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ЗАПИСНИК
са састанка ЗФК одржаног 15.02.2019.године у Крушевцу.
Присутни на састанку су били овлашћени представници следећих клубова:
1. Нишава Ниш
2. Чигра Крушевац
3. Језеро Газиводе
4. Смуђ Пожаревац
5. Профи Крушевац
6. Бели Тимок Књажевац
7. Бистро Велика Плана
8. Петар Спасојевић Трстеник
9. Трстеник Трстеник
10. Мрена Параћин
11. Шумадија Крагујевац
12. Пастрмка Брус
Састанак је одржан са следећим дневним редом:
1.
2.
3.
4.
5.

Анализа резултата и рада у 2018.години.
Такмичења у 2019.години (новине, правилници РПТ турнири).
Календар такмичења и конкурс за стазе.
Избор представника ЗФК у Форум ССРС.
Разно.

1. Анализа резултата и рада у 2018.години.
У току 2018.године у дисциплини Фидер одржана су сва такмичења која су предвиђена Правилником за
дисциплину Фидер.
Међурегион Југ, учествовало 33 такмичара из 14 клубова.
Међурегион Север, учествовало 25 такмичара из 10 клубова.
Државно изборно, учествовало 36 такмичара, 7 такмичара је одустало.
Куп Србије, учествовало 9 клубова.
Репрезентација је учествовала на Светском првенству у Италији, освојено 17 место од 29 држава.
Нишава Ниш је учествовала на Светском клубском првенству у Белорусији и освојила 12 место од 25 екипа.
Јадранско подунавски куп, домаћин је била Србија, није одржан због не заинтересованисти екипа из Србије,
пријавила се само Шумадија Крагујевац и одустанка 2 екипе из Бугарске и 1 из БиХ, тако да се због малог броја
пријављених екипа одустало од такмичења.

2. Такмичења у 2019.години (новине, правилници РПТ турнири).
У 2019. години уводи се ново такмичење под називом Српска лига Фидер, које ће се одвијати у 4 кола по
предложеном систему 2+2 кола, екипе су састава 3+1резерва, сви такмичари морају бити лиценцирани, свака
екипа може позајмити једног такмичара из другог клуба уз писану сагласност тог клуба, може се формирати и
комбинована екипа од два клуба али у том случају један клуб је носиоц пријаве за такмичење и бодова који
освоји та екипа, а други клуб мора дати писану сагласнот носиоцу. Ако број екипа буде 16 колико је најављено,
прва два кола ће се одржати између екипа са севера и југа, а по прве 4 екипе се пласирају у наредна два кола, у
случају да буде мањи број екипа, одржаће се јединствена лига. Рок за пријаву је био 15.02.2019.године.
Котизација за лигу износи 20000,00 динара, од чега део средстава иде за организацију и трошкове такмичења, а
део ће бити усмерен на фонд награда. Награде освајају прве три екипе, а у зависности од броја клубова и укупне
котизације у износу 60% од прикупљене котизације.
Форум ССРС ће одредити начин расподеле награда, нпр:
- пример 1: учествује 16 екипа по 20000,00 = 320000,00 фонд награда 60% 192000,00 био би усмерен на
финасирање дела или у целости котизације за Светско клубско првенство побенику и дела или у целости
котизације за Јадранско подунавски куп 2. и 3. екипи.
У случају да екипе које буду оствариле право на међународна такмичења одсутану од истих, фонд награда се
дели по систему 15-10-5% од прикуљене котизације, и исте ће бити усмерене на финансирање обавеза клубова
према ССРС у наредној такмичарској сезони, а остатак средстава у фонд репрезентације.
- пример 2: учествује 10 екипа по 20000,00 = 200000,00 фонд награда 120000,00 дели се по истом принципу као и
у 1 случају.
2.1. Након сагледавања проблема који су настали у одржавању државног изборног такмичења у последње 2
године, који су износили сами такмичари, тренери или овлашћени представници клубова за време одржавања
државног првенства и на састанцима ЗФК, а који се првенствено огледао у одустајању великог броја такмичара
који реално немају даљи мотив за такмичење у последња 2 кола(2017. 8 одустанака; 2018. 7 одустанака),
израђен је предлог промене формата тог такмичења који је гласио:
4 кола такмичи 36 такмичара 5. и 6. коло 18 такмичара за наредну годину опстанак ће изборити само првих 10
тј. такмичари који имају стасус репрезентативца.
Овим предлогом би се добило да такмичари који у 4 кола изборе опстанак у првих 18, такмиче још 2 кола и боре
се за улазак у репрезентацију, а осталима се смањују трошкови које би имали за та 2 кола, смањио би се број
одустанака, а повећала би се пролазност на међурегионима са 9 на 13 такмичара. Такође конкуренција за улазак
у репрезентацију као и на међурегионима би била значајно повећана чиме би се добило на квалитету
такмичења.
Предлог за Фидер лигу и промене у државном изборном такмичењу је упућен електронском поштом на адресе
свих чланова ЗФК које су пријавила као адресе на које ће примати електронску пошту од ССРС и ЗФК. Предлог је
упућен 08.11.2018.године, а рок за достављање примедби или сопствених предлога је био 21.11.2018.године.
Пошто су се до тог датума електронским писмом изјаснили МГП Обреновац, Банат Зрењанин, Тамиш Панчево и
Нишава Ниш, који су били сагласни са предложеним системом такмичења осим у делу да предлог за екипну
лигу не буде 4+2 кола него 2+2кола, Енерго тим Београд се изјаснио телефонски, са истим предлогом, а Профи
Крушевац са истим предлогом за екипну лигу, а да ће накнадно јавити за државно изборно, а што нису
учинили до одржавања овог састанка, ушло се у накнадне консултације са свим клубовима како би се
изјаснили о предлогу.
У тим консултацијама узели су учешће Језеро Газиводе и Петар Спасојевић Трстеник, који су више пута
тражили објашњење датог предлога, али на крају нису послали свој предлог, а остали клубови су само
констатовали да су примили к знању предлог. На основу изнетих предлога, послат је обједињени предлог
Форуму ССРС на одлучивање, а исти је и усвојен од стране Форума и УО ССРС.

