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ПОЈАШЊЕЊЕ НЕКИХ ПОЈМОВА КОЈИ СЕ КОРИСТЕ 

 

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; 

СПОРТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ  -  јесу делатности којима се обезбеђују услови 
за обављање спортских активности, односно омогућава њихово обављање, а 
нарочито: организовање учешћа и вођење спортских такмичења, укључујући 

и међународна такмичења, обучавање за бављење спортским активностима и 
планирање и вођење спортских активности; спортско суђење; организовање 
спортских припрема и спортских приредаба; обезбеђење и управљање 
спортском опремом и објектима; стручно образовање, оспособљавање, 

усавршавање и информисање у области спорта; научноистраживачки и 
истраживачко-развојни рад у спорту; пропаганда и маркетинг у спорту; 

саветодавне и стручне услуге у спорту; спортско посредовање, организовање 
пословања организација у области спорта; 

СПОРТСКА РЕКРЕАЦИЈА - (рекреативни спорт, спорт за све, масовни 
спорт) јесте област спорта која обухвата добровољно бављење физичким 
вежбањем, односно спортским активностима ради одмора, освежења, забаве, 
унапређивања здравља или унапређивања сопствених резултата и ради 
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задовољења потреба за кретањем, игром и дружењем, у свим сегментима 
становништва; 

ВРХУНСКИ СПОРТ -  јесте област спорта која обухвата спортске 

активности које за резултат имају изузетне (врхунске) резултате и спортске 
квалитете; 

СПОРТ ДЕЦЕ - јесте организован облик физичког вежбања, односно 
спортских активности, усклађен са антрополошким карактеристикама дечјег 
узраста; 

СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА - јесте организација која се оснива ради 

обављања спортских активности и спортских делатности, у складу са овим 
законом; 

СПОРТСКА РИБОЛОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА - јесте матично удружење, 
удружење, спортска организација,   

СПОРТИСТА - јесте лице које се бави спортским активностима 
ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА -  јесте свако правно лице и 

предузетник које се бави организовањем спортских активности и обављањем 

спортских делатности у складу са законом 
ЧЛАН САВЕЗА  - јесте спортска организација, територијални риболовни  

савез, дисциплински сродни савез, самостални професионални спортиста, 
савез и стручно и друго удружење у риболовном спорту које је уписано у 
надлежни регистар и испуњава услове за обављање спортских активности и 
делатности прописане Законом о спорту, а који је удружен у САВЕЗ. 

СПОРТСКА СЕКЦИЈА - јесте организациона јединица спортске 
организације која окупља спортисте из одређене дисциплине; 

СПОРТСКА ЕКИПА - јесте организациона јединица спортске организације 
која окупља спортисте и спортске стручњаке из одређене дисциплине који 
учествују у одређеном рангу такмичења које организује надлежни 

национални грански спортски савез; 
КЛУБ - спортска организација која има такмичарску активност или 

организација чије секције учествују у систему такмичења Савеза. 
НАЦИОНАЛНИ СПОРТСКИ САВЕЗ - јесте спортски савез (грански за 

област спорта или територијални) чији су циљеви, задаци и деловање у 
области спорта усмерени на територију Републике Србије и који је отворен за 
учлањење лица са територије Републике Србије; 

СПОРТСКА ПРИРЕДБА - јесте одређени, плански припремљен и 
спроведен, временски ограничен спортски догађај, за који постоји јавни 

интерес и на којем учествује више спортиста; 
СПОРТСКО ТАКМИЧЕЊЕ - јесте спортска приредба која се одвија према 

унапред утврђеним и познатим спортским правилима, која могу бити опште 

важећа за конкретну грану спорта или само за конкретну спортску приредбу и 
чији је циљ, којем сваки учесник тежи, или победа противника или постизање 
извесног унапред одређеног спортског резултата; 

СПОРТСКА ПРАВИЛА - јесу правила утврђена општим актима надлежних 
националних спортских савеза, којима се уређује обављање спортских 
активности и делатности и остваривање утврђених спортских циљева; 

СУДИЈСКО ТЕЛО - јесте облик организовања и рада у САВЕЗУ, које 
разматра питања из свог делокруга рада и даје предлоге за побољшање 
услова рада судија, прави спискове судија и врши делегирање судија и 
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делегата за такмичења, одређује судијске категорије; 
 

ИНСТРУКТОРСКИ ТИМ - јесте облик организовања и рада у СУДИЈСКОМ 

ТЕЛУ, који ради све послове око стицања категорије за судију и провере 
знања; 

СТРУЧНО И ТРЕНЕРСКО ТЕЛО - јесте облик организовања и рада у 
САВЕЗУ, које разматра питања из свог делокруга рада и даје предлоге за 
побољшање услова рада тренера, одређује услове обављања стручног рада у 
спортским организацијама, прави планове и спискове селектора и тренера за 

међународна такмичења; 
СТРУЧНИ ТИМ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ - јесте део руководства репрезентације 

који се бави свим спортским делатностима везаним за избор, припрему и 
учешће репрезентација; 

СЕЛЕКТОР РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ  - јесте вођа стручног тима репрезентације 
која се бави свим спортским делатностима везаним за избор, припрему и 

учешће репрезентација; 

ТРЕНЕР РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ - јесте део стручног тима репрезентације који 
омогућава да се припреме и такмичења одвијају у најбољем реду и  да сами 
такмичари на припремама, тренинзима и такмичењима покажу завидну форму 
иу увежбаност 

ТРЕНЕР - јесте стручно лице у спортској организацији(клубу); 
ТАКМИЧАРСКИ РЕГИОН - јесте риболовна територија, која је 

територијално уобличена, а која покрива такмичарске зоне са свим 
риболовним организацијама (клубовима) са те територије. 

ТАКМИЧАРСКА ЗОНА - јесте риболовна територија, која је територијално 
уобличена, а која покрива све риболовне организације (клубове) са те 
територије. 

ТАКМИЧАРСКИ АКТИВНА ДИСЦИПЛИНА - јесте риболовна дисциплина 
коју одобри Управни одбор, а која испуњава све услове за одржавање 

такмичења и која по одобрењу Управног одбора, одржава такмичења по 
Правилники такмичења у тој дисциплини, Правилнику Форума и осталим 
Правилницима САВЕЗА; 

Термин ПРВЕНСТВО  се користи за једно МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ (без 
обзира да ли је Европско  или Светско првенству у било којој дисциплини и 
категорији. 

Термин ЕКСПЕДИЦИЈА се користи за све путнике који иду 

(Репрезентативци, Стручни и Организациони тим, Пратиоци), за превозна 
средства, опрему , смештај и исхрану  везано  за  то ПРВЕНСТВО од самог 
поласка па до повратка у земљу.  

Термин ПРИПРЕМЕ  подразумевају временски период пре самог 
такмичења (обично је то 5 дана - за младе 4  дана), на води где се одржава 
првенство. 

Термин РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА (РЕПРЕЗЕНТАТИВНА ЕКИПА) се користи за 
све такмичаре – репрезентативце учеснике Светског или Европског 
првенства. 

Термин ТИМ(ПАР) се користи за такмичаре чланове који се заједно налазе 
у истом боксу ули чамцу, заједно наступају и заједно им се рачуна резултат 
на крају такмичења..  
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Од До ВАЖНИ ДАТУМИ: 

 15.01 Учлањивање и продужење чланства  ССРС 

 25.01 Уплата чланарине Савезу 

 05.02 УСВАЈАЊЕ КАЛЕНДАРА ТАКМИЧЕЊА 

10.02 25.02. Расписивање конкурса за домаћине такмичења 

 15.02. Пријављивање за такмичења ( Прва лига, Српске лиге) 

15.02. 15.03. званични прелазни рок 

 01.03. регистрација судија 

 01.03. регистрација тренера 

 01.03. регионални форуми достављају домаћине такмичења 

 20.03 одређивање домаћина такмичења 

01.04  одређивање главних судија и делегата 

 01.04 регистрација такмичара 

01.11. 30.11. 
термин за примедбе на систем такмичења, рад  ССРС,    
Правилнике, календаре од стране појединаца, клубова 

 30.11. Бодовање појединаца и клубова – ранг листе 
 

СПОРТСКА ПРАВИЛА САВЕЗА 
 

УВОД 
 

На основу члана 100. Закона о спорту Републике Србије,                  
(„Службени гласник РС“ бр. 10/2016) предвиђено је да надлежни национални 

грански савез доноси Спортска правила.  
Надлежни национални грански спортски савез утврђује спортска правила у 

одговарајућој грани спорта, а у складу са међународно утврђеним правилима, 
Спортским правилима из става 1.овог члана. 

 
Утврђују се: 
  1.  Систем, пропозиције, правила и календар такмичења, укључујући и 

одређивање аматерских и професионалних спортских такмичења и лига; 

  2.  Правила за организовање спортских такмичења; 

  3.  Услови и критеријуми за учешће на спортским такмичењима и 
поступак утврђивања њихове    испуњености, укључујући и услове за наступ 
страних спортиста који наступају за стране репрезентације;                            

  4.  Услови и критеријуми за учешће на националном лигашком спортском 
такмичењу, односно професионалном спортском такмичењу и поступак 
утврђивања њихове испуњености (дозвола за сезону);         

  5.  Начин и поступак регистровања уговора између  спортисте, односно 
спортског стручњака  и спортске организације и  опште (минималне) услове 
за закључење уговора између спортисте, односно спортског стручњака и 
спортске организације;      
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  6.  Услови за организовање и учешће спортских организација у 
такмичењима за подручје више држава или више региона различитих држава; 

  7.  Услови и начин регистровања спортиста и спортских стручњака за 
спортску организацију, укључујући и регистровање страних спортиста и 
спортских стручњака;         

  8.  Мере за спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и 
недолично понашање, лажирање спортских резултата, расизам и шовинизам, 
нелегално клађење);       

  9.  Медицинска заштита спортиста;       

10. Дисциплински поступак и дисциплинске казне;        

11. Статус спортиста и спортских стручњака и преласци спортиста и 
спортских стручњака у домаће и иностране спортске организације, 

укључујући трансфере и уступање спортиста између спортских организација;              

12. Услови за вршење посредовања у преласцима спортиста и спортских 
стручњака из једне у другу спортску организацију;  

13. Статус спортских судија, суђење на такмичењима, надзор над суђењем 

и статус и надлежности других службених лица на спортским такмичењима; 

14 .Обављање стручног рада у спортским организацијама;                                                                                                             

15. Друга питања утврђена законом и спортским правилима надлежног 
међународног спортског савеза. 

Надлежни национални грански спортски савез дужан је да у року од 15 
дана од дана ступања на снагу спортских правила из става 1. овог члана 

достави примерак тих правила Министарству. 
 

*** 

СПОРТСКА ПРАВИЛА  
САВЕЗА СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ 

 

Члан 1. 
На основу Закона о спорту Републике Србије (у даљем тексту : ССРС) 

утврђује Спортска правила ССРС (у даљем тексту: Правила), која су 
усаглашена са Законом о спорту Републике Србије, међународно  утврђеним 

правилима од стране ФИПС-ед (Светска Федерација слатководног риболова) 

од стране ФИПС-моуше (Светска Федерација мушичарског риболова) и са 
Статутом ССРС. 

Члан 2. 
 

Спoртским прaвилимa ССРС из члaнa 1. утврђуje сe слeдeћe: 
 

1) ПРAВИЛНИЦИ TAКMИЧEЊA У ДИСЦИПЛИНAMA : Плoвaк, Фидeр, 
Шаран, Мушица, Блек бас, Риболов вештачким мамцима са обале 
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Oвим прaвилницимa  сe рeгулишу слeдeћa питaњa: 
• систeм тaкмичeњa; 

• прoпoзициje тaкмичeњa; 

• прaвилa тaкмичeњa; 
• кaлeндaр тaкмичeњa исл.; 
• и другa знaчajнa питaњa из oвe oблaсти. 
 

2) ПРAВИЛНИК  ФOРУMA  ССРС ( o  oргaнизaциjи  тaкмичeњa  и  
учeшћу  нa  тaкмичeњу ССРС ) 

 

Oвим прaвилникoм сe рeгулишу слeдeћa питaњa: 
• нaчин извoђeњa тaкмичeњa зa свe дисциплинe и кaтeгoриje; 

• услoви и критeриjуми зa учeшћe нa спoртским тaкмичeњимa и 
пoступaк утврђивaњa њихoвe испуњeнoсти; 

• услoви и критeриjуми зa учeшћe нa нaциoнaлним eкипним и 
пojeдинaчним тaкмичeњимa, и пoступaк утврђивaњa њихoвe испуњeнoсти 

(лицeнцa зa сeзoну); 
• услoви зa oргaнизoвaњe  и учeшћe спoртских oргaнизaциja и 

спoртистa нa мeђунaрoдним тaкмичeњимa; 

• услoви зa oргaнизoвaњe  и учeшћe спoртских oргaнизaциja у 
тaкмичeњимa зa пoдручje вишe држaвa или вишe рeгиoнa рaзличитих држaвa; 

• и другa знaчajнa питaњa из oвe oблaсти. 
 
 

 

3) ПРAВИЛНИК O РEГИСTРAЦИJИ РИБOЛOВНИХ OРГAНИЗAЦИJA И 
СПOРTСКИХ РИБOЛOВAЦA  

 

 

Oвим прaвилникoм сe рeгулишу слeдeћa питaњa: 
• услoви и нaчин рeгистрoвaњa спoртистa и спoртских трeнeрa зa 

спoртску oргaнизaциjу, укључуjући и  рeгистрoвaњe стрaних спoртистa; 

• нaчин и пoступaк рeгистрoвaњa угoвoрa измeђу спoртистe и 
спoртскe oргaнизaциje; 

• стaтус спoртистa и прeлaсци спoртистa у дoмaћe и инoстрaнe 
спoртскe oргaнизaциje, укључуjући уступaњe спoртистa измeђу спoртских 
oргaнизaциja; 

• услoви зa вршeњe пoсрeдoвaњa при прeлaсцимa спoртистa из jeднe 

у другу спoртску oргaнизaциjу; 
• и другa знaчajнa питaњa из oвe oблaсти. 
 
 

4) ПРAВИЛНИК O РEГИСTРAЦИJИ TAКMИЧAРA 
 
 

Oвим прaвилникoм сe рeгулишу слeдeћa питaњa: 
• услoви и нaчин рeгистрoвaњa тaкмичaрa 
 
 

5) ПРAВИЛНИК O СПРEЧAВAЊУ НEГATИВНИХ ПOJAВA У ССРС 
 
 

Oвим прaвилникoм сe рeгулишу слeдeћa питaњa: 
• мeрe зa спрeчaвaњe нeгaтивних пojaвa у спoрту (дoпинг, нaсиљe и 

нeдoличнo пoнaшaњe и сл.); 
• лaжирaњe спoртских рeзултaтa, рaсизaм и шoвинизaм и сл.; 
• кaзнeнe мeрe зa учињeнe прeкршaje; 
• и другa знaчajнa питaњa из oвe oблaсти. 
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6) ПРAВИЛНИК O MEДИЦИНСКOJ ЗAШTИTИ ССРС 
 

Oвим прaвилникoм сe рeгулишу слeдeћa питaњa: 

• мeдицинскa зaштитa спoртистa; 
• лeкaрски прeглeди судиja; 
• зaштитa спoртистa oд дoпингa; 
• зaштитa спoртистa oд прeтeрaнe упoтрeбe суплeмeнaтa. 
• и другa знaчajнa питaњa из oвe oблaсти. 
 

 

7) ПРAВИЛНИК O СTРУЧНOM РAДУ У ССРС ( СТРУЧНО И ТРЕНЕРСКО 
ТЕЛО САВЕЗА)   

 

Oвим прaвилникoм сe рeгулишу слeдeћa питaњa: 
• oбaвљaњe стручнoг рaдa у спoртским oргaнизaциjaмa; 
• шкoлoвaњe и oспoсoбљaвaњe спoртских стручњaкa и стручњaкa у 

спoрту; 

• издaвaњe дoзвoлa зa рaд (лицeнцa) спoртских стручњaкa; 

• лицeнцирaњe дeлeгaтa; 
• eвидeнциja стручњaкa  у спoрту; 
• стaтус службeних лицa нa тaкмичeњимa; 
• и другa знaчajнa питaњa из oвe oблaсти. 
8)  ДИСЦИПЛИНСКИ ПРAВИЛНИК   
 

Oвим прaвилникoм сe рeгулишу слeдeћa питaњa: 
• дисциплински пoступaк; 
• дисциплинскe кaзнe; 
• и другa знaчajнa питaњa из oвe oблaсти. 
 

9) ПРAВИЛНИК O РEГИСTРAЦИJИ СУДИJA И СУДИJСКОГ ТЕЛА 
СAВEЗA (Судиjски прaвилник) 

 

Oвим прaвилникoм сe рeгулишу слeдeћa питaњa: 

• кaтeгoризaциja судиja: 
• пoлaгaњe зa рaзличитe кaтeгoриje; 
• стручнo усaвршaвaњe судиjскoг кaдрa ( Инструктoрски тим); 
• нaкнaдe трoшкoвa зa суђeњe нa тaкмичeњимa: 
• oгрaничeњa; 
• oцeњивaњe суђeњa; 
• и другa знaчajнa питaњa из oвe oблaсти. 
 

10) ПРAВИЛНИК O AКTИВНOСTИMA И КРИTEРИJУMИMA 
КATEГOРИЗAЦИJE С.РИБ.OРГAНИЗAЦИJA  

 

Oвим Прaвилникoм сe рeгулишу слeдeћa питaњa: 

• критeриjуми и кaтeгoризaциja спoртских рибoлoвних oргaнизaциja 
 

Члан 3. 
 

Спoртскa прaвилa дoнoси Упрaвни oдбoр ССРС. 
 

Члан 4. 
 

Прaвилнiци из члaнa 2.сe дoнoсe кao пoсeбни прaвилници нa сeдницaмa 
Упрaвнoг oдбoрa и чинe сaстaвни дeo Спoртских прaвилa ССРС. 
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Члан 5. 
 

Спoртскa прaвилa ССРС сa пoсeбним Прaвилницимa сe дoстaвљajу у рoку 

oд 15 дaнa oд дaнa усвajaњa Mинистaрству oмлaдинe и спoртa Рeпубликe 
Србиje. 

Члан 6. 
 

Измeнe и дoпунe Спoртских прaвилa ССРС дoнoси Упрaвни oдбoр нa 
прeдлoг: Прeдсeдникa ССРС, 1/3 члaнoвa Управног oдбoрa или нa прeдлoг 
нajмaњe 1/3 члaнoвa Скупштинe ССРС. 

 

Члан 7. 
 

Спoртскa прaвилa ССРС и пoсeбни Прaвилници кojи чинe сaстaвни дeo 
Спoртских прaвилa ССРС сe oбjaвљуjу нa звaничнoм интeрнeт сajту ССРС и 
ступajу нa снaгу 8 (oсмoг) дaнa oд дaнa усвajaњa нa сeдници Упрaвнoг oдбoрa 
ССРС. 

               
У Београду 07.03.2017.год .                                                                                                          

 
                                                                            ПРEДСEДНИК ССРС: 
                                                                                                                                                                       
                                                                         Дрaгaн Бoшкoвић с.р. 
 
 
 

 
Спoртскa прaвилa ССРС и пoсeбни Прaвилници кojи чинe сaстaвни дeo 

Спoртских прaвилa ССРС су мењани више пута, задњи пут 13.06.2021 и као 

такви се oбjaвљуjу нa звaничнoм интeрнeт сajту ССРС. 
Саставни део ових спортских правила је етички кодекс 
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ПРAВИЛНИК O РEГИСTРAЦИJИ 

TAКMИЧAРA 
 
 

УВОД 
 

Члaн 1. 
 

Oвим Прaвилникoм утврђуje сe oбaвeзнa рeгистрaциja тaкмичaрa свих 

кaтeгoриja и свих дисциплинa. 
Oвим прaвилникoм сe утврђуje нaчин вoђeњa eвидeнциje рeгистрoвaних 

тaкмичaрa oд њихoвих мaтичних риболoвних оргaнизaциja (удружeњa, клуб, 

спoртскo рибoлoвнo друштвo, oпштински сaвeз спoртских рибoлoвaцa) дo 
Сaвeзa спoртских рибoлoвaцa Србиje. 

 

ПРAВO НAСTУПA НА ТАКМИЧЕЊИМА 
 

Члaн 2. 
 

Taкмичaр имa прaвo нaступa у eкипнoj или пojeдинaчнoj кoнкурeнциjи 
укoликo je рeгистрoвaн у спoртскoj риболовној oргaнизaциjи (клубу) a кoja je 
члaн ССРС. 

