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Sedište : M.Milovanovića 4/1 Beograd *   Ogranak: Kosovska 35 Kruševac                                                                                                           

www.ribolovci.org.rs  *  office@ribolovci.org.rs *  069 884 6100 * 037 420 850 

Бр.149/20 од 13.05.2020.год. 

Поводом актуелне ситуације и  потенцијалног одржавања такмичења у 2020. години, чланови 

Форума и Управног одбора су се писаним путем узјашњавали о предлозима који су усаглашени са 

одлукама CIPS, ФИПСед, ФИПС мouche, Дунавско јадранске асоцијације, кризног штаба за 

сузбијање болести COVID 19, Mинистарства омладине и спорта, Спортског савеза Србије. Донете су 

следеће одлуке. 

1. Такмичења се могу одвијати од 29.маја 2020. године; 

2. Такмичења се могу одвијати, само уколико су испуњени сви услови за одржавање 

такмичења а у циљу примене мера превенције и смањења ризика преношења вируса SARS 

CoV- 2. 

3. На основу препорука за одржавање тренинга и такмичења свих спортиста и осталих 

спортиста у систему спорта републике Србије у примени мера превенције и смањења 

ризика преношења вируса SARS CoV- 2.донете су инструкције за одржавање такмичења.  

4. После одлуке, ФИПСед о отказивању свих такмичења (Светских и Европских) у 2020 – 

години, донете су одлуке:                                                                                                                                                                         

* 4-1 да сви  такмичари, који су 2020 године стекли право да буду у репрезентацијама, 

остају у репрезентацијама и 2021 године;                                                                                                                              

* 4-2 да све екипе које су 2020 године стекле право да учествују на међународним 

такмичењима, имају то право учествовања и 2021 године; 

5. Системи такмичења у 2020 години  су се променили, па после неколико предлога и гласања 

чланова ФОРУМа и УО изгледаће овако:   

 ПЛОВАК 
Региони 1 коло Бирају се такмичари за изборно такмичење 

Изборно Сениори 2 x 2 kола Резултати се преносе и збрајају 

Изборно Даме 2 x 2 kола Резултати се преносе и збрајају 

Изборно Кадети У15 2 x 2 kола Резултати се преносе и збрајају 

Изборно Јуниори У20 2 x 2 kола Резултати се преносе и збрајају 

Изборно Јуниори У25 Са сениорима Заједно са сениорима 

Мастери 2 x 2 kола Резултати се не преносе у 2021 годину 

Ветерани Неће се одржавати 2020 Ови такмичари се могу такмичити у категорији Мастери 

Српска лига (Војвођанска лига) 2 x 2 кола Центар и Југ 
4 x 1 коло Север и Исток 

Резултати се не преносе у 2021 годину 

Мастер лига 2 x 2 кола Уколико ФИПСед донесе одлуку о учествовању 2 клуба из једне 
земље 2021 године, резултати се не преносе у 2021 годину, већ се 

после 4 кола одлучује о другом представнику.                                                    
У случају да се донесе одлука о учествовању само 1 клуба, 

резултати се преносе и збрајају заједно са резултатима из 2021 
године за представника у 2022. години. 

Куп кадети 1 коло  

ФИДЕР 
Међурегиони  2 kола Бирају се такмичари за изборно такмичење 

Изборно  ФИДЕР 3 x 2 kола Резултати се преносе и збрајају 

Фидер српска лига 2 x 2 kола Резултати се преносе и збрајају 

КАРП 
Шаранска прва лига 2 кола Резултати се преносе и збрајају 

МУШИЦА 
Изборно  МУШИЦА 2 x 2 kола + 1 x 3 кола (7 колa ) Резултати се преносе и збрајају 

Куп 1 коло  



СПИН 
Изборно СПИН 3 x 2 kола Резултати се преносе и збрајају 

Б.БАС 
Изборно Б:БАС 3 x 2 kола Резултати се преносе и збрајају 

 

6. Сва кола избоних такмичења свих дисциплина (Спин, Б.Бас, Мушица, Фидер, Шаран и 

Пловак) и категорија (кадети, јуниори, даме, сениори), ове године ( 2020 година),  ће се 

рачунати заједно са свим колима изборних такмичења у следећој години ( 2021 год.) и 

резултати ће се  збрајати. Такмичари који буду најбоље пласирани имају статус 

репрезентативаца(ки) ( 8 или 10), од којих селектори бирају репрезентације које ће 

наступати 2022;.    

