
  

SAVEZ SPORTSKIH RIBOLOVACA SRBIJE
LA FEDERATION DE PECHE SPORTIVE DE SERBIE
SERBIA ASSOCIATION OF SPORT FISHING

бр.23-2/2023 од 04.02.2023.  

ЗАПИСНИК СА САСТАНКА ФОРУМА САВЕЗА ОДРЖАНОГ У СУБОТУ 04.02. 
2023 год. ПРЕКО КОНФЕРЕНЦИЈСКЕ ВЕЗЕ (ONLINE – преко ZOOM 
АПЛИКАЦИЈЕ), са почетком у 10,00 сати.   
 

Сви чланови Форума су се писаним путем изјаснили по тачкама дневног реда.   

На састанку су уживо учествовали: НЕНАД РАДОВИЋ, ЗОРАН ПЕШИЋ пловак 

дисциплина (НЕМАЊА ДАМЊАНОВИЋ,  АЛЕКСАНДАР БЕЉИЋ, ДАМИР  

ИЛОШЕВИЋ), фидер дисциплина (АЛЕКСАНДАР РАДОВИЋ), метод фидер ( НЕНАД 

ХАФНЕР), дисциплина мушица (АЛЕКСАНДАР ВУЧКОВИћ), дисциплина блек бас 

(АЛЕКСАНДАР ПОПОВИЋ), дисциплина спин( ВЛАДИЦА СМИЉКОВИЋ). Уживо на 

састанку нису учествовали РОБЕРТ БИЦОК, АЛЕКСАНДРА РАКИЋ и ДОБРИЦА 

ПЕТРОВИЋ који се нису ни писаним путем изјаснили по тачкама дневног реда.                                                                                                                                                                                           

    Записник води: Секретар Савеза ЈАСМИНА СТОЈАНОВИЋ   

Састанак је отворио председник Савеза, Драган Бошковић уз напомену да ће овај 

састанак  водити  заједно председник Форума Ненад Радовић и  он. 

Усвојен следећи ДНЕВНИ РЕД :  

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРЕТХОДНЕ СЕДНИЦЕ ФОРУМА: 
 2.    ТАКМИЧЕЊА У ЗЕМЉИ 
        2.0.      ОДЛУКЕ ПОВОДОМ ТАКМИЧЕЊА 
        2.1.       КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА;                                                                                                                   
        2.2.       РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА ЗА ТАКМИЧ. СТАЗЕ ЗА ДОМАЋА ТАКМИЧЕЊА;                                                                                                                                                  
        2.3.       РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА ЗА СПОНЗОРЕ ДОМАЋИХ ТАКМИЧЕЊА;        
3. ТАКМИЧЕЊА У ИНОСТРАНСТВУ: 

3.1. МЕЂУНАРОДНА АКТИВНОСТ (финансирање, приоритети);   
3.2. ИЗЈАШЊАВАЊЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦА- ки;   
3.3. ИНФОРМАЦИЈЕ О МОГУЋИМ ОДЛАСЦИМА И ЕКСПЕДИЦИЈАМА;  

4. СВЕТСКА ПРВЕНСТВА ЗА ДАМЕ И У ФИДЕРУ 2023 ГОДИНЕ У СРБИЈИ: 
4.1. ИНФОРМАЦИЈЕ О СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ ЗА ДАМЕ 
4.2. ИНФОРМАЦИЈЕ О СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ У ФИДЕРУ 
4.3. ИНФОРМАЦИЈЕ ПО РАСПИСАНИМ КОНКУРСИМА 

5. ПРАВИЛНИЦИ НОВИ И ИЗМЕНЕ 
5.1. (Ново) ПЛОВАК ШТЕК( ново) 
5.2. (Измене) ПРАВИЛНИК ФОРУМА, ПРАВИЛНИК У ДИСЦИПЛИНАМА ПЛОВАК, 

ФИДЕР, МЕТОД ФИДЕР, МУШИЦА, Б.БАС и СПИН 
6. РАЗНО 

 



 

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРЕТХОДНЕ СЕДНИЦЕ ФОРУМА; 
1.1.  Од стране чланова Форума усвојен је Запиисник са претходне седнице Форума;  

2. ТАКМИЧЕЊА У ЗЕМЉИ 

         2.0 ОДЛУКЕ ПОВОДОМ ТАКМИЧЕЊА 

Након последњег састанка Форума, на седници Скупштине и Управног одбора дати су неки нови предлози у 

вези формирања нових категорија и постојећих дисциплина.  

