
 
Милована Миловановића 4/1 Београд                        

Бр  33 /17 од 21.01.2017. године                                    

 ПРАВИЛНИК                                                                                                                    
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УЧЛАЊЕЊА И ПРОДУЖЕЊА 

ЧЛАНСТВА У САВЕЗУ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА  СРБИЈЕ  

I - ЧЛАНСТВО У САВЕЗУ 
 

САВЕЗ је надлежни национални грански спортски савез у грани спорта - спортски 

риболов, као највиши облик удруживања у Републици Србији. 

САВЕЗ може у чланство примити само организацију у области спорта која је у 

систему спорта, успостављеном статутом Савеза - односно која је у непосредном или 

посредном чланству САВЕЗА. 

САВЕЗ и његови чланови функционишу као јединствен систем риболовног спорта у 

Србији.  

Организација и рад чланова САВЕЗА уређује се њиховим статутима и спортским 

правилима, у складу са законом и спортским правилима САВЕЗА. 

Чланство у САВЕЗУ не може се преносити. 

Чланови САВЕЗА своја права у међународним спортским организацијама остварују 

искључиво преко САВЕЗА. 

  Члан САВЕЗА не може бити риболовна организација, територијални риболовни 

савез или дисциплински сродни савез који је члан неког другог националног 

риболовног савеза или конкурентског савеза који обавља своју делатност на читавој 

територији републике Србије. 

II - ВРСТЕ (КАТЕГОРИЈЕ) ЧЛАНОВА У САВЕЗУ 
 

САВЕЗ има следеће врсте (категорије) чланова:  

А) СТАЛНИ (РЕДОВНИ) 1)  спортске риболовне организације; (удружења 

спортских риболоваца, спортска риболовачка друштва, спортски риболовачки клубови, 

организације спортских риболоваца, општинске организације спортских риболоваца, 

риболовачки клубови. 2)  територијални риболовачки савези и(или)асоцијације. 

3)  риболовно дисциплински сродни савези, заједнице клубова и секција и 

(или) асоцијације из следећих дисциплина: Пловак; Фидер; Шаран; Кастинг (бацачки 

риболовни спорт); Пастрмка; Грабљивице (са обале и из чамца); Блек бас; Мушица; 

Морски риболов; Подводни риболов; риболов на леду и др.  



Б) ПРИДРУЖЕНИ ЧЛАНОВИ  

        Придружени чланови САВЕЗА могу да постану спортске организације које немају 

такмичарску активност и континуирано не учествују у систему такмичења. Овакве 

спортске организације могу постати стални редовни чланови, пријавом и лиценцирањем 

њиховог такмичара.                                           

        Придружени чланови САВЕЗА могу да постану друге заинтересоване и сродне 

организације и институције које по свом карактеру и друштвеном положају доприносе 

убрзаном расту и развоју  риболова, организацији спортских риболоваца, рибарства, 

као и еколошким настојањима у области рада САВЕЗА. 

В) ПОЧАСНИ ЧЛАНОВИ 

За почасног члана, одлуком Управног одбора САВЕЗА, може бити именовано 

свако лице које има посебне заслуге за рад САВЕЗА или чије чланство у САВЕЗУ је од 

посебног интереса за остваривање циљева САВЕЗАа и ако приложи писану изјаву да у 

потпуности прихвата Статут и опште акте САВЕЗА и надлежност Арбитражног суда за 

коначно решавање свих спорова у које је укључено, у складу са Статутом САВЕЗА. 

Г) ПОСРЕДНИ ЧЛАНОВИ (риболовци) 

       Посредни чланови САВЕЗА су спортско рекреативни риболовци Републике преко 

својих спортских риболовних организација који су чланови САВЕЗА. 

        Сва друга физичка лица су посредни чланови САВЕЗА преко чланства у органима и 

радним телима САВЕЗА или чланова САВЕЗА; преко запослења, стручног ангажовања 

или вршења службених дужности у САВЕЗУ или члановима САВЕЗА.. 

III - УСЛОВИ ЗА УЧЛАЊЕЊЕ 
 

       III- 1) СПОРТСКЕ РИБОЛОВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

        Спортска риболовна организација може постати члан САВЕЗА уколико напише 

молбу за пријем, потпише ПРИСТУПНИЦУ, приложи све тражене документе и уколико 

испуни услове: 

 да је регистрована у складу са законом; 
 да њени циљеви одговарају циљевима САВЕЗА;              
 да је статут организације у складу са Статутом САВЕЗА;  
 да испуњава законом и подзаконским актима као и општим актима САВЕЗА 

прописане услове за обављање спортских активности и делатности; 
 да ефективно остварује надлежности утврђене Законом о спорту; 

 

        Управни одбор САВЕЗА је дужан да прими у чланство спортску риболовну 

организацију у року од 60 дана од дана подношења уредног захтева за пријем у 

чланство, ако су испуњени сви услови и ако је њен Статут у складу са статутом САВЕЗА. 

III - 2) ТЕРИТОРИЈАЛНИ РИБОЛОВНИ САВЕЗИ 

Територијални риболовни савез може да буде члан САВЕЗА.  