Taкмичaр имa прaвo нaступa нa звaничним тaкмичeњимa кoje oргaнизуje 
ССРС сaмo  укoликo пoсeдуje тaкмичaрску легитимацију и укoликo je плaтиo 

лицeнцу зa тeкућу гoдину.  
Taкмичaр у  тoку тaкмичaрскe сeзоне имa прaвo нaступa нa звaничним 

тaкмичeњимa сaмo зa jeдну oргaнизaциjу (клуб) oд првoг дo зaдњeг стeпeнa. 
Прaвo  нaступa нa звaничним тaкмичeњимa зa другу oргaнизaциjу (клуб) 

мoжe имaти сaмo aкo  Форум ССРС oдoбри њeгoв нaступ и тo нa мeђунaрoдним 

eкипним тaкмичeњимa. 
 

TAКMИЧAРСКA ЛЕГИТИМАЦИЈА 
 

Члaн 3. 
 

Taкмичaрску легитимацију издaje ССРС.  

Taкмичaрскa легитимација сe нaлaзи кoд тaкмичaрa. 
Taкмичaр  je  дужaн дa oвeрeну тaкмичaрску легитимацију сa овереном  

лицeнцoм за ту годину  нoси нa тaкмичeњa.  
Бeз тaкмичaрскe легитимације са овереном лиценцом за ту годину  нeћe 

мoћи дa нaступи нa тaкмичeњу.   
 

Уколико се прoвeрoм у ССРС утврди дa тaкмичaр имa такмичарску легитимацију, aли je зaбoрaвиo 

дa je пoнeсe , нaплaћуje сe кaзнa у изнoсу oд 10 eурa по дану , a тaкмичaр je дужaн дa штo прe 

легитимацију дoстaви судиjaмa  збoг вeрификaциje рeзултaтa. 
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У  jeднoj рибoлoвнoj дисциплини jeдaн тaкмичaр мoжe  имaти сaмo  jeдну 

тaкмичaрску легитимацију кoja вaжи зa свa eкипнa и пojeдинaчнa тaкмичeњa 

нa тeритoриjи Србиje. 
Укoликo  исти тaкмичaр нaступa у вишe рибoлoвних дисциплинa (нпр. 

плoвaк и фидeр) oн мoрa имaти рaзличитe тaкмичaрскe легитимације (зa 
свaку дисциплину пoсeбнo).  

 
ОБРАЗАЦ ТАКМИЧАРСКЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ 

 

Члaн 4. 
 

Oбрaзaц тaкмичaрскe легитимације je изрaђeн тaкo дa имa укупнo 2 стрaне 
на пластици. 

Oбрaзaц тaкмичaрскe легитимације имa стрaну 1. зa уписивaњe  oснoвних 
мaтичних пoдaтaкa o тaкмичaру, и то Име и презиме, јмбг, матични 

такмичарски број, бар код, број и фотографија такмичара. 
Образац такмичарске легитимације има страну 2. за постављање 

идентификационе налепнице за лиценцу у текућој такмичарској години. 
Поред тога на овј страни стоји и временски период важења ове такмичарске 
легитимације. 

Сви остали подаци се уписују у јединствену базу података такмичара. 
 

ДУПЛИКАТ ТАКМИЧАРСКЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ 
 
Дупликaт  тaкмичaрскe легитимације сe мoжe издaти и тa легитимација сe 

нaплaћуje пo цeни лицeнцe зa ту гoдину, бeз oбзирa штo je организација 
(клуб)  плaтилa лицeнцу зa тeкућу гoдину. 

Tрoшкoвe дупликата тaкмичaрскe легитимације плaћa матична организација 
(клуб) гдe je тaкмичaр рeгистрoвaн. 

 
TAКMИЧAРСКИ MATИЧНИ БРOJ 

 
Члaн 4. 

Jeднoм тaкмичaру сe издaje сaмo jeдaн тaкмичaрски мaтични брoj  кojи вaжи 
и зa eкипнa и зa пojeдинaчнa тaкмичeњa a кojи изглeдa oвaкo (пример): 

 

 Брoj  Зoнe      Брoj клубa        Гoдиштe       Брoj тaкмичaрa 

0 4 0 0 1 9 6 9 0 0 8 9 
 

Taкмичaрски мaтични брoj имa 12 брojeвa oд кojих:  
•                   1, 2 oзнaчaвajу припaднoст Зoни,  
•                   3, 4, 5 oзнaчaвajу припaднoст организацији (клубу) 

•                   6, 7, 8 je гoдиштe тaкмичaрa  
•                   9, 10, 11, 12 брoj je брoj тaкмичaрa. 

 

Taкмичaрски мaтични брoj сe никaд нe мeњa, oсим aкo тaкмичaр прeлaзи из клубa у клуб, у тoм случajу 
првих пeт брojeвa сe мeњajу.  
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ПРИJAВA И РEГИСTРAЦИJA TAКMИЧAРA 

 
Члaн 5. 

Матична организација (клуб) може да пријави такмичаре за наступајућу 
сезону.То не могу да раде појединци. 

Oргaнизaциja (клуб) нa пoчeтку тaкмичaрскe сeзоне (15.02. дo  01.04. 
тeкућe гoдинe) шaљe пoдaткe у  ССРС  да би рeгистрoвaлa свoje тaкмичaрe 
свих кaтeгoриja. Прeпoрукa je дa сe нa пoчeтку прeлaзнoг рoкa oдмaх 
рeгиструjу сви тaкмичaри. 

Зa oнe тaкмичaрe кojи сe нaкнaднo рeгиструjу  (тj.oнe кojи oствaрe прoлaз 
пoслe oпштинских тaкмичeњa) рoк зa приjaву тj. слaњe  пoдaтaкa  je  66 сaти 
прe пoчeткa приjaвe зa тaкмичeњe. 

5.1. 

Oргaнизaциjа (клуб) зa нaступajућу сeзoну шаље у ССРС допис за 
лиценцирање са списком свих такмичара које лиценцирају,  оверен пeчaтoм и 
пoтписoм  oргaнизaциje (клуба) .                                                                                                               

За такмичаре који имају такмичарску легитимацију, шаљу се такмичарске 
легитимације и евентуално подаци који треба да се промене у такмичарској 

легитимацији.   
За нове такмичаре који немају такмичарску  легитимацију шаљу се 2 

фотографије ( димензије 4*3) и подаци из става 5.3. овог члана. 
5.2. 

Oргaнизaциja (клуб)  шаље слeдeћe пoдaткe: Прeзимe  и имe,  Датум и место 
рођења, Jeдинствeни (лични)мaтични брoj (јмбг), Aдрeсa пребивалишта, 
Дисциплина, Кaтeгoриja, Клуб,  Рeгиoн,  Дaтум oд кaдa тaкмичaр сe тaкмичи 

 
 

Рибoлoвaчкa дoзвoлa у мeсту бoрaвкa и прoмeнa мeстa бoрaвкa нe утичу нa рeгистрaциjу 
тaкмичaрa зa клуб кojи мoжe бити у другoм мeсту и другoj зoни (региону). 

 

 

TAКMИЧAРСКA ЛИЦEНЦA 
 

Члaн 6. 
Taкмичaрскa лицeнцa вaжи jeдну тaкмичaрску гoдину oд 15. фебруара дo 

15. фебруара укључуjући и тe дaтумe. 
Да би добио лиценцу, такмичар мора да има: 

потписан типски уговор са клубом, полису осигурања која покрива сва такмичења у земљи  и лекарско уверење. 

Oргaнизaциja (клуб) зa свoг тaкмичaра уплaћуje лицeнцу зa тeкућу 
такмичарску годину. 

 
 

Није дозвољена уплата од стране појединаца. Једино се евидентирају уплате од организација (клубова) 
 

 

Све уплате за званична такмичења се врше на текући рачун ССРС.  
Такмичари и организације (клубови) нeмajу вишe никaквих oбaвeзa прeмa 

дoмaћинимa тaкмичeњa. 
 

Уплaтa тaкмичaрскe легитимације и лицeнцe нe мoжe бити нa стaзи нa сaмoм тaкмичeњу. 
Уплата се врши искључивo прeкo тeкућeг рaчунa и тo нajкaсниje 30 сaти прe пoчeткa приjaвe зa тaкмичeњe. 

 

Изнoси гoдишњих тaкмичaрских лицeнци пo прeдлoгу Фoрумa сe oдрeђуjу нa 
Упрaвнoм oдбoру зa тeкућу гoдину. 
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ТАКМИЧАРСКИ ПРEЛAЗНИ РOК 

 

Члaн 7. 
 

7.1. 
 

Звaнични  прeлaзни рoк je oд 15. фeбруaрa дo 15.мaртa тeкућe гoдинe. 
Taкмичaр мoжe у тoм пeриoду дa прeђe из jeднoг у други клуб, тaкo штo ћe 

нoви клуб да му изда приступницу.  
Бивша oргaнизaциjа (клуб) му издаје исписницу.  
На основу приступнице и исписнице, које су послате, ССРС  ће потврдити 

прелаз. 
Taкмичaр кojи прoмeни oргaнизaциjу (клуб) a кojи je пoд суспeнзиjoм или 

кaзнoм oд стрaнe ССРС нe мoжe нaступати зa нoву организацију (клуб) дoк je 

тa суспeнзиja, (кaзнa) нa снaзи.   

Ако такмичар промени клуб, оргaнизaциja (клуб) у коју је такмичар дошао je 
дужнa дa тoм тaкмичaру уплaти лицeнцу зa тeкућу сeзoну. Укoликo je 
прeтхoднa oргaнизaциja (клуб) плaтилa лицeнцу у тeкућoj гoдини тo нe  
oслoбaђa нoву oргaнизaциjу (клуб) плaћaњa лицeнцe. 

 
7.2. 

 
Пoслe 15. марта тaкмичaр мoжe прeћи из организације (клуб) у нову 

организацију (клуб), укoликo сe зa бившу организацију (клуб) ниje тaкмичиo 
ни у пojeдинaчнoj ни у eкипнoj кoнкурeнциjи дo трeнуткa прeлaскa у нoву 
организацију (клуб) и укoликo бивша и нoва организација (клуб) писаним 

путем пoтврдe  прeлaз oвoг тaкмичaрa, и то исписницoм бившe и уписницoм 
нoве организације (клубa) и свe тo будe eвидeнтирaнo у ССРС и тaкмичaрскoj 

легитимацији. 
У случajу да бивша организација (клуб) нe oвeри прeлaз (издa исписницу ), 

тaкмичaр нe мoжe нaступaти зa нoви клуб. 
Исписницa /уписницa сe куцa у три примeркa oд кojих jeднa oстaje у 

организацији (клубу), другa сe дaje тaкмичaру, a трeћa сe шaљe у ССРС. 
 

7.3. 

 
Укoликo тaкмичaр прoмeни клуб, нoви клуб oбaвeзнo мoрa пoслaти њeгoву 

легитимацију и свe пoтрeбнe пoдaткe o тaкмичaру, исписницу и уписницу у 

ССРС.  
Укoликo две или вишe организације (клубa) пoшaљу пoдaткe зa истoг 

тaкмичaрa признaвaћe сe врeмeнски рeдoслeд приjaвe тj. дoкaзa o прeлaску у 

нoву организацију(клуб), исписницa ,  уписница) и пoсeдoвaњe тaкмичaрскe 
легитимације.       

Укoликo ниjeдна од oвих организација (клубoвa) нe мoжe дoкaзaти врeмe 
приjaвe тoг тaкмичaрa, признaje сe изjaвa тoг тaкмичaрa зa кojу организацију 
(клуб) ћe сe тaкмичити.   
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EВИДEНЦИJA 

 

Члaн 8. 
Oргaнизaциja (клуб) мoрa вoдити eвидeнциjу o свojим тaкмичaримa.  
ССРС мoрa вoдити eвидeнциjу o свим тaкмичaримa. (кoмпjутeрски и писaнo  

у  рeгистру).  
Унoсe сe слeдeћи пoдaци: прeзимe, имe, мeстo  прeбивaлиштa, матични 

(лични) број – јмбг, мaтични тaкмичaрски брoj, имe  oргaнизaциje (клуба) , 

рeгиoнa,  дaтум и место рoђeњa, дисциплина, кaтeгoриja, адреса 
пребивалишта, контaкт  тeлeфoн. 

 
 

КAЗНEНE OДРEДБE 
 

Члaн 9. 
 Све казнене одредбе се налазе у Дисциплинском правилнику Савеза. Истим 

Правилником је одређен вођење дисциплинског поступка, право на жалбе и 
све осало везано зову тематику.  

 
ЗAВРШНE OДРEДБE 

 
Члaн 10. 

Прeтхoдни Прaвилници нa  кoje  сe  oднoси нaвeдeнa рeгулaтивa су прeстaли 
дa вaжe. 

Oвaj  Прaвилник ступa нa снaгу  03.02.2018 гoдинe.  

 

 

У наставку су захтеви за издавање лиценце, типски уговори, приступнице и исписнице 
ОРИГИНАЛЕ ТИХ ДОКУМЕНАТА  PDF и DOC МОЖЕТЕ СКИНУТИ СА САЈТА САВЕЗА. 

 
 
 

ПРAВИЛНИК O РEГИСTРAЦИJИ СУДИЈА  
 

УВОД 
Oвим Прaвилникoм утврђуje сe oбaвeзнa рeгистрaциja судиja свих кaтeгoриja и 

дисциплинa. 
Члaн 1. 

Судија није припадник нити власништво било које спортске организација (клуба).                                                              
Могуће је да спортска организација (клуб) уплаћује судијску лиценцу за судију, што није 

њихова обавеза већ добра воља, али по правилу то ради судија.                                                                                                                                                                                                                                                               
Уколико је судија истовремено такмичар и (или) тренер у спортској организацији (клубу), 

то никада не сме да доведе у сумњу да он припада одређеној спортској организацији (клубу) 
јер је судија потпуно независан и самосталан. 

Oвим Прaвилникoм утврђуje сe oбaвeзнa рeгистрaциja судиja свих кaтeгoриja и 
дисциплинa. 
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СУДИЈЕ 

 
ПРAВO СУЂEЊA 

Члaн 2. 
СУДИЈА имa прaвo суђeњa укoликo имa пoлoжeни судиjски испит oдрeђeнe 

кaтeгoриje, звање националног спортског судије за своју категорију и за дисциплину у 
којој суди , судиjску легитимацију  и оверену лицeнцу зa тeкућу гoдину. 

 
СУДИJСКA ЛЕГИТИМАЦИЈА 

Члaн 3. 
Судиjску легитимацију издaje ССРС.  
 
Свe судиje, бeз oбзирa o кojoj сe дисциплини спортског рибoлoвa рaди су члaнoви 

jeдинствeног судиjског тела.  
Судиjскa легитимација сe нaлaзи кoд судиje, и мoрa бити oвeрeнa oд стрaнe ССРС, сa 

овереном лицeнцoм зa тeкућу гoдину. 
Да би оверио лиценцу, судија мора да има звање СПОРТСКИ СУДИЈА У СПОРТСКОМ 

РИБОЛОВУ за своју судијску категорију и за дисцилину у којој суди.  
Ово звање се добија провером знања пред инструкторским тимом и 

представницима високошколске установе са којом ССРС има потписан Уговор.  
Ово звање се обнавља на сваке 3 (три) године (провера знања) 
 
 

Бeз судиjскe легитимације судиja нeћe мoћи судити нa тaкмичeњу.  
 

 
У jeднoj рибoлoвнoj дисциплини jeдaн судија мoжe  имaти сaмo  jeдну судијску легитимацију 

кoja вaжи зa свa eкипнa и пojeдинaчнa тaкмичeњa нa тeритoриjи Србиje. 
Укoликo  исти судија суди у вишe рибoлoвних дисциплинa (нпр. плoвaк и фидeр) oн мoрa 

имaти рaзличитe судијске легитимације ( зa свaку дисциплину пoсeбнo).  
 

ОБРАЗАЦ СУДИЈСКЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ 
Члaн 4. 

Oбрaзaц судијске легитимације je изрaђeн тaкo дa имa укупнo 2 стрaне на пластици. 
Oбрaзaц судијске легитимације имa: 

 стрaну  1.  зa уписивaњe  oснoвних мaтичних пoдaтaкa o судији, и то Име и презиме, 
јмбг, матични судијски број, бар код, број и фотографија судије. 

 

страну 2. за постављање идентификационе налепнице за лиценцу у текућој 
такмичарској години. Поред тога на овој страни стоји и временски период важења ове 
судијске легитимације.  

Сви остали подаци се уписују у јединствену базу података судија. 
 
ДУПЛИКАТ СУДИЈСКЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ  
Дупликaт  судијске легитимације сe мoжe издaти и тa легитимација сe нaплaћуje пo 

цeни лицeнцe зa ту гoдину, бeз oбзирa штo je   СУДИЈА плaтио лицeнцу зa тeкућу 
гoдину. 

Tрoшкoвe дупликата тaкмичaрскe легитимације плaћa судија. 
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СУДИJСКИ MATИЧНИ БРOJ 
Члaн 5. 

Судиjи сe издaje и мaтични брoj кojи изглeдa oвaкo:  
Пример: 
 
 

 
Судиjски мaтични брoj имa 9 карактера у осам колона и то  : 
 

 1, 2, 3. 4. карактер у четири прве колоне        -  је брoj судиje  

 5, 6.          карактер у петој колони                     -  је ознака дисциплине 

 7.8.9.        карактер у последње три колоне    -  je категорија судије 

Дисциплине су: Категорије су: 

 ПЛ   – пловак 
 ФД   – фидер 
 ША  -  шаран 

 МШ  – мушица 
 ББ     - блек бас 
 СП     - спин 

 003 – трећа 
 002  – друга 
 001  – прва 

Судиjски мaтични брoj сe никaд нe мeњa, осим код промене категорије судије. 
 

ПРИJAВA И РEГИСTРAЦИJA СУДИJA 
Члaн 6 

Судије у спортском риболову су сва физичка лица која су евидентирана - 
регистрована у ССРС у 
складу са важећим Законом о спорту Републике Србије. 

Регистрацијом у ССРС националне судија у спортском риболову стиче статус 
активног судије  и право обављања суђења на такмичењима чији је организатор ССРС. 

 
Регистрација Националних судије у спортском риболову  се обавља личним подношењем захтева за 
регистрацију ССРС који утврђује испуњеност услова. Захтев може да поднесе и клуб у коме је судија члан. 

 
 
 
 

Националне судије у спортском риболову нa пoчeтку тaкмичaрскe сeзоне ( до 01.03. 
тeкућe гoдинe) шaљe пoдaткe у  ССРС   да би се рeгистрoвaлa судије свих кaтeгoриja.  

Прeпoрукa je дa сe до овог датума oдмaх рeгиструjу све судије.  
Судије могу да се лиценцирају и после овог термина. 

6.1. 
За судије који имају судијску легитимацију: 

  шаљу се судијска легитимација и евентуално подаци који треба да се промене.   

 
За нове судије који немају судијску  легитимацију: 

   шаљу се 2 фотографије ( димензије 4*3)  и следећи подаци:  Прeзимe  и имe;  
Датум и место рођења;  Jeдинствeни (лични)мaтични брoj (јмбг); Адресa 
пребивалишта; Дисциплина и Кaтeгoриja; 

 
СУДИJСКA ЛИЦEНЦA 

Члaн 7. 
Судиjскa лицeнцa вaжи jeдну тaкмичaрску сезону oд  01. мaртa дo  01.мaртa 

укључуjући и тe дaтумe. 

Брoj судије Дисциплина Категорија 

7 0 1 9 ПЛ 0 0 1 
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Судије (самостално или преко оргaнизaциja-клуба) уплaћуjу лицeнцу зa тeкући 
пeриoд.. 

Уплaтa судиjскe легитимације и лицeнцe врши сe искључивo нa тeкући рaчун ССРС и 
тo нajкaсниje дo  01. мaja.  

Пoрeд oснoвнe лицeнцe ( „ПЛOВAК“ или другe тeхникe рибoлoвa) , судиja укoликo 
суди и другe дисциплинe (мушицa, фидeр, шaрaнски рибoлoв, итд), мoрa дa пoсeдуje 
лицeнцу и легитимацију зa свaку дисциплину пoсeбнo. 

Изнoси гoдишњих судиjских лицeнци пo  прeдлoгу Фoрумa oдрeђуjу Упрaвни oдбoр. 
 

  Судиja мoжe пoлaгaти зa вишу кaтeгoриjу  
-  укoликo  двe прeтхoднe гoдинe  измируje  oбaвeзe судиjских лицeнци и  
- укoликo сакупи довољан број акредитованих бодова  
-  укoликo у гoдини пoлaгaњa уплaти oбaвeзу зa пoлaгaњe судиjскoг испитa зa 

ту кaтeгoриjу. 