7. Веома је битна напомена да сви који желе да учествују у систему изборних такмичења за 

2022 годину, морају да започну циклус такмичења ове године, јер допуњавање изборних 

такмичења, неће бити могућe у 2021 години. 

8. Ветерани (преко 65 година), ове године се неће такмичити у свом циклусу такмичења. Они 

имају право наступа у категорији Мастери, уколико се сами одлуче за то.                                             

Мастери у 2020. године ће се такмичити у 2 x 2 kола и њихови резултати се неће преноситу у 

2021 годину, када ће имати посебан циклус за избор репрезентације; 

9. Појединачна лига Војводине се неће одржавати у категорији ветерани, већ  само у 

категорији млади и то у у 2 x 1 kоло; 

10. Купови у свим категоријама и дисциплинама ће се одржати у 1(једном колу); 

11. Регионална такмичења 2020 године, у дисциплини Пловак, ће се одржати у 1(једном) колу; 

12. Међурегионална такмичења 2020 године у дисциплини Фидер ће се одржати у 2(два) кола; 

13. 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. 

14. 2020 и 2021 године, такмичари са изборног такмичења у  дисциплини ПЛОВАК, МОРАЈУ 

учествовати бар на једном (1) колу државне екипне прве лиге; 

15. На захтев неколико такмичара а у циљу смањивања трошкова самих такмичара и клубова,  

смањен је број кола за изборно такмичење у дисциплини пловак па ће се у циклусу 2020 

године одржати  систем 2 x 2 кола; 

16. На захтев неколико такмичара, због лоших услова на стази у Смедереву,  доноси се одлука 

да се формира независна  комисија која ће да прегледа стазу и утврди загађеност и 

количину рибе у каналу. Миланче Виријевић (Смедеревац Смедерево),  остаје при ставу да 

се такмичење одржи на каналу. Предлагачи измене: Дејан Рајић и Душко Ковачевић су  

поред тога предложили да се та кола одрже на језеру Гружа. После извештаја независне 

комисије која ће утврдити тренутни квалитет стазе, Форум ће донети коначну одлуку о 

одржавању ова два кола. Само у случају да извештај буде негативан,  два кола изборних 

такмичења ће се одржати у Новом Саду ( 1,2 коло – диригована техника) и на језеру Гружа 

(3, 4 коло - слободна техника); Комисија ће утврдити и квалитет других такмичарских стаза; 

17. На захтев неколико чланова форума и УО, није могао да се постигне консензус око броја 

кола за Прву мастер лигу, па се о томе изјашњавао лига одбор свих клубова учесника Прве 

Мастер државне лиге. После прегласавања (7 : 4 : 1), донета је одлука да се циклус 

такмичења у 2020. години уради по систему 2 x 2 кола са преношењем резултата у 2021 год. 



НАПОМЕНА:                                                                                                                                                        

Уколико ФИПСед донесе одлуку о учествовању 2 клуба из једне земље 2021 године, 

резултати се не преносе у 2021 годину, већ се после 4 кола одлучује о другом представнику.                                                 

Уколико ФИПСед донесе одлуку о учествовању само 1 клуба, резултати се преносе и 

збрајају заједно са резултатима из 2021 године за представника у 2022. години.    

18. У 2020 години, сви резултати са изборних такмичења (нпр. сва 4 кола изборног такмичења у 

дисциплини фидер или свих 6 кола у дисциплини спин) се рачунају за првака државе. 

19. У 2021 години,  у дисциплинама пловак и фидер је другачији систем (члан 13) , а у свим 

осталим дисциплинама Спин, Шаран, Б.Бас и Мушица је потпуно исти систем као у 2020 

години (сва кола изборних такмичења);  

20. Све судије, тренери, такмичари МОРАЈУ ИМАТИ ЛИЦЕНЦЕ; 

21. Донет је календар такмичења: 

-  

- KALENDAR TAKMIČENJA 2020 (COVID 19)  (sa takmičarskim stazama)               
-  

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     

REG.PRVENSTVO PLOVAK SENIORI, region JUG 
Jezero Ćelije                                                KOSTREŠ  Ćićevac 
REG.PRVENSTVO PLOVAK SENIORI, region ISTOK                                                                       
Jezero Bovan                                               NIŠAVA Niš 
REG.PRVENSTVO PLOVAK SENIORI, region BEOGRAD                  
Stara Očaga                                                   TURBINA Vreoci                                                                                                                     
REG.PRVENSTVO PLOVAK SENIORI,  region CENTAR 
Dunavac Kostolac                                  DUNAVAC Kostolac 

  1 kolo 30.05. 
ili 

31.05.  