Покренута је иницијатива за формирање категорије мастерса у дисциплини фидер. Иницијативу је 

покренуло 8 клубова и 13 такмичара. Ове година је пробна, систем такмичења ће се одвијати у 4 кола у 

истим терминима и на истим такмичарским стазама где ће се одржавати и Изборно првенство за сениоре у 

дисциплини фидер. 

                     2.0.1 Од стране чланова Форума, прихваћена иницијатива за формирање категорија 

мастерса у дисциплини фидер;    
 

Покренутаје иницијатива за формирање пловак штак нове дисциплине у  оквиру дисциплине пловак. 

Иницијативу је покренуло 8 клубова и 14 такмичара али су се у међувремену јавила још четири 

заинтересована клуба. Систем такмичења ће се одвијати у 4 кола, биће отворено првенство и моћи ће да 

учествују такмичари из свих категорија. 

                   2.0.2 Од стране чланова Форума прихваћена иницијатива за формирање нове категорије 

пловак штек у оквиру дисциплине пловак; 
 

Приликом продужења чланства и пријаве активности 11 клубова је пријавило учешће у Супер Првој фидер 

лиги а 5 за учешће у Српској фидер лиги. Прошле године Српска фидер лига није заживела и циклус 

такмичења је завршен са мањим брјем екипа (4). Обзиром де се и за ову годину пријавило само 5 екипа 

њима је предложено да учествују у Супер Првој фидер лиги јер је приликом формирања ове лиге 

предвиђено да максималан број учесника може бити 16 екипа.  Већина екипа које су се пријавиле за Српску 

лигу  су прихватиле учешће у Супер првој фидер лиги а у међувремену је једна провобитно пријављена 

екипа одустала па је број учесника Супер Прве фидер лиге 13 екипа, 4+1 такмичар. Од следеће године број 

такмичара по екипи биче 5+1, број екипа за Супер прву фидер лигу биће 12 и одржаваће се и Српска фидер 

лига. 

                   2.0.3 Од стране чланова Форума усвојена одлука о одржавању Супер Прва фидер лиге и 

не одржавању Српске фидер лиге. 
 

За учешће у Метод лиги интересовање је исказало 13 екипа. Обзиром да постоји веома мали број стаза за 

одржавање овог такмичења а и те стазе су лимитиране бројем такмичарских места од стране ЗМФК је дат 

предлог да максималан број учесника буде 8 екипа. За учешће у лиги и за 2 слободна места респуцаваће две 

задње пласиране екипе од прошле године и све ново пријављене екипе. Постојале су индиције да се 

формира и Друга лига али због потеза и жеља појединих такмичара у овој дисциплини да учествују на Профи 

куповима који нису пријављени у Савезу  поједине екипе најављују своје одустајање од такмичења у лиги. 

                  2.0.4 Од стране чланова Форума усвојена одлука о одржавању Метод фидер лиге са 

максимално 8 екипа; 
 

ЗМК је предложила да се ове године систем такмичења одржи у 9 кола али исто у три термина и на три 

такмичарске стазе. 

                  2.0.5 Од стране чланова Форума усвојена одлука о одржавању Држано изборног првенства 

у дисциплини мушица у 9 кола у три термина.  

 

          



 

 

                   2 1. КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА 
Урађен је предлог Календара такмичења који је прослеђен члановима Форума као материјал за састанак.        