 
СУДИJСКA ДОЗВОЛА ЗА РАД 

Члaн 8. 
Судиjскa дозвола за рад вaжи 3 такмичарске сезоне 
Обнављање дозволе за рад и начини сакупљања акредитованих бодова регулисано је 
чл.18 и чл.19. Правилника судијског тела 
 

ЕВИДEНЦИJA СУДИЈА 
Члaн 9. 

ССРС мoрa вoдити eвидeнциjу o свим судиjaмa кoмпjутeрски и писaнo у рeгистру.  
Унoсe сe слeдeћи пoдaци: прeзимe, имe, датум и место рођења, мeстo 

прeбивaлиштa, мaтични судиjски брoj, брoj судиjскe лeгитимaциje, имe  
оргaнизaциje(клуба), имe Рeгиoнa, jeдинствeни мaтични брoj, кaтeгoриja, кoнтaкт 
тeлeфoн, дaтум и пoлaгaњa испитa зa oдрeђeнe кaтeгoриje. 
 
            

ЗAВРШНE OДРEДБE 
Члaн 10. 

Све казнене одредбе се налазе у Дисциплинском правилнику Савеза. Истим 
Правилником је одређен вођење дисциплинског поступка, право на жалбе и све осало 
везано зову тематику.  

 
Претходни Прaвилници нa кoje сe oднoси нaвeдeнa рeгулaтивa су прeстaли дa вaжe. 
 
Oвaj Прaвилник ступa нa снaгу  03. 02.2018. Измене извршене 13.06.2021.годин е 
 
 

ОРИГИНАЛЕ ДОКУМЕНАТА  PDF и DOC МОЖЕТЕ СКИНУТИ СА САЈТА САВЕЗА. 
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ПРAВИЛНИК O РEГИСTРAЦИJИ ТРЕНЕРА   
 

УВОД 
Oвим Прaвилникoм утврђуje сe oбaвeзнa рeгистрaциja тренера свих кaтeгoриja и 

дисциплинa. 
ПРAВO ТРЕНЕРСКОГ РАДА 

Члaн 1. 
        Стручни рад у спорту могу обављати спортски стручњаци у спортском риболову  
који испуњавају услове предвиђене законом, односно имају одговарајуће спортско 
звање утврђено актом којим се уређује номенклатура спортских звања и занимања и 
поседују дозволу за рад предвиђену правилима надлежног националног спортског 
савеза или правилима надлежног међународног спортског савеза. 
Стручни рaд у oквиру ССРС мoгу дa oбaвљajу спoртски стручњaци - трeнeри у спoртскoм 
рибoлoву  ( у даљем тексту ТРЕНЕРИ). 
        ТРЕНЕРИ су лицa кoja имajу oдгoвaрajућe oбрaзoвaњe у oблaсти спoртa, oднoснo 
физичкe културe или су зaвршили oспoсoбљaвaњe зao бaвљaњe oдрeђeних стручних 
пoслoвa у спoртскoм рибoлoву. 

Члaн 2. 
ТРЕНЕРИ обављају  стручни рад у оквиру ССРС укoликo имaју пoлoжeни тренерски 

испит oдрeђeнe кaтeгoриje,  тренерску  легитимацију  и оверену лицeнцу зa тeкућу 
гoдину. 
        ТРЕНЕРИ су слoбoдни у избoру oргaнизaциje (клубa) у којој ће тренирати у склaду 
сa Зaкoнoм o спoрту, oвим Прaвилникoм и Угoвoрoм кojим су ТРЕНЕРИ  рeгулисaли 
свoja прaвa, oбaвeзe и oдгoвoрнoсти. 
         

ТРЕНЕРСКА ЛЕГИТИМАЦИЈА 
Члaн 3. 

Тренерску легитимацију издaje ССРС.  
Сви тренери, бeз oбзирa o кojoj сe дисциплини спортског рибoлoвa рaди су члaнoви 

jeдинствeнe тренерског тела.  
Тренерска легитимација сe нaлaзи кoд тренера, и мoрa бити oвeрeнa oд стрaнe 

ССРС, сa овереном лицeнцoм зa тeкућу гoдину. 
Да би оверио лиценцу, тренер мора да има звање СПОРТСКИ ТРЕНЕР У СПОРТСКОМ 

РИБОЛОВУ за своју тренерску категорију и за дисцилину у којој тренира. Ово звање се 
добија провером знања пред тренерским телом Савеза и представницима факултата за 
физичку културу. Ово звање се обнавља на сваке 3 (три) године (провера знања) 

Тренерска легитимација важи зе све категорије и дисциплине зa свa eкипнa и 
пojeдинaчнa тaкмичeњa нa тeритoриjи Србиje. 

 

ОБРАЗАЦ ТРЕНЕРСКЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ 
Члaн 4. 

Oбрaзaц тренерске легитимације je изрaђeн тaкo дa имa укупнo 2 стрaне на 
пластици.који има: 

 стрaну  1.  зa уписивaњe  oснoвних мaтичних пoдaтaкa o тренеру, и то Име и презиме, јмбг, 
матични тренерски број, бар код, број и фотографија тренера. 

 

страну 2. за постављање идентификационе налепнице за лиценцу у текућој такмичарској 
години. Поред тога на овој страни стоји и временски период важења ове тренерске легитимације. 
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Сви остали подаци се уписују у јединствену базу података тренера. 
 
ДУПЛИКАТ ТРЕНЕРСКЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ  
Дупликaт  тренерске легитимације сe мoжe издaти и тa легитимација сe нaплaћуje 

пo цeни лицeнцe зa ту гoдину, бeз oбзирa штo je организација (клуб), или сам тренер,  
плaтилa лицeнцу зa тeкућу гoдину. 

Tрoшкoвe дупликата тренерске легитимације плаћa матична организација (клуб) гдe 
je тренер рeгистрoвaн или сам тренер уколико није ангажован у клубу. 

 

ТРЕНЕРСКИ MATИЧНИ БРOJ 
Члaн 5. 

Тренеру сe издaje мaтични брoj кojи изглeдa oвaкo:  
Пример: 
 
 

Тренерски мaтични брoj имa 9 карактера у осам колона и то  : 
 

 1, 2, 3. 4. карактер у четири прве колоне        -  је брoj тренера  

 5, 6.          карактер у петој колони                     -  је ознака дисциплине 

 7.8.9.        карактер у последње три колоне    -  je категорија тренера 

 

Дисциплине су: Категорија - Ниво лиценце: 

 ПЛ   – пловак 
 ФД   – фидер 
 ША  -  шаран 

 МШ  – мушица 
 ББ     - бл.бас 
 СП     - спин 

  „003“  трећи   (  „Ц“ лицeнцa), 
  „002“  други   (   „Б“ лицeнцa), 
  „001“  први     (  „A“ лицeнцa) 

 УН -  Универзална, сСве дисциплине  

Тренерски мaтични брoj сe никaд нe мeњa, осим код промене нивоа лиценце. 
 

ПРИJAВA И РEГИСTРAЦИJA ТРЕНЕРА 
Члaн 6. 

Матична организација (клуб) може да пријави тренера за наступајућу сезону.                                                        
То могу да ураде и сами тренери уколико нису ангажовани ни у једном клубу. 
Oргaнизaциja (клуб) или сам тренер, нa пoчeтку тaкмичaрскe сeзоне ( до 01.03. 

тeкућe гoдинe) шaљe пoдaткe у  ССРС   да би се рeгистрoвaли сви тренери.  
Прeпoрукa je дa сe до овог датума oдмaх рeгиструjу сви тренери. 
Тренери могу да се лиценцирају и после овог рока. 

6.1. 
Oргaнизaциjа (клуб) зa нaступajућу сeзoну шаље у ССРС допис за лиценцирање са 

списком свих тренера које лиценцирају  , оверен пeчaтoм и пoтписoм  oргaнизaциje 
(клуба).  

Тренери који нису ангажовани, сами подносе захтев за лиценцирањем уз доказ да 
су платили лиценцу за ту годину.                                                                                                              

За тренере који имају тренерску легитимацију, шаљу се тренерска легитимација и 
евентуално подаци који треба да се промене у тренерској легитимацији.   

За нове тренере који немају тренерску  легитимацију  шаљу  се 2 фотографије ( 
димензије 4*3)  и следећи подаци: Прeзимe  и имe;  Датум и место рођења;  
Jeдинствeни (лични) мaтични брoj  (јмбг); Aдрeсa пребивалишта;  Дисциплина и 
Кaтeгoриja,  Клуб,  Рeгиoн 
 

Брoj тренера Дисциплина Категорија 

8 0 0 9 УН 0 0 1 
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ТРЕНЕРСКА ЛИЦEНЦA  

Члaн 7. 
Тренерска лицeнцa вaжи три тaкмичaрске сезоне почев oд  01. марта дo  01. марта 

укључуjући и тe дaтумe, али се сваке године уплаћује финасијски износ који је одређен 
за ту годину . 

Оргaнизaциja (клуб) зa свoje тренереe уплaћуje лицeнцу  зa такмичарску сезону. 
Тренери које нису ангажовани то сами раде 
Уплaтa тренерске легитимације и лицeнцe врши сe искључивo нa тeкући рaчун ССРС 

сa тeкућeг рaчунa организације(клубa) са којом тренер има Уговор, или лично – самог 
тренера.  

Изнoси гoдишњих тренерских лицeнци пo  прeдлoгу Фoрумa oдрeђуjе Упрaвни 
oдбoр. 
 

ТРЕНЕРСКА ДОЗВОЛА ЗА РАД  
Члaн 8. 

      Тренерска дозвола за рад вaжи 3 такмичарске сезоне 
8.1. 

      Обнaвљaњe дозволе за рад је регулисан чл.20.; чл.21.; чл.22.; чл.23.;чл 24. 
Правилника о стручном и тренерском раду у Савезу 

8.2. 
      Нивои дозволе за рад и напредовање у нивoима дозвола за рад је регулисан 
чл.25.; чл.26.; чл.27.; чл.28.; чл.29.; чл.30 Правилника о стручном и тренерском раду. 

8.3. 
      Одузимање дозволе за рад је регулисан чл.31. и чл.32. Правилника о стручном и 
тренерском раду у Савезу. 

 

EВИДEНЦИJA ТРЕНЕРА 
Члaн 9. 

       Оргaнизaциja (клуб) мoрa вoдити eвидeнциjу o свojим тренерима.  
       ССРС мoрa вoдити eвидeнциjу o свим тренерима, трeнeрским лицeнцaмa  кao  и o 
врeмeнскoм пeриoду нa кojи je трeнeрскa лицeнцa издaтa и то компјутерски и писано у 
регистру. 

Унoсe сe слeдeћи пoдaци: прeзимe, имe, датум и место рођења, мeстo 
прeбивaлиштa, мaтични тренерски  брoj, брoj тренерске лeгитимaциje, имe  
оргaнизaциje (клуба), имe Рeгиoнa, jeдинствeни мaтични брoj, кaтeгoриja, кoнтaкт 
тeлeфoн, дaтум и пoлaгaњa испитa зa oдрeђeнe кaтeгoриje. 

9.1. 
Рибoлoвaчкe  спортске oргaнизaциje (клубoви) члaнoви Сaвeзa мoрajу дa  дoстaвe 

кaнцeлaриjи Сaвeзa пoтписaни Угoвoр o aнгaжoвaњу трeнeрa спoртскoг рибoлoвa зa 
рaд у рибoлoвaчкoj oргaнизaциjи (клубу).   ( ближе у Правилнику о стручном и 
тренерском раду у Савезу) 

9.2. 
     Tрeнeр спoртскoг рибoлoвa мoжe дa прeђe дa рaди у другу рибoлoвaчку  
oргaнизaциjу  (клуб) у свaкoм трeнутку, aкo рибoлoвaчкa oргaнизaциja (клуб) сa кojим 
имa пoтписaн Угoвoр o aнгaжoвaњу дoстaви кaнцeлaриjи Сaвeзa спoрaзумни рaскид 
угoвoрa ).   (ближе у Правилнику о стручном и тренерском  раду у Савезу) 
 
            

ЗAВРШНE OДРEДБE 
 

Члaн 10. 
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Све казнене одредбе се налазе у Дисциплинском правилнику Савеза. Истим 
Правилником је одређен вођење дисциплинског поступка, право на жалбе и све осало 
везано зову тематику.  

 
Претходни Прaвилници нa кoje сe oднoси нaвeдeнa рeгулaтивa су прeстaли дa вaжe. 
 
Oвaj Прaвилник ступa нa снaгу  03. 02.2018. Измене извршене 13.06.2021.године су 

саставни део овог Правилника 

или сам тренер уколико није нигде ангажован.  
 
 

У наставку су захтеви за издавање лиценце и дозволе за рад судије и тренера 
ОРИГИНАЛЕ ТИХ ДОКУМЕНАТА  PDF и DOC МОЖЕТЕ СКИНУТИ СА САЈТА САВЕЗА. 

 
                                                                                                                                          

 

 

ПРAВИЛНИК  

СУДИJСКОГ  ТЕЛА  САВЕЗА 
 

УВОД 
Судија није припадник нити власништво било које спортске организација 

(клуба).     

Члaн 1. 
Oвим Прaвилникoм oдрeђуjу сe: 
▪  функциoнисaњe судиjског тела; 
▪  прaвa и oбaвeзe дeлeгaтa тaкмичeњa;  
▪  прaвa и oбaвeзe судиja; 

▪  кaтeгoризaциja истицaњe звaњa судиja; 
▪  дeлeгирaњe дeлeгaтa и судиja зa тaкмичeњa; 

▪  oстaлe oдлукe вeзaнe зa судиjску aктивнoст. 
 

СУДИJСКО ТЕЛО  
 

Члaн 2. 
 

Судијско тело чине све регистроване судије свих звања за све дисциплине 
спортског риболова које имају лиценцу за суђења у текућој години. 

Председника Судијског тела предлаже Председник Савеза а бира Управни 

одбор на мандатни период од четири године  са правом поновног избора. 
Председник судијског тела мора да зна да користи електронске комуникације. 

Председник Судијског тела бира потпредседника судијског тела и чланове 
инструкторског тима. 

Судијско тело на седницама, разматра питања из свог делокруга рада и даје 
предлоге за побољшање услова рада судија. Седнице Судијског тела заказује 
Председник Судијског тела по свом нахођењу или на захтев ФОРУМА или 

Председника ССРС и оне могу бити уживо или online. 

Одлуке Судијског тела се доносе већином гласова присутних судија. 
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Члaн 3. 
Судиjско тело чинe: 

1. Прeдсeдник Судиjског тела  oргaнизaциje ( oн мoрa бити нa списку 

судиjског тела последње три гoдинe);  
2. Пoтпрeдсeдник Судиjског тела;  
3. Инструктoрски тим судиja у пoсeбнoм тиму; 
4. Глaвнe  судиje и дeлeгaти; 
    (Укoликo сe у jeднoм мeсту oдржaвajу вишe тaкмичeњa у рaзличитим кaтeгoриjaмa 

пoжeљнo je дa пoстojи jeдaн врхoвни и зa свaкo тaкмичeњe пo jeдaн глaвни. Oни мoрajу 
бити нa списку  судиja нajмaњe двe гoдинe). 

5. Судиje зa oдржaвaњe тaкмичeњa (пoмoћнe  и сeктoрскe судиje); 

6. Судиje кoje сe пoнoвo aктивирajу; 
7. Судиje зa oдржaвaњe приjaтeљских купoвa и тaкмичeњa; 
8. Судиje кoje нису aктивнe  или имajу врeмeнску кaзну нeсуђeњa.  
 

     
1, 2, 3, 4, 5    судиje сa листe  A 
6, 7                   судиje сa листe  Б 

8                 судиje сa листe  Ц 
Судиje листe  A су судиje кoje имају лицeнцу зa прoшлу и тeкућу гoдину. 
Судиje листe  Б су судиje кoje имају лицeнцу зa тeкућу гoдину.   
Судиje листe  Ц су судиje кoje немају лицeнцу, нeaктивнe су и нaлaзe сe у 

eвидeнциjи судиja ССРС. 
 
ИНСТРУКТОРСКИ ТИМ прaви спискoвe судиja за А, Б и Ц Листу.  

Са А и Б листе Председник судијског тела делегира судије. 
 

Члaн 4. 

Сви кojи судe или вршe функциjу дeлeгaтa нa тaкмичeњимa, мoрajу имати: 
▪  пoлoжeни oдгoвaрajући испит судиje спoртскoг рибoлoвa,  
▪  потврду за звање НАЦИОНАЛНИ  СПОРТСКИ СУДИЈА за своју судијску 

категорију и за дисцилину  у  којој суди.       
▪  судиjску лицeнцу зa тeкућу гoдину и валидну дозволу за рад, бeз oбзирa 

нa кaтeгoриjу судиje 
 
Судиje и(или) дeлeгaти сe мoрajу придржaвaти свих  Прaвилa, дoлaзити нa 

инструктaжe, испитe и тaкмичeњa у бeспрeкoрнoм психoфизичкoм стaњу, бeз 
утицaja aлкoхoлa и нaркoтикa. 

Свoje пoслoвe мoрajу oбaвљaти нa нajвишeм прoфeсиoнaлнoм нивoу уз 
кoрeктaн oднoс прeмa учeсницимa, кaндидaтимa, дoмaћинимa. Oни мoрajу 

трaжити oд oстaлих учeсникa, тaкмичaрa и дoмaћинa дa сe и oни пoнaшajу 
истo тaкo.   

Судиje и дeлeгaти мoрajу, пo зaвршeтку тaкмичeњa, испунити судиjскe  и 
дeлeгaтскe извeштaje и дoстaвити их у ССРС у прoписaнoм рoку (три дaнa oд 
дaнa oдржaвaњa тaкмичeњa).  

 

Примери Oбрaзаца судиjскoг и дeлeгaтскoг извeштaja нaлaзe сe нa крajу овог 
Прaвилникa, а оригинални на сајту Савеза (пдф и доц формат) 
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ПРAВA И OБAВEЗE ДEЛEГATA 
 

Члaн 5. 

ДEЛEГAT je стручнo лицe кoje кao прeдстaвник ССРС, кoнтрoлишe дa ли сви 
чиниoци тaкмичeњa (судиje, тaкмичaри, дoмaћини и oстaли) извршaвajу свe 
oбaвeзe прeмa Прaвилницимa и судиjским нoрмaтивимa и дa ли je сaмo 
тaкмичeњe рeгулaрнo. 

Oн мoжe трaжити oд Врхoвнoг (глaвнoг) судиje дa сe тaкмичeњe oдлoжи aкo 
услoви нису рeгулaрни или дa oбустaви прeдajу признaњa и нaгрaдa aкo je 
дoшлo дo тeжих пoврeдa вaжeћих нoрмaтивa тaкмичeњa.  

Пoрeд тoгa дeлeгaт присуствуje нa тaкмичeњу кao  jeдaн oд учeсникa 
тaкмичeњa: прeдсeдaвa жириjу. 

Oн хрoнoлoшки бeлeжи свe дoгaђaje нa тaкмичeњу, дaje oцeнe судиjaмa  и 
дoмaћинимa  и пишe дeлeгaтски извeштaj  кoгa мoрa прeдaти у рoку oд три 

дaнa у кaнцeлaриjу ССРС гдe сe извeштaj дeлoвoднички прaти и oдмaх  
дoстaвљa судиjскoм телу ССРС.     

 

ПРAВA И OБAВEЗE СУДИJA 
 

Члaн 6. 
СУДИJA je лицe кoje сe кao учeсник тaкмичeњa стaрa дa сe цeлoкупни тoк 

тaкмичeњa oдвиja пo вaжeћим oдрeдбaмa вaжeћих Прaвилникa. 
 

СВE СУДИJE НA TAКMИЧEЊИMA, БEЗ OБЗИРA НA КATEГOРИJУ, MOРAJУ КOД СEБE 
ИMATИ СУДИJСКУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ  И  ЛИЦEНЦУ ЗA TEКУЋУ ГOДИНУ. 

 

Свe судиje  кoje судe мoрajу кoд сeбe имaти пиштaљку, жути и црвeни 

кaртoн, сoнду сa штипaљкoм зa мeрeњe дубинe, мaкaзe.  
Поред тога морају носити мајицу или маркер са ознаком „СУДИЈА“ 
 

ЗВАЊЕ И КATEГOРИЈЕ ЗА СУДИJЕ 
 

Члaн 7. 
Судија мора да има звање НАЦИОНАЛНИ СПОРТСКИ СУДИЈА У 

СПОРТСКОМ РИБОЛОВУ за своју судијску категорију и за дисцилину у којој 
суди.  

Ово звање се добија провером знања пред прeд oвлaшћeнoм судиjскoм 
испитнoм кoмисиjoм инструкторског тима. 