Организације у области спорта са одређене територије које су уписане у надлежни 

регистар и испуњавају услове за обављање спортских активности и делатности 

прописане Законом о спорту удружују се, ради уређивања и остваривања спортских 

питања од заједничког интереса у територијални спортски савез за аутономну 

покрајину, јединицу локалне самоуправе и градску општину; 



 

Услови које територијални риболовни савез мора да испуни  да би био члан 

САВЕЗА спортских риболоваца Србије: 

- мора да буде територијално уобличен;  

- мора да има најмање пет чланова; 

- мора да добије позитивну оцену целисходности оснивања и рада од Форума 

САВЕЗА спортских риболовцаца Србије. 

Територијални спортски савези, чланови САВЕЗА остварују циљеве и обављају 

послове утврђене Законом о спорту и овим Статутом и својим Статутом. 

Савез пружа територијалним спортским савезима помоћ у раду. 

        Територијални спортски савези, чланови САВЕЗА су дужни да приме у чланство 

организацију у року од 60 дана од дана подношења уредног захтева за пријем у 

чланство, ако је њихов статут у складу са статутом тог савеза. 

        Територијални спортски савези, чланови САВЕЗА, могу у чланство примити само 

организацију која је у систему спорта успостављеном статутом Савеза, односно која је 

стални (редовни) члан Савеза.  

        САВЕЗ је обавезан да предузме активности, укључујући и усвајање обавезујуће 

статутарне одредбе, којима ће обезбедити да се организације из њихове надлежности 

са одређене територије учлане у одговарајући територијални риболовни савез. 

Територијални спортски савези могу се регионално повезивати ради реализације 

заједничких програма и пројеката и остваривања заједничких циљева. 

Територијални спортски савез, члан САВЕЗА обавезан је да ефективно остварује 

своје надлежности утврђене чланом 138.став 5 Закона о спорту и да омогући Савезу 

надзор и увид у сва документа и активности везане за одобравање и реализацију 

програма, односно пројеката који се финансуирају из јавних прихода у јединици 

локалне самоуправе. 

        III -  3) РИБОЛОВНО ДИСЦИПЛИНСКИ СРОДНИ САВЕЗИ (ЗАЈЕДНИЦЕ 

КЛУБОВА И СЕКЦИЈА У ОДРЕЂЕНОЈ РИБОЛОВНОЈ ДИСЦИПЛИНИ) 

САВЕЗ предузима сталне активности на развоју свих спортских дисциплина које 
припадају грани спорта за коју је регистрован - спортски риболов, као и мере на 
обједињавању свих организација и лица из гране спорта коју репрезентује, 
укључујући и усвајање одговарајућих статутарних одредби. 

 

  Риболовно дисциплински сродни савези могу да буду чланови САВЕЗА. 

Риболовно дисциплински сродни савези, чланови САВЕЗА остварују циљеве и 

обављају послове утврђене Законом о спорту, овим Статутом и својим Правилницима о 

раду одређене дисциплине. 

        Захтев за пријем нове дисциплине (секције) у чланство САВЕЗА подноси се у 

писаној форми Управном одбору САВЕЗА. 

 

 



Уз захтев за пријем у чланство прилаже се: 

1. Одлука Управног одбора подносиоца захтева - ОРГАНИЗАЦИЈЕ (клуба) о 

формирању секције (дисциплине); 

2. Извештај о активностима у претходној години  и план активности за наредну 

годину. 

САВЕЗ пружа риболовно дисциплински сродним савезима помоћ у раду. 

        Риболовно дисциплински сродни савези, чланови САВЕЗА су дужни да приме у 

чланство организацију (или секцију те организације) у року од 60 дана од дана 

подношења уредног захтева за пријем у чланство, ако су испуњени сви услови за 

учлањење или продужење чланства. 

Риболовне организације и(или) секције риболовних организација из одређене 

риболовне дициплине  могу да се удружују у оквиру САВЕЗА, ради уређивања и 

остваривања спортских питања од заједничког интереса у риболовно дисциплински 

сродни савез као ЗАЈЕДНИЦЕ КЛУБОВА и(или) СЕКЦИЈА  следећих дисциплина: Пловак; 

Фидер; Шаран; Кастинг (бацачки риболовни спорт); Пастрмка; Грабљивице (са обале и 

из чамца); Блек бас; Мушица; Морски риболов; Подводни риболов; риболов на леду и 

др.  

       Уколико риболовна организација има више секција, она мора донети одлуку свог 

надлежног органа за оснивање секције сваке појединачне риболовне дисциплине.   

        Риболовно дисциплински сродни савези, чланови САВЕЗА, могу у чланство 

примити само организацију (или секцију те организације), која је у систему спорта 

успостављеном статутом Савеза, односно која је стални (редовни) члан САВЕЗА.  

IV - ПРИЈЕМ НОВИХ ЧЛАНОВА  

 

Молба за пријем у чланство САВЕЗА подноси се у писаној форми Управном одбору 

САВЕЗА. 