У међувремену се појавило неколико захтева од стране клубова и појединаца за измену датума одржавања  

одређених такмичења па  су извршене одређене измене и корекције. Немања Дамњановић је изнео 

проблем у вези одржавања прва три кола изборног за сениоре јер је диригована меч техника а у том 

термину и на стазама у Кајтасову и Апатину као и већини других има „маце“ која веома отежава пецање 

овом техником. Након краће дискусије утврђено је да је најбоље да прва три кола изборног за сениоре буду 

слободна а последња три диригована меч техником. Сви чланови Форума су сагласни да се што већи број 

такмичења (све што је могуће) одржава на такмичарским стазама на којима ће се ове године одржати 

Светско првенство за даме – Апатин и Светско првенство у дисциплини фодер-Кајтасово. 

 2.1. Од стране чланова Форума усвојен је Календар такмичења за 2023. годину и 
донете поменуте одлуке;           
  

2.2  РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА ЗА ТАКМИЧ. СТАЗЕ ЗА ДОМАЋА ТАКМИЧЕЊА; 

Расписује се конкурс за такмичарске стазе за домаћа такмичења. Конкурс траје од  10.фебруара до 

25.фебруара 2023.год.                                                                                                                                                

                    2.2. Од стране чланова Форума доноси се одлука о расписавању конкурса за такмичарске 

стазе за домаћа такмичења;      
        

2 3. РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА ЗА СПОНЗОРЕ ДОМАЋИХ ТАКМИЧЕЊА;   
Расписује се конкурс за  спонзоре домаћих такмичења који траје од 10.фебриара до 10.априла 2023.год.    

2.3. Од стране чланова Форума доноси се одлука о раасписивању конкурса за 
спонзоре домаћих такмичења;           

 

3. ТАКМИЧЕЊА У ИНОСТРАНСТВУ 

3.1 МЕЂУНАРОДНА АКТИВНОСТ (финансирање, приоритети) 

 Управни одбор је донео одлуку о финасирању репрезентација и направљен је финансијски план. Средства су 

подељена на све репрезентације а приоритету су репрезентације које су прошле године освојиле медаље на 

Светским првенствима и које наступају на такмичењеима која се организују у нашој земљи. Што се тиче 

Европског првенства у дисциплини пловак оно није приоритет јер је приоритет Светско првенство па самим 

тим Европско треба да буде самофинансирајуће.  

Члановима Форума  је изложен допис групације ''Колектив'' ( такмичари  из репрезентације сениора у 

дисциплини пловак) као и изјашњавање о прихватању плаћање доплате за одлазак на Европско првенство у 

дисциплини пловак такмичара који имаају статус репрезентативца.  

Савезу је упућен допис допис групације ''Колектив'' (такмичари  из репрезентације сениора у дисциплини 

пловак) са предлозима о унапређењу рада који су они донели на састанку поводом прославе освајања 

златне медаље  крајем новембра месеца: обавезан рад репрезентативаца са млађим категоријама ( на Кампу 

или сл.), избор такмичарских стаза-да се на једној стази одржава одређено такмичење једном у три године, 

обавезно бодовање резултата са Државног првенства за Изборно првенство, обавезно дириговање меч 

техником 2 или 3 кола Изборног првенства, дириговање директашима до 6м, бодовање кедера у свим 

опцијама, у случају да се користи иста такмичарска стаза као претходне године обавезно да диригована техника 

буде различита у односу на прошлу годину, на светским првенствима увести обавезан тренинг у после 

подневим часовима прва три дана  као и да у та три дана неко од најбољих такмичара не тренира већ да 

обилази стазу и посматра остале репрезентације, да у тиму буду још 6 људи који би били пар сваком такмичару 

и сваки пар да буде задужен за свој сектор 5 дана, да се одреде  2 човека који ће бринути о мамцима и 2 човека 

за прихрану, да се одреди вође пута који би био задужен за планирање експедиције, да селектор у данима 

тренинга највише времена проведе посматрајући друге секторе а тренер да највише времена проводи у боксу, 

да селектор мора познавати своје такмичаре па самим тим да буде обавезно присуство селектора на свим 