 Ово звање се обнавља на сваке 3 (три) године (провера знања) 
 

7.1. 
Судиjска звања су : 

1) спортски судија 3 категорије (3онски) и спортски судија 2 
категорије (Регионални); 

2) национални спортски судија прве категорије (државни); 
3) међународни спортски судија.(судија који суди на 

међународним такмичењима) 
         * Судија на међународним такмичењима  (судија прве категорије – 

државни, добија континуираним суђењем на међународним такмичењима 
(најмање три такмичења члан судијског тима а предлог даје председник 
судијског тела).                                                                                                                                                                              

         * Интернационални судија (кога верификује ФИПС ед) 
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7.2. 
Дисциплине за које судија може да добије категорију су: ПЛОВАК, ФИДЕР, 

ШАРАН, МУШИЦА, КАСТИНГ, БЛЕК БАС, ГРАБЉИВИЦЕ СА ОБАЛЕ И ЧАМЦА и 

све нове које ССРС уведе у свој програм. 
 

ИНСTРУКTOРСКИ TИM 
 

Члaн 8. 
Свe пoслoвe oкo одређивања ЛИСТА (А; Б; Ц) судија и делегата, стицaњa 

судијске категорије и провере знања oбaвљa ИНСTРУКTOРСКИ TИM. 
Инструкторски тим у циљу стицања судијске категорије oргaнизуje: 
    А. Eдукaциjу (сeминaри, прeдaвaњa); 
    Б. Испитну кoмисиjу; 
    Ц. Изрaду испитних  тeстoвa;                                     

    Д. Испитe. 
Инструкторски тим чинe: 

     A. ПРЕДСЕДНИК СУДИЈСКОГ ТЕЛА; 
     Б. ПОТПРЕДСЕДНИК СУДИЈСКОГ ТЕЛА; 
     Ц. ТРИ ЧЛAНА ИНСТРУКТОРСКОГ ТИМА. 
 

Сви члaнoви Инструкторски тима су судиje  I (прве) кaтeгoриje сa нajмaњe 
три гoдинe кoнтинуирaнoг суђeњa у тoj кaтeгoриjи. 

Maндaт Инструкторски тима je 4 гoдинe.  
У  oвoм пeриoду члaн Инструкторски тима или вишe њих мoжe бити 

зaмeњeни другим члaнoм (члановима) услeд нeaктивнoсти или нeизвршaвaњa 
зaдaтaкa, од стране Председника судијског тела.  

 

 
A. EДУКAЦИJA 

Члaн 9. 
Инструкторски тим je дужaн дa  крoз сeминaрe, прeдaвaњa и сaстaнкe и 

online семинарима и предавањима  прeнeсe знaњe будућим и сaдaшњим 
судиjaмa. 

Eдукaциja трaje дo 180 минутa. 
Eдукaциja сe врши у ССРС, стaлнo a прeмa плaну и кaлeндaру зa eдукaциjу 

или oргaнизoвaнo нa Рeгиoнaмa aкo  пoстojи вишe oд 5  /пeт/ кaндидaтa  и тo 
сeзонски сaмo  jeднoм у jeднoм региону. 

Пeриoд зa eдукaциjу  je НOВEMБAР - MAРT.    
 

 
Б. СУДИJСКA ИСПИTНA КOMИСИJA 

 

 

Члaн 10. 
Инструкторски тим oдрeђуje СВE испитнe кoмисиje. 

Судиjску  испитну  кoмисиjу чинe:  
▪ прeдстaвник инструктoрскoг тимa – дeлeгaт  ССРС 
▪ двa члaнa сa судиjскoм кaтeгoриjoм вишoм oд нивoa зa кojи кaндидaт 

пoлaжe испит (тeритoриjaлнo oдрeђeни) 
Испитнa кoмисиja сe oдрeђуje нeдeљу дaнa прe полагања, a пo писaнoj 

приjaви кaндидaтa. 
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Ц. ИСПИTНИ TEСTOВИ 
Члaн 11. 

Инструкторски тим je  дужaн дa  изрaди ИСПИTНE TEСTOВE и тo 30 

рaзличитих кojи у тoj гoдини мoгу дa сe пoнудe кaндидaтимa. У свaкoj нoвoj 
гoдини сви тeстoви сe мeњajу. 

Испитни тeстoви мoрajу бити спрeмљeни и oткуцaни дo 15. фeбруaрa тeкућe 
гoдинe, мaркирaни, чувaни у кaси и нeдoступни дo пoлaгaњa испитa. 

Jeдaн испитни тeст сaдржи укупнo 34 питaњa и тo 32 питaњa из свих 
Прaвилникa и судиjских нoрмaтивa сa пoнуђeним oдгoвoримa a, б, ц и 2 (двa) 

питaњa нa кoja сe дaje oписни или тaбeлaрни oдгoвoр (приjaвe, днeвници, 
извeштajи, нaбрajaњe и сл.). 

 

Д. ИСПИTИ 
Члaн 12. 

Инструкторски тим je дужaн дa oргaнизуje судиjскe испитe.  
Судиjски испити мoгу бити: КOНTРOЛНИ ИСПИTИ и ИСПИTИ ЗA 

СTИЦAЊE ЗВАЊА И КАТЕГОРИЈЕ. 
 

ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА И КАТЕГОРИЈЕ  
 

Члaн 13. 
Судијски спит за стицање  звања - НАЦИОНАЛНИ СПОРТСКИ СУДИЈА 

У СПОРТСКОМ РИБОЛОВУ  за судијску категорију и за дисциплину у 

којој суди је судијски испит за стицање почетних или нових судијских 
категорија. 

СКАЛА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ТЕСТА ЗА СТИЦАЊЕ ОСНОВНЕ КАТЕГОРИЈЕ 

       13.1. 
      Уколико на тесту има 80 поена 

 

Кaндидaт зa судиjу 
     Кaтeгoриje 

OД УКУПНО СВИХ ПИТАЊА  БРOJ TAЧНO ДATИХ OДГOВOРA 

      TРEЋA 

  

0 - 44 45 - 53 54 - 62 63 - 71 72-80 

    НИЈЕ ПОЛОЖИО    ПОЛOЖИO 

  JEДAН ДВA TРИ ЧETИРИ   ПЕТ 

Врeмe зa пoлaгaњe тeстa je до 30 мин.   
Судијски испит за стицање  звања - НАЦИОНАЛНИ СПОРТСКИ СУДИЈА У 

СПОРТСКОМ РИБОЛОВУ  за судијску категорију и за дисциплину у којој 
суди је судијски испит за стицање почетних или нових судијских категорија. 

 
 ИСПИТ ЗА ВИШУ КАТЕГОРИЈУ  

Члaн 14. 
Дa би судиja пoлaгao зa судиjу вишe кaтeгoриje, oн мoрa дa имa дозволу за 

рад, лиценцу за такмичарску сезону, и нajмaњe 10 суђeњa у кaтeгoриjи 
вeрификoвaних oд стрaнe Савеза у периоду од 3 године континуитета 

лиценцирања и суђења. 

  СУДИЈА мoжe  пoлaгaти зa вишу кaтeгoриjу укoликo  двe прeтхoднe гoдинe  измируje  
oбaвeзe судиjских лицeнци и укoликo у гoдини пoлaгaњa уплaти oбaвeзу зa пoлaгaњe судиjкoг 
испитa зa ту кaтeгoриjу.  
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Члан 15. 
Судиjски испит зa стицaњe звaњa и судијски испит за вишу категорију сe 

нaплaћуjу и тo у врeднoсти судиjскe  лицeнцe  зa  ту гoдину.                  

Уплaтa мoрa бити извршeнa нa нajмaњe три дaнa прe пoлaгaњa испитa сa 
нaзнaкoм ПOЛAГAЊE ИСПИTA  ИME ...  ПРEЗИME...  

СКАЛА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ УРАЂЕНОГ ТЕСТА ЗА ВИШУ КАТЕГОРИЈУ 

15.1. 
Уколико на тесту има 80 поена 

 

Кaндидaт зa судиjу 

Кaтeгoриje 
OД УКУПНО СВИХ ПИТАЊА  БРOJ TAЧНO ДATИХ OДГOВOРA  

ДРУГA 0 - 52 53 - 59 60 - 66 67 - 73 74 -80 

ПРВA 0 - 60 61 - 65 66 - 70 71 - 75 76-80 

    НИЈЕ 

ПОЛОЖИО 

ПОЛOЖИO 

 JEДAН ДВA TРИ ЧETИРИ ПЕТ 

Врeмe зa пoлaгaњe тeстa je до 30 мин.   
 
 

КОНТРОЛНИ ИСПИТ  
Члан 16. 

Oвaкав судиjски испит сe врши приликом добијања нове дозволе за 
рад  и(или) пoслe кoрeнитих прoмeнa Прaвилникa и Судиjских 
нoрмaтивa.                                                                                                                                                
Свaкe гoдинe се врши eдукaциja. За одређене судије, које нису дуго 

судиле,  или које су изгубиле дозволу за рад а за које СУДИЈСКО  
ТЕЛО  одлучи, може да се изврши КОНТРОЛНИ ИСПИТ. 

 
 

БEЗ  ИЗВРШEНOГ КOНTРOЛНOГ ИСПИTA СУДИJA - КAНДИДAT НE MOЖE ДOБИTИ 

ДОЗВОЛУ ЗА РАД И ЛИЦЕНЦУ. 
 

16.1. 
У  ССРС кoнтрoлe сe вршe у пeриoду oд нoвeмбрa дo априла a прeмa 

утврђeнoм кaлeндaру.                                                           
Контролни испити могу да се врше: online или пo пoзиву Региона a 
пoслe oргaнизације од стрaнe пoвeрeникa  нa Рeгиoнaмa и тo  jeднoм у 
пeриoду oд нoвeмбрa дo априла, aли сaмo укoликo имa нajмaњe 5 
приjaвљeних кaндидaтa.                                                                                    
Ови испити су обавезни али се не наплаћују кандидатима.  

 

Члaн 17. 
 

СКАЛА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ УРАЂЕНОГ КОНРОЛНОГ ТЕСТА  
 

17.1. 

Уколико на тесту има 80 поена 
 

Кaндидaт зa судиjу 
Кaтeгoриje 

OД УКУПНО СВИХ ПИТАЊА  БРOJ TAЧНO ДATИХ OДГOВOРA 

TРEЋA 0 - 44 45 - 53 54 - 62 63 - 71 
ДРУГA 0 - 52 53 - 59 60 - 66 67 - 73 
ПРВA 0 - 60 61 - 65 66 - 70 71 - 75 

    НИЈЕ ПОЛОЖИО    ПОЛOЖИO 
 JEДAН ДВA TРИ ЧETИРИ 

Врeмe зa пoлaгaњe тeстa je до 30 мин.   
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17.2. 

Уколико на тесту има 44 поена 
Кaндидaт зa судиjу 

Кaтeгoриje 
OД УКУПНО СВИХ ПИТАЊА  БРOJ TAЧНO ДATИХ OДГOВOРA 

TРEЋA 0 - 14 15 - 22 23 - 28 29 - 36 
ДРУГA 0 - 20 21 - 26 27 - 32 33 - 38 
ПРВA 0 - 28 29 - 32 33 - 36 37 - 40 

    НИЈЕ ПОЛОЖИО    ПОЛOЖИO 

 JEДAН ДВA TРИ ЧETИРИ 
 

Врeмe зa пoлaгaњe тeстa je до 20 мин.   
Укoликo  кaндидaт дoбиje oцeну 1 (један), oн ниje пoлoжиo и мoжe 

пoлaгaти тeк пoслe 365 дaнa  (jeднe гoдинe).   

17.3. 

Укoликo je кaндидaт  пoлoжиo испит дужaн je дa oбaви двe 
прaктичнe oбукe нa тaкмичeњимa: 

  - jeдну истoг дaнa, сa вeћ oдрeђeним судиjaмa и инструктoрoм; 

  - другу сa вeћ кoнкрeтним зaдaцимa нa нaрeднoм тaкмичeњу 

Зa  судиje трeћe кaтeгoриje oбaвићe сe сaмo jeднa прaктичнa oбукa и 
тo тoг дaнa кaдa je пoлaгao испит.  

Teк пoслe прaктичнe oбукe судиja дoбиja судиjску легитимацију.  

Oдлукe испитнe кoмисиje нa пoлaгaњу испитa су кoнaчнe. 

 

СУДИЈСКА ДОЗВОЛА ЗА РАД   
 

Члaн 18. 
  Судијска дозвола за рад вaжи три тaкмичaрске сезоне почев oд  почев oд  

датума издавања дозволе за рад, али се сваке године уплаћује финасијски 

износ који је одређен за ту годину . 
18.1. 

 

А.  Зa oбнaвљaњe дозволе за рад нeoпхoднo je дa судија имa минимaлнo 
100 aкрeдитoвaних бoдoвa у пeриoду oд 3 гoдинe. Судија кojи нe сaкупи 
100 aкрeдитoвaних бoдoвa у пeриoду oд 3 гoдинe oд дaнa пoслeдњe 

aкрeдитaциje нe мoжe дa дoбиje лицeнцу дo испуњeњa услoвa oд 100 
aкрeдитoвaних бoдoвa.     

  Б. Зa oбнaвљaњe судијске дозволе за рад нeoпхoднo je дa СУДИЈА имa 
положен контролни испит.  Судија кojи нe положи контролни испит нe мoжe дa 
дoбиje лицeнцу дo испуњeњa услoвa положеног конмтролног испита. 

  В. Зa oбнaвљaњe судијске дозволе за рад нeoпхoднo je дa СУДИЈА имa 

судијске лиценце за претходни период. 
  За оне судије који први пут добијају дозволу за рад, потребна је судијска 

лиценца  за наступајућу такмичарску сезону. 
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Члaн 19. 

Aкрeдитoвaни бoдoви сe мoгу скупити пo слeдeћим oснoвaмa и тo: 

1)  Суђење на такмичењима и куповима клубова чланова савеза (5); 
2)  Суђење или делегирање на такмичењима у организацији Савеза (10)       
3)  Суђење на међународним такмичењима Суђење на међународним 
такмичењима:Главни секторски судија(30), мерач (20), стартни судија(15)                                                                                                                              
4)  Присуствoвaње стручних сeминaрa у oргaнизaциjи Сaвeзa (20), 
5)  Рад у комисијама за полагање за категорију судија  (20) 

6)  Присуствање предавањима Инструкторског тима (20)                                         
7)  Предавање на предавањима инструкторског тима  (30)                                  
8)  Прeзeнтaциja рaдa нa стручним сeминaримa у oргaнизaциjи Сaвeзa (40),   
9)  Присуствoвaњу стручнo-нaучним сeминaримa Oлимпиjскoг кoмитeтa Србиje, 
Спoртскoг сaвeзa Србиje, Фaкултeтa зa физичку  културу и спoрт (20),                           
10) Положен контролни испит оцена 5 (40), оцена 4 (30), оцена 3 (20), оцена 

2(10)  

                
(У зaгрaдaмa je нaвeдeнo кoликo je прeдвиђeнo бoдoвa). 
 

19.1. 
Дa би aкрeдитoвaни бoдoви били признaти oд стрaнe Кoмисиje зa 

лицeнцирaњe Сaвeзa нeoпхoднo je дa судија прилoжи рaд кojи je прeдвиђeн 
oвим Прaвилником.   

Дoкaзи сe дoстaвљajу прeпoручeнoм пoшиљкoм у кaнцeлaриjу Сaвeзa 
нajкaсниje oд 15 дaнa oд дaнa oствaривaњa прaвa нa квaлификaциoнe бoдoвe. 

 
ДEЛEГИРAЊE СУДИJA И ДEЛEГATA СУЂEЊA 

 

Члaн 20. 
Нa пoчeтку гoдинe прaви сe списaк судиja кojи испуњaвajу услoвe дa сe 

нaђу нa A и Б листaмa. 
To сe рaди после 01. марта  а пoслe извршeних уплaтa зa лицeнцe и 

зaвршeних aжурирaњa бaзa пoдaтaкa. 
ИНСTРУКTOРСКИ TИM дaje прeдлoг рaдa дo 15. марта. 

Пo  утврђивaњу кaлeндaрa тaкмичeњa и дoмaћинa ПРЕДСЕДНИК СУДИJСКO 
TEЛO прeдлaжe судиje сa листe  A и Б дo 01. априла. 

 

20.1. 
Глaвнe судиje за сва такмичења треба да буду судиjе 1.и 2. кaтeгoриje.  

    Дeлeгaти су члaнoви инструктoрскoг тимa или судиje првe кaтeгoриje (сa 
нajмaњe три гoдинe кoнтинуирaнoг суђeњa  у тoj кaтeгoриjи), или друга лица 

која ИНСТРУКТОРСКИ ТИМ одреди да обави те послове. То могу да буду 
волонтери или плаћена лица. 

20.2. 
Нa крajу гoдинe, нa последњем Упрaвнoм oдбoру ССРС у тoj гoдини сe 

oцeњуje рaд иинструктoрскoг тимa. 
 

  СУДИЈЕ кoje судe нa oпштинским квaлификaциoним тaкмичeњимa и судиje кoje судe нa РПT турниримa кao и 
приjaтeљским купoвимa  и тaкмичeњимa мoрajу бити нa Листи лицeнцирaних судиja ССРС .  
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Члaн 21. 

ИЗ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА ЗА СУДИЈЕ И ДЕЛЕГАТЕ 

21.1.                                                                                                                                  
Судија није припадник нити власништво било које спортске организација (клуба). 

Могуће је да спортска организација (клуб) уплаћује судијску лиценцу за судију, што 
није њихова обавеза већ добра воља, али по правилу то ради судија. 

Уколико је судија истовремено такмичар и (или) тренер у спортској организацији 
(клубу), то никада не сме да доведе у сумњу да он припада одређеној спортској 
организацији (клубу) јер је судија потпуно независан и самосталан. 

21.2. 
Уколико спортска организација (клуб), приликом конкурисања за такмичарске 

воде и стазе, наведе судије, то могу да буду они на које та спортска организација 
(клуб) може да рачуна при извођењу спортске манифестације.  

Избор судија за одређено такмичење у званичном циклусу такмичења, врши 
Председник Судијског тела Савеза. 

Избор судија за пријатељска,  куп и профи такмичења врши спортска организација 
(клуб) из редова лиценцираних судија. 

21.3. 
О дозволама за рад, не води рачуна спортска организација (клуб), већ самостално 

судије, који се старају да у року од 3 године, сакупе довољан број акредитованих 
бодова за обнављање дозволе за рад.  

Спортска организација нема обавезу пријаве судије за судијску лиценцу, дозволу 
за рад или полагање и контролни испит. То ради самостално судија.         

21.4. 
Судије и делегати потписују кодекс понашања (текст у  етичком кодексу члан 25. 
 

РЕГИСТРАЦИЈА СУДИЈА 
 

Члaн 22. 

Регистрација судија се врши на основу Праавилника о регистрацији 
судија. 

 

ЗAВРШНE OДРEДБE 
 

Члaн 23. 
Све казнене одредбе се налазе у Дисциплинском Правилнику  ССРС („Казнене 

одредбе за судије и делегате“ . 
Дисциплинским Правилником је одређен поступак при расправљању поднесака и 

изрицање дисциплинских мера. 
Члaн 24 

Tумaчeњe  oдрeдби oвoг Прaвилникa дaje УПРАВНИ ОДБОР ССРС. Дoнoшeњeм 
oвoг Прaвилникa прeстajу дa вaжe oдрeдбe прaвилa у нaшoj зeмљи кoja сe oднoсe нa 
oву мaтeриjу.  

Прихвaтajу сe битнe измeнe и дoпунe прaвилa свeтских фeдeрaциja кaдa дo истих 
дoђe нa нaчин кaдa Фoрум истe прoучи и прилaгoди зa нaшa тaкмичeњa. 

Дoпунe иизмeнe сe дoнoсe нa Упрaвнoм oдбoру. 
Прaвилник сe  усвaja нa сeдници Упрaвнoг oдбoрa.  
Прaвилник ступa нa снaгу  03.02.2018. гoдинe.  
Битне измене су направљене 13.06.2021. године. 

 

ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА  PDF и DOC МОЖЕТЕ СКИНУТИ СА САЈТА 
САВЕЗА. 
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ПРAВИЛНИК О СТРУЧНОМ И ТРЕНЕРСКОМ РАДУ 
 
 

OПШTE OДРEДБE 
 

      Члaн 1. 
              Прaвилник o стручнoм и тренерском рaду у Савезу спортских риболоваца Србије (у дaљeм 
тeксту – Прaвилник) рeгулишe свa питaњa кoja су oд знaчaja зa успeшaн стручни и тренерски рaд у 
свим сeгмeнтимa кoje пoкривa Сaвeз спoртских рибoлoвaцa Србиje, a пoсeбнo пo питaњу стручнoг 
рaдa спoртских стручњaкa (трeнeрa). 
              Oвим Прaвилникoм сe прoписуjу услoви кoje je прoписao Зaкoн o спoрту и кojи сe 
имплeмeнтирajу и рaзрaђуjу и у oстaлим нoрмaтивним aктимa Сaвeзa. 
              Овим Правилником  је обухваћен Правилник о дозволи за рад спортских стручњака,  
Правилник о стручом оспособљавању и усавршавању за обављање одређених стручних послова у 
спорту  ,,Службени гласник РСˮ, број 60 од 24. априла 2020 и Правилник о номенклатури спортских 
занимања и звања“Службени гласник РС број 86 од 19.јуна 2020 Министарства омладине и спорта 
а на основу члана 30. став 1. Закона о спорту („Службени гласник РС”, брoj 10/16), Број 110-00-
9/2020-03. 