VOJVOĐANSKO PRV.PLOVAK SENIORI  (REGION SEVER) 
Kanal DTD Novi Sad                            RIBOLOVAC Novi Sad 

  1 kolo 30.05. 
ili 

31.05.  

 DRŽAVNO EKIPNO  - PRVA LIGA CARP  
 Jezero Pavlovci Barica Inđija              1  kolo 

 29.05. 30.05. 31.05  

* DRŽAVNO IZBORNO PRVENSTVO – PLOVAK,  
KADETI 1,2 kolo, JUNIORI 1,2 kolo                                                        
kanal DTD                                          RIBOLOVAC 
Srp.Miletić                      

  2 kola 06.06. 07.06.  

DRŽAVNO IZBORNO PRVENSTVO PLOVAK MASTERI                          
Kanal DTD                   RIBOLOVAC Novi Sad          1,2 kolo 

  2 kola 06.06 07.06.  

DRŽAVNO POJEDINAČNO PRVENSTVO MUŠICA  
 Zlotska reka  KLUB MUŠIČARA Bgd                       1,2 kolo             

  2 kola 06.06. 07.06  

DRŽAVNO POJEDINAČNO PRVENSTVO SPIN  
 Reka Rasina selo Grčak   Rasina KŠ                        1,2 kolo             

  2 kola 06.06. 07.06  

MEĐUREGIONALNO PRVENSTVO  FEEDER    
JUG :     Jezero Gruža                             JEZERO Gazivode 
SEVER: Kanal DTD Karavukovo   CARP MANIA St.Pazova 

  2 kola 13.06. 14.06. 
 

 

DRŽAVNO IZBORNO PRVENSTVO PLOVAK SENIORI,  
 Kanal DTD, RIBOLOVAC Novi Sad                    1,2 kolo 

 >>>>>          2 kola  13.06. 14.06.  

DRŽAVNO POJEDINAČNO PRVENSTVO SPIN  
 Reka Rasina selo Grčak   Rasina KŠ                     3,4 kolo                       

  2 kola 13.06. 14.06.  

 
 

PLOVAK  Srpska liga Jug        
 Jezero Ćelije    KOSTREŠ ĆIĆEVAC    1,2 kolo 
PLOVAK  Srpska liga Centar        
Dunavac Kostolac  DUNAVAC Kost  1,2 kolo 
PLOVAK Srpska liga  Istok                        
 Jezero Bovan         NIŠAVA Niš            1 kolo 

  
2  kola 
 
2 kola 
 
1  kolo 

20.06. 
 
 
 
 
20.06. 

21.06.  

 PLOVAK  VOJVOĐANSKA LIGA       
Kanal Velebit     SENTA Senta              1 kolo 

 1 kolo 20.06.   

 DRŽAVNO EKIPNO  - BLACK BASS    
 Bajski kanal    BANAT Zrenjanin       1,2 kolo                                                                                           

 2 kola 20.06. 21.06.  

 DRŽAVNO EKIPNO  - PRVA LIGA CARP  
Jezero Pavlovci Barica Indjija               2  kolo 

 26.06 27.06 28.06.  

DRŽAVNO POJEDINAČNO PRVENSTVO MUŠICA  
Reka Đetinja                 Alasi sa Đetinje          3,4 kolo   

  2 kola 27.06. 28.06.  



 

САВЕЗ задржава право, уколико је за то потребно  и уколико то тражи Министарство спорта, 

Влада или неко друго надлежно Министарство,  да измени постојеће одлуке, календар 

такмичења, прекине такмичење или чак и цео циклус такмичења. У том случају ће се рачунати 

збир оних резултата који су до тада постигнути уколико се одржало 50% и више од циклуса 

такмичења. 

Председник Форума                                                                             Председник Савеза 

Александар Краусовић                                                                           Драган Бошковић 

У наставку су текстови изјашњавања и извештаји са Форума и Управног одбора . Изјашњавање је 

било писаним путем (оригинална документација у архиви Савеза). 

 DRŽAVNO EKIPNO PLOVAK  PRVA LIGA              
Kanal DTD     RIBOLOVAC Novi Sad  1,2 kolo 

 2 kola 27.06. 28.06.  

