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Док бр. 345/2021 од 11.12.2021                    

ЗАПИСНИК                                                                                                                                              

СА САСТАНКА УПРАВНОГ ОДБОРА 
О                Одржаног 11.12.2021. године у СМЕДЕРЕВУ  у просторијама клуба СМЕДЕРЕВАЦ Смедерево са 

                   почетком у 10,30 сати. 

Присутни: Милан Милосављевић, Марко Пенчић, Душан Вељковић, Драган Бошковић, Владимир 
Мурганић, Миланче Виријевић, Давор Маљоковић, Иван Винце, Дарко Пертот; 
Оправдано одсутни: Славољуб Радосављевић и Александар Стевовић. 
Присутни су и чланови Дисциплинске комисије: Ненад Радовић и  Зоран Пешић; 
Записник води: Јасмина Стојановић. 
 

Након допуне усвојен је следећи дневни ред: 
1.   УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРЕТХОДНЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА;                                                                                                                                                               

2.   ВЕРИФИКАЦИЈА ОДЛУКА  ФОРУМА;                                                                                                                         

3.   НАКНАДЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ТАКМИЧЕЊА ( повећање накнада);                                                                                                                                                                                                                                                                               

4.   ИЗНОС ЧЛАНАРИНА, КОТИЗАЦИЈА, ЛИЦЕНЦИ за 2022.годину;                                                                                                                                                                             

5.   НОВЕ КАТЕГОРИЈЕ И ДИСЦИПЛИНЕ;                                                                                                                                                                                

6.   ИЗВЕШТАЈ О ИЗМЕНАМА ДЕЛЕГАТА ЗА СКУПШТИНУ САВЕЗА;                                                                                                                                                                                                        

7.   ПРАВИЛНИЦИ, ПОСЛОВНИЦИ, ПОТОКОЛИ ( измене и допуне);                                                                                                                                                                                       

8.   ОДЛУКЕ ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ;                                                                                                                                                          

9. РИБАРКО;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

10. РАЗНО.  

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРЕТХОДНЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА; 
1.1. Усвојен записник са претходне седнице Управног одбора; 
 

2. ВЕРИФИКАЦИЈА ОДЛУКА ФОРУМА;                                                                                                                                                      
 2.1.     Верификоване су све одлуке Форума донете на састанку одржаном 11.11.2021. 
 
 

 3.  НАКНАДЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ТАКМИЧЕЊА ( повећање накнада );                                                                                                                                                   
 

3.1. Донета је одлука о повећању накнада за одржавање такмичења (судије и домаћини такмичења); 
Износи накнада се налазе у прилогу 
                                                                                                                     

4.  ИЗНОС ЧЛАНАРИНА, КОТИЗАЦИЈА, ЛИЦЕНЦИ за 2022.годину ;                                                                                                                                                                                                                                                                                
Износи чланарина, котизација, лиценци за 2022.годину остаје непромењен у односу на 2021.годину 
осим измене такмичарске лиценце за Српске лиге и формирање износа чланарина, котизација и 
лиценци за нову дисциплину и категорију. 
4.1. Усвојени износи чланарина, котизација и лиценци за 2022.годину 
Износи чланарина, котизација и лиценци за 2022.годину се налазе у прилогу 



 

5. НОВЕ КАТЕГОРИЈЕ И ДИСЦИПЛИНЕ;   
Управном одбору Савеза упућен је захтев од стране 9 клубова, чланица Савеза за формирање нове 
дисциплине: метод фидер. 
Председник Савеза је обавестио чланове Управног одбора да је он са предлагачима нове дисциплине 
радио у претходних 5 месеци на прављењу Правилника, избору представника као и на припреми 
документације која је неопходна за формирање нове дисциплине.   
                                                                                                                                                                                                     

5.1. Управни одбор доноси одлуку о формирању нове дисциплине: метод фидер; 
5.2 Нову дисциплину метод фидер може формирати и пријавити само клуб који има већ формирану 
и пријављену дисциплину фидер;  
 

Дискутовано је о формирању нове категорије у дисциплини фидер: мастерс 
Старосна граница за ову категорију је преко 55 год  
Такмичар који има лиценцу за категорију мастерса може имати и лиценцу у категорији сениора и може 
наступати на такмичењима и за мастерсе и за сениоре  
5.3 Формира се нова категорија у дисцилини фидер: мастерс  
 