Уз молбу за пријем у чланство и потписану ПРИСТУПНИЦУ прилаже се: одлуку о 

удруживању у САВЕЗ, копија свог статута, копија решења о упису у регистар код 

надлежног државног органа, попуњен упитник за Књигу чланова, попуњена 

приступница, изјава о надлежности Арбитражног суда, изјава о прихватању Статута и 

општих аката САВЕЗА, списак чланова, докази о испуњености других услова за пријем у 

чланство у складу са овим Статутом и остала документација из Протокола о пријему 

чланова. 

О пријему у чланство САВЕЗА одлучује Управни одбор САВЕЗА, у  року од шездесет 

дана од дана подношења уредног захтева за пријем у чланство. 

У случају одбијања молбе за пријем у чланство, подносилац молбе може поднети 

жалбу Сталном арбитражном суду, чија одлука је коначна. 

У случају да је прихваћена молба за пријем у чланство, подносилац молбе је дужан 

да уплати САВЕЗУ уписнину одређену одлуком Управног одбора Савеза и годишњу 

чланарину, у року од 15 дана од пријема обавештења о пријему у чланство, а у 

супротном се сматра да је одустао од чланства у САВЕЗУ. Права члана САВЕЗА се 

почињу остваривати од дана уплате уписнине и чланарине. 

 



 

 

V. - ПРОДУЖЕЊЕ ЧЛАНСТВА СТАРИХ ЧЛАНОВА 
 

ПРОДУЖЕЊЕ ЧЛАНСТВА СТАРИХ ЧЛАНОВА се врши сваке године, најкасније до 

почетка фебруара месеца.   

Члан Савеза спортских риболоваца Србије, на обрасцу "ЗАХТЕВ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ 

ЧЛАНСТВА ЗА ПРЕДВИЂЕНЕ АКТИВНОСТИ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ", попуњава 

тражене податке. Образац је објављен на сајту савеза. 

У овом обрасцу, набрајају се основне активности организације у претходној 

години, уписују се евентуалне измене података и ту се набрајују активности 

дисциплина и категорија у наступајућој такмичарској години.  

Организација (клуб) је дужна да обавести САВЕЗ о њиховим одлукама за активне 

секције (дисциплине), или за оне секције (дисциплине) које у наредној години више 

неће бити активне.    

На основу овог попуњеног обрасца, Стручна служба Савеза, исписује рачун са основном 

чланарином и чланаринама секција за наступајућу такмичарску годину. 

Управни одбор САВЕЗА, на предлог Форума прописује годишњу чланарину. 

ЧЛАН је дужан да плати годишњу чланарину и чланарину за своје секције у року 

од 15 (петнаест) дана од добијања рачуна. 

Уколико ЧЛАН не уплати годишњу чланарину, суспендују му се права одлучивања 

у органима САВЕЗА и на учествовање на такмичењима и другим активностима у 

организацији  

Општим актима чланова САВЕЗА мора бити обезбеђено право на жалбу на одлуку 

органа чланова САВЕЗА којом је одлучивано о правима и обавезама чланова САВЕЗА, 

осим ако је за доношење одлуке надлежан Арбитражни суд у складу са Законом о 

спорту и овим Статутом. 

VI - ФОРМИРАЊЕ НОВЕ СЕКЦИЈЕ (ДИСЦИПЛИНЕ) 
 

        Свака спортска организација, може у оквиру својих активности оформити 

нову секцију( дисциплину). 

        Уколико риболовна организација има више секција, она мора донети одлуку свог 

надлежног органа за оснивање секције сваке појединачне риболовне дисциплине.   

ОРГАНИЗАЦИЈЕ (КЛУБОВИ), који су чланови САВЕЗА а које формирају нову секцију 

(дисциплину) дужне су да поднесу захтев за пријем нове секције (дисциплине) у САВЕЗ. 

        Захтев за пријем нове секције у чланство САВЕЗА подноси се у писаној форми 

Управном одбору САВЕЗА. 

САВЕЗ пружа риболовно дисциплински сродним савезима помоћ у раду. 

         

         



      

        Риболовни дисциплински сродни савези и(или) асоцијације, за своје 

функционисање, морају да имају најмање пет(5) сталних (редовних) чланова САВЕЗА. 

        Риболовно дисциплински сродни савези, чланови САВЕЗА, могу у чланство 

примити само организацију (или секцију те организације), која је у систему спорта 

успостављеном овим статутом, односно која је стални (редовни) члан САВЕЗА.  

        Да би се покренула иницијатива за оснивање Риболовно дисциплински сродног 

савеза и(или) асоцијације, мора да има најмање пет (5) редовних чланова САВЕЗА. 

        Да би се активирало и одржавало такмичење на националном нивоу у одређеној 

дисциплини , мора бити најмање осам (8) организација (клубова) или секција 

риболовних организација, чланова САВЕЗА. Поред тога потребно је да у систему 

такмичења буде најмање 12 појединаца (такмичара-ки).       

Риболовни дисциплински сродни савези и(или) асоцијације, за своје функционисање, 

морају да имају најмање пет(5) сталних (редовних) чланова САВЕЗА. Уколико тај број 

падне испод 5, гаси се њихова активност.  

 

      САВЕЗ  СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ 

                          21.јануар 2017 године 
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