
ПРAВИЛНИК О СПОРТСКИМ АКТИВНОСТИМА И 
КРИТЕРИЈУМИМА КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ  СПОРТСКИХ 

РИБОЛОВНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (КЛУБОВА) 
Члан 1. 

Овим Правилником прописују се критеријуми и категоризација спортских риболовних 
организација (клубова) у даљем тексту организације, у Републици Србији. 

 
Члан 2. 

На основу члана 3. Закона о спорту, спортске активности јесу сви облици физичке и умне 
активности који, кроз неорганизовано или организовано учешће, имају за циљ изражавање или 
побољшање физичке спремности и духовног благостања, стварање друштвених односа или 
постизање резултата на такмичењима свих нивоа .  

На основу члана 120. став 2. тачка 3) Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 24/11), 
члана 2. Правилника о спортским гранама од посебног значаја за Републику Србију, спортска 
грана од посебног значаја за Републику Србију је спортски риболов. 

На основу члана 120. став 2. тачка 1) Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 24/11), 
члана 2. Правилника о националним гранским спортским савезима преко којих се остварује општи 
интерес у области спорта у Републици Србији, општи интерес у спортској грани - спортски риболов  
у Републици Србији остварује се преко националног гранског спортског савеза - Савеза спортских 
риболоваца Србије. 

Под спортским активностима Савеза спортских риболоваца Србије,подразумевају се све 
активности  организација, везане за своје чланство уопште (клупска активност), као и за 
такмичарске активости у појединачној и екипној конкуренцији.   

На основу члана 13 Статута Савеза: 
01. Организације  у обављању спортских активности и спортских делатности, нарочито се 

ангажују на афирмацији спортског духа, подстицању фер плеја, унапређењу васпитно-
образовног и стручног рада у спорту; подстицању и афирмацији добровољног рада у спорту, 
борби против лажирања, сузбијању насиља и допинга у спорту. 

02. Организације остварују своје циљеве и обављају спортске активности и делатности у складу 
са законом, Правилницима Савеза,  својим општим актима, потврђеним конвенцијама у 
области спорта и принципима утврђеним у документима међународних организација чија је 
чланица Република Србија. 

03. Организације су обавезне  да обезбеде да бављење спортом буде хумано, слободно и 
добровољно, здраво и безбедно, у складу са природном средином и друштвеним 
окружењем, фер, толерантно, етички прихватљиво, одговорно, независно од злоупотреба и 
циљева који су супротни спортском духу и доступно свим грађанима под једнаким условима 
без обзира на узраст, ниво физичких способности, степен евентуалне инвалидности, пол и 
друго лично својство. 

04. Организације  успостављају односе са спортистима и спортским стручњацима у складу са 
Законом о спорту и Правилницима Савеза. 

 

Поред свих наведених активности, организације су дужне да развијају следеће активности:  
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01. подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све( рекреативног спорта ), односно 
бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и oсоба са инвалидитетом; 

02. изградња, одржавање и опремање спортских такмичарских стаза, набавка спортске опреме 
и реквизита; 

03. организација и реализација спортских такмичења од посебног значаја за Републику; 
04. спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима; 
05. учешће спортских организација на светским и балканским клупским такмичењима и учешће 

њихових појединаца у репрезентацијама Србије на Светским, Европским и Балканским 
такмичењима; 

06. предшколски и школски спорт ( рад школских спортских секција и друштава, општинска, 
градска и међуопштинска школска такмичења и др.); 

07. унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско- здравственог 
образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање; 

08. спречавање негативних појава у спорту; 
09. едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему 

спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и 
делатностима, о риболову уопште, законским одредбама везаним за риболов, кодексима 
понашања, еколошком бонтону, заштити животне средине  ..... 

10. периодична тестирања, сакупљање података , евиденције риболоваца и дистрибуција 
релевантних информација и материјала за адекватно задовољавање потреба грађана у 
области спорта, риболова уопште и издавање спортских и еколошких публикација. 

Члан 3. 
Критеријуми категоризације организација, утврђени су на основу спортских резултата, 

спортских активности, броја лиценцираних такмичара и броја дисциплина и категорија: 

1. ГРУПА 
– организација која учествује на међународним званичним такмичењима ( Светско          

клупско првенство, Дунавско јадрански куп, Балканско првенство и друга међународна          
такмичења која признаје Савез спортских риболоваца Србије),  

– организација која оствари пласман до 3. места у првој (мастер) лиги,  
– организација чији такмичари у оквиру репрезентација наступају на међународним   

такмичењима. 
– организација која има најмање 15 лиценцираних такмичара свих дисциплина и категорија. 
 