6.  ИЗВЕШТАЈ О ИЗМЕНАМА ДЕЛЕГАТА ЗА СКУПШТИНУ САВЕЗА ;   
Пред Скупштину 2020.године, на основу могућности да Придружени чланови дају делегате за 
Скупштину, три спортске организације (тада придружени чланови) су дали предлог да делегат за 
Скупштину буде Бранислав Бојић. 
То су спортске организације: ПОШТАР 021 Нови Сад, ШАРАН Челарево и АПА БУЦОВ Апатин. У 
међувремену две спортске организације: ПОШТАР 021 Нови Сад и ШАРАН Челарево нису продужиле 
чланство и нису више чланови Савеза. 
По Пословнику о раду Скупштине: члан 6.тачка 5. делегату Браниславу Бојићу престаје мандат. 
Да не би Придружени чланови остали без свог представника ( делегата ) у Скупштини предложено је да 
исти по броју гласова од стране Придружених чланова заузме његово место. То је Ђорђе Ђурић из Бора.  
 

6.1. Управни одбор верификује престанак мандата делегату Браниславу Бојићу; 
6.2 Управни одбор верификује мандат делегату Ђорђу Ђурићу;  
  

Пред Скупштину 2020. године, на основу могућности да спортске организације из Нишавско јужноморавске зоне 
дају делегата за Скупштину, пет спортских организација (тада редовни чланови), су дали предлог да делегат за 
Скупштину буде НЕДЕЉКО СТУПАР. 
Тада су то биле спортске организације: НИШАВА Ниш, ТОПЛИЦА Прокупље, РИБОЛОВАЦ Алексинац, ТРЊАНЕ 
Трњане, ЈАБЛАНИЦА Лебане а ВЕТЕРНИЦА Лесковац је била уздржана. 
У међувремену две спортске организације нису више редовне чланице: ЈАБЛАНИЦА Лебане и ТОПЛИЦА 
Прокупље. 
На Скупштини 2020, делегат испред ове зоне: Недељко Ступар је износио лична мишљења и мишљења своје 
матичне спортске организације (НИШАВА Ниш), која су у супротности са ставовима спортских организација са ове 
зоне. Због тога су се спортске организације са ове зоне ( ВЕТЕРНИЦА Лесковац, ТРЊАНЕ Трњане, РИБОЛОВАЦ 
Алексинац) оградиле од ставова овог делегата. Њега је једино подржала НИШАВА Ниш која је покренула 
Инспекцијски надзор и тужила Савез и на крају повукла тужбе.  После свега је Савез имао огромне проблеме и 
финансијске трошкове. 
У контактима са медијатором договор је био да ово лице неће више представљати Нишаву Ниш и да ће овај 
делегат да се сам повуче, што није урадио до данас. (уз напомену да је пре неколико дана представљао Нишаву 
Ниш на састанку заједнице фидер клубова). 
Допис ће бити послат и НИШАВИ Ниш, да би Савез знао које потезе даље да предузима. 
 

Што се тиче делегата за ову зону, предложено је  да се  СТАЛНИМ, РЕДОВНИМ ЧЛАНОВИМА, пошаље упитник за 
изјашњавање како би ове спортске организације изабрале делегата за Скупштину са ове зоне. 
 

6.3. Усвојен предлог да се сталним,редовним члановима из Нишавско-јужноморавске зоне пошаље 
упитник за избор новог делегата који ће представљати ову зону;                                                                                                                                                                                
 



7.    ПРАВИЛНИЦИ, ПОСЛОВНИЦИ, ПОТОКОЛИ ( измене и допуне);   
Ове године је стигао велики број предлога за измену и допуну Правилника и сви предлози су изнети 
члановима Управног одбора.  Дискутовало се о свим предлозима а усвојене измене и допуне биће 
саставни део нових Правилника који ће бити објављени на сајту Савеза. 
  
Представљамо Вам само део предлога о којима је дискутовано: 
 

Предлог: Да се у току године одржи неколико радионица на тему правилника такмичења за сваку  
дисциплину посебно, на којој би присуствовали првенствено лиценцирани такмичари, 
а зарад бољег упознавања са правилима такмичења свих такмичара 
7.1 У току наредне године биће одржана неколико предавања за тренере а они су дужни да све 
иинформације пренесу својим такмичарима.  
 

Предлог: Да рок за изјашњавање такмичара о учешћу на такмичењу буде две недеље пре одржавања. 
*Календаром такмичења (који је врло оптерећен) нека такмичења се завршавају ( Регион) а следећа 
почињу за 7 или 14 дана , тако да је рок од 14 дана превише времена. 
7.2 Позивом за такмичење биће регулисан и одређен рок за пријаву уа учешће на такмичењу; 
 

Предлог: Већа присутност на друштвеним мрежама, посебно у време међународних такмичења. 
*Све репрезентације које су ове године послале фотографије са такмичења биле су објављене на сајту 
Савеза. 
7.3  Селектори свих репрезентација су у обавези да пошаљу фотографије са међународних такмичења 
на којим учествују; 
 

Предлог: Како би подигли значај Српске лиге и додатно је унапредили, предлог је да првопласиране 
екипе на Српским лигама имају право учешћа у Првој лиги. 