DRŽAVNO IZBORNO PRVENSTVO  FIDER,   
 Kanal DTD Bački Petrovac  EKO TROFEJ Bgd      1,2 kolo 

  2 kola 04.07. 05.07.  

 PLOVAK  Srpska liga Jug        
Jezero Gruža      ŠUMADIJA Kraguj. 3,4 kolo 
PLOVAK  Srpska liga Centar        
Jugovo    SMEDEREVAC Smederevo 3,4 kolo 
PLOVAK Srpska liga  Istok                        
 Gradsko jezero  GIBORT Kladovo      2 kolo  

  
2  kola 
 
2 kola 
 
1  kolo 

04.07  
 
 

05.07 
 
 
 
 
05.07 

 

 PLOVAK  VOJVOĐANSKA LIGA       
Kanal DTD N.Sad POŠTAR 021 N.Sad  2 kolo 

 1 kolo  05.07  

DRŽAVNO (IZB.) PRVENSTVO PLOVAK, KADETI 3,4 kolo,   
JUNIORI 3,4 kolo Dunavac Kostolac DUNAVAC Kostolac      

  2 kola 11.07. 12.07.  

DRŽAVNO IZBORNO PRVENSTVO PLOVAK DAME                                   
 Dunavac Kostolac     DUNAVAC Kostolac             1,2 kolo    

  2 kola 18.07. 19.07.  

LIGA VOJVODINE MLADI  
Kanal DTD Srp.Miletić   RIBOLOVAC S.Miletić          1 kolo 

  1 kolo  16.08.  

 PLOVAK  Srpska liga  Istok                       
Grabovič.polje B.Palanka TIMOK Ng  3 kolo 

 1 kolo   
23.08. 

 

 PLOVAK VOJVOĐANSKA LIGA 
Begej Zrenjanin   BANAT Zrenjanin   3 kolo 

 1 kolo  23.08.  

DRŽAVNO IZBORNO PRVENSTVO PLOVAK SENIORI                         
???????????                                                                 3,4 kolo 

                              2 
kola 

 29.08. 30.08.  

DRŽAVNO IZBORNO PRVENSTVO  FIDER   
Reka Begej BANАT Zrenjanin                                    3,4 kolo 

  2 kola 05.09. 06.09.  

 DRŽAVNO EKIPNO - BLACK BASS 
  Kupusin. kanal  BANAT Zrenjanin   3,4 kolo                                                                                                   

 2 kola 05.09. 06.09.  

DRŽAVNO POJEDINAČNO PRVENSTVO MUŠICA  
Reka Đetinja                 Alasi sa Đetinje          5,6,7 kolo   

  3 kola 05.09. 06.09.  

LIGA VOJVODINE MLADI                                                                     
kanal DTD Bač. Petrovac  KARAŠ Bač. Petrovac    2 kolo 

  1 kolo   13.09. 
 

 

DRŽAVNO IZBORNO PRVENSTVO PLOVAK DAME  
Jezero Gruža                 ŠUMADIJA Kragujevac      3,4 kolo 

  2 kola 12.09. 13.09.  

DRŽAVNO POJEDINAČNO PRVENSTVO SPIN  
 Reka Toplica              DŽOLI Beograd                      5,6 kolo 

  2 kola 12.09. 13.09.  

 MUŠICA: KUP  
Reka Gradac    No 1 Valjevo               1 kolo 

 1 kolo 19.09.   

 DRŽAVNO EKIPNO FIDER SRPSKA LIGA                                  
 Jezero Bovan NIŠAVA NIŠ                1,2 kolo 

 2  kola 19.09. 20.09.  

DRŽAVNO IZBORNO PRVENSTVO PLOVAK MASTERI                          
Jezero Ćelije                 TRSTENIK Trstenik             3,4 kolo 

  2 kola 19.09 20.09.  

 DRŽAVNO EKIPNO PLOVAK PRVA LIGA  
Jezero Ćelije ČIGRA Kruševac           3,4 kolo 

 2 kola 26.09. 27.09.  

DRŽAVNO IZBORNO PRVENSTVO  FIDER  
Jezero Bovan                 NIŠAVA Niš                        5,6 kolo 

  2 kola 03.10. 04.10.  

 DRŽAVNO EKIPNO - BLACK BASS 
 Bajski kanal   BANAT Zrenjanin      5,6  kolo 

 2 kola 03.10. 04.10.  