Након дуже дискусије у којој је учествовала већина присутних као и Председник ССРС и Форума ССРС,
констатовано је да су сви клубови чланови ЗФК били упознати са предлогом, да су имали могућност да се о њему
изјасне или поднесу сопствени предлог, у року који је био дат, као и у накнадним косултацијима све до састанка
Форума ССРС који је одржан 09.02.2019.године, што није учинио ниједан клуб осим оних који су то урадили до
21.11.2019.године. У току дискусије изнет је предлог да се ревидира предлог који је ЗФК упутила Форуму ССРС.
Председник ССРС је сугерисао да је систем такмичења усвојен и да се једино може донети одлука о повлачењу
предлога која би била упућена Форуму ССРС, након чега би Форум ССРС потврдио усвојен систем или донео нов
систем такмичења на основу Правилника о раду Форума ССРС.
Такође је констатовано да клубови морају да поштују Правилнике, да се упознају с њима до детаља, као би се
избегле ситуације као ова са променом система такмичења. Наиме Новембар месец је термин када сви чланови
ССРС, да ли клубови или појединци имају право да пошаљу своје предлоге у вези било чега, а што они мисле да
би требало да се мења. Своје предлоге могу доставити ССРС и ЗФК електронском поштом што је валидан начин
као и писмом преко ПТТ. Сви предлози без обзира од кога се подносе, узимају се у разматрање на органима ССРС
који су надлежни за одређену тематику исказану у захтевима или предлозима, након чега Форум ССРС доноси
одлуку и прослеђује је на усвајање УО ССРС. Не активност и не заинтересованост клубова иде на њихову штету,
тј. оно што имају да предложе , а нису, неће бити ни разматрано.
2.2. На састанку су подељени правилници за Српску лигу Фидер као и за РПТ турнире. Такође ови правилници су
објављени и на сајту ССРС. Потребно је да клубови прораде ове правилнике са својим члановима – такмичарима.
Такође потребно је да клубови прораде и остале правилнике који регулишу такмичења у дисциплини Фидер.
2.3. Од ове године омогућено је да се организују Риболовачки позивни турнири или РПТ. Сви клубови који желе
да учествују дужни су да пошаљу пријаву ССРС за учешће на РПТ турнирима, како би ушли у систем бодовања, а
на основу правилника.
РПТ турнир могу организовати сви клубови који су чланови ССРС. На РПТ турнирима могу учествовати само екипе
или појединци који су чланови клубова који су чланови ССРС. На такмичењима могу учесатвовати и странци,али
се о томе мора обавестити ССРС, који је надлежан да да сагласност за њихово учешће.
Ово такмичење не подлеже никаквим котизацијама или чланаринама према ССРС.
Сви клубови који организују било какво такмичење дужни су да пошаљу пријаву такмичења ССРС у којој ће
доставити и списак учесника, екипа или појединаца. За појединачна такмичења мора бити наведено којем клубу
припада сваки појединац понаособ.
2.4. На основу одлуке УО и Форума ССРС, Клубови који буду учествовали екипно или појединачно на куповима
које организују појединци или удружења који нису чланови ССРС или позову на свој КУП појединце или екипе
које нису чланови ССРС, подлежу одговорности на основу Закона о спорту и Правилника о раду у ССРС.
3. Календар такмичења и конкурс за стазе.
На основу календара такмичења који је усвојен на Форуму и УО ССРС, а након кратке дискусије одређени су
клубови који ће конкурисати за такмичења:
*
Међурегион Југ – Трстеник Трстеник
* Међурегион Север – Банат Зрењанин
* Државно изборно 1 и 2 коло – Смуђ Пожаревац
* Државно изборно 3 и 4 коло – Нишава Ниш
* Државно изборно 5 и 6 коло – Трстеник Трстеник
* Српска Фидер лига 1 и 2 коло – Банат Зрењанин
* Српска Фидер лига 3 и 4 коло – Нишава Ниш