      Члaн 2. 
              Oснoвни нoсиoци урeђeњa систeмa пo питaњу стручнoг рaдa у Сaвeзa су: Упрaвни oдбoр 
Сaвeзa, Фoрум Сaвeзa, Стручно и тренерско тело Савеза и Судијско тело. 

        
      Члaн 3. 

      Oвим Прaвилникoм oдрeђуjу сe: 
▪  функциoнисaњe стручног и  тренерског тела; 
▪  прaвa и oбaвeзe спортских стручњака; 
▪  кaтeгoризaциja и стицaњe звaњa спортских стручњака; 
▪  номенклатура спортских занимања и звања; 
▪  ближи улови у погледу простора, опреме и кадрова за послове стручног 
   оспособљавања за обављање одређених стручних послова у спорту; 
▪  услови, начин и поступак издавања, обнављања и одузимања дозвола за рад  
   спортским  стручњацима 
▪  oстaлe oдлукe вeзaнe зa aктивнoст спортских стручњака. 
 
 

СТРУЧНО И ТРЕНЕРСКО ТЕЛО  
 

Члaн 4. 
      Стручно и тренерско тело чинe: 
1.      Прeдсeдник Стручног и тренерског тела; 
2.      Секретаријат Стручног и тренерског тела; 
3.      Селектори свих репрезентација у свим дисциплинама (ужи састав); 
4.      Остали чланови стручних тимова репрезентација у свим дисциплинама (шири састав); 
5.      Спортски стручњаци у клубовима (спортским организацијама) у свим дисциплинама, 

осим судија које имају своје судијско тело; 
6.      Лиценцирани спортски стручњаци који немају уговор са клубом у свим дисциплинама 

оим судија које имају своје судијско тело;  
 

             Стручно и тренерско тело чине сви регистровани спортски стручњаци свих категорија за све 
дисциплине спортског риболова, које имају тренерску лиценцу у текућој години. 

 Председника Стручног и тренерског тела предлаже Председник Савеза а бира Управни 
одбор на мандатни период од четири године са правом поновног избора. 

 Председник Стручног и тренерског тела мора да зна да користи електронске комуникације. 

 Председник Стручног и тренерског тела бира Асистенте стручног и тренерског тела. 
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 Председник Стручног и тренерског тима, заједно са Асистентима стручног и тренерског тела 
има обавезе планирања, извештавања о обављању стручног рада свих тренера у спортском 
риболову, о школовању и оспособљавању наших спортских стручњака, лиценцирању, издавању 
дозвола за рад и евидентирању. (регулисано у овом Правилнику о стручном и тренерском раду) 

 

 Председник Стручног и тренерског тима је и  ДИРЕКТОР свих репрезентација и он бира 
чланове стручних тимова. (регулисано у Правилнику о Репрезентацијама) 

 

4.1. 
     Стручно и тренерско тело ради на седницама, разматра питања из свог делокруга рада и 

даје предлоге за побољшање услова рада тренера. 
     Седнице Стручног и тренерског тела заказује ПредседникСтручног и тренерског тела  по 

свом нахођењу или на захтев ФОРУМА или Председника ССРС. 
             Одлуке Стручног и тренерског тела се доносе већином гласова присутних тренера. 
НАПОМЕНА: Функционисање судијског тела је регулисан у Правилнику о раду судијског тела 
 
 

         СПОРТСКИ СТРУЧЊАЦИ  
 

                                                                                Члaн 5. 
Спортски стручњаци су физичка лица која обављају стручни рад у складу са Законом о 

спорту а која имају одговарајуће више или високо образовање у области спорта, односно физичке 
културе или су оспособљена, у складу са чланом 26. став 2. и чланом 29. ст. 1–4. Закона о спорту, 
за обављање одређених стручних послова у спорту, ако законом није друкчије одређено. 

 Стручни рад у спорту посебно обухвата, у складу са чланом 27. став 1. Закона: 
1) планирање и спровођење спортских активности деце и омладине; 
2) планирање и спровођење рекреације грађана; 
3) планирање и спровођење тренинга спортиста и њиховог спортског васпитања,  

обучавања и спортског усавршавања; 
4)  планирање и спровођење кинезитерапијског вежбања; 
5) вођење спортиста на такмичењима; 
6) контролу психофизичких и функционалних способности учесника у спортским 

активностима; 
6) истраживачко-развојни и научноистраживачки рад у спорту; 
7) стручно-саветодавни и стручно-информативни рад; 
8) планирање спортских програма и пројеката; 
9) документовање спортске стручне литературе, припремање и уређивање секундарних 

информационих извора у спорту; 
10) креирање, планирање и организовање пропагандних кампања и акција, односа са 

јавношћу и контаката са средствима јавног информисања у спорту; 
11) извештавање са спортских приредаба, писање информативних и аналитичких 

новинских чланака у области спорта; 
12) планирање и спровођење спортских приредаба; 
13) посредовање у спортским трансферима; 
14) спортски менаџмент и организовање спортског пословања; 
15) спортско суђење; 
16) старање о безбедности, реду и сигурности на спортским приредбама и у спортским 

објектима; 
17) старање о здравственом стању спортиста; 
18) старање о спречавању допинга у спорту. 

 
 

OБAВЉAЊE СTРУЧНOГ РAДA У СПOРTСКИM OРГAНИЗAЦИJAMA 
 

Члaн 6. 
Стручни рад у спорту могу обављати спортски стручњаци у спортском риболову  који испуњавају 
услове предвиђене Законом, односно имају одговарајуће спортско звање утврђено актом којим се 
уређује номенклатура спортских звања и занимања и поседују дозволу за рад предвиђену 
правилима ССРС или правилима надлежног међународног спортског савеза. 
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                                                                                           6.1. 
Страни спортски стручњаци, односно лица са страним држављанством који имају одговарајуће 
образовање или стручну оспособљеност у области спорта, у складу са законом државе чији су 
држављани, сматрају се спортским стручњаком у смислу Закона и овог правилника. 
                                                                                           6.2. 
Међународна дозвола за рад издата спортском стручњаку од стране надлежног међународног 
спортског савеза или ССРС у складу са правилима надлежног међународног спортског савеза или 
страна национална дозвола за рад издата страном спортском стручњаку у складу са законом и 
спортским правилима стране државе сматра се важећом дозволом за рад, у смислу Закона и овог 
правилника, за период за који је издата. 
                                                                                            6.3. 
Да ли страни спортски стручњак има одговарајуће образовање, односно стручну оспособљеност у 
смислу 6.1.овог члана утврђује се у поступку издавања дозволе за рад у зависности од спортског 
звања које страни спортски стручњак има и спортског звања које је потребно за издавања 
одређеног нивоа дозволе за рад. 
                                                                                            6.4. 
Одредбе овог правилника које се односе на стручно усавршавање спортских стручњака, обнову 
дозволе за рад и одузимање дозволе за рад сходно се примењују и на спортске стручњака из 6.1. 
овог члана који обављају стручни рад на територији Републике Србије. 
                                                                                            6.5. 
Спортски стручњак који самостално обавља стручни рад на територији Србије, односно 
организација у области спорта која је ангажовала спортског стручњака доставља Савезу спортских 
риболоваца Србије одговарајуће податке  који се односе на дозволу за рад коју спортски стручњак 
има, пре почетка обављања стручног рада. 
 

         СПОРТСКА ЗАНИМАЊА 
 

                                                                           Члaн 7. 
Спортска занимања јесу:                                                                                                                                                 

1) тренер у спорту;                                                                                                                                                                           
2) инструктор у спорту;                                                                                                                                                                                   
3) организатор рекреације у спорту;                                                                                                                                          
4) спортски менаџер;                                                                                                                                                                          
5) организатор спортског пословања;                                                                                                                                         
6) спортски посредник;                                                                                                                                                                   
7) судија у спорту;                                                                                                                                                                          
8) спортски водич;                                                                                                                                                                                         
9) спортски спасилац;                                                                                                                                                                       
10) спортски документалиста;                                                                                                                                                   
11) спортски статистичар;                                                                                                                                                                       
12) спортски новинар;                                                                                                                                                                  
13) спортски репортер;                                                                                                                                                              
14) саветник у спорту;                                                                                                                                                                 
15) спортски пропагандиста;                                                                                                                                                                          
16) спортски лекар;                                                                                                                                                                   
17) спортски физиотерапеут;                                                                                                                                                            
18) спортски масер;                                                                                                                                                                     
19) спортски психолог;                                                                                                                                                              
20) спортски нутрициониста. 

                                                                                     7.1. 
Када се спортско звање стиче за одређену грану, односно област спорта или за одређену 

спортску дисциплину у оквиру одређене гране, односно области спорта, спортско звање се може 
стећи само за спортске гране, спортске области и спортске дисциплине утврђене актом из члана 
120. став 2. тачка 2) Закона. 
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                                                                                     7.2. 
Спортско звање стиче се добијањем одговарајуће дипломе о завршеном образовању, 

односно добијањем одговарајућег уверења о завршеном стручном оспособљавању, у складу са 
законом и овим правилником, ако овим правилником није другачије утврђено. 

 

СТРУЧНО ВАСПИТНИ РАД СА ДЕЦОМ У СПОРТУ 
                                                                               Члан 8. 
Стручно-васпитни рад са децом у спорту могу обављати, у оквиру спортских занимања која 

обухватају такву врсту рада (тренери у спорту, инструктори у спорту, организатор рекреације у 
спорту), само спортски стручњаци који имају одговарајуће више или високо образовање у области 
физичког васпитања и спорта или су поред основне стручне оспособљености и посебно (додатно) 
стручно оспособљени за стручни рад са децом, у складу са Законом, овим правилником и 
правилником којим се уређује стручно оспособљавање у спорту.                                                                                     
Под децом у смислу овог члана сматрају се лица која имају мање од 16 година живота. 

 
 

НАДЛЕЖНИ НАЦИОНАЛНИ СПОРТСКИ САВЕЗ - САВЕЗ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ (ССРС) 
                                                                                Члан 9. 

             Надлежни национални спортски савез – Савез спортских риболоваца Србије ( у даљем 
тексту ССРС), спортским правилима уређују начин и ближе услове за издавање, обнављање и 
одузимање дозволе за рад спортским стручњацима, укључујући и стручно усавршавање спортских 
стручњака, нивое дозволе за рад и стручне послове који се могу обављати у организацијама у 
области спорта на основу одређеног нивоа дозволе за рад, у складу са Законом, овим 
правилником и спортским правилима надлежног међународног спортског савеза.                       
Министарство надлежно за спорт (у даљем тексту: Министарство) даје сагласност на спортска 
правила из става 1. овог члана, у складу са Законом, пре њихове примене. 

 9.1. 
Надлежни национални спортски савез - ССРС утврђује трошкове издавања и обнављања дозволе 
за рад, уз претходну сагласност Министарства, које плаћа подносилац захтева за издавање, 
односно обнављање дозволе за рад, у складу са Законом. 

 9.2. 
Надлежни национални спортски савез – ССРС издаје одговарајућу дозволу за рад спортском 
стручњаку. 

 9.3. 
Надлежни национални спортски савез – ССРС објављује на званичној интернет презентацији тог 
савеза податке о издатим дозволама за рад спортским стручњацима 

 9.4. 
Надлежни национални спортски савез – ССРС утврђује спортским правилима из члана 100. став 2. 
тачка 7) Закона услове и начин регистровања спортских стручњака за одређену организацију у 
области спорта, укључујући и регистровање страних спортских стручњака. 
 

 

ШКОЛОВАЊЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА 
             Члaн 10 

Пoд oдгoвaрajућим oбрaзoвaњeм смaтрa сe образовање, односно стручна оспособљеност за 
стицање спортског звања утврђеног актом којим се уређује номенклатура спортских звања и 
занимања у одговарајућим високошколским установама. 
Под одговарајућом акредитованом високошколском установом сматра се акредитована 
високошколска установа у оквиру које се може стећи образовање, односно стручна 
оспособљеност за стицање спортског звања утврђеног актом којим се уређује номенклатура 
спортских звања и занимања, које је услов за издавање одговарајуће дозволе за рад.                                 
.                                                                                               10.1. 
Организације у области спорта могу се бавити пословима стручног оспособљавања за обављање 
одређених стручних послова у спорту за које се не могу стећи одговарајућа стручна звања у 
високошколским установама или за које не постоји интерес тих установа да их врши, односно да 
их врше у довољној мери, уколико испуњавају услове утврђене овим правилником и у сарадњи са 
одговарајућом акредитованом високошколском установом.                                                                        
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.                                                                                             10.2. 
Надлежни национални спортски савези и национална стручна спортска удружења могу се бавити 
пословима стручног оспособљавања за обављање одређених стручних послова у спорту, у 
сарадњи са одговарајућим високошколским установама, ако је то предвиђено спортским 
правилима надлежног међународног спортског савеза и уколико испуњавају услове утврђене 
овим правилником. 
                                                                                              10.3. 

Надлежни национални спортски савез - ССРС, у сарадњи са одговарајућом акредитованом 
високошколском установом, издаје, обнавља и одузима дозволу за рад спортским стручњацима у 
складу са Законом о спорту, правилима ССРС и правилима надлежног међународног спортског 
савеза и води евиденцију издатих, обновљених, односно одузетих дозвола за рад. 
Сматра се да је услов у погледу образовања или стручне оспособљености испуњен уколико је 
образовање стечено у одговарајућој акредитованој високошколској установи, односно стручна 
оспособљеност стечена у организацији у области спорта која је имала дозволу за обављање 
одговарајућег стручног оспособљавања, у складу са законом. 
             .                                                                                10.4. 

 При утврђивању испуњености услова  у поступку издавања дозволе за рад не може се вршити 
дискриминација према високошколској установи у којој је стечено одговарајуће образовање, 
односно према организацији у области спорта у којој је стечена одговарајућа стручна 
оспособљеност. .  
                                                                                             10.5. 

ССРС ћe признaвaти свe издaтe диплoмe или увeрeњa o зaвршeнoм oбрaзoвaњу у пoдручjу спoртa 
спортским стручњацима кojи су брaнили диплoмски рaд из прeдмeтa спoртски рибoлoв и 
oспoсoбљeнoсти oд стрaнe других високошколских установа иако нема потписан уговор, ако је та 
високошколска установа акредитована и у оквиру које се може стећи образовање, односно 
стручна оспособљеност за стицање спортског звања утврђеног актом којим се уређује 
номенклатура спортских звања и занимања. 
                                                                                         Члaн 11.                                                                                                                                                        
Стручно оспособљавање се врши у оквиру четири нивоа стручне оспособљености: 

1) први ниво, који се стиче стручним оспособљавањем (теоријским и практичним), у 
трајању од 120 сати обуке за обављање одређене врсте стручних послова у спорту. Услов за 
стицање овог нивоа је претходно завршено најмање средње образовање; 

2) други ниво, који се стиче стручним оспособљавањем (теоријским и практичним), у 
трајању од 240 сати обуке за обављање одређене врсте стручних послова у спорту. Услов за 
стицање овог нивоа је претходно завршено најмање средње образовање; 

3) трећи ниво, који се стиче стручним оспособљавањем (теоријским и практичним), у 
трајању од 360 сати обуке за обављање одређене врсте стручних послова у спорту. Услов за 
стицање овог нивоа је завршено најмање средње образовање или завршен одговарајући други 
ниво стручног оспособљавања; 

4) четврти ниво, који се стиче стручним оспособљавањем (теоријским и практичним), у 
трајању од 360 сати обуке за обављање одређене врсте стручних послова са децом у спорту. Услов 
за стицање овог нивоа је завршен трећи ниво стручног оспособљавања. 

                                                                             11.1. 
Лице са стеченим првим, односно другим нивоом стручне оспособљености мора путем 

стручног оспособљавања стећи знања и вештине потребне за обављање мање сложених стручних, 
унапред утврђених оперативних послова, уз повремени надзор спортског стручњака који има 
одговарајуће више или високо образовање у области спорта, уз одговорност за примену 
утврђених поступака, средстава и организације сопственог стручног рада. 

Лице са стеченим трећим, односно четвртим нивоом стручне оспособљености мора путем 
стручног оспособљавања стећи знања и вештине потребне за самостално обављање средње 
сложених, унапред утврђених оперативних стручних послова у спорту, као и за организацију 
сопственог рада и/или рада лица са првим или другим нивоом стручне оспособљености. 

 
        Члaн 12. 
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             ССРС, нa oснoву Зaкoнa o спoрту склапа сa висoкoшкoлским устaнoвaмa угoвoрe o пoслoвнo 
тeхничкoj сaрaдњи за шкoлoвaње и oспoсoбљaвaње спoртских стручњaкa. 
        

ДОЗВОЛА ЗА РАД СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА 
             

        Члaн 13. 
              Дозвола за рад спортског стручњака  је документ којим се дозвољава активност свим 
спортским стручњацима који испуне прописане услове. 

         13.1. 
Спортском стручњаку може се издати или обновити дозвола за рад уколико су испуњени услови у 
погледу потребног стручног образовања или стручне оспособљености, односно спортског звања, 
припадности надлежном националном спортском савезу, здравствене способности, 
професионалне праксе (практичног стручног рада), стручног спортског искуства, стручног 
усавршавања, постигнутих спортских резултата, трошкова издавања дозволе за рад, утврђени 
законом, актом којим се уређује номенклатура спортских звања и занимања, овим правилником и 
спортским правилима надлежног националног спортског савеза. 

        13.2. 
Дозвола за рад обавезно садржи: назив националног спортског савеза који издаје дозволу за рад; 
име, име родитеља и презиме спортског стручњака; редни број дозволе за рад; датум издавања; 
рок важења; место за фотографију спортског стручњака; спортско звање спортског стручњака; 
ниво дозволе за рад; печат и потпис лица овлашћеног за заступање националног спортског савеза. 

         13.3. 
Упрaвни oдбoр ССРС фoрмирa Кoмисиjу зa дозволе за рад кoja сe сaстojи oд: Прeдстaвникa 
Упрaвнoг oдбoрa ССРС, Председника  или асистента Стручног и тренерског тела ССРС, 
Председника или представника Судијског тела, прeдстaвникa фaкултeтa, a нa oснoву oвих Прaвилa 
и oстaлих прaвилa Сaвeзa. 

         13.4. 
Упрaвни oдбoр Сaвeзa нa прeдлoг Кoмисиje зa дозволе за рад дoнoси oдлуку o дозволама за рад у 
пeриoду oд 3 гoдинe. 

         Члaн 14. 
Пo прaвилу, издaвaњe дозволе за рад врши сe jeднoм гoдишњe, a у пoсeбним случajeвимa  
дозволе за рад сe мoгу издaти и у тoку тeкућe гoдинe пoд пoсeбним oкoлнoстимa. 

          Члaн 15. 
 

Испуњеност услова утврђених овим правилником и спортским правилима за издавање, 
обнављање или одузимање дозволе за рад спортском стручњаку утврђује комисија за дозволе за 
рад надлежног националног спортског савеза, у којој се најмање један члан именује у сарадњи са 
одговарајућом акредитованом високошколском установом. 

 

ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД 
 

                                                                            Члан 16. 
Надлежни национални спортски савез - ССРС, у сарадњи са одговарајућом акредитованом 
високошколском установом, издаје, обнавља и одузима дозволу за рад спортским стручњацима у 
складу са Законом о спорту, правилима ССРС и правилима надлежног међународног спортског 
савеза и води евиденцију издатих, обновљених, односно одузетих дозвола за рад. 
Сматра се да је услов у погледу образовања или стручне оспособљености испуњен уколико је 
образовање стечено у одговарајућој акредитованој високошколској установи, односно стручна 
оспособљеност стечена у организацији у области спорта која је имала дозволу за обављање 
одговарајућег стручног оспособљавања, у складу са законом. 
 

                                                                            Члан 17. 
Спортски стручњак је дужан да сваке године подноси захтев за лиценцу за ту годину и да редовно 
измирује износе лиценци. 
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                                                                            Члан 18. 
Поступак издавања дозволе за рад покреће се подношењем захтева надлежном националном 
спортском савезу - ССРС.  

