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ЗАПИСНИК И ОДЛУКЕ  

са редовног заседања Форума одржаног у уторак, 03.фебруара  у Београду, са почетком у 12:00. 

 

Састанак је отворио председник Форума Млађа Ненадовић и констатовао  да су присутни сви чланови 
Форума:  Александар Краусовић, Ненад Радовић, Предраг Веслигај, Гордана Рајић,  Дејан Антанасковић,  Дејан 
Тодоровић – представник фидер секције, Лепомир Ђорђевић – представник шаранске секције и Драган 
Бошковић – председник Савеза. 

Записник води: јасмина Стојановић 

Након краће дискусије предложене су и једногласно усвојене измене дневног реда: 

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРЕТХОДНЕ СЕДНИЦЕ ФОРУМА; 
2. ЧЛАНАРИНЕ, КОТИЗАЦИЈЕ, ЛИЦЕНЦЕ ; 
3. СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА У 2015 ГОДИНИ; 
4. КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА; 
5. МЕЂУНАРОДНА АКТИВНОСТ (финансирање, приоритети); 
6. СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ЗА МЛАДЕ У СРБИЈИ 2015; 
7. КОНКУРСИ; 
8. ПРАВИЛНИЦИ; 
9. НОВЕ ДИСЦИПЛИНЕ; 
10. РАЗНО. 
     

1. Усвајање записника са претходне седнице форума 

    Записник са претходне седнице усвојен је једногласно. 

Дискутовано је и о учешћу нашег Савеза на Сајму спорта. Презентација нашег спорта прошла је врло добро и 
Савез се захваљује свима који су учествовали и помагали у реализацији. Савез се посебно захваљује онима који 
су имали конкретна задужења (Александар Краусовић и Дејан Тодоровић) и жао нам је што се Асоцијација 
спортских риболоваца Београда није више потрудила и обезбедила долазак деце како је обећала. 



Чланови форума су дискутовали и о Момчилу Роксићу и клубу Шимано 3М, који су покренули поступак 
ликвидације над Савезом (покушај гашења Савеза који постоји више од  шездесет година). Поред тога, Савез  би 
био скинут са листе финансирања од стране Министарства омладине и спорта. Против њега  и још неких 
појединаца  и клубова прикупља се документација која потврђује њихов однос према Савезу. Сви они су 
доказали праву  намеру. После свега, Савез ће преузети све законске и друге мере и о томе ће обавестити 
јавност. 

Форум је обавештен  и о послатом захтеву од стране ОСР Шумадија а упућеном Надзорном одбору да се 
изјасни о раду Савеза. Надзорни одбор је поступио по налогу и писмено проследио одговор тражиоцу. О томе ће 
бити обавештен и Управни одбор. 

Одлука 1.1. Усвојен записник са претходне седнице одржане 03.11.2014. 

2. Чланарине, котизације , лиценце 

 Цене чланарина, котизација и лиценци нису мењане већ неколико година.  Једногласно је донета одлука да 
такве цене остану и ове године. 

Одлука 2.1 утврђене су цене за чланарине, котизације, лиценце 

        Чланарине, котизације,лиценце ПРЕДЛОЖЕНЕ  ЦЕНЕ напомена 

Чланарина- чланска карта Савеза 100,00 дин По риболовцу 
Основна чланарина организације 10.000,00 дин По чланици ССРС 
Чланарина – свака друга секција 5.000,00 дин По секцији 

   
Котизација прва лига пловак 40.000,00 дин  
Котизација друга лига пловак 30.000,00 дин  
Котизација трећа лига пловак 15.000,00 дин  

Разигравање за другу лигу пловак 10.000,00 дин  
   

Котизација прва лига шаран 50.000,00 дин  
Котизација друга лига шаран 15.000,00 дин  

   
Лиценца судијска 3 кат. 1.000,00 дин  
Лиценца судијска 2 кат. 1.500,00 дин  
Лиценца судијска 1 кат. 2.000,00 дин  

Доплатна судијска лиценца 500,00 дин За сваку другу дисциплину 
   

Лиценца тренерска 2.000,00 дин За сада, један тренер може у клубу  
да буде задужен за више секција 

   
Лиценца такмичарска сениори, ветерани,  

фидер, мушица и све друге непоменуте дисциплине 
2.000,00 дин  

Лиценца за такмичаре који наступају у  
категоријама сениори и ветерани 

3.000,00 дин 2.000,00 дин + 1.000,00 дин 

Лиценца такмичарска даме, јуниори 1.000,00 дин  
Лиценца такмичарска кадети Без наплате Обавезна је, али се не наплаћује 

   
Појединачна котизација за  

државно (изборно) такмичење 
5.000,00 дин Пловак, фидер, мушица и друге непоменуте дисциплине,  

осим за категорије млади и даме 

                                                            

Одлука 2.2.  Такмичари који имају сениорску лиценцу а желе да се такмиче и у категорији ветерана  имаће 
две такмичарске књижице и плаћаће такмичарске лиценце 3.000,00 дин (такмичарска лиценца за сениоре 
2.000,00дин + 1.000,00 дин. доплата за такмичарску лиценцу ветерана) 



3. Систем такмичења у 2015 години 

Након дискусије о предлозима  за промене у систему такмичења  Форум доноси следеће одлуке: 

Одлука 3.1. Државно (изборно) првенство за сениоре се одржава два пута три кола, Државно (изборно) 
првенство у фидер дисциплини се одржава два пута три кола, Државно (изборно) првенство за даме се 
одржава три пута два кола,  Државно (изборно) првенство за кадете  се одржава два пута два кола, за јуниоре 
У18 два пута три кола, за јуниоре У23 два пута три кола, шаранска прва лига се одржава у три кола, а шаранска 
друга лига уколико је буде у два кола. Прва (Мастер) лига у дисциплини пловак се одржава два пута три кола, 
Друга лига у дисциплини пловак се одржава два пута два кола, 

Одлука 3.2. Изузетно, ове године због одржавања Светског првенства за младе у нашој земљи дозвољава 
се лиценцирање КАДЕТА и могућност учествовања у изборном циклусу тих такмичара под лиценцом Савеза. 

Моле се све чланице да на својим територијама организују мини лиге такмичења. 

Одлука 3.3. Због предстојећег Светског првенства за младе које ће се одржати у Смедереву, а у циљу 
припреме стазе, сва такмичења на региону центар, републичком север, сва државна (изборна) првенства, 
Прва и Друга лига  закључно до 05.07.2015.год. одржаће се у Смедереву, уколико Форум не одлучи другачије.                    
За остала такмичења Форум ће одредити  стазе на којима ће се одржати  такмичења по извештају комисије. 

Одлука 3.4. Обавезно је учествовање осам клуба у систему такмичења, да би се могла извршити 
категоризација спортиста у тој дисциплини или категорији. 

Било је предлога о подели региона Југ на два региона, али ће се о томе разматрати на следећем састанку када 
се припреми сва потребна документација. 

Обзиром да је на дневном реду била тачка Систем такмичења, под овом тачком је припојена и тачка 9. 
Дневног реда - Нове дисциплине. 

Од почетка године било је заинтересованости од стране клубова и појединаца за формирање одређених 
категорија: мушичарење, black bass, лов са обале вештачким мамцима и за категорију ветерана у дисциплини 
пловак. Писаним путем и званично је стигао захтев од мушичарских секција клубова  који желе да направе 
Заједницу мушичарских клубова : Нишава из Ниша, Нера из Беле Цркве, Смуђ из Пожаревца и Нови Пазар из 
Новог Пазара. Пошто је ово већ трећи покушај да се формира мушичарска дисциплина за коју савез већ годинама 
плаћа чланарину Светској федерацији у износу од 950еура, Форум поздравља ову иницијативу . 

Одлука 3.5. Ове године ће се одржати такмичење у дисциплини мушичарење. Ова година је припремна и 
условна година у којој ће они показати своју озбиљност и заинтересованост, а финансирање од стране Савеза 
није обавезујуће. Систем такмичења одржаће се три кола у два дана (првог дана два кола, другог дана једно 
коло) најкасније до средине маја месеца. Морају имати лиценциране судије и најмање дванаест 
лиценцираних такмичара. 

Одлука 3.6. Ове године ће се одржати и Државно изборно првенство у категорији ветерана у дисциплини 
пловак. Такмичење ће се оджати једном у два кола и минималан број такмичара је дванаест. Они могу да се 
такмиче и у категорији сениора. 

Обавезују се сви чланови Савеза ( све организације), да поступају по Правилнику о важним датумима (за 
испуњавање обавеза према Савезу и пријаве клубове и такмичаре за такмичења). 

4. Календар такмичења  

Одлука 4.1.  На следећем састанку Форума, а након извештаја комисије донеће се одлука о  домаћинима 
такмичења. 

Одлука 4.2. Усвојен је предлог календара такмичења за 2015 годину 



ПРЕДЛОГ КАЛЕНДАРА ТАКМИЧЕЊА У ДИСЦИПЛИНАМА ПЛОВАК И ФИДЕР 2015  

П  O  J  E  Д  И  Н  A  Ч  Н  A Е  K  И  П  Н  А  MЕЂУНАРОДНА 
ТАКМИЧЕЊА 

Од До 

РЕГИОН -  РЕПУБЛИКА ИЗБОРНА ТРЕЋА ЛИГА  
 ДРУГА ЛИГА 

ПРВА ЛИГА 

    18.04. 19.04 
РЕГИОНАЛНА ПРВЕНСТВА 
ПЛОВАК: 

 
 

   25.04. 26.04. 

     02.05. 03.05. 
РЕПУБЛИЧКА ПРВЕНСТВА 
ПЛОВАК: СЕВЕР и ЈУГ 

 
 

   09.05. 10.05. 

МЕЂУ РЕГИОНАЛНА 
ПРВЕНСТВА – ФИДЕР 

ДРЖАВНО( ИЗБОРНО)                   
ДАМЕ 1,2 коло 

   16.05. 17.05. 

   ПРВА (МАСТЕР) ЛИГА   
1,2,3 kоло 

                22.05. 23.05. 24.05. 

  ДРУГА ЛИГА  
1,2 kоло 

   30.05. 31.05. 

    БАЛКАН.ПРВЕНСТВО  
DJP – FLY ( Bosna ) 

 30.05. 
(суб) 

31.05. 
(нед) 

 ДРЖАВНО(ИЗБОРНО) 
СЕНИОРИ 1,2,3 коло                 

   05.06. 
(пет) 

06.06. 
(суб) 

07.06. 
(нед) 

  ДРЖАВНО(ИЗБОРНО) 
 ФИДЕР 1,2,3 коло 

  12.06 13.06 14.06 

 ДРЖАВНО(ИЗБОРНО) 
 КАДЕТИ 1 и 2 коло 
ДРЖАВНО(ИЗБОРНО) 
ЈУНИОРИ  1,2 ,3 коло  

  19.06. 20.06. 21.06. 

    26.06. 27.06. 28.06. 
     ЕВРОП. ПРВЕНСТВО  

Zaslavi Belorusija 
>>> 27.06. 28.06. 

(ned) 
 ДРЖАВНО(ИЗБОРНО) 

 КАДЕТИ 3 и 4 коло 
ДРЖАВНО(ИЗБОРНО) 
ЈУНИОРИ  4,5 6 коло 

    03.07. 
 (пет) 

04.07. 
 (суб) 

05.07. 
(нед) 

 ДРЖАВНО(ИЗБОРНО) 
ВЕТЕРАНИ 1,2 коло 

     04.07. 05.07. 

    БАЛКАН. ПРВЕНСТВО 
DJP-PLOVAK /Slovenija 

10.07. 
(пет) 

11.07. 
(суб) 

12.07. 
(нед) 

    БАЛКАН. ПРВЕНСТВО 
DJP – CARP/Hrvatska 

10.07. 
(пет) 

11.07. 
(суб) 

12.07. 
(нед) 

    СВЕТСКО ФИДЕР 
Westdorpe - Holandija  

>>>>> 11.07. 12.07. 

      17.07. 18.07. 19.07. 
    СВЕТСКО КЛУПСКО 

Žilina – Slovacka  
>>>>> 25.07. 26.07. 

(нед) 

      31.07. 01.08. 02.08. 
    СВЕТСКО МЛАДИ 

Smederevo - Srbija 
>>>>> 07.08. 

(пет) 
08.08. 
(суб) 

    14.08. 15.08. 16.08. 
  ДРУГА ЛИГА  

3,4 коло 
  22.08. 23.08. 

    СВЕТСКО ДАМЕ 
Charleroi Canal-Belgija 

>>>>>> 29.08. 30.08. 

      29.08. 30.08. 
      05.09. 06.09. 
    СВЕТСКО СЕНИОРИ 

Radeče- Slovenija 
>>>>>> 12.09. 13.09. 

 ДРЖАВНО(ИЗБОРНО)  
 ДАМЕ 3,4 коло 

    19.09. 20.09. 

   ПРВА( МАСТЕР) ЛИГА  
4,5,6 коло 

 25.09. 26.09. 27.09. 

 
 

ДРЖАВНО(ИЗБОРНО) 
СЕНИОРИ 4,5,6 kolo 

   02.10. 03.10. 04.10. 

 ДРЖАВНО(ИЗБОРНО)  
ДАМЕ 5,6 коло 

  СВЕТСКО КАРП  
Caspe - Spanija 

>>>>> 08.10 09.10. 

 ДРЖАВНО(ИЗБОРНО) 
ФИДЕР 4,5,6 коло 

   09.10. 10.10. 11.10. 

  КУП СРБИЈЕ:   
Сениори, Млади, Даме, Фидер 

  17.10. 18.10. 



 

ПРЕДЛОГ КАЛЕНДАРА ТАКМИЧЕЊА У ДИСЦИПЛИН КАРП ( ШАРАНСКИ РИБОЛОВ 2015)  

П  O  J  E  Д  И  Н  A  Ч  Н  A Е  K  И  П  Н  А  MЕЂУНАРОДНА 
ТАКМИЧЕЊА 

Од До 

РЕГИОН -  РЕПУБЛИКА ИЗБОРНА ТРЕЋА ЛИГА  
 ДРУГА ЛИГА 

ПРВА ЛИГА 

    .  
 
 

  ПРВО КОЛО ЈЕЗЕРО ЧОНОПЉА 17.04. 19.04. 

 
 

  ДРУГО КОЛО ЈЕЗЕРО ПЕСКАРА Зрењанин 15.05. 17.05. 

 
 

  ТРЕЋЕ КОЛО ЈЕЗЕРО ПЕСКАРА Кикинда 12.07. 14.07. 

    СВЕТСКО КАРП  
Caspe - Spanija 

>>>>> 08.10 09.10. 

 

5. Међународна активност (финансирање, приоритети) 

Право одласка на светска и европска првенства имају следеће репрезентације: репрезентација дама, 
репрезентације кадета и јуниора У18 и У23, репрезентација сениора на Светско првенство и на Европско 
првенство, репрезентација у фидер дисциплини и репрезентација у шаранском риболову.                                              

 Приоритет имају сениори (јер су освајачи мадаља на Светском првенству 2014) и Млади (јер се такмичење 
одржава у нашој земљи). 

Предвиђена средства за одлазак свих репрезентација од стране Савеза су 4.000.000,00дин укључујући 
гардеробу. 

Потребна средства (оквирно) за одлазак свих наведених репрезентација  су око 63.500,00еура+ гардероба:  

Такмичење Број чланова 
експедиције 

Потребна 
средства 

Предвиђена 
средства ССРС 

Доплате и појединачне  
котизације  

Укупно 

СВЕТСКО У 14, У18, У23 
(МЛАДИ) СРБИЈА 

15 ТАКМ. 
9 ОРГ и  СТР.ТИМ 

1.500.000 - 1.600.000 
(12.000 еура). 

+ Тренинзи 

1.600.000,00 дин.   

СВЕТСКО ДАМЕ  
БЕЛГИЈА 

6 ТАКМ. 
3 ОРГ. и СТР.ТИМ. 

око 1.200.000 
(10.000 еура) 

383.333,33 дин. До 1.000,00 еура     

СВЕТСКО НАЦИЈЕ 
СЛОВЕНИЈА 

6 ТАКМ. 
3 ОРГ.и  СТР.ТИМ 

1.050.000 – 1.150.000 
(9.000 еура) 

1.000.000,00 дин.   

СВЕТСКО ФИДЕР 
ХОЛАНДИЈА 

6 ТАКМ. 
3 ОРГ. и СТР.ТИМ 

око   1.200.000 
(10.000 еура) 

383.333,33 дин. До 1.000,00 еура               

СВЕТСКО КАРП 
ШПАНИЈА 

8 ТАКМ. 
3 ОРГ и СТР.ТИМ 

1.300.000  - 1.400.000 
(11500 еура) 

250.000,00 дин.   

ЕВРОПСКО НАЦИЈЕ 
БЕЛОРУСИЈА 

6 ТАКМ. 
3 ОРГ. и СТР.ТИМ 

Око 1.300.000 
(11.000 еура) 

383.333.33 дин. До 1.000,00  еура.  

Гардероба и национална 
обележја 

71 55 е. по путнику  
 

   

  63.500 еура  + 
гардероба 

 Предвиђена средства ССРС за 2015. годину  су: 
4.000.000,00 дин. са гардеробом 

 

Присутни чланови Форума који су уједно и представници својих дисциплина и категорија се слажу са 
предложеним потребним средствима уз могуће мале корекције (у зависности од  раније резервације авионског 
превоза)  

Одлука 5.1. Приоритете у одласку и финансирању на Светска првенства имају репрезентација сениора  за 
одлазак на Светско првенство због освојене бронзане медаље на Светском првенству 2014.год. и 
репрезентације кадета и јуниора јер се Светско првенство за младе одржава у нашој земљи. Такмичари из 
ових репрезентација су ослобођени плаћања доплата. 



Одлука 5.2. Стручна служба Савеза послаће захтеве за изјашњавање о прихватању плаћања доплата које ће 
бити око 1.000,00 еура свим такмичарима који имају статус репрезентативаца.                                                                                     
Рок за одговоре је до 28.02.2015. Након тога, у зависности од интересовања селектори ће одлучити о избору 
репрезентације.                                                                                                                                                                                                               
Уколико се одустане од одласка неке репрезентације предвиђена новчана средства ће се прелити на остале. 

Моле се сви клубови који имају право учешћа на Светском клупском и Балканском првенству (ДЈП) да се 
благовремено изјасне о свом учешћу.  

6. Светско првенство за младе у Србији 2015 

До сада ниједан одржани састанак са представницима града и организационог одбора није био 
конструктиван. Инсистираћемо да се наредни састанак одржи најдаље до краја следеће недеље.  

Одлука 6.1. Заказати састанак Организационог одбора до краја наредне недеље.  

 

7. Конкурси 

Одлука 7.1. Расписује се конкурс за домаћина такмичења на стази коју буде одредила комисија Форума. 

Одлука 7.2. Расписује се конкурс за селектора репрезентације јуниора У23. 

Одлука 7.3. Расписује се конкурс за селектора репрезентације у  дисциплини карп. 

Одлука 7.4. Након понуђене оставке селектора дама Рајић Радише, Управни одбор ће одлучити о томе. 

Одлука 7.5. Расписује се конкурс за званичног добављача мамаца на Светском првенству за младе у 
Смедереву. 

Одлука 7.6. Расписује се конкурс за издавање простора на такмичарској стази за време Светског првенства 
за младе у Смедереву. 

8. Такмичења у 2015 

Одлука 8.1. Усвојене су све измене које је ФИПС-ед донео на редовном састанку а које постају саставни део 
наших Правилника.  

9.  Нове дисциплине 

Ова тачка дневног реда разматрана је под тачком 3. Систем такмичења у 2015.  

10.  Разно 

Поднет је извештај са одржане скупштине Шаранске асоцијације, на којој је изабран нови председник 
Владимир Радојичић и нови органи управљања. 

Састанак је завршен у 16 часова. 

Записничар                                                                                                  председник Форума 

__________________________                                                               _______________________ 

Јасмина Стојановић                                                                                      Млађа Ненадовић 

                                                      