Сви клубови који конкуришу за домаћинство дужни су да обезбеде потребан број секторских судија. Судије
морају поседовати лиценцу најмање треће категорије за текућу годину. Судије не морају бити из клуба који је
домаћин. У случају да се не може обезбедити довољан број судија који су положили за Фидер судију, могу се
ангажовати и судије који имају лиценцу и положено за судију у дисциплини Пловак уз предходно упознавање са
Правлником такмичења у дисциплини Фидер и обавезу да се пријаве за полагање за Фидер судију..
4. Избор представника ЗФК у Форум ССРС.
Након оставке Саше Јаковљевића на функцију (дужност) представника ЗФК у Форуму ССРС, отворена је дискусија
по питању избора новог преставника ЗФК у Форуму ССРС. Пошто до почетка састанка није стигао ни један
предлог, осим најаве Енерго Тима да би можда Бојан Гавриловић, која је исказана у телефонском разговору , био
заинтересован да буде представник ЗФК у Форуму ССРС. Такође и на самом састанку није било директих
предлога пре почетка дискусије, тако да је у самој дискусији констатовано да има много оних који имају шта да
кажу или предложе, али има мало оних који су спремни да преузму одговорност и обавезе. Након дуже
дискусије на предлог Председника ЗФК да би Александар Радовић из клуба Језеро Газиводе можда био добро
решење, прешло се на гласање.
Једноласно је одлучено да Александар Радовић у наредном периоду буде представник ЗФК у Форуму ЗФК.
5. Разно
Под тачком разно представници клубова су у разговору са Председником ССРС и Форума ССРС постављали
питања у вези разних ствари, углавном организационих на која су добили одговарајуће одговоре или су били
упућени како да реше проблем који су исказали.
6. Одлуке са састанка ЗФК
- Клубови домаћини такмичења су дужни да обезбеде секторске судује, у сарадњи са судијском организацијом
ССРС.
- Повлачи се предлог ЗФК у вези система такмичења на државном изборном такмичењу, Форум ССРС ће у складу
са својим овлашћењима донети одлуку о новом систему такмичења.
- Мења се систем састанака ЗФК и уводи се обавезан састанак ЗФК у Новембру месецу на којем ће се
расправљати о евентуалним променама система такмичења, правила, правилника и анализа такмичарске сезоне,
уводи се један електронски састанак пре састанка Форума ССРС, на којем ће клубови допунити своје евентуалне
предлоге који ће бити достављени Форуму ССРС, остаје састанак ЗФК после састанка Форума ССРС на којем се
реализују одлуке које су донете на састанку Форума ССРС.
Клубови који се не одазову састанку (пошаљу своје представнике) или не пошаљу своје писане предлоге
сматраће се да су сагласни са свим предлозима које ЗФК упути према ССРС и одлукама које буду донете на
састанку ЗФК.
Председник ЗФК
Недељко Ступар

