, ПИБом, нема своје органе  већ делују и функционишу у оквиру свог 
националног Савеза.   

Постоји само ПО ЈЕДАН национални савез за спортску грану у једној земљи, који је члан ФИПСед и ЦИПС.  
 
 
 
 
 



    
 
 
САВЕЗ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ, на основу Закона о спорту, Статута Савеза, Спортских Правила 
Савеза у такмичарској 2018 и надаље ће: 
 
- Организовати сва званична такмичења у земљи у свим дициплинама СПОРТСКОГ РИБОЛОВА, наравно и у  
  ДИСЦИПЛИНИ ШАРАН; 
- Организовати одласке екипа и клубова на Балканска, Европска и Светска првенства у свим дисциплинама и  
  категоријама СПОРТСКОГ РИБОЛОВА, наравно и у ДИСЦИПЛИНИ ШАРАН; 
- Организовати одласке репрезентација на СВЕТСКА И ЕВРОПСКА ПРВЕНСТВА у свим дисциплинама и  
  категоријама СПОРТСКОГ РИБОЛОВА, наравно и у ДИСЦИПЛИНИ ШАРАН. 
- Организовати БАЛКАНСКА, ЕВРОПСКА И СВЕТСКА ПРВЕНСТВА у свим дисциплинама и категоријама   
  СПОРТСКОГ РИБОЛОВА, у нашој земљи, наравно и у ДИСЦИПЛИНИ ШАРАН 
- Примати пријаве и уплате котизација за сва такмичења у земљи; 
- Пријављивати ЕКИПЕ, КЛУБОВЕ, РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ за сва међународна такмичења; 
- Вршити уплате за котизације за ЕКИПЕ, КЛУБОВЕ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ за сва међународна такмичења, према  
  плану финансирања за ту годину.  

 

ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА САВЕЗА У 2018. ГОДИНИ 
 
ЧЛАНСТВО У САВЕЗУ 

 
    Да би учествовала у систему такмичења, спортска организација (клуб или секција)  МОРА да буде члан    
    САВЕЗА СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ.   

 
1.1. СВЕ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ МОРАЈУ ПРВО РЕГУЛИСАТИ ЧЛАНСТВО У САВЕЗУ (допуном документације, 
продужењем чланства, пријемом у чланство Савеза, одлуком о формирању секције. (обрасци се налазе на сајту 
Савеза)  
РОК за пријем и продужење чланства - до 15.01.2018.године.) 
1.2.САМО СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ЧЛАНОВИ САВЕЗА,  КОЈЕ ДО 15.01.2018. РЕГУЛИШУ ЧЛАНСТВО У САВЕЗУ, 
МОГУ ПРИЈАВИТИ ТАКМИЧАРСКЕ ЕКИПЕ И ПОЈЕДИНЦЕ ЗА НАСТУПАЈУЋУ ТАКМИЧАРСКУ 2018. ГОДИНУ.                                             
СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈЕ ДО 15.01.2018 НЕ РЕГУЛИШУ ЧЛАНСТВО У САВЕЗУ, НЕЋЕ МОЋИ ДА СЕ ТАКМИЧЕ  
У 2018.ГОДИНИ. 
1.3. СВЕ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ЧЛАНОВИ САВЕЗА, по комплетирању документације,  биће позване на 
састанак, који ће се одржати у 3 недељи јануара 2018. године 
1.4. СВЕ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ МОРАЈУ УПЛАТИТИ ЧЛАНАРИНУ САВЕЗУ до 25.01.2018. године.                                          
 

 ЗАЈЕДНИЦА ШАРАНСКИХ КЛУБОВА И СЕКЦИЈА (ЗШК) 
 
2.1. Аутоматски, чим је је спортска организација (клуб или секција) члан Савеза она је члан ЗАЈЕДНИЦЕ 

ШАРАНСКИХ КЛУБОВА И СЕКЦИЈА (ЗШК), преко које остварује сва права везана за такмичарску активност и 
чланство у Савезу. Додатна чланарина се не плаћа. 

2.2. ЗАЈЕДНИЦА ШАРАНСКИХ КЛУБОВА (ЗШК): 
        - бира председника ЗШК;  
        - бира организациони тим ЗШК; 
        - предлаже кандидата(е) за Форум Савеза;  
        - даје делегата(е) (1-2) за Скупштину Савеза.   
 
Направљен је Правилник о раду ЗШК. 
 
 



 
ТЕРМИНИ ЗА 2018. ГОДИНУ 
 
3.1. ТЕРМИНИ за такмичења у свим дисциплинама биће објављени после првог састанка Форума и Управног 
одбора Савеза  у 2018 години (друга половина  јануара месеца).  
3.2. Сва такмичења на националном нивоу у дисциплини шаран (карп) ће се одржати у априлу  и мају месецу.  
3.3. Сва такмичења на националном нивоу у дисциплини шаран (карп) ће се одржати у три кола.                                                    
3.4. Конкурс за домаћине такмичења  биће објављен 10.02.2018. године.  
3.5. Термин за пријаву екипа одредиће се после првог састанка Форума и Управног одбора Савеза  у 2018 
години (друга половина  јануара месеца). Тај термин би требао бити до 30 дана од почетка првог кола ( око 
15.марта). 
 