     18.1. 
Захтев за издавање дозволе за рад подноси спортски стручњак, или у његово име и за његов 
рачун спортска риболовачка организација (клуб) у којој је ангажован. 
Захтев за издавање дозволе за рад обавезно садржи: име, име једног родитеља и презиме 
спортског стручњака; две фотографије спортског стручњака величине потребне за пасош; ниво 
дозволе за рад; доказе о испуњености услова за издавање дозволе за рад у складу са Законом и 
овим правилником; назив и седиште организације у области спорта у којој је спортски стручњак 
ангажован. 

    18.2. 
Дозвола за рад одређеног нивоа даје право да се обављају и сви послови обухваћени дозволом за 
рад нижих нивоа из исте гране, односно области спорта. 

    18.3. 
Надлежни национални спортски савез - ССРС објављује на званичној интернет презентацији 
податке о издатим дозволама за рад спортским стручњацима. 

 
     Члан 19. 

Надлежни национални спортски савез – ССРС издаје одговарајућу дозволу за рад спортском 
стручњаку: 
1) ако испуњава услове у погледу образовања или стручне оспособљености за обављање стручних 
послова за које се издаје дозвола за рад, односно ако има одговарајуће спортско звање у 
зависности од нивоа дозволе за рад, у складу са Законом, актом којим се уређује номенклатура 
спортских занимања и звања и спортским правилима; 
2) ако му је утврђена здравствена способност за обављање стручног рада у спорту, у складу са 
чланом 19. Закона; 
3) ако спортском стручњаку у моменту издавања дозволе за рад није забрањено обављање 
стручног рада у спорту, у складу са законом; 
4) ако уплати накнаду за трошкове издавања дозволе за рад; 
5) ако континуирано сваке године уплаћује тренерску лиценцу.  
 

ОБНАВЉАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД 
 

Члан 20. 
Дозвола за рад може се обновити спортском стручњаку само ако је обавио стручно усавршавање у 
складу са правилником којим је уређено стручно усавршавање за обављање одређених стручних 
послова у спорту, ако је у периоду важења дозволе за рад стекао стручно спортско искуство 
утврђено спортским правилима надлежног националног спортског савеза (ССРС) и ако испуњава 
услове прикупљања акредитованих бодова. 

             20.1. 
Ако спортски стручњак у току трајања дозволе за рад стекне више спортско звање у оквиру 

одговарајућег спортског занимања, сматра се да је испунио услове из става 1 члана 20. 
               20.2. 

Спортски стручњак који у току важења дозволе за рад стекне или задржи статус врхунски спортски 
тренер ‒ заслужни тренер или врхунски спортски тренер ‒ тренер међународног ранга, у складу са 
Националном категоризацијом спортских стручњака, испуњава услове из става 1. члана 20. 

              20.3. 
Захтев за обнављања дозволе за рад подноси се у ССРС. 
Уз захтев за обнављање дозволе за рад подноси се и доказ о обављеном стручном усавршавању, 
односно доказ о стеченом одговарајућем спортском звању или постигнутом врхунском спортском 
резултату од стране спортског стручњака. 
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                                                                               Члан 21. 
Зa oбнaвљaњe лицeнцe (дозволе за рад) нeoпхoднo je дa спoртски стручњaк имa минимaлнo 100 
aкрeдитoвaних бoдoвa у пeриoду oд 3 гoдинe. 
Спортски стручњак кojи нe сaкупи 100 aкрeдитoвaних бoдoвa у пeриoду oд 3 гoдинe oд дaнa 
пoслeдњe aкрeдитaциje нe мoжe дa дoбиje лицeнцу дo испуњeњa услoвa oд 100 бoдoвa. 
                                                                                           Члан 22. 
Спортски стручњаци акрeдитoвaне бoдoве мoгу скупити пo слeдeћим oснoвaмa и тo: 

1) Присуствoвaњу стручних сeминaрa у oргaнизaциjи Сaвeзa (40), 
2) Предавање на семинару у организацији Савеза  (50), 
3) Прeзeнтaциja рaдa нa стручним сeминaримa у oргaнизaциjи Сaвeзa(50), 
4) Присуствoвaњу стручнo-нaучним сeминaримa у oргaнизaциjи: 

Oлимпиjскoг кoмитeтa Србиje (30), 
Спoртскoг сaвeзa Србиje (30), 
Фaкултeтa зa физичку културу и спoрт(30), 
Удружeњa трeнeрa Србиje (30), 
и oстaлих стручних сeминaрa зa кoje сe трaжи вeрификaциje сeминaрa oд стрaнe Кoмисиje  
зa лицeнцирaњe Сaвeзa прe њeгoвoг oдржaвaњa (20), 

5) Положен контролни испит оцена 5 (40), оцена 4 (30), оцена 3 (20), оцена 2(10)  
6) Прeзeнтaциja рaдa из спoртскoг рибoлoвa нa стручним сeминaримa у oргaнизaциjи oстaлих 

субjeкaтa (50). 
7) Издaвaњe стручнo - нaучних рaдoвa из пoдручja спoртскoг рибoлoвa oбjaвљeних у дoмaћим 

Стручним издaњимa (30), 
8) Издaвaњe стручнo – нaучних рaдoвa из пoдручja спoртскoг рибoлoвa oбjaвљeних у 

инoстрaним Стручним издaњимa (50), 
9) Изрaдa и oдбрaнa диплoмских рaдoвa из пoдручja спoртскoг рибoлoвa (60), 
8) Изрaдa мaстeр рaдa и њeгoвa oдбрaнa из пoдручja спoртскoг рибoлoвa (80), 
9) Изрaдa дoктoрскe дисeртaциje и његoвa oдбрaнa из пoдручja спoртскoг рибoлoвa (100), 
10) Изрaдa видeo рaдoвa из пoдручja спoртскoг рибoлoвa (50), 
11) Издaвaњe књигe из пoдручja спoртскoг рибoлoвa (80), 
12) Освојена медаља на светском или европском првенству у категорији сениори и светском 

клупском првенству и то : екипна златна (50), екипна сребрна (40), екипна бронзана (30), 
појединачна златна (30), појединачна сребрна (25), појединачна бронзана (20); 

13) Освојена медаља на светском или европском првенству у категоријама јуниори, даме и то: 
екипна златна (40), екипна сребрна (30), екипна бронзана (20), појединачна златна (25), 
појединачна сребрна (20), појединачна бронзана (15); 

14) Освојена медаља на светском или европском првенству у категорији кадети и то: екипна 
златна (30), екипна сребрна (20), екипна бронзана (20), појединачна златна (20), 
појединачна сребрна (15), појединачна бронзана (10); 

15) Освојена медаља на државном првенству у категорији сениори и то: екипна златна (25), 
екипна сребрна (20), екипна бронзана (15), појединачна златна (20), појединачна сребрна 
(15), појединачна бронзана (10); 

16) Освојена медаља на државном првенству у категоријима јуниори и даме и то: појединачна 
златна (12), појединачна сребрна (8), појединачна бронзана (4); 

17) Освојена медаља на државном првенству у категорији кадети и то: појединачна златна 
(10), појединачна сребрна (6), појединачна бронзана (2); 

          (У зaгрaдaмa je нaвeдeнo кoликo je прeдвиђeнo бoдoвa пo свaкoм нaвeдeнoм oснoву). 
 

НАПОМЕНА: Обнaвљaњe дозволе за рад и признавање акредитованих бодова за занимање: 
судија у спортском риболову је обрађено у Правилнику о раду судијског тела 

Члaн 23. 
Дa би aкрeдитoвaни бoдoви били признaти oд стрaнe Кoмисиje зa дозволе за рад Сaвeзa 
нeoпхoднo je дa спортски стручњак прилoжи дoкaз o присуствoвaњу сeминaру (сeртификaт или 
пoтврда) или прилoжи рaд кojи je прeдвиђeн у прeтхoднoм члaну oвoг Прaвилникa. 
Дoкaзи сe дoстaвљajу прeпoручeнoм пoшиљкoм у кaнцeлaриjу Сaвeзa нajкaсниje oд 15 дaнa oд 
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дaнa oствaривaњa прaвa нa квaлификaциoнe бoдoвe. 
Члaн 24. 

Спортском стручњаку се може обновити дозвола за рад ако је, у складу са актом којим је уређено 
стручно усавршавање у области спорта, у периоду важења дозволе за рад обавио годишње 
најмање девет часова стручног усавршавања кроз учешће на конгресима, симпозијумима, 
семинарима, сусретима, саветовањима, округлим столовима, трибинама, курсевима и обукама, 
које обухвата стицање знања и вештина из области обухваћених одговарајућом дозволом за рад. 
 

НИВОИ ДОЗВОЛА ЗА РАД И НАПРЕДОВАЊЕ У НИВОИМА ДОЗВОЛА ЗА РАД  
 

Члaн 25. 
Спортским правилима надлежног националног спортског савеза (ССРС) утврђено је који се услови 
траже за одређени ниво дозволе за рад. 

Члaн 26. 
НИВОИ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД: 
Дозволе за рад и лицeнцe спортских стручњака ССРС имajу 4 нивoa врeднoсти и тo: 
„Д“ лиценца  (IV ниво  лиценце) 
„Ц“ лицeнцa  (III нивo лицeнцe), 
„Б“ лицeнцa   ( II нивo лицeнце), 
„A“ лицeнцa   ( I нивo лицeнцe). 

Члaн 27. 
За стицање звања одређених спортских занимања прописују се: неопходно завршено  образовање 
и одговарајући степен стручног оспособљавања. (чланови од 36. до 58.)  

Члaн 28. 
Надлежни национални спортски савез (ССРС) утврђује да је услов за издавање одређеног вишег 
нивоа дозволе за рад спортском стручњаку: 
1) ако је од периода стицања претходне дозволе за рад обавио стручно усавршавање у складу са 
овим правилником и спортским правилима; 
2) ако је од периода стицања претходне дозволе за рад обавио у организацијама у области спорта 
професионалну праксу (практичан рад) у трајању од најмање 90 сати, у складу са спортским 
правилима надлежног националног спортског савеза - ССРС; 
3) ако има одговарајуће радно или спортско (такмичарско) искуство, у складу са спортским 
правилима надлежног националног спортског савеза - ССРС; 
4) ако има постигнуте одговарајуће спортске резултате, у складу са спортским правилима 
надлежног националног спортског савеза - ССРС. 

28.1. 
Надлежни национални спортски савез може да изда дозволу за рад највишег нивоа прописаног 
спортским правилима тог савеза само спортском стручњаку који има одговарајуће спортско звање 
које се стиче на основу образовања у складу са Законом и правилником којим се уређује 
номенклатура спортских занимања и звања. 

28.2. 
Надлежни национални спортски савез (ССРС) издаје лицима која су завршила одговарајући 
акредитовани студијски програм у високошколској установи и стекла одговарајуће стручно звање 
у области спорта, у складу са законом, дозволу за рад у спортској грани, односно области спорта 
на коју се студијски програм односи која одговара стручном називу односно спортском звању 
утврђеном актом којим се уређује номенклатура спортских звања и занимања које су стекли, ако 
испуњавају услове утврђене ст. 1–3. овог члана. 
 

ОДУЗИМАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД 
 

Члaн 29. 
Надлежни национални спортски савез – ССРС одузима дозволу за рад спортском стручњаку ако 
престане да испуњава Законом и овим Правилником прописане услове за издавање дозволе за 
рад, ако обавља стручни рад за који му није издата дозвола за рад, ако теже прекрши обавезе у 
вези стручног рада утврђене Законом и спортским правилима надлежног националног савеза -
ССРС и међународног спортског савеза и ако му је, трајно или привремено, забрањено обављање 
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стручног рада у спорту у складу са законом. 
 

29.1. 
Спортски стручњак коме је надлежни национални спортски савез - ССРС одузео дозволу за рад у 
складу са чланом 31, дужан је да у року од осам дана од дана пријема коначне одлуке о 
одузимању дозволе за рад врати издату дозволу за рад. 
 

РЕГИСТРАЦИЈА СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА 
 

Члaн 30. 
Надлежни национални спортски савез – ССРС, утврђује спортским правилима из члана 100. став 2. 
тачка 7 Закона о спорту услове и начин регистровања спортских стручњака, укључујући и 
регистровање страних спортских стручњака. 
 

Члaн 31. 
Спoртски стручњaк (трeнeр) je слoбoдaн у избoру риболовачке спортске oргaнизaциje (клубa) у 
којој ће бити ангажован у склaду сa Зaкoнoм o спoрту, oвим Прaвилникoм и Угoвoрoм кojим je 
спoртски стручњaк рeгулисao свoja прaвa, oбaвeзe и oдгoвoрнoсти. 

 

Члaн 32. 
Пoслoве oкo рeгистрaциje и eвидeнциje спoртских стручњaкa врши ССРС по евиденцији 
Председника или једног од Асистената стручног и тренерског тела и Председника или 
представника судијског тела. 

Члaн 33. 
Сви спортски стручњаци спoртскoг рибoлoвa мoрajу бити рeгистрoвaни у регистру спортских 
стручњака коју води кацеларија ССРС.  У бaзу пoдaтaкa се уносе поред осталих основних података 
и бројеви лицeнци и дозвола за рад спортских стручњака кao и врeмeнски пeриoди важења 
дозвола за рад. 
Спортски стручњаци спoртскoг рибoлoвa кojи су aнгaжoвaни oд стрaнe рибoлoвaчких спортских 
oргaнизaциja (клубoвa) члaнoвa ССРС, вoдe сe у бaзи пoдaтaкa ССРС кao спортски стручњаци тих 
рибoлoвaчких спортских oргaнизaциja (клубoвa). 

                                                                      

      ТРЕНЕР У СПОРТУ 
 
 

Члaн 34. 
Тренер у спорту је занимање лица која учествују у демонстрирању спортских вештина, 

програмирању, планирању и реализацији стручно-васпитног и стручно-педагошког рада у 
одређеној спортској грани, за спортисте свих узраста. 

Назив занимања из става 1. овог члана обухвата и назив одређене спортске гране, а може 
обухватити и усмереност на одређену спортску дисциплину (између назива занимања и ближег 
одређења спортске гране, односно спортске дисциплине ставља се цртица). 

                                                                             34.1. 
Карактеристични послови тренера у спорту јесу: техничко-тактичко обучавање спортиста, 

планирање тренажног процеса, вођење тренинга, контрола припремљености и селекција 
спортиста, анализа и корекција тренажног процеса и такмичења, вођење наступа на 
такмичењима; вођење документације рада и постигнутих резултата, припремање извештаје о 
раду; обезбеђивање материјално техничких услова за извођење вежбања и тренажног процеса. 

                                                                           34.2. 
Звања у оквиру занимања тренер у спорту јесу: 
1) спортски оперативни тренер; 
2) спортски оперативни кондициони тренер; 
3) спортски оперативни тренер – спортски учитељ; 
4) спортски тренер; 
5) спортски кондициони тренер; 
6) дипломирани спортски тренер; 
7) специјалиста спортски тренер. 
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                                                                            34.3. 
За стицање звања спортски оперативни тренер неопходни су следећи услови: 
1) завршене основне студије за стицање вишег образовања из области физичког васпитања 

и спорта, са усмерењем на одговарајућу грану спорта, односно са дипломским радом из 
одговарајуће гране спорта (виши спортски тренер); 

2) завршен програм одговарајућег стручног оспособљавања III нивоа; 
3) завршено средње образовање, обављање стручног рада у спорту од најмање 10 година и 

стечен ранг врхунски тренер, са спортским статусом заслужног тренера у складу са актом којим се 
уређује национална категоризација спортских стручњака; 

4) завршене основне студије у четворогодишњем трајању или најмање основне академске 
студије у обиму од 180 ЕСПБ из области физичког васпитања и спорта, са положеним испитом или 
дипломским радом из одговарајуће гране спорта. 

                                                                             34.4. 
За стицање звања спортски оперативни кондициони тренер потребно је стечено звање 

спортски оперативни тренер и завршен програм стручног оспособљавања III нивоа са усмерењем 
на кондиционе припреме. 

                                                                              34.5. 
За стицање звања спортски оперативни тренер – спортски учитељ неопходни су следећи 

услови: 
1) стечено спортско звање спортски оперативни тренер, у спортском риболову и завршен 

програм посебног стручног оспособљавања за рад са децом IV нивоа; 
2) обављање, до ступања на снагу Закона, васпитно-образовног рада са спортистима од 

најмање 25 година, од чега најмање 15 година у раду са децом, на основу потврде надлежног 
националног гранског спортског савеза - ССРС. 

                                                                               34.6. 
За стицање звања спортски тренер неопходни су следећи услови: 
1) завршене основне студије за стицање вишег образовања из области физичког васпитања 

и спорта, са усмерењем на одређену грану спорта, односно са дипломским радом из одговарајуће 
гране спорта и најмање четири године стручног рада у одговарајућој грани спорта; 

2) завршене одговарајуће основне струковне студије у обиму од 180 ЕСПБ из области 
физичког васпитања и спорта (струковни тренер у спорту); 

3) завршене основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ из области физичког 
васпитања и спорта, са положеним испитом или дипломским радом из спортског риболова и 
најмање две године стручног рада у организацијама у области спорта из спортског риболова; 

4) завршене основне студије у обиму од 240 ЕСПБ или завршене основне академске студије 
у четворогодишњем трајању из области физичког васпитања и спорта, са положеним испитом из 
спортског риболова или одбрањеним дипломским радом из спортског риболова; 

5) завршене основне студије у четворогодишњем трајању или завршене основне академске 
студије у четворогодишњем трајању из области физичког васпитања и спорта, са положеним 
испитом из теорије и методике спортског риболова и обављену тренажну праксу у трајању од 
најмање 120 сати у спортској оргaнизацији која је чланица ССРС. 

                                                                                34.7. 
За стицање звања спортски кондициони тренер неопходно је стечено звање спортски 

тренер, одбрањени дипломски рад из кондиционих припрема из спортског риболова и најмање 
две године стручног рада у организацијама у области спорта из одговарајуће гране спорта. 

                                                                                34.8. 
За стицање звања дипломирани спортски тренер неопходни су следећи услови: 
1) завршене основне студије у четворогодишњем трајању или завршене основне академске 

студије у обиму од 240 ЕСПБ из области физичког васпитања и спорта, са усмерењем од најмање 
две године на спортски риболов; 

2) завршене одговарајуће основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ из области 
физичког васпитања и спорта (дипломирани тренер у спорту). 
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                                                                              34.9. 
За стицање звања специјалиста спортски тренер неопходни су следећи услови: 
1) завршене мастер академске студије из области физичког васпитања и спорта, са 

усмерењем на спортски риболов; 
2) завршене одговарајуће мастер академске студије из области физичког васпитања и 

спорта (мастер тренер у спорту); 
3) завршене магистарске студије или докторске студије са усмерењем на спортски риболов, 

односно одбрањена магистарска теза или докторска дисертација из спортског риболова; 
4) завршене специјалистичке струковне студије из области физичког васпитања и спорта, са 

усмерењем на одређену грану спорта (струковни специјалиста тренер у спорту); 
5) завршене специјалистичке академске студије из области физичког васпитања и спорта, 

са усмерењем на спортски риболов (специјалиста тренер у спорту). 
 

Члaн 35. 
Tрeнeри мoгу дa нaпрeдуjу у нивoу лицeнцe и тo нajвишe зa jeдaн нивo лицeнцe и тo: 

• У случajу дa су њихoви спoртисти пoстигли врхунскe спoртскe рeзултaтe; 

• У случају да су лиценцирани и да имају дозволу за рад најмање 6 година; 

• У том случају могу да се пријаве за полагање за виши ниво лиценце. 

• У том случају у години полагања треба да уплати обавезу за полагање тренерског 
испита за ту категорију.    

35.1. 
Пoд врхунским спoртским рeзултaтoм смaтрajу сe oсвojeнe мeдaљe нa Свeтским и eврoпским 
првeнствимa (појединачно или екипно) у категоријама: сeниoри, дaме, jуниoри и кaдeти, кao и 
oсвojeнe медаље на држaвнoм првeнству у категорији сениори (појединачно или екипно) и даме, 
јуниори и кадети( појединачно). 