такмичењима ( државно, изборно, супер лига), обавеза селектора и тренера да воде рачуна о мамцима и 

опреми која се наоси на такмичење, да искључиво  селектор  у договору са такмичарима прави крајњи списак 

потребних мамаца, да такмичари током званичних тренинга не смеју да прећуткују информације од значају за 

тактику  како би избегли да буду резерве, да једно лице из репрезентације под обавезно прави видео снимке и 

фотографије, на време почети са припрема за одлазак у Шпанију за коју је потребно обезбедити два комбија 

где би у сваком била два човека  због дугог пута а остали такмичари би путовали авионом, да се извештај који 

селектор доставља савезу након светског првенства достави и свим репрезентативцима како би прошао 

''верификацију'', припрема плана за одлазак у Шпанију што пре, могућност да репрезентација одабере 

селектора  у договору са истим. 
 

         О већини ових предлога органи савеза су  у  претходним годинама дискутовали, за све што је било 

реално да се може спровести у пракси и доносили одлуке.  Већина ових предлога је већ регулисана 

Правилницима савеза.  

          Део предлога групације ''Колектив''  је  прихваћен, још увек чекамо да пошаљу план пута али 

Статутарне ствари као што је избор селектора је на органима савеза и јасно је дефинисано како се и на који 

начин бира селектор.   

Немања Дамњановић, представник дисциплине пловак у Форуму и члан групације ''Колектив'' је изјавио  да 

су они „ имали најбољу намеру и да су њихове намере погрешно схваћене“. 

Сав материјал који су чланови „Колектива“ написали Савезу, биће прослеђен члановима Форума, Управног 

одбора и Скупштине.  

                      3.1. Чланови Форума су упознати са одлуком Управног одбора о финансирању 

репрезентација; 
 

3.2 ИЗЈАШЊАВАЊЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦА -ки; 
Свим такмичарима који имају статус репрезентативца је послат захтев за изјашњавањем о прихватању 

плаћања доплате. Такмичари су се изјаснили у предвиђеном року.  

Такмичари који имају статус репрезентативца у дисциплини пловак су поводом изјашњавања  за Европско 

првенство  послали појединачно али потпуно исти текст у ком наводе своје захтеве које треба да савез испуни 

како би се они изјаснили:  
Postovani, 

Ja kao takmicar koji ima status reprezentativca Srbije u sportskom ribolovu u pripadajucij kategoriji za 

2023 godinu. 

Smatram vas dopis i nacin izjasnjavanja o prihvatanju  doplate za odlazak na medjunarodna takmicenja 

apsolutno neprihvatljivim.  

Da bih mogao da se izjasnim o prihvatanju predvidjene/ponudjene doplate u navedenom roku zahtevam 

da imam sledece informacije: 

- Budzet koji obezbedjuje savez za odlazak na takmicenje za pripadajucu kategoriju; 

-  Strucni tim zaduzen za pripremu I organizaciju odlaska sa jasnim vremenskim rasporedom 

sastanaka pre odlaska sa pripremljenim informacijama o sadrzaju/priprema za uspesno I blagovremeno 

planiranje puta I potrebnog pribora; 

- Broj I imenovanje clanova tima koji ne vrse doplatu ; 

- Nacin odlaska I eventualno ucesce licnih prevoznih sredstava ; 

- Projeckiju troskova za planirani odlazak ; 

- Po povratku sa takmicenja zelim da imam uvid u ostvarene troskove I eventuali ostatak ili manjak 

u planiranom budzetu I  ravnopravnu podelu ostatka ili duga.  

Kako sam kao reprezentativac ujedno I investitor u svoj odlazak na medjunarodno takmicenje  bez gore 

navedenih informacija  ne mogu na sebe da prihvatim finansijsku obavezu koja u vasoj dosadasnjoj praksi 

u slucaju eventualnog odustajanja za posledicu ima disciplinske mere kao I finansijsku kaznu 

predvidjenu  pravilnikom. 