    7.4 ПОПУЊАВАЊЕ ПРВЕ СУПЕР ЛИГЕ се врши САМО са 2 (две) најбоље пласиране екипе на РАЗИГРАВАЊУ за 

попуну    ПРВЕ СУПЕР ЛИГЕ. 

Право РАЗИГРАВАЊА имају две најслабије пласиране екипе са прошлогодишње СУПЕР ЛИГЕ, 3 (три) најбоље 

пласиране екипе са Купа Србије (које имају право прављења самосталних или комбинованих екипа) и по једна 

најбоље пласирана екипа са регионалних српских лига .  

Уколико нека од ових екипа одустане, уместо тих екипа на разигравању могу да учествују новопријављене екипе  

(које имају право прављења самосталних или комбинованих екипа).                                                                        

РАЗИГРАВАЊЕ се врши по правилима СУПЕР ЛИГЕ где учествује 5 такмичара.  РАЗИГРАВАЊЕ се врши у два кола. 
 

Предлог: Укинути правило о обавезном учешћу појединаца на мин.1 колу Пре лиге ( правило је дало 
очекиване резултате – Прва лига је попуњена и сада се тражи место више, међутим познато је и да је 
ова одлука имала негативне ефекте због тога што нису сви појединци имали своје екипе које учествују у 
Првој лиги. 
*Ова одлука се није свима допадала али се поштовала јер је то одлука Форума и УО. На овакав начин 
смо успели да очувамо Прву лигу и њен квалитет. Од наредне године не морамо да имамо овај услов 
јер имамо доста заинтересованих клубова.  
Од наредне године неће се дозвољавати позајмице из нижеразредних лига ( клуб који учествује у Првој 
лиги неће моћи да позајми такмичара чији  матични клуб учествује у нижем рангу такмичења -Српска 
лига. Биће дозвољене позајмице из вишеразредних лига, клуб који учествује у Српској лиги моћи ће да 
позајми такмичара чији матични клуб учествује у Првој лиги). 
7.5 Укида се правило обавезног учешћа такмичара учесника Изборног првенства  на мин 1 колу Прве 
лиге.  
7.6 Такмичар који је учесник Изборног првенства има обавезу учешћа на Државном првенству. 
Остварени резултати на Државном првенству се не преносе за Изборно првенство.   
7.7. Почев од 01.01.2022. године не дозвољавају се позајмице из нижеразредних лига 
 



Предлог: Уместо 6 кола Изборног такмичења да буде 8 ( 6 редовних кола ,2* 3 кола и 2 кола Државног 
првенства 
7.8. Систем такмичења за Изборно првеснтво у дисциплини пловак, категорија сениори биће 2*3 
кола;    
Предлог: Државо првенсво за сениоре треба да остане у формау у којем је било прошле године с тим 
што предлажемо да директну пролазност из Лиге шампиона иам највише 10 такмичара уместо 18  јер су 
они  ( њих 18 ) у једном такмичању већ повлашћени. Државно првенство Србије је прилика и мотив за 
све регидтроване такмичаре да кроз квалификације изборе и покушају да се докажу и остваре добар 
резултат. Такође је мотив за врхунске такмичаре да се и у том формату боре за наслов првка државе. У 
лиги шампиона се прате пласмани и вишегодишњи резултат због избора за репрезентацију па је 
нормално да као награда постоје директни пласмани у то такмичење за наредну годину. 
*Добили смо велике похвале за формат Државног првенства па га нећемо менјати одмах после прве 
године. Што се тиче пролазности постоји велики број различитих предлога али сматрамо да је идеална 
број оних који долазе на државно такмичење јер од оних 36 такмичара који су били учесници Изборног 
првенства 18такмичара остаје на Изборном, 9 такмичара се награђују учешћем на Државном првенству ( 
до броја 27) што је укупно 27 такмичара која учествују на Државном првенству. Остали се враћају на 
регионе одакле 33 такмичара могу да се пласирају на Државно. 
 

7.9 .  4.5.6. коло Изборног такмичења су наставак Изборног такмичења где учествује најбоље 
пласираних 27 такмичара. 
 
 

Предлог: Да Камп буде едукативног карактера без такмичарског значаја и са присутним сениорским 
репрезентативцима који би се укључили у рад са младимиа. 
* Одлуком Форума, уз очекивану позитивну одлуку Управног одбора, Камп је одвојен од такмичарских 
активности. Замишљен је баш како је напред наведено а следеће године уз присуство и деце из 
Републике Српске. 
 

Предлог: Размислити и о прављењу екипа нпр.Србија У20 или Србија Даме коју би сачињавали 
репрезентативци, да наступа у Првој лиги без котизације, где би сваки такмичар сносио своје трошкове 
а водио их селектор репрезентације са стручним тимом. 
* Ово је могуће али све зависи од интересовања. Мислимо да је реалније да учествују у Српској лиги 
што је и до сада било могуће. 
 

Предлог: Обавезна регионална такмичења за свих 5 региона где има такмичара одговарајуће категорије 
У15, 20, 25 ; број кола на основу договора на регионима,  интересовања и препоруке ССР Србије. Сва 
регионална такмичења су појединачна( кадети У15) док се не створе услови  за КАДЕТСКЕ ЛИГЕ  
РЕГИОНА  или САВЕЗНУ КАДЕТСКУ ЛИГУ СРБИЈЕ. 
* Немају сви региони услове ( довољан број деце) да би формирали Регионално талмичење. Поред 
Региона Центар који одржава Регионалну лигу младих, разговараће се се да се формира Региоално 
првенство Војводине и Регионално првенство Београда. Дат је предлог да такмичење које организује 
Асоцијација спортских риболоваца Београда Лига Београда буде званична лига ( у систему такмичњеа 
Савеза) као Регионална лига. 
 

Одлука 7.10   Сви региони који имају услове могу формирати Регинална такмичења младих . 
Такмичење је у појединачној конкуренцији а број кола одређује сам Регион. 
 

Предлог: Повећати број медаља који се додељује за освојене пласмане у Првој лиги. Гравирати медаље 
и пехаре. 
*Од следеће године сви пехари који се додељују биће са гравираним плочицама. Још увек немамо 
могућности да гравирамо медаље али ће свакоко бити измена у позитвном правцу. 
 

Одлука 7.11. Број медаља које се додељује за остварене резултате у Првој лиги биће 8 ; 
 



Предлог: У делу судијске организације сматрамо да судије не треба да имају везе са клубовима у 
погледу суђења осим код удружењских такмичења. Мислимо да судијска организација треба да одреди 
све судије за одређено такмичење и на тај начин допринесе квалитету суђења и отклони сваку сумњу у 
регуларност боло ког такмичења. 
*Члан 22 Етичког кодекса 
Судија није припадник нити власништво било које спортске организација (клуба).                                                            
Могуће је да спортска организација (клуб) уплаћује судијску лиценцу за судију, што није њихова обавеза већ 
добра воља, али по правилу то ради судија.                                                                                                                                                                                                                                                             
Уколико је судија истовремено такмичар и (или) тренер у спортској организацији (клубу), то никада не сме да 
доведе у сумњу да он припада одређеној спортској организацији (клубу) јер је судија потпуно независан и 
самосталан. 
Član 23. Etičkog kodeksa 
Уколико спортска организација (клуб), приликом конкурисања за такмичарске воде и стазе, наведе судије, то 
могу да буду они на које та спортска организација (клуб) може да рачуна при извођењу спортске манифестације. 
Избор судија за одређено такмичење у званичном циклусу такмичења, врши Председник Судијског тела Савеза.                                                                                                                                                                                                                                    
Избор судија за пријатељска,  куп и профи такмичења врши спортска организација (клуб) из редова 
лиценцираних судија. 
 

Предлог: Измена  Правилника о вредновању резултата и финансирању међународних такмичења, 
предлог да нови члан 7.4 гласи: Уколико појединац у репрезентацији у одређеној дисциплини и 
категорији освоји медаљу, ССРС се обавезује да ће финансирати комплетан износ свих трошкова 
(партиципацију, путне трошкове, визу, лекарске прегледе.......) тог појединца у репрезентацији  za 
dotično takmičenje, u godini u kojoj se takmičio. 
Такмичар не мора наредне године да пеца из низа разлога (не жели, болести, селидба, забране, казне, 
итд), првенство може да се одложи Ковид-19, друге непредвиђене препреке, репрезентација добије 
донатора, обезбеди се довољно средстава од републике... разне друге ствари и могућности и таквом 
такмичару постојећа дефинисана одредба ни у ком случају не помаже нити нешто предстваља. Сматрам 
да не треба никога условљавати да ако... тада ће добити то и то...такмичар треба да добије помоћ, 
надокнаду (назовите то како хоћете) у оној години када је остварио успех. 
* Након дискусије чланови Управног одбора су донели одлуку да се измени Правилник Форума и 
Правилник о вредновању резултата, да се избрише постојећи члан 28.4 и  да почев од 01.01.2022. сви 
такмичари који освоје неку од медаља на међународним тамичењима буду новчано награђени у тој 
години.. Таква одлука не може да буде ретроактивна и може да важи од наредне године.  
Када се по предлозима чланова Управног одбора, формирао фонд за наведене награде, на захтев 
чланова Управног одбора предлог је дат поново на гласање и није усвојен, тако да на снази остаје 
постојећи Правилник. (он даје неупоредиво боље финансијске услове освајачима медаља).  
 

7.12  Одбија се предлог о измени Правилника о вредновању резулата и финансирању међународних 
такмичења; 
 

Предлог: Да се за будућа такмичења опрема репрезентативаца осигура на неки износ нпр.2000 еура на 
недељу дана да би такмичари на неки начин могли бити обештећени за настале незгоде. 
* Осигурање такмичара који учествују на међународним такмичењима у склопу репрезентација је 
регулисано Законом о спорту и Савез поштује одредбе Закона. 
 

Велики број предлога је био поводом организовања пријатељских такмичења и купова: да се укине 
забрана учествовања лиценцираним такмичарима на Куп такмичења која нису пријављена Савезу, да 
Савез организује Купове уз симболичну надокнаду, да Савез организује профи Купове уз помоћ 
домаћина на којима ће средства бити скупљана за репрезентацију а бодови скупљани за лиценциране 
такмичаре, итд. 
Управни одбор је става да се већ постојећи Правилници о одржавању пријатељских и профи такмичења 
неће мењати, да већ постоји Правилник о РПТ турнирима. 
 



7.13  До следећег састанка проверити могућност одржавања Куп такмичења у организацији Савеза; 
 
 

Дуго се дискутовало о Правилу уласка у бокс код такмичара за време такмичења. Тражило се најбоље 
решење које би задовољило законске и организационе могућности са једне стране и могућности 
клубова, капитена, тренера са друге стране. 
 

7.14. Право уласка у боксове такмичара за време екипних такмичења имају 2 лица из тима (главни 
тренер и/или помоћни тренер и/или резервни такмичар). Присуство главног тренера на такмичењу је 
обавезно, а уколико је главни тренер екипе и учесник такмичења (такмичар) право уласка у боксове 
такмичара имају помоћни тренер и/или резервни такмичари и то максимално 2 лица) .                                    
Главни тренер може одсуствовати са такмичења само уз достављено оправдање. Од стране клубова 
Савезу је обавезна пријава главног тренера и/или помоћног тренера и/или резервног такмичара 
односно 2 лица која имају право уласка у боксове такмичара. 
 
 

7.15. Право уласка у боксове такмичара за време појединачних такмичења има лиценцирани тренер               
из клуба такмичара који се такмичи. Уколико тај тренер учествује на том такмичењу уместо њега 
право уласка у бокс има  лиценциран такмичар из клуба такмичара који се такмичи. Од стране 
клубова Савезу је обавезна пријава лиценцираног тренера или лиценцираног такмичара. 
 
 

7.16 Сви учесници Српских лига од 01.01.2023. године морају имати лиценциране тренере које ће 
улазити у боксове такмичара. 
 
СВИ ПРАВИЛНИЦИ са овим изменама су допуњени и важе од тренутка усвајања на Управном одбору. 
 
         

8.  ОДЛУКЕ ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ ;                                                                                                       

Дисциплинска комисија је на свом састанку одржаном 11.децембра донела одлуке на основу Предлога  

Форума 

8.1 Усвајају се одлуке Дисциплинске комисије донете на састанку одржаном 11.децембра 

2021.године 

У прилогу је Записник са састанка Дисциплинске комисије. 

9.   РИБАРКО;                                                                                                                                                               
Ове године се мали број организација јавио на конкурс поводом реализације програма Рибарко. 

Пријављене организације су већ почеле са реализацијом пројекта. Рок за завршетак реализације 

програма је 15. децембар 2021.  

10. РАЗНО.  
10.1. Није било питања и дискусије по овој тачки дневног реда 

 

                                                                                                                                     Записник  

                                                                                                                           ЈАСМИНА СТОЈАНОВИЋ  

                                                                                                                        ________________________                                                                                                     

                                                                                                                                       ( ПОТПИС)                                                                                   