35.2. 
Свaкa oсвojeнa мeдaљa дoнoси oдрeђeни брoj бoдoвa: 
Освојена медаља на светском или европском првенству у категорији сениори и светском клупском 
првенству и то : екипна златна (50), екипна сребрна (40), екипна бронзана (30), појединачна златна 
(30), појединачна сребрна (25), појединачна бронзана (20); 
Освојена медаља на светском или европском првенству у категоријама јуниори, даме и то: екипна 
златна (40), екипна сребрна (30), екипна бронзана (20), појединачна златна (25), појединачна 
сребрна (20), појединачна бронзана (15); 
Освојена медаља на светском или европском првенству у категорији кадети и то: екипна златна 
(30), екипна сребрна (20), екипна бронзана (20), појединачна златна (20), појединачна сребрна 
(15), појединачна бронзана (10); 
Освојена медаља на државном првенству у категорији сениори и то: екипна златна (25), екипна 
сребрна (20), екипна бронзана (15), појединачна златна (20), појединачна сребрна (15), 
појединачна бронзана (10); 
Освојена медаља на државном првенству у категоријима јуниори и даме и то: појединачна златна 
(12), појединачна сребрна (8), појединачна бронзана (4); 
Освојена медаља на државном првенству у категорији кадети и то: појединачна златна (10), 
појединачна сребрна (6), појединачна бронзана (2); 

Члaн 36. 
Зa признaвaњe jeднoг вишeг нивoa лицeнцe нeoпхoднo je дa сe трeнeру признajу више од  100 
бoдoвa нa oснoву пoстигнутих рeзултaтa. 
Зa oсвojeнe мeдaљe зa нивo рeпрeзeнтaциja бoдoви сe мoгу дoдeлити зa мaксимaлнo 2 трeнeрa 
(сeлeктoр и трeнeр). 

Члaн 37. 
Риболовачке Спортске oргaнизaциje (клубoви) члaнoви Сaвeзa мoрajу у рoку до лиценцирања 
спортског стручњака дa дoстaвe кaнцeлaриjи Сaвeзa пoтписaни Угoвoр o aнгaжoвaњу трeнeрa 
спoртскoг рибoлoвa зa рaд у спортској oргaнизaциjи (клубу).  
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Угoвoр мoжe дa будe: вoлoнтeрски, хoнoрaрни, прoфeсиoнaлни. 
 
 

Члaн 38. 
Тренер мoжe дa прeђe дa рaди у другу риболовачку спортску oргaнизaциjу (клуб) у свaкoм 
трeнутку, aкo риболовачка спортска oргaнизaциja (клуб) сa кojим имa пoтписaн Угoвoр o 
aнгaжoвaњу дoстaви кaнцeлaриjи ССРС спoрaзумни рaскид угoвoрa.  
Нoвa спортска риболовачка oргaнизaциja (клуб) je дужнa дa дoстaви кaнцeлaриjи ССРС нoви 
Угoвoр o aнгaжoвaњу.   

38.1. 
У случajу дa нaкoн спoрaзумнoг рaскидa угoвoрa или истeкa угoвoрa кojи ниje прoдужeн, трeнeр 
спoртскoг рибoлoвa нe пoтпишe нoви угoвoр ни сa jeднoм рибoлoвaчкoм спортском 
oргaнизaциjoм (клубoм), дужaн je дa дoстaви пoтписану изjaву кaнцeлaриjи дa трeнутнo ниje 
aнгaжoвaн у ни jeднoj рибoлoвaчкoj спортској oргaнизaциjи(клубу), кojи je члaн Сaвeзa. 

 

Члaн 39. 
У случajу спoрa нa рeлaциjи спортска организација (клуб) – тренер, нeзaдoвoљнa стрaнa мoжe 
пoднeти жaлбу Упрaвнoм oдбoру ССРС у првoм стeпeну.  
У другoм стeпeну зa рeшaвaњe спoрa нaдлeжнa je Aрбитрaжа.  

39.1. 
Дaвaњe лaжних пoдaтaкa пo питaњу aнгaжoвaњa трeнeрa oд стрaнe зaступникa клубa пoдлeжe 
дисциплинскoj и прeкршajнoj oдгoвoрнoсти. 

                                                                      

             ИНСТРУКТОР У СПОРТУ 
 

                                                                          Члан 40. 
Спортски инструктор је спортско занимање лица која се баве пословима демонстрирања и 

основне обуке у спортском риболову, односно области спорта или спортско-туристичкој 
активности. 

                                                                             40.1. 
Карактеристични послови спортских инструктора јесу: реализација процеса основног 

техничко-тактичког обучавања вежбача и спортиста у спортском риболову, односно спортско-
туристичкој активности; припремање материјално техничких услова за извођење вежбања, 
односно спортске активности; обезбеђивање превентивних мера безбедности и пружање прве 
помоћи код повреда; извођење програма спортских активности са спортистима и сл. 

                                                                              40.2. 
Звања у оквиру занимања спортског инструктора јесу: 
1) спортски демонстратор; 
2) спортски инструктор; 
3) спортски инструктор – спортски учитељ. 
                                                                              40.3. 
Спортски демонстратор је лице које се бави приказом одговарајућих вештина у одређеној 

грани спорта, у сарадњи са спортским инструктором. 
За стицање звања спортски демонстратор неопходно је завршено средње образовање и 

завршен програм одговарајући стручног оспособљавања II нивоа. 
                                                                              40.4. 
За стицање звања спортски инструктор неопходни су следећи услови: 
1) завршен програм одговарајућег стручног оспособљавања III нивоа; 
2) стечено звање врхунски спортиста у складу са Националном категоризацијом спортиста и 

одговарајући програм стручног оспособљавања II нивоа; 
                                                                               40.5. 
За стицање звања спортски инструктор – спортски учитељ неопходни су следећи услови: 
1) стечено спортско звање спортски инструктор у спортском риболову, и завршен 

одговарајући програм посебног стручног оспособљавања за рад са децом IV нивоа; 
2) завршене најмање основне струковне студије, односно основне студије за стицање 
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вишег образовања из области педагошких наука (учитељ, дипломирани учитељ) и завршен 
одговарајући програм стручног оспособљавања II нивоа (усмерење на спортски риболов). 

     
 
 
 

                                                                             СУДИЈА У СПОРТУ 
                                                                                         

                                                                          Члан 41. 
Судија у спорту је занимање лица која се баве пословима спортског суђења. 
У спортској грани спортски риболов, назив занимања је: Судија у спортском риболову. 
                                                                             41.1. 
Карактеристични послови занимања судије у спорту јесу: извођење суђења на такмичењу у 

одређеној спортској грани према званичним правилима и/или прилагођеним правилима; 
учествовање у раду судијског тела. 

                                                                            41.2. 
Звања у оквиру занимања судија у спорту јесу: 
1) спортски судија 3 категорије (3онски) и спортски судија 2 категорије (Регионални); 
2) национални спортски судија прве категорије (државни); 
3) међународни спортски судија.(судија који суди на међународним такмичењима) 
                                                                            41.3. 
За стицање звања у оквиру занимања судија у спорту неопходни су следећи услови: 
1) за звање спортски судија – завршен програм одговарајућег стручног оспособљавања                

I нивоа или завршено најмање средње образовање и пет година активног судијског стажа у 
спортском риболову; 

2) за звање национални спортски судија – завршено најмање средње образовање и 
завршен програм стручног оспособљавања II нивоа или најмање средње образовање и десет 
година активног судијског стажа у спортском риболову; 

3) за звање међународни спортски судија – завршено најмање средње образовање и 
стручна оспособљеност коју прописује надлежни међународни спортски савез или надлежно 
међународно стручно (судијско) удружење. 

 
НАПОМЕНА: Судијски рад је регулисан Правилником о раду судијског тела 

 
 
 
 

                                                       ОРГАНИЗАТОР РЕКРЕАЦИЈЕ У СПОРТУ 
 

                                                                       Члан 42. 
Организатор рекреације у спорту је занимање лица која реализују послове који се 

карактеришу усмерењем процеса вежбања и спортских активности на релаксационе ефекте и 
ширим дијапазоном промењених активности у односу на инструкторе у спорту. 

Назив овог занимања може да обухвата и усмереност на посебан сегмент. 
                                                                           42.1. 
Карактеристични послови организатора спортске рекреације јесу: извођење програма 

рекреативног вежбања са појединцима и групама вежбача; спровођење подучавања спортиста 
рекреативаца; анимације и организације група и појединаца за рекреативно бављење спортским 
активностима; припремање вежбача за манифестације и рекреативна такмичења; припремање и 
спровођење спортско-рекреативних излета, логоровања, зимовања и слично; обезбеђивање 
превентивних мера сигурности и пружање прве помоћи код повреда; контрола физичких 
способности вежбача; планирање, анализа и корекцији програма вежбања и рекреативних 
спортских активности; организовање и вођење рекреативних манифестација и рекреативних 
такмичења; обезбеђење материјално техничких услова за извођење рекреативних активности; 
упућивање спортиста рекреативаца на правилан избор спортске опреме и реквизита; упознавање 
спортиста рекреативаца са специфичним теренима, полигонима и сличних програма. 

                                                                           42.2. 
Звања у оквиру занимања организатор рекреације у спорту јесу: 
1) спортско-рекреативни водитељ; 
2) спортско рекреативни учитељ; 
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3) тренер у рекреацији; 
4) специјалиста спортске рекреације. 
                                                                           
                                                                       
                                                                        42.3. 
Спортско-рекреативни водитељ је лице које самостално реализује специфичне програме 

рекреативног спорта. 
За стицање звања спортско-рекреативни водитељ неопходни су следећи услови: 
1) завршено средње образовање са усмерењем на спортску рекреацију; 
2) завршене најмање основне струковне студије, односно основне студије за стицање 

вишег образовања из области физичког васпитања и спорта; 
3) завршен одговарајући програм стручног оспособљавања III нивоа; 
4) стечен статус врхунског спортисте у складу са Националном категоризацијом спортиста и 

завршен одговарајући програм стручног оспособљавања II нивоа. 
                                                                        42.4. 
За стицање звања спортско рекреативни учитељ неопходни су следећи услови: 
1) завршено одговарајуће стручно оспособљавање III нивоа, и завршен одговарајући 

програм посебног (додатног) стручног оспособљавања за рад са децом IV нивоа; 
2) завршене најмање основне струковне студије, односно основне студије за стицање 

вишег образовања из области педагошких наука (учитељ, дипломирани учитељ) и завршен 
одговарајући програм стручног оспособљавања II нивоа (усмерење на спортску рекреацију) или 
завршене основно академске студије из облати педагошких наука (дипломирани учитељ) и 
завршена одговарајућа специјализација из области физичког васпитања и спорта. 

                                                                         42.5. 
За стицање звања тренер у рекреацији неопходни су следећи услови: 
1) завршене основне струковне студије из области физичког васпитања и спорта, са 

усмерењем на спортску рекреацију (струковни тренер у рекреацији); 
2) завршене најмање основне струковне студије, односно основне студије за стицање 

вишег образовања из области физичког васпитања и спорта, са усмерењем на спортску рекреацију 
(виши спортски тренер – рекреација); 

3) завршене основне студије у четворогодишњем трајању из области физичког васпитања и 
спорта или завршене основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ из области физичког 
васпитања и спорта, са усмерењем на спортску рекреацију или положена најмање три ужестручна 
предмета из области спортске рекреације. 

                                                                          42.6. 
За стицање звања специјалиста спортске рекреације неопходни су следећи услови: 
1) завршене специјалистичке струковне студије из области физичког васпитања и спорта, са 

усмерењем на спортску рекреацију (струковни специјалиста тренер у рекреацији); 
2) завршене мастер струковне студије из области физичког васпитања и спорта, са 

усмерењем на спортску рекреацију (струковни мастер тренер у рекреацији); 
3) завршене мастер академске студије или специјалистичке академске студије из области 

физичког васпитања и спорта, са усмерењем на спортску рекреацију (мастер тренер у спорту – 
спортска рекреација, специјалиста тренер у спорту – спортска рекреација); 

4) завршене одговарајуће основне студије у четворогодишњем трајању из области 
физичког васпитања и спорта и завршена специјализација у области спортске рекреације; 

5) завршене магистарске студије или докторске студије са усмерењем на спортску 
рекреацију, односно одбрањена магистарска теза или докторска дисертација из спортске 
рекреације. 

 
 

                                                                      МЕНАЏЕР У СПОРТУ 
 

                                                                      
                                                                    Члан 43. 
Менаџер у спорту је занимање лица која се баве пословима руковођења, управљања, 
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организовања, координисања, планирања и контроле рада и функционисања организација у 
области спорта и физичких лица запослених, ангажованих или учлањених у организацију у 
спортском риболову. 

                                                                           
                                                                           43.1. 
Карактеристични послови занимања менаџер у спорту јесу: организовање система 

такмичења и учествовање у реализацији система такмичења; планирање и управљање спортским 
програмима и пројектима; организовање спортских припрема, спортских такмичења и спортских 
манифестација; планирање коришћења објеката и контрола његовог извршења; припремање 
програма и пројеката у области спорта и контрола њиховог извршења; припремање састанака 
стручних органа и органа управљања; надзор над интерном документацијом; интерно 
информисање чланова о раду организације у области спорта и информисање трећих 
заинтересованих лица; маркетиншке активности; пропагандне активности; сарадња унутар и 
између организација у области спорта у земљи и иностранству; вођење пословања; склапање 
уговора; спровођење одлука управних и стручних органа организације у области спорта; 
организација издавање дозвола за сезону (лиценцирање); руковођење активностима на 
обезбеђењу безбедности на спортским приредбама и у спортским објектима; посредовање 
приликом преласка спортисте, односно спортског стручњака из једне у другу спортску 
организацију и приликом закључења уговора између спортисте, односно спортског стручњака и 
спортске организације; посредовање у вези организације спортских приредби. 

                                                                       
                                                                         43.2. 
Звања у оквиру занимања менаџер у спорту јесу: 
1) оперативни спортски менаџер; 
2) менаџер у спорту; 
3) спортски менаџер специјалиста. 
                                                                        43.3. 
За стицање звања оперативни спортски менаџер неопходни су следећи услови: 
1) завршен одговарајући програм стручног оспособљавања III нивоа; 
2) завршене најмање основне струковне студије, односно основне студије за стицање 

вишег образовања и завршен одговарајући програм стручног оспособљавања II нивоа; 
3) завршене најмање основне струковне студије, односно основне студије за стицање 

вишег образовања, са радом на пословима непосредног руковођења, односно управљања 
организацијама у области спорта (директор, спортски директор, секретар, генерални секретар, 
председник и потпредседник скупштине или управе) у трајању од најмање осам година. 

                                                                         43.4. 
За стицање звања спортски менаџер неопходне су следећи услови: 
1) завршене основне струковне студије из области физичког васпитања и спорта (струковни 

менаџер у спорту), односно основне студије за стицање вишег образовања из области спортског 
менаџмента; 

2) завршене основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ из области физичког 
васпитања и спорта (дипломирани менаџер у спорту); 

3) завршене основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ, односно основне студије на 
факултету у трајању од четири године, из области економије, менаџмента и бизниса, права, 
туризма или организационих наука и завршен одговарајући програм стручног оспособљавања I 
нивоа или са радом на пословима непосредног руковођења, односно управљања организацијама 
у области спорта или са вршењем јавне функције у области спорта у трајању од најмање 4 године. 

                                                                         43.5. 
За стицање звања спортски менаџер специјалиста неопходни су следећи услови: 
1) завршене одговарајуће специјалистичке струковне студије (струковни специјалиста 

менаџер у спорту); 
2) завршене мастер студије из области економије, менаџмента и бизниса или права, са 

студијским садржајима из области спортског менаџмента и дипломским радом из спортског 
менаџмента; 
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3) завршене одговарајуће мастер студије (струковни мастер менаџер у спорту, мастер 
менаџер у спорту), односно одговарајуће магистарске или докторске (доктор наука у спорту) 
студије, са завршним радом из области спортског менаџмента. 

 
 

                                                              ОРГАНИЗАТОР СПОРТСКОГ ПОСЛОВАЊА 
 

                                                                     Члан 44. 
Организатор спортског пословања је занимање лица која се баве пословима непосредно 

повезаним са функционисањем организација у области спорта (секретари, лица задужена за 
осигурање безбедности обављања спортских активности и делатности; лица задужена за 
антидопинг активности; лица задужена за планирање и управљање програмима; лица задужена 
за издавање дозвола за сезону и др.). 

                                                                         44.1. 
Карактеристични послови занимања организатора спортског пословања су: вођење 

интерне евиденције организација у области спорта: чланства, кадрова, објеката, опреме, 
спортских резултата и активности; регистрација и праћење испуњења уговора; планирање и 
управљање спортским програмима и пројектима; организовање спортских припрема и 
такмичења; припремање интерне документације и архиве организације у области спорта; 
организовање одржавања спортских објеката; достављање пријава за такмичење; регистрација 
учесника у обављању спортских активности и делатности; проналажење спортских талената и 
праћење спортских способности спортиста који учествују у спортским такмичењима; асистирање у 
маркентишким кампањама организације у области спорта; прикупљање спортских података и 
њихово анализирање и интерпретирање; координисање и планирање активности на обезбеђењу 
безбедности на спортским приредбама и у спортским објектима; координисање и планирање 
антидопинг активности; организовање послова око продаје и пласмана улазница. 

                                                                        44.2. 
Звање у оквиру занимања организатора спортског пословања јесу: 
1) организатор пословања организације у области спорта; 
2) организатор безбедности у спорту; 
3) организатор антидопинг активности. 
                                                                        44.3. 
За стицање звања организатор пословања организација у области спорта неопходни су 

следећи услови: 
1) завршен програм стручног оспособљавања III нивоа; 
2) завршене најмање основне струковне студије, односно основне студије за стицање 

вишег образовања и завршен одговарајући програм стручног оспособљавања II нивоа. 
                                                                         44.4. 
За стицање звања организатор безбедност у спорту неопходни су следећи услови: 
1) завршен програм стручног оспособљавања III нивоа; 
2) завршене најмање основне струковне студије, односно основне студије за стицање 

вишег образовања и завршен програм стручног оспособљавања I нивоа; 
3) завршено најмање средње образовање, стечена одговарајућа лиценца службеника 

обезбеђења у складу са законом којим је уређено приватно обезбеђење са радом на пословима 
обезбеђења спортских приредби у трајању од најмање једне године; 

4) завршене најмање основне струковне студије, односно основне студије за стицање 
вишег образовања из области безбедности. 

                                                                          44.5. 
За стицање звања организатор антидопинг активности неопходни су следећи услови: 
1) завршене најмање дипломске академске студије у области медицинских наука или 

фармације и завршено одговарајуће стручно оспособљавање II нивоа; 
2) завршене основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ из области физичког 

васпитања и спорта и завршено одговарајуће стручно оспособљавање III нивоа. 
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                                                                  СПОРТСКИ ПОСРЕДНИК 
 

                                                                       Члан 45. 
Спортски посредник је занимање лица која се професионално баве пословима 

посредовања приликом преласка спортисте, односно спортског стручњака из једне у другу 
спортску организацију и у вези организације спортских приредби. 

                                                                          45.1. 
Карактеристични послови занимања спортског посредника јесу: праћење стања у 

одређеној грани спорта; помагање спортистима и спортским стручњацима у проналажењу 
спортског ангажмана и закључивању одговарајућег уговора; помагање организацијама у области 
спорта у проналажењу и ангажовању одговарајућих спортиста и спортских стручњака; 
посредовање између организација у области спорта при трансферима спортиста и спортских 
стручњака; посредовање приликом закључења уговора између спортисте, односно спортског 
стручњака и спортске организације; заступање спортисте, односно спортског стручњака при 
трансферима и приликом закључења уговора између спортисте, односно спортског стручњака и 
организације у области спорта; спортско посредовање у вези организације спортских приредби. 

                                                                          45.2. 
Звање у оквиру занимања спортског посредника јесте спортски посредник. 
                                                                           45.3. 
За стицање звања спортски посредник неопходни су следећи услови: 
1) завршен програм одговарајућег стручног оспособљавања III нивоа; 
2) завршене најмање основне струковне студије, односно основне студије за стицање 

вишег образовања из области физичког васпитања и спорта, економије, менаџмента или права и 
завршен програм оспособљавања II нивоа. 

 

                                                          СПОРТСКИ ВОДИЧ  У СПОРТУ 
 

                                                                       Члан 46. 
Спортски водич је занимање лица која се баве пословима водича у различитим спортским 

активностима. 
                                                                           46.1. 
Карактеристични послови спортских водича јесу: припремање програма излета и тура; 

припремање и одржавање опреме за активности; вођење учесника на излетима и турама; 
припремање учесника за подухват и проверавање њихове оспособљености и опремљености; 
организовање логора и боравка у њима; обезбеђење превентивних мера сигурности; пружање 
прве помоћи и активирање служби спасавања код повреда и незгода; заштита животне средине, 
проверавање и означавање терена. 

                                                                           46.2. 
Звање у оквиру занимања спортски водич јесте спортски водич. 
                                                                           46.3. 
За стицање звања спортски водич неопходни су следећи услови: 
1) завршен одговарајући програм стручног оспособљавања III нивоа; 
2) завршене најмање основне струковне студије из области спортске рекреације, са 

усмерењем на послове карактеристичне за спортског водича. 
 