 PLOVAK  Srpska liga  Istok                     4 kolo 
Jezero Bovan               BELI TIMOK Knjaževac     

 1 kolo  11.10.  

 
 

PLOVAK  VOJVOĐANSKA LIGA                                                                    
Veliki bački kanal SMUĐ Crvenka      4 kolo 

 1 kolo  11.10.  

 DRŽAVNO EKIPNO FIDER SRPSKA LIGA                                  
 Ada Ciganlija  EKO TROFEJ Beograd 3,4kolo 

 2 kola 17.10.   18.10.   

 
 

KADETI: KUP SRBIJE                                                      
Dunavac Kostolac DUNAVAC Kostolac 

 1 kolo  18.10.  



ЧЛАНОВИМА ФОРУМА И УПРАВНОГ ОДБОРА                                                                              

САВЕЗА СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

  

 

МОЛИМ ВАС ДА СЕ ИЗЈАСНИТЕ ХИТНО ( НАЈКАСНИЈЕ ДО 10.маја.2020.године до 12 сати)  

Надам се да сте сви Ви  и ваше породице здраво.  

Укидањем ванредног стања дата је могућност да се почне са циклусом тренинга и такмичења. Међутим ванредне мере остају на снази. Због                

тога, спремамо сву потребну документацију и техничке услове да циклус такмичења крене задњег викенда маја месеца. Због ситуације у којој                       

се налазимо, многа такмичења су одложена а нека и отказана. У контакту са секцијама савеза (заједницама дисциплина), предложене су измене                

у календару, па је направљен измењен календар ( календар у прилогу ).  

1. Да ли се слажете са календаром такмичења?                                                                  ДА      НЕ 

Због ситуације у целом свету, сва међународна такмичења су одложена за 2021 годину и то на истим такмичарским водама које су требале                            

бити 2020. године. Због тога, уз консултацију ФИПСед и Министарства, омогућићемо свим овогодишњим представницима Србије у                             

репрезентацијама и клубовима да следеће године наступају на овим одложеним такмичењима.   

2. Да ли се слажете да изабране репрезентације наступају следеће године (2021 год.) на одложеним светским и европским првенствима?                          

                                                                                                                                                        ДА      НЕ 

Да би такмичења у овој години била важна и за избор репрезентација, сва кола такмичења за избор репрезентација (изборна такмичења) у овој                   

години (2020 год.), ће се рачунати заједно са свим колима такмичења за избор репрезентација у следећој години (2021 год.) и резултати ће се                 

збрајати. Такмичари који буду најбоље пласирани имају статус репрезентативаца(ки) ( 8 или 10), од којих селектори бирају репрезентације које                    

ће наступати 2022. године. 

Основни услов је да сви који желе да учествију у систему изборног такмичења, МОРАЈУ да отпочну циклус такмичења 2020. године, јер у 2021.  

години неће бити попуне изборних такмичења. (да би сви имали исте услове обе године).  

3. Да ли се слажете за овакав систем избора репрезентација које наступају 2022. године на светским и европским првенствима?                           

                                                                                                                                                      ДА      НЕ 

Да би добили важност свих такмичења 2020 год., сва појединачна и екипна такмичења се одвијају за титуле регионалног или државног  првака,                       

или победника Српске (Војвођанске) лиге 2020. године.                                                                                                                                                                        

Да би добили важност свих такмичења 2021 год., сва појединачна и екипна такмичења се одвијају за титуле државног  првака, или победника                    

Српске (Војвођанске) лиге 2021. године.  2021 године 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.                                                                                                                                                                                                                                           

2020 и 2021 године, такмичари са изборног такмичења у  дисциплини ПЛОВАК, МОРАЈУ учествовати бар на једном (1) колу државне екипне лиге.      

4. Да ли се слажете за овакав систем такмичења државних првенстава?                    ДА      НЕ 

СПОРТИСТИ, СУДИЈЕ, ОРГАНИЗАТОРИ ТАКМИЧЕЊА се при доласку, одласку и током такмичења и тренинга, као и у смештајним капацитетима,                        

морају придржавати по инструкцијама САВЕЗА СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ, на основу инструкција у мери превенције у Републици                  

Србији, ради спречавањљ ширења COVID 19. 