                    

 

 



 

Такмичарима је одговорено да се њихово изјашњавање сматра као да „Не прихватају доплату за одлазак на 

Европско првенство“. У међувремену су се јавили поједини такмичари који имају жељу да учествују на 

европском првенству  и који су изјавили да су били убеђивани од стане групације '' Колектив'' да пошаљу 

такав допис и да то није њихово лично мишљење.  

 

                   Дата је могућност да се до петка 3.фебруара јаве сви заинтересовани такмичари за одлазак на 

Европско првенство али нажалост није се пријавило 6 такмичара, а и у  разговору са представником 

дисциплине пловак у Форуму Немањом Дамњановићем  сазнали смо да у овом тренутку нема 6 

заинтересованих такмичара. 

                   Што се тиче групације „ Колектив“ за Светско првенство у Шпанији и даље чекамо финансијски 

план, списак путника и све што је везано за ово међународно такмичење и  експедицију. Од представника 

дисциплине пловак у Форуму Немање Дамњановића смо сазнали да они одустају од предлога за ово 

путовање јер „нису добро схваћени“. Савез сматра да сада више нема одустајања, јер савез нема „адекватно 

добре људе за ову експедицију“, па ће морати они сами да изаберу екипу, или ће то одлучити селектор са 

којим морају на крају да разговарају и договарају се.   

3.2. Од стране чланова Форума прихваћено изјашњавање репрезентативаца-ки;     
       

 3.3 ИНФОРМАЦИЈЕ О МОГУЋИМ ОДЛАСЦИМА И ЕКСПЕДИЦИЈАМА  

Након завршеног изјашњавања репрезентативаца могући одласци на међународна такмичења су: 

- репрезентација Дама у дисциплини пловак ( Апатин, Србија), селектор треба изабрати репрезентацију; 

- репрезентација у дисциплини фидер ( Кајтасово, Србија): састав репрезентације/такмичари исти као 

прошле године; 

- репрезентација сениори у дисциплини пловак ( Шпанија): састав репрезентације/такмичари исти као 

прошле године; потребно је  да доставе план експедиције који укључује и финансијски план; 

- репрезентација у категорији мастерса ( Француска): изјаснило се 5 такмичара, селектор треба да достави 

план експедиције који укључује и финансијски план; 

- репрезентација у дисциплини блек бас ( Португал): доставити план експедиције који укључује и 

финансијски план; 

- репрезентација у дисциплини мушица ( Словачка): вд селектора треба да достави списак такмичара као и 

план експедиције који укључује и финансијски план; 

-репрезентација у дисциплини Спин ( Бугарска): вд селектора треба да достави списак такмичара као и план 

експедиције који укључује и финансијски план; 

-репрезентација у дисциплини шарански риболов ( Француска): састав репрезентације се одређује након 

завршетка овогодишње лиге, селектор треба да достави план експедиције који укључује и финансијски план; 

- репрезентација младих: у категорији У25 се изјаснило само 2 такмичара и није могуће формирати 

репрезентацију, у категорији У20 се изјаснило само 3 такмичара и није могуће формирати репрезентацију; а 

у категорији У15 се изјаснило 6 такмичара. Ненад Радовић је нажалост морао да предложи да ни 

репрезентација кадета У15 не учествује на Светском првенству, јер је до сада била пракса да све три 

категорије учествују заједно, обзиром да је такмичење у Португалу пут је веома дуг и  напоран и да би све то 

било веома напорно за децу.   

- репрезентација ветерана у дисциплини пловак ( Француска): изјаснила су се само 2 такмичара. Није могуће 

формирати репрезентацију 

- репрезентација сениора за Европско првенство ( Мађарска): изјаснила су се само 2 такмичара. Није могуће 

формирати репрезентацију. 