2. ГРУПА 
– организација која учествује у првој (мастер) лиги,  
– организација која оствари пласман до 3. места у другој лиги,  
– организација чији такмичари остваре пласман од 1 до 10 места, наступајући на изборним 

појединачним такмичењима у било којој категорији или дисциплини. 
– организација која има најмање 12 лиценцираних такмичара свих дисциплина и 

категорија. 
 

3. ГРУПА 
– организација која учествује у другој лиги,  
– организација која оствари пласман до 3. места на Купу Србије у било којој дисциплини 

или  категорији,  
– организација чији такмичари наступају на зонским и (или) републичким појединачним 

такмичењима у свим категоријама и дисциплинама. 
– организација која има најмање 8 лиценцираних такмичара свих дисциплина и категорија. 
4. ГРУПА 
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– организација која учествује на Купу Србије у било којој дисциплини или категорији,  
– организација која оствари пласман до 3. места учествујући на куповима који су 

одобрени од  стране Савеза или су то РПТ турнири,  
– организација чији такмичари наступају на општинским појединачним такмичењима у 

свим категоријама и дисциплинама. 
– организација која има најмање 5 лиценцираних такмичара свих дисциплина и 

категорија. 
 

5. ГРУПА 
– организација која учествује на куповима који су одобрени од стране Савеза или су то РПТ 

турнири,  
– организација чији такмичари наступају на клупским појединачним такмичењима у свим 

категоријама и дисциплинама. 
 

6. ГРУПА 
– организација која учествују на пријатељским куповима,  
– организација чију структуру и функционисање чине разни спортски подсистеми: 

предшколски и школски спорт, раднички спорт, рекреативни спорт, спорт за све, спорт  
хендикепираних лица. 

 

7. ГРУПА 
– активна организација без такмичарске и клупске активности. 

 

Члан 4. 
Организација која оствари право на 1, 2, 3 и 4 категорисану групу, сматра се да има спортске 

активности.  
Организација која оствари право на 5 и 6 групу сматра се да има спортске активности, ако 

поред наведених активности има и три лиценцирана такмичара из било које категорије и 
дисциплине, и (или)лиценциране такмичаре у најмање две категорије или дисциплине.  

Организација која оствари право на 7 групу сматра се да има спортске активности, ако 
поред наведених активности има и два лиценцирана такмичара из било које категорије и 
дисциплине и (или) лиценциране такмичаре у најмање две категорије или дисциплине. Ово не 
сме да понови следеће године, јер у том случају губи право на категоризацију спортских 
активности.  

Члан 5. 
Организација која оствари право за одређену категорисану групу, ту групу задржава у 

периоду од две године, под условом да због смањења спортских активности не падне за две 
категорисане групе. Уколико се то деси, она добија нову(нижу) категорисану групу спортских 
активности. 

Организација која оствари право на више категорисаних група, задржава право на боље 
категорисану  групу. 

Члан 6. 
Организација учесник Прве и друге лиге мора да има најмање 2 (два) лиценцирана 

такмичара млађих категорија. 
Члан 7. 

Организација је обавезна да испуњава обавезе чланства у Савезу Статута Савеза и 
Правилника Форума и Правилника одређених дисциплина. 

Организација губи одређену категорисану групу спортских активности, уколико не испуњава 
обавезе из Статута Савеза. На овај начин организација губи чланство у Савезу . 

Члан 8. 



  

 
  

4 

Организација, која није категорисана или се појави као нова у интервалу између два 
ажурирања Правилника и својом организацијом и активностима испуни критеријуме из члана 3. 
овог Правилника, категорише се у 7.групу, на основу одлуке Управног одбора Савеза спортских 
риболоваца Србије. 

Члан 9. 
Измене и допуне овог Правилника ажурира Савез спортских риболоваца Србије сваке две 

године.     
Савез спортских риболоваца Србије обавезан је да овај Правилник донесе до краја 

календарске године у којој се доноси. 
Изменом Правилника, ради се поновна категоризација у складу са тим Правилником. 

Члан 10. 
Овај Правилник, ступа на снагу одмах по усвајању. 
03.02.2018. 

Председник 
САВЕЗА СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ 

Драган Бошковић,с.р 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