5.1.  Такмичења свих спортиста Републике Србије у систему спорта Републике Србије се могу одржавати уколико се од стране свих субјеката                      

(спортисти, тренери, овлашћена лица спортских организација - клубова и овлашћена лица домаћина такмичења), омогући придржавање свих                                     

услова и  мера, утврђених инструкцијом. ( у прилогу ИНСТРУКЦИЈА)                          ДА      НЕ 

5.2. Слажем се са инструкцијама:                                                                                          ДА      НЕ 

ПОТПИС ЧЛАНА ФОРУМА И УПРАВНОГ ОДБОРА        

 

 

 

 



ČLANOVI FORUMA 

ALEKSANDAR KRAUSOVIĆ Slaže se sa svim 

PREDRAG VESLIGAJ Slaže se sa svim 

RADOSLAV STRUGAR 

Da bi se kvaitetnije proučio ovaj predlog kalendara treba više vremenai konsultacija. Zbog aktuelne zdravstvene 

situacije u svetu i preporuka da se u toku Maja meseca ne održavaju nikakvi veći skupovi:<krštenja, 

venčanja.......> nije realno iako je kraj meseca planirati  bilo kakva takmičenja. Popuštanjem mera i neozbiljnosti 

naroda u globalu , ne prigržavanja mera zaštite tek u drugoj polovini meseca će se znati situacija o širenju virusa 

i daljih koraka ka suzbijanju istog- Na osnovu toga ne bi trebalo planirati ništapre polovinr Juna meseca ili možda 

i kasnije.  Predlozi: 

 1.Zbog skoro dva meseca izolacije veterana njihova takmičrnja izbaciti iz kalendara ove godine jer su rizična 

grupa kojoj je dovoljno malo cirkulacije da bi se inficirali. 

  2 Obavezno započinjanje kvalifikacionih takmičenja ove godine i spajanjem sa idućom 2021g. je neprihvatljivo 

zbog postojeće  situacije i smatram da će to dovesti do odustajanja određenog broja takmičara. 

3. Poništiti odluku o obaveznom učešću kandidata za izborno-državno seniora u Master ligi. 

Instrukcije o održavanju nekog takmićenja i suđenja u tim su obavezujuća i potrebna. Za ispunjavanje zadatog 

potrebna je stroga disciplina koja  kod nas nije ostvariva. 

Spadajući u starosnu rizičnu kategoriju stanovnika moje angažovanje na bilo kakvim skupovima u ovoj godini 

neće biti moguće. Radoslav Strugar. 

GORDANA RAJIĆ 

MASTER LIGA SEZONA 2020                                                                                                                                                      

Slazemo se sa zadrzavanjem statusa kluba koji je osvojio ucesce na SP u 2020 koje je pomereno za 2021.                      

U slucaju da Vas predlog bude usvojen od strane FIPS-a tako da bude omoguceno ucesce dva kluba na SP 

saglasni smo sa predlozenim kalendarom za Master ligu u sezoni 2020. 

Sa dodatkom na predlog da se oba ciklusa odrze na stazi u Novom Sadu u terminima koji odovaraju odrzavanju 

planiranog SP u 2021. (mozda  sa jednim vikendom pauze izmedju dva ciklusa ukoliko je moguce ). 

U slucaju da Vas predlog bude odbijen od FIPS-a smatramo da su dva ciklusa Master lige nepotrebno trosenje 

sredstava jer ne omogucavaju plasman na medjunarodno takmicenje  u narednoj godini . Pa bi predlozili da se 

ovogodisnje prvenstvo odrzi u jednom ciklusu od dva ili tri kola po predlozenom kalendaru . Ovde bi jos 

predlozili da se rezultati tog jednog ciklusa prenesu u sezonu 2021 da bi u zbiru dali plasman za odlazak na SP 

2022 po istom princip kao i za pojedinacna takmicenja. Ovim bi se svakako zadrzala forma i ustedela znacajna 

kolicina sredstava. 

LIGA SAMPIONA                                                                                                                                                                              

Podrzavamo predlog zadrzavanja statusa reprezentativaca po plasmanu iz 2019 godine. za ucesce na odlozenom 

SP u 2021. Kako je ovim odredjen status reprezentacije za predstojece SP smatramo da je ne potrebno odrzavati 

dva ciklusa tog takmicenja u ovoj godini zbog finansijskih razloga.  

Predlog odrzavanja jednog ciklusa od tri kola po predlozenom principu bodovanja i spajanja rezultata za 

sezonom 2021 u potpunosti podrzavamo. Zbog losih uslova (nedovoljna kolicina ribe, po rezultatima takmicenja 

odrzanih u 2019) na planiranoj stazi Zelezare u Smederevu predlazemo da se takmicenje odrzi na jezeru Gruza u 

organizaciji Sumadije.U predlozenom terminu. 

Ukoliko se usvoji predlog zadrzavanja statusa reprezentativaca po plasmanu iz 2019 godine za sve kategorije i 

selekcije. Smatramo da je potrebno izvrsiti novu analizu troskova za odlazak na SP u 2021. 

S tim u vezi svi takmicari koji su stekli pravo ucesca po plasmanu u 2019 godini bi trebali da dobiju novi upit za 

izjasnjavanje po novom troskovniku u dogledno vreme 2021 god. Ovaj predlog se smatra realnim s obzirom da 

je razlog odustajanja reprezentativaca bio iskljucivo finansijske prirode koja do datog datuma moze promeniti 

status. ( kako za clanove reprezentacije koji su prihvatili doplatu po predhodnom upitu za 2020 tako i za one koji 

su istu odbili). 

NENAD RADOVIĆ Slaže se sa svim 

ALEKSANDAR VUČKOVIĆ Slaže se sa svim 

ALEKSANDAR RADOVIĆ Slaže se sa svim 

DARKO PEERTOT Slaže se sa svim 



DUŠKO KOVAČEVIĆ 

 Слажем се свиме наведеним стим да би Форуму дао предлог да уколико не буде одлучено на састанку 
ФИПСА да у наредној години две екипе учествују на Светском купу наша Мастер лига буде одржана у два 
кола и након тога буде одлучен првак Србије. Слажемо се да такмичење буде одржану у неком од 
понуђених термина. Предлог је само због финансијког аспекта у овом тренутку који никоме не иде у 
прилог.   
Што се тиче лиге за избор репрезентације сагласан сам да се она одржи у 3 кола због смањења трошкова 
и околности да је тим за Светско првенство остао на снази по препорукама ФИПСА и Министарства. 
Мислим да би испунили форму и добили првака Србије. Термини који су дати у потпуности одговарају 
стим да домаћинство друга 3 кола прихвати Шумадија Крагујевац уколико друга 3 кола  буде требало да 
се одржи код њих на језеру Гружа. Предлог је тај због лоших услова на каналу Жељезара тачније 
недовољне количине рибе у води.  
Први термин изборног такмичења је Нови Сад ДТД 12,13 и 14.06.2020 ситуација са водом је одговарајућа 
без траве била би коришћена нова такмичарска стаза. КСР Риболовац је спреман и сагласан за 
одржавање такмичења. 
Други термин изборног такмичења је Крагујевац језеро Гружа 28,29 и 30.08.2020. стим да би техника 
требала бити слободна због изједначавања услова и шанси за свако такмичарско место. 

ALEKSANDAR POPOVIĆ  

ZORAN POPOV  

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA 

DRAGAN BOŠKOVIĆ Slaže se sa svim 

NEDELJKO STUPAR Slaže se sa svim 

VLADIMIR MURGANIĆ Slaže se sa svim 

NEBOJŠA KEPEŠ Isto izjašnjavanje kao I Gordana Rajić 

DALIBOR MALJOKOVIĆ Slaže se sa svim 

DARKO PERTOT Slaže se sa svim 

DEJAN ĐORĐEVIĆ Slaže se sa svim 

MILANČE VIRIJEVIĆ Slaže se sa svim 

DEJAN ARSIĆ Slaže se sa svim 

MILIVOJE DRAGOJEVIĆ  

IVICA JOVČIĆ Slaže se sa svim 

     ИЗЈАШЊАВАЊЕ ЛИГА ОДБОРА КЛУБОВА МАСТЕР ЛИГЕ – ПЛОВАК 
Дана 12.05.2020. године, клубови учесници Мастер лиге су се 

изјашњавали о систему такмичења у 2020. години. 
2 x 2 kола 7 клубова;  

Ибар Кос. Митровица, Гиборт Кладово, ко Костреш Ћићевац -
Тртеник Трстеник, Чигра Крушевац, Ветерница Лесковац, 

П.Спасојевић Трстеник, Дунав Кладово 

1 x 2 кола 4 клуба;  
Шумадија Крагујевац, Риболовац Нови Сад, Језава Смедерево и 

Смедеревац Смедерево 

Није се 
изјаснио 

1 клуб:  
Мастер тим Војводине 

 