3.2. Од стране чланова Форума усвојена информација о могућим одласцима и 
експедицијама.прихваћено изјашњавање репрезентативаца-ки;     
   

 

 



 

4.СВЕТСКА ПРВЕНСТВА ЗА ДАМЕ И У ФИДЕРУ 2023 ГОДИНЕ У СРБИЈИ  

     4.1 ИНФОРМАЦИЈЕ О СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ ЗА ДАМЕ 

Светско првенство за даме ће се одржати у Апатину. У контакту смо са представницима удружења из Апатина 

као и са представницима из Општине Апатин. Већ је увелико кренуло сређивање стазе. Постојаће проблем 

што се тиче смештајног капацитета али Сомбор је у близини па ћемо можда на тај начин решити пролем.  

Очекује се учешће до 20 репрезентација. У наредних 15 дана предстоји одлазак у Апатин. 

                    4.1  Чланови Форума су усвојили информацију о Светском првенству за даме; 
 

    4.2 ИНФОРМАЦИЈЕ О СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ У ФИДЕРУ 

Светско првенство у дисциплин фидер ће се одржати у Кајтасову, општина Бела Црква. Организацију овог 

такмичења смо добили накнадно  јер је ФИПСед повукао ово такмичење из Украјине. Ступили смо у контакт 

са Општином Бела Црква и добили смо њихову сагласност. Што се саме стазе тиче ту нису неопходни радови 

осим насипања дела пута који је у лошем стању. Смештајних капацитета има довољно. Очекујемо од ЗФК 

помоћ у организацији а посебно на обрзбеђивању стартних судија. Састанак у Општини је крајем месеца. 

                    4.2 Чланови Форума су усвојили информацију о Светском првенству у фидеру; 
 

4.3 ИНФОРМАЦИЈЕ О РАСПИСАНИМ КОНКУРСИМА 

Расписани су конкурси за  званичног добављача мамцима, конкурс за издавање простора на такмичарској 

стази као и конкурс за спонзоре светских првенстава. Конкурси су трајали до 16.јануара и пристигао је мали 

број пријава. Због малог броја пријава конкурси се продужавају  до 16.марта. 

                     4.3  Чланови Форума су усвојили информацију о расписаним конкурсима. 
 

5.ПРАВИЛНИЦИ  НОВИ И ИЗМЕНЕ 

      5.1 ( Ново) ПЛОВАК ШТЕК  

Обзиром да је формирана нова дисциплина у оквуру пловак дисциплине урађен је нови правилник 

                     5.1 Чланови Форума усвајају нови правилник за дисцилину Пловак Штек. 

5.2.1 (Измене) ПРАВИЛНИК ФОРУМА 

                     5.2.1 Чланови Форума усвајају измене у правилнику Форума. 

5.2.2 ( Измене) ПРАВИЛНИК Б.БАС 

                    5.2.2 Чланови Форума усвајају измене у правилнику Б. БАС. 

 5.2.3(Измене) ПРАВИЛНИК ПЛОВАК 

                    5.2.3 Чланови Форума усвајају измене у правилнику Пловак. 

5.2.4 (Измене) ПРАВИЛНИК СПИН 

                    5.2.4 Чланови Форума усвајају измене у правилнику Спин. 

5.2.5 ( Измене) ПРАВИЛНИК ФИДЕР 

                   5.2.5 Чланови Форума усвајају измене у правилнику Фидер 

6. РАЗНО   

Под тачком је дискутовано о новим такмичарским стазама које су завршенеу претходној години и о стазам које 

би биле завршене у скоријем периоду. Претежно је реч о стазама у Војводини. Постоји предлог од Дамира 

Милошевића да уколико се одлучимо да Светско првенство за младе следеће годие радимо у Апатину да се на 

новој стази у Сомбори одржи такмичење у једној категорији ( удаљеност Сомбора од Апатина је мања од 20км). 

Немања Дамњановић се јавио да заједно са Дамиром Милошевићем у наредних месец дана обиђу све те нове 

стазе и дају извештај Форуму.  

 

Састанак је завршен у 11,45 

Записничар                                                                                                         Председник Форума                                           

Јасмина Стојановић                                                                                                Ненад Радовић                                                                  