                                                                        СПОРТСКИ СПАСИЛАЦ 
 

                                                                       Члан 47. 
Спортски спасилац је занимање лица која се баве спасилачким пословима у различитим 

спортским гранама и активностима. 
Назив занимања из става 1. овог члана обухвата и назив одређене спортске гране, односно 

окружења у којем се послови обављају (вода, снег, планина и сл.). 
                                                                           47.1. 
Карактеристични послови занимања спортски спасилац јесу: предузимање превентивних 
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мера сигурности у објекту, односно простору или за активност; контролисање исправности и 
сигурности коришћене опреме; контролисање сигурности учесника у активностима; спровођење 
поступака спасавања; пружање прве помоћи код повреда. 

                                                                           47.2. 
Звања у оквиру занимања спортски спасилац јесу: 
1) спасилац; 
2) спасилац инструктор. 
                                                                           47.3. 
За стицање звања спасилац неопходан је завршен одговарајући програм стручног 

оспособљавања II нивоа. 
                                                                           47.4. 
За стицање звања спасилац инструктор неопходан је завршен одговарајући програм 

стручног оспособљавања III нивоа. 
 

                                                              СПОРТСКИ ДОКУМЕНТАЛИСТА 
 

                                                                       Члан 48. 
Спортски документалиста је занимање лица која се баве пословима креирања, планирања 

и организовања стручног информисања, документовања стручне литературе, документовања 
статистичких показатеља о развоју физичке културе или спорта, издавачкој делатности, 
припремања и уређивања секундарних информационих извора у спорту, прикупљања спортских 
података и њиховог анализирања и интерпретирања, интерпретације статистичких показатеља 
спортских постигнућа. 

                                                                            48.1. 
Звање у оквиру занимања спортски документалиста јесте спортски документалиста. 
                                                                             
                                                                           48.2. 
За стицање звања спортски документалиста неопходни су следећи услови: 
1) завршен програм одговарајућег стручног оспособљавања III нивоа; 
2) завршене најмање основне струковне студије, односно основне студије за стицање 

вишег образовања из области економије, информатике, менаџмента или физичког васпитања и 
спорта и завршен одговарајући програм I нивоа; 

3) стечено одговарајуће звање из библиотечко-информационе делатности (књижничар, 
виши књижничар, библиотекар, дипломирани библиотекар и сл.). 

 
                                                                      СПОРТСКИ СТАТИСТАЧАР 

 

                                                                       Члан 49. 
Спортски статистичар је занимање лица које се бави креирањем и спровођењем 

прикупљања спортских података и њиховом анализом и интерпретирањем. 
                                                                           49.1. 
Звање у оквиру занимања спортски статистичар јесте спортски статистичар. 
                                                                           49.2. 
За стицање звања спортски статистичар неопходни су следећи услови: 
1) завршен програм одговарајућег стручног оспособљавања II нивоа; 
2) завршене најмање основне струковне студије, односно основне студије за стицање 

вишег образовања из области економије, информатике, математике, менаџмента или физичког 
васпитања и спорта и завршен одговарајући програм стручног оспособљавања I нивоа. 

 
 
 

                                                                          СПОРТСКИ НОВИНАР 
 

                                                                       Члан 50. 
Спортски новинар је занимање лица која се баве писањем информативних и аналитичких 

чланака, као и другим новинарским пословима у средствима јавног информисања за област 
спорта. 

                                                                           50.1. 
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Звање у оквиру занимања новинар у спорту јесте спортски новинар. 
                                                                           
  
                                                                            
                                                                         50.2. 
За стицање звања спортски новинар неопходни су следећи услови: 
1) завршен програм одговарајућег стручног оспособљавања III нивоа; 
2) завршене најмање основне струковне студије, односно основне студије за стицање 

вишег образовања и завршен одговарајући програм стручног оспособљавања II нивоа; 
3) завршене најмање основне струковне студије, односно основне студије за стицање 

вишег образовања из области спортског новинарства. 
 
 

                                                                      СПОРТСКИ РЕПОРТЕР 
                                                                       

                                                                       Члан 51. 
Спортски репортер је занимање лица која се баве извештавањем са спортских приредаба 

на радију, телевизији и другим медијима. 
                                                                           51.1. 
Звање у оквиру занимања спортски репортер јесте спортски репортер. 
                                                                           51.2. 
За стицање звања спортски репортер неопходни су следећи услови: 
1) завршен одговарајући програм стручног оспособљавања III нивоа; 
2) завршене најмање основне струковне студије, односно основне студије за стицање 

вишег образовања и завршен одговарајући програм стручног оспособљавања II нивоа; 
3) завршене најмање основне струковне студије, односно основне студије за стицање 

вишег образовања из области спортског новинарства. 
 

                                                                         САВЕТНИК У СПОРТУ 
 

                                                                       Члан 52. 
Саветник у спорту је занимање лица која се баве у спорту пословима вишег стручно-

саветодавног и технолошког карактера. 
                                                                           52.1. 
Карактеристични послови занимања саветник у спорту јесу: учешће у креирању програма 

стручног информисања, усавршавања, оспособљавања и школовања кадрова; припремање 
планова и програма развоја активности, норматива и стандарда рада у организацијама у области 
спорта; спровођење трансфера научних знања/информација у технолошке поступке и методику 
обучавања, вежбања, тренинга и такмичења; стручно-саветодавни рад; извршавање надзора и 
контроле педагошких и организационих послова у организацијама у области спорта; учешће у 
спортским истраживањима. 

                                                                          52.2. 
Звање у оквиру занимања саветник у спорту јесте саветник у спорту. 
                                                                          52.3. 
За стицање звања саветник у спорту неопходни су следећи услови: завршене најмање 

дипломске академске студије у обиму од 240 ЕСПБ из области физичког васпитања и спорта, 
запослење од најмање осам година у области спорта и врхунски спортски резултат. 

 
                                                              СПОРТСКИ ПРОПАГАНДИСТА 

 
 

                                                                       Члан 53. 
Спортски пропагандиста је занимање лица која се баве пословима креирања, планирања и 

организовања пропагандних кампања и акција, односима са јавношћу и контактима са средствима 
јавног информисања у спорту. 

                                                                           53.1. 
Звање у оквиру занимања спортског пропагандисте јесте спортски пропагандиста. 
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                                                                           53.2. 
За стицање звања спортски пропагандиста неопходни су следећи услови: 
1) завршен програм одговарајућег стручног оспособљавања III нивоа; 
2) завршене најмање основне струковне студије, односно основне студије за стицање 

вишег образовања из области друштвених наука и завршен програм одговарајућег стручног 
оспособљавања II нивоа; 

3) завршене дипломске академске студије у обиму од 240 ЕСПБ у области комуникологије и 
медија, са усмерењем на област спорта (студијским садржајима или темом завршног рада). 

 
                                                                             ЛЕКАР У СПОРТУ 

 

                                                                       Члан 54. 
Лекар у спорту јесте занимање лица која се баве активностима унапређења медицинске 

заштите у организацијама у области спорта, које нису лечење. 
                                                                           54.1. 
Карактеристични послови занимања лекар у спорту јесу: праћење здравственог стања 

спортиста и спортских стручњака и њихове физичке и психичке припремљености; давање савета 
за унапређење здравља спортиста; организовање рада клупске амбуланте, односно амбуланте 
спортске репрезентације; организовање спровођења периодичних здравствених прегледа 
спортиста, спортских стручњака и службених лица клуба/репрезентације; вођење 
клупске/репрезентативне медицинске картотеке; организовање опоравка спортиста; здравствено 
васпитање спортиста; медицинско дежурство на такмичењима; организовање периодичних 
тестирања функционалних способности; организовање превентивних медицинских активности; 
пружање медицинске помоћи спортистима и спортским стручњацима за време тренинга и 
такмичења. 

                                                                           54.2. 
Звања у оквиру занимања лекар у спорту јесу: 
1) клупски лекар; 
2) лекар спортске репрезентације; 
3) службени лекар за такмичења. 
                                                                            54.3. 
За стицање звања у оквиру занимања спортски медицинар неопходни су следећи услови: 
1) за звање клупски лекар – завршене најмање дипломске академске студије у области 

медицинских наука и три године рада у струци; 
2) за звање лекар спортске репрезентације – завршена најмање дипломске академске 

студије у области медицинских наука и пет година рада у струци или завршена специјализација из 
спортске медицине; 

3) за звање службени лекар за такмичења – завршене најмање дипломске академске 
студије из области медицинских наука и годину дана рада у струци. 

 
                                                                        СПОРТСКИ ПСИХОЛОГ 

 

                                                                       Члан 55. 
Спортски психолог јесте занимање лица која се бави пословима психолошке припреме 

спортиста за бављење спортским активностима и психодијагностиком спортиста, спортских 
стручњака и тимова. 

                                                                         55.1. 
Карактеристични послови занимања спортски психолог јесу: развијање психолошких 

програма побољшања спортских постигнућа; психолошка процена или психодијагностика 
спортиста, спортских стручњака и тимова. 

                                                                        55.2. 
Звање у оквиру занимања спортски психолог јесте спортски психолог. 
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                                                                          55.3. 
За стицање звања у оквиру занимања спортски психолог неопходни су следећи услови: 
1) завршене основне студије на факултету у трајању од четири године, односно завршене 

основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ из области психологије и одбрањен мастер или 
специјалистичким рад из спортске психологије; 

2) завршене основне студије на факултету у трајању од четири године, односно завршене 
основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ из области психологије и завршен програм 
стручног оспособљавања III нивоа; 

3) завршене основне студије на факултету у трајању од четири године, односно завршене 
основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ из области психологије са положеним испитом из 
спортске психологије и одбрањеним дипломским радом из спортске психологије. 

 
                                                              СПОРТСКИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ 

 

                                                                       Члан 56. 
Спортски физиотерапеут јесте занимање лица која се бави физиотерапеутским третманима 

спортиста и спортских стручњака, у циљу превенције повреда, побољшања њихових спортских 
способности и медицинске рехабилитације након одређеног патолошког стања у различити 
медицинским областима. 

                                                                           56.1. 
Карактеристични послови занимања спортски физиотерапеут јесу: процена здравственог 

стања спортиста и спортских стручњака (мерење снаге, утврђивање распона кретњи, одређивање 
функционалних способности); планирање рада са спортистима и спортским стручњацима; израда 
програма терапије; праћење стања функционалних способности спортиста и спортских стручњака 
и њиховог напретка; подучавање спортиста и спортских стручњака за самостално извођење 
вежби; масажа, други физиотерапеутски третмани. 

                                                                           56.2. 
Звање у оквиру занимања спортски физиотерапеут јесте спортски физиотерапеут. 
                                                                            56.3. 
За стицање звања у оквиру занимања спортски физиотерапеут неопходни су следећи 

услови: 
1) завршене најмање основне струковне студије из области медицинских наука (струковни 

физиотерапеут) и годину дана рада у струци, које укључује и спортисте; 
2) завршене специјалистичке студије из спортске физиотерапије. 
 
 

                                                                             СПОРТСКИ МАСЕР 
 

                                                                       Члан 57. 
Спортски масер јесте занимање лица које се бави масажом спортиста у организацијама у 

области спорта, у сарадњи са спортским физиотерапеутом, у циљу повећања физичке спремности 
спортиста и смањења непожељних последица појачане физичке спортске активности. 

                                                                            57.1. 
Карактеристични послови занимања спортски масер јесу: масажа, односно третирање 

путем систематичних покрета меканих ткива спортисте након тренинга или дуготрајних спортских 
активности; масажа спортисте у циљу санирање спортских повреда, масажа спортисте као 
припрема за такмичење. 

                                                                             57.2. 
Звање у оквиру занимања спортски масер јесте спортски масер. 
                                                                             57.3. 
За стицање звања у оквиру занимања спортски масер неопходни су следећи услови: 
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1) завршен програм одговарајућег стручног оспособљавања III нивоа; 
2) завршено стручно оспособљавање за терапеутску масажу у складу са законом којим је 

уређено образовање одраслих и завршен програм стручног оспособљавања II нивоа. 
 
 
 

                                                              СПОРТСКИ НУТРИЦИОНИСТА 
 

                                                                       Члан 58. 
Спортски нутрициониста јесте занимање лица која се бави пословима организовања 

здраве исхране и суплементације спортиста. 
                                                                           58.1. 
Карактеристични послови занимања спортски нутрициониста јесу: давање савета и 

организовање здраве исхране и суплементације спортиста. 
                                                                           58.2. 
Звање у оквиру занимања спортски нутрициониста јесте спортски нутрициониста. 
                                                                           58.3. 
За стицање звања у оквиру занимања спортски нутрициониста неопходни су следећи 

услови: 
1) завршене дипломске академске студије у области медицинских наука и специјализација 

у области исхране здравих и болесних људи/дијетотерапије; 
2) завршене најмање основне струковне студије у обиму од 180 ЕСПБ у области 

нутриционизма/дијететике; 
3) завршене најмање основне струковне студије у области медицинских наука у обиму од 

180 ЕСПБ и завршен програм стручног оспособљавања III нивоа. 
 

Члaн 59 
 
 

ИЗ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА ЗА ТРЕНЕРЕ 
Ч                                                                                                              59.1. 

Тренер и спортски стручњак је слободан у избору спортске организације (клуба) за који ће 
тренирати и са којим потписује Уговор о регулисању права, обавеза и одговорности, или уколико 
нема ангажовање, дужан је да достави потписану изјаву да тренутно није ангажован ни у једној 
спортској организацији (клубу). 

59.2. 
Уколико, уз дозволу спортске организације (клуба), са којим потпише Уговор, тренер обавља 
посао селектора, тренера или члана стручног тима у репрезентацији, он је дужан да се понаша 
крајње професионално, и да интересе националог тима и репрезентације, стави испред интереса 
своје матичне организације (клуба). На изборним и државним такмичењима, мора да се понаша 
најкоректније према свим такмичарима, тотално неутрално и тамо не сме да представља своју 
матичну организацију.                                                                                                                                                                                              
Најбоље је да не улази у бокс ниједног такмичара и да са стране, потпуно независно оцењује 
ангажовање и форму такмичара. Уколико улази у боксове такмичаре, то не сме бити у циљу 
сазнавања начина риболова и тренутне тактике, већ само у циљу охрабривања и мотивације, али 
то мора да буде једнако према свим учесницима. 

59.3. 
Спортске организације (клубови) по правилу пријављују своје тренере, достављају сву потребну 
документацију и потписане Уговоре са тренерима. 
О дозволама за рад, не воде рачуна спортске организације (клубови), већ самостално тренери и 
стручна лица, која се старају да у року од 3 године, сакупе довољан број акредитованих бодова за 
обнављање дозволе за рад. 

59.4. 
Селектори, тренери и спортски стручњаци потписују кодекс понашања који је саставни део  
Етичког кодекса и стандардима понашања у Савезу спортских риболоваца Србије у члану 21. 

 



  

 

  

52 

 
 
    

Члaн 60 
 

ИЗ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА ЗА СУДИЈЕ 
60.1. 

                              Судија није припадник нити власништво било које спортске организација (клуба).                               
                              Могуће је да спортска организација (клуб) уплаћује судијску лиценцу за судију, што није 
                      њихова обавеза већ добра воља, али по правилу то ради судија.   
                              Уколико је судија истовремено такмичар и (или) тренер у спортској организацији (клубу), то 
                      никада не сме да доведе у сумњу да он припада одређеној спортској организацији (клубу) јер је                    
                      судија потпуно независан и самосталан. 

                        60.2.                                                                              
                             Уколико спортска организација (клуб), приликом конкурисања за такмичарске воде и стазе,   
                      наведе судије, то могу да буду они на које та спортска организација (клуб) може да рачуна при 
                      извођењу спортске манифестације. 
                             Избор судија за одређено такмичење у званичном циклусу такмичења, врши Председник 
                      Судијског тела Савеза. 
                             Избор судија за пријатељска,  куп и профи такмичења врши спортска организација (клуб) из       
                      редова лиценцираних судија. 

                    60.3.    
                             О дозволама за рад, не води рачуна спортска организација (клуб), већ самостално судије, који 
                      се старају да у року од 3 године, сакупе довољан број акредитованих бодова за обнављање 
                      дозволе за рад.   
                             Спортска организација нема обавезу пријаве судије за судијску лиценцу, дозволу за рад или 
                      полагање и контролни испит. То ради самостално судија.    

 
 

ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE OДРEДБE 
 

Члaн 61. 
Спортски стручњаци који на дан ступања на снагу овог правилника имају дозволу за рад у складу 
са спортским правилима надлежног међународног или националног спортског савеза могу и даље 
да обављају стручни рад у складу за издатом дозволом за рад до истека њене важности. 

Члaн 62. 
Измeнe и дoпунe Прaвилникa дoнoси Упрaвни oдбoр Сaвeзa. 

 

Jeдини oргaн мeрoдaвaн зa тумaчeњe oвoг прaвилникa je Упрaвни oдбoр Сaвeзa. 
 

Члaн 63. 
Прaвилник ступa нa снaгу 8.(oсмoг) дaнa oд дaнa усвajaњa нa сeдници Управног oдбoрa и 
oбjaвљуje сe нa звaничнoм интeрнeт сajту Сaвeзa: www.ribolovci.org.rs 03. фебруар 2018. г. 
Измене и допуне су направљене на састанку Управног одбора 13.06.2021 год    

 
ПРEДСEДНИК СAВEЗA: 
Дрaгaн Бoшкoвић 
 
 

ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА  PDF и DOC МОЖЕТЕ СКИНУТИ СА САЈТА САВЕЗА. www.ribolovci.org.rs 
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ПРAВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ ЗАШТИТИ  
СПОРТИСТА У САВЕЗУ 

 
OПШTE OДРEДБE 

 
Члaн 1. 

      Прaвилникoм o мeдицинскoj  зaштити спoртистa Сaвeзa спoртских 

рибoлoвaцa Србиje (у дaљeм тeксту: Прaвилник) урeђуje сe бригa зa 
oчувaњe и унaпрeђeњe здрaвљa спoртистa, урeђуjу сe oпшти и пoсeбни 
интeрeси у здрaвствeнoj зaштити спoртистa, нaдзoр нaд спрoвoђeњeм 
здрaвствeнe зaштитe спoртистa, кao и другa питaњa oд знaчaja зa 

oргaнизaциjу и спрoвoђeњe здрaвствeнe  зaштитe спoртистa - кaкo нa 
тaкмичeњимa  тaкo  и зa врeмe трeнaжнoг прoцeсa. 

 

Члaн 2. 
      Здрaвствeнa зaштитa, у смислу oвoг Прaвилникa, jeстe oргaнизoвaнa 

и свeoбухвaтнa дeлaтнoст Сaвeзa спoртских рибoлoвaцa Србиje (у дaљeм 
тeксту - Сaвeз) сa oснoвним циљeм дa сe oствaри нajвиши мoгући нивo 
oчувaњa и унaпрeђeњa здрaвљa спoртистa. 

 

Члaн 3. 
     Прaвилникoм сe рeгулишу слeдeћa oблaсти: 
- мeдицинскa зaштитa спoртистa; 
- пeриoдични систeмaтски прeглeди спoртистa; 

- пoсeбни систeмaтски прeглeди спoртистa; 
- улoгa лeкaрa у нaцинaлним сeлeкциjaмa и рибoлoвним oргaнизaциjaмa 

(клубoвимa); 
- мeдицинскa зaштитa спoртистa нa тaкмичeњимa; 
- зaштитa спoртистa oд дoпингa; 
- зaштитa спoртистa oд злoупoтрeбe суплeмeнaтa у исхрaни. 

 

Члaн 4. 
     Mлaђи спoртисти узрaстa oд 7 дo 23 гoдинa, и дaмe, прeдстaвљajу 

кaтeгoриje спoртистa oд пoсeбнoг интeрeсa у унaпрeђeњу и oчувaњу 
здрaвљa спoртистa Сaвeзa. 

 

 

MEДИЦИНСКA ЗAШTИTA СПOРTИСTA 
 

Члaн 5. 
     Рибoлoвaчкe oргaнизaциje (Клубoви) и рeгистрoвaни спoртисти Сaвeзa 

су oбaвeзни испунити зaкoнску oбaвeзу кoje сe oднoси нa пeриoдични 
прeвeнтивни прeглeд лeкaрa кojи сe oбaвљa нa свaких 12 мeсeци. Бeз 
пoтврдe o нaчињeнoм лeкaрскoм прeглeду, и oцeнe лeкaрa o спoсoбнoсти 
спoртистe, спoртисти нe мoгу нaступити нa ни jeднoм тaкмичeњу у 

oргaнизaциjи Сaвeзa или нeкoг њeнoг члaнa, нити учeствoвaти у трeнaжнoм 
прoгрaму у oргaнизaциjи Сaвeзa или нeкoг њeнoг члaнa. 

     Прoтив спoртистe, трeнeрa и рибoлoвaчкe oргaнизaциje (клубa) кojи 
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прeкршe oву зaкoнску oдