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ЗАПИСНИК СА РЕДОВНОГ ЗАСЕДАЊА ФОРУМА 

У суботу 21.јануара , са почетком у 11:00 у Крушевцу, одржан је заједнички састанак Управног одбора и Форума 

Савеза.  

Састанак је отворио председник Савеза Драган Бошковић.  

Предложен је дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице форума 
2. Чланарине, котизације, лиценце 
3. Систем такмичења у 2017 години 
4. Календар такмичења 2017 – година 
5. Међународна активност (финансирање, приоритети) 
6. Светско првенство у Стбији 2017 ветерани и хендикепирани 
7. Конкурси – за такмичарске стазе за домаћа такмичења 

     – за добављаче мамаца на Светском првенсту за ветеране и хендикепиране 

     – за издавање површина за риболовачки прибор и исхрану на Светском првенству за ветеране и 

хендикепиране такмичарске стазе за домаћа такмичења 

8. Правилници, Пословници, Протоколи 
9. Разно 
 
Усвојен је дневни ред. 
 

1. Усвајање записника са претходне седнице форума 

   Након краће дискусије  Записник са претходне седнице усвојен је једногласно. 

Одлука 1.1. Усвојен записник са претходне седнице одржане 18.10.2016.год. 

2. Чланарине, котизације , лиценце 

 Након краће дискусије одлучено је да се цене чланарина, котизација и лиценци не мењају и да остану на нивоу 
прошлогодишњих, осим износа чланске карте Савеза која сада износи 300,00 дин по риболовцу, и установљена 
је чланарина за придружене чланове у износу од 8.000,00дин ( они активношћу могу да пређу у редовне 
чланове, доплата је 4.000,00дин). 
Предложена је измена код котизација за изборна такмичења у дисциплини блек бас, да гласи котизација за 
државно екипно првенство  износу од 10.000,00дин 
Предложено је да доплатна тренерска лиценца износи 500,00 дин за сваку другу дисциплину. 
У случају ( у појединим дисциплинама) да  број издатих такмичарских лиценци не покрива трошкове  домаћих 
такмичења, разлика ће бити покривена средствима из котизација за изборна такмичења. 
 
Одлука 2.1. Форум предлаже УО да усвоји предложене  цене за чланарине, котизације, лиценце;               



                                                                                    

ЧЛАНАРИНЕ, КОТИЗАЦИЈЕ, ЛИЦЕНЦЕ 

 ДОСАДАШЊЕ ЦЕНЕ УСВОЈЕНЕ ЦЕНЕ напомена 

Чланарина- чланска карта Савеза 200,00 дин 300,00 дин По риболовцу 

Основна чланарина организације 12.000,00 дин 12.000,00 дин По чланици ССРС 

Чланарина – свака друга секција 6.000,00 дин 6.000,00 дин По секцији 

Чланарина – придружени чланови  8.000,00 Они активношћу могу да 
Пређу у редовне чланове 

Доплата је 4.000,00дин 

Котизација прва лига пловак 40.000,00 дин 40.000,00 дин  

Котизација друга лига пловак 30.000,00 дин 30.000,00 дин  

Котизација трећа лига пловак 15.000,00 дин 15.000,00 дин  

Разигравање за другу лигу пловак 10.000,00 дин 10.000,00 дин  

    

Котизација прва лига шаран 65.000,00 дин 65.000,00 дин  

Котизација друга лига шаран 20.000,00 дин 20.000,00 дин  

    

Котизација изборна такмичења  
(пловак, фидер, мушица, 

 лов пастрмке вештачким мамцем 
 са обале) 

  по такмичару 

5.000,00 дин 5.000,00 дин Сав приход иде у међународну  
активност или за покривање трошкова 

у домаћем такмичењу 
 

Котизација за Државно екипно првенство 
у дисциплини блек бас – по екипи 

 10.000,00 Сав приход иде у међународну  
активност или за покривање трошкова 

у домаћем такмичењу 
 

Лиценца судијска 3 и остале  кат. 1.000,00 дин 1.000,00 дин  

Лиценца судијска 2 кат. 1.500,00 дин 1.500,00 дин  

Лиценца судијска 1 кат. 2.000,00 дин 2.000,00 дин  

Доплатна судијска лиценца 500,00 дин 500,00 дин За сваку другу дисциплину 

    

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

Доплатна тренерска лиценца  500,00 дин За сваку другу дисциплину 

Лиценца такмичарска сениори, ветерани 2.000,00 дин 2.000,00 дин  

Лиценца такмичарска даме, јуниори 1.000,00 дин 1.000,00 дин  

Лиценца такмичарска кадети Без наплате Без наплате Обавезна је, али се не наплаћује 

    

    

Издавање легитимације-картице 300,00 дин 300,00 дин У било ком случају: промене клуба,  
                      категорије дисциплине, губљења или 

оштећте      оштећења картице 
   

 

3. Систем такмичења у 2017 години 

ФИПС-ед је 2015 усвојио измене  у  категоријама кадета и јуниора у погледу старосних граница , а оне код нас 
ступају на снагу ове такмичарске сезоне. Измене су следеће: 
Кадети У14 прелазе у кадете У15 
Јуниору У18 прелазе у јуниоре У20 
Јуниори У23 прелазе у јуниоре У25 
Дириговање такмичара код дама, кадета и јуниора вршиће се од другог кола на основу резултата од првог кола, 
а код сениора у дисциплини пловак и у дисциплини фидер вршиће се на основу прошлогодишњих резултата. 
6 такмичара у сектору је минималан број. 
Форум је након дискусије усвојио систем такмичења за 2017.годину без  промена осим код одређених 
дисциплина. 
 У дисциплини фидер сва такмичења одржаваће се у 4 сектора са по максимално 9 такмичара, и ово ће бити 
пробна година. 
  
Одлука 3.1. Форум предлаже УО да усвоји предложени систем такмичења за 2017. годину;      

                



                                                                                       

  СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА 
 

ДОСАДАШЊИ СИСТЕМ  
ТАКМИЧЕЊА 

УСВОЈЕНИ СИСТЕМ  
ТАКМИЧЕЊА 

ДРЖАВНО (ИЗБОРНО) КАДЕТИ У15 2 пута 2 кола 2 пута 2 кола 

ДРЖАВНО (ИЗБОРНО) ЈУНИОРИ У20 2 пута 3 кола 2 пута 3 кола 

ДРЖАВНО (ИЗБОРНО) ЈУНИОРИ У25 2 пута 3 кола 2 пута 3 кола 

ДРЖАВНО (ИЗБОРНО) ДАМЕ 3 пута 2 кола 3 пута 2 кола 

ДРЖАВНО (ИЗБОРНО) ВЕТЕРАНИ 2  пута 2 кола 2 пута 2 кола 

ДРЖАВНО (ИЗБОРНО) ХЕНДИКЕПИРАНИ  2 кола 

ДРЖАВНО (ИЗБОРНО) СЕНИОРИ 2 пута 3 кола 2 пута 3 кола 

ДРЖАВНО (ИЗБОРНО) ФИДЕР 2 пута 3 кола 3 пута 2 кола 

ДРЖАВНО (ИЗБОРНО) КАРП 4 кола 4 кола 

ДРУГА ЛИГА КАРП  2 кола 

ДРЖАВНО (ИЗБОРНО) МУШИЦА 7 кола у 4 дана  7 кола у 4 дана 

ДРЖАВНО (ИЗБОРНО) БЛЕК БАС  3 пута 2 кола 3 пута 2 кола 

ДРЖАВНО (ИЗБОРНО) ВЕШТАЧКИ МАМЦИ СА 
ОБАЛЕ 

 2 пута 2 кола 

ПРВА ЛИГА ПЛОВАК 2 пута 3 кола 2 пута 3 кола 

ДРУГА ЛИГА ПЛОВАК 2 пута 2 кола 2 пута 2 кола 

ПРВА ЛИГА ФИДЕР (КУП) 2 кола 2 кола 

 

4. Календар такмичења  

У овој години нас очекује велики број такмичења и на домаћем и на међународном плану. 
 

Одлука 4.1. Форум предлаже УО да усвоји предложени календар такмичења за 2017 годину;                                                                                                                     

                                                                      Календар такмичења је у прилогу 

 

5. Међународна активност (финансирање, приоритети) 

 Предвиђена средства за одлазак свих репрезентација од стране Савеза су 3.000.000,00 дин укључујући 
гардеробу.   Потребна средства (оквирно) за одлазак свих наведених репрезентација  су око  12.000.000,00  дин. 

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) .                                              У прилогу предлог финансијског плана за   међународна такмичења                              

Одлука 5.1  До следећег састанка Форума  проверити изводљивост одласка репрезентација на 
међународна такмичења и одредити које ће репрезентације учествовати на међународним 
такмичењима  и то је задатак за стручно и тренерско тело.. 

6. Светско првенство у  Србији 2017 ветерани  хендикепирани 

Припреме око организације Светског првенства за ветеране и хендикепиране теку по већ утврђеном плану. 
Одлука 6.1. Почети са формирањем судијског тима који ће бити на Светском првенству;    

7. Конкурси 

Одлука 7.1  Форум предлаже УО да распише конкурс за такмичарске стазе за домаћа такмичења на 
основу календара такмичења;                                                                                                                                                                                                                       
Одлука 7.2 Форум предлаже УО да распише конкурс за званичног добављача мамаца за време Светског 
првенства ветерани и хендикепирани  – Кањижа;                                                                                                                                                   
Одлука 7.3 Форум предлаже УО да распише  конкурс за издавање површина за риболовачки прибор и 
исхрану на Светском првенству за ветеране и хендикепиране – Кањижа. 

                                                                                                                                   У прилогу се налазе Конкурси 



8. Правилници, Пословници, Протоколи 

Крајем године је била расписана јавна расправа  о Правилима и Правилницима Савеза. Нажалост јавио се мали 
број  чланова са конкретним предлозима.  
До сада су урађена три Правилника: Правилник о спортским приредбама и такмичењима, Правилник о 
условима и начину  учлањења и продужења чланства у Савезу, Дисциплински правилник Савеза. Потребно је да 
се уради још велики број ПРавилника, али оно што је најважније у што краћем року урадити Правилник 
такмичења у свим дисциплинама.  
Све дисцилине имају рок 7 дана од данашњег дана да доставе  Правилнике такмичења у својим дисциплинама 
како би се на наредној седници Форума  исти усвојили.  
. 
Одлука 8.1 Форум предлаже УО да усвоји Правилник о спортским приредбама и такмичењима Савеза 
спортских риболоваца Србије 
Одлука 8.2 Форум предлаже УО да усвоји Правилник о условима и начину учлањења и продужења чланства 
у Савезу спортских риболоваца СРбије 
Одлука 8.3 Форум предлаже УО да усвоји Дисциплински правилник 
Одлука 9.4 Форум доноси одлуку да све дисциплине доставе Правилнике такмичења у својим 
дисциплинама у року 7 дана од данашњег дана. 

. 

8.  Разно 

     Под тачком разно није било дискусије.  

 

Састанак је завршен у 14:00 . 

    Записничар                                                                                              председник Форума 

Јасмина Стојановић                                                                                      Александар Краусовић 