ТАКМИЧЕЊА У 2018. ГОДИНИ 
 
4.1. Сва такмичења ће организовати Савез (Форум Савеза). 
4.2. Сва такмичења ће се одвијати по Правилнику такмичења и суђења у дисциплини шаран (карп) Савеза - 
направљен је и измењен за 2018 годину.    
4.3. Преноса ингеренција и овлашћења неће бити. 

 4.4. Висина котизације за Прву лигу биће 60.000,00 дин. Котизација се уплаћује на рачун Савеза (посебан    
  рачун само за шаранску дисциплину- (Новац од котизације, по одбитку трошкова домаћих такмичења се искључиво користи 

  за одлазак  репрезентације у дисциплини шаран).  
4.5. Приликом пријаве, пријављене екипе (тј. њихове спортске организације), морају уплатити депозит од 
20.000,00 дин. Код свих пријављених екипа водиће се рачуна  о "дужини чланског стажа у Савезу", броју 
спортских стручњака и осталим законским обавезама. 
4.6. Лиценце за судије, тренере, такмичаре обавезно урадити  до одређених термина. 
4.7. Обавезно потписати Уговоре, кодексе понашања и урадити лекарска уверења и полисе осигурања. 
 
ЧЛАНАРИНЕ, КОТИЗАЦИЈЕ, ЛИЦЕНЦЕ 
                                    .                                         (Извод из ценовника) 

Основна чланарина за клубове  =                                                                                                12.000,00 дин. 
Основна чланарина за секције   =                                                                                                  6.000,00  дин. 
Основна чланарина за придружене чланове и чланове који  
у наступајућој сезони немају такмичарску активност на државним такмичењима =  8.0000,00 дин. 
Основна котизација за учешће на Државном такмичењу - 1 лига за 3 кола лиге     =  60.000,00 дин.  
Лиценца такмичарска                  =                                                                                                   3.000,00 дин. 
Лиценца тренерска                       =                                                                                                   3.000,00 дин. 
Лиценца судијска                          =                                                                    2.000,00 дин. до 3.000,00 дин. 
Коначну потврду висина чланарина, котизација и лиценци донеће Форум и Управни одбор на састанку у другој половини јануара. .                                         

 
ДОСТУПНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЧЛАНОВА САВЕЗА СА ДИСЦИПЛИНОМ ШАРАН 
 
На основу прегледа документације, која се налази у Савезу. неке спортске организације које имају 
дисциплину шаран, су дужне да допуне документацију.    
 
Нови клубови и секције које су захтевом за пријем оствариле право такмичења у 2017. години 
* ГАЛАДСКА  Кикинда      (фали приступница); 
* ОКТОПУС Кикинда         (фали приступница); 
* ШАРАН Чонопља            (фали приступница); 
* БЕГЕЈ Зрењанин              (фали приступница и Статут); 
* БАЧКА 2017 Србобран  (фали приступница, одлука о прихватању Статута Савеза и других правних аката); 
* ШАРАН Палић                 (фали приступница и Статут, поред тога немамо потврду усклађивања Статута по 
новом Закону о спорту); 
 



Стари чланови који су се такмичили у систему такмичења 2017. године 
* СМУЂ Пожаревац           (комплетна документација); 
* ЕКО КАРП Младеновац (комплетна документација); 
* ВИП Београд                     (фали приступница, Статут, Решење о промени овлашћеног лица за заступање); 
* ШАРАН Србобран           (фали Статут); 
* РИБОЛОВАЦ Нови Сад  (фали Статут); 
* ШАРАН Бечеј                    (фали комплетна документација); 
* БАНАТ Зрењанин            (комплетна документација - у међувремену је послата документација); 
* ШАРАН Кикинда              (Фали Статут) 
 
Свима се даје рок да до 14.01.2018. допуне документацију и отклоне недостатке. 
 
Пуноправно одлучивање у раду, све спортске  организације стичу, САМО уколико наставе у континуитету 
чланство у Савезу.  У случају непродужења чланства, ови чланови  губе статус члана Савеза и не могу да 
учествују у раду Савеза и на такмичењима.  
 
 
ШАРАНСКА АСОЦИЈАЦИЈА није доставила законску документацију.                                                                                                      
По подацима који су скинути са сајта Шаранске асоцијације, Статутарна комисија је утврдила да Статут ове 
организације није у складу са Статутом Савеза.  
Шаранска асоцијација, је дужна да пошаље Савезу сву законску документацију а Савез ће све тачке 
неусаглашавања са статутом Савеза упутити Шаранској асоцијацији. (већина чланова овог Статута је 
преписана из Статута Савеза а за шта Шаранска асоцијација нема ингеренције и право по Закону о спорту и 
Статуту Савеза) . Рок је до 14.01.2018. године.  
 
Што се тиче најављене Ванредне Скупштине ША, треба да се поведе рачуна да Скупштина буде законски 
исправна, јер задња Скупштина, коју је одржала ША је потпун статутарни и законски "фијаско" , јер без 
исправности и валидности делегата за ту Скупштину, а по Статуту  ША, све одлуке на тој Скупштини су 
"ништавне". 
Статутарна комисија је и овом позиву нашла низ недостатака, али о томе када дође време.  

       
     БИСТРО,   
     уз молбу свим спортским организацијама да поштују рокове 
 

ФОРУМ САВЕЗА 
 
УПРАВНИ ОДБОР САВЕЗА 
 
Председник Савеза спортских риболоваца Србије 
Драган Бошковић   

   
 
 

    




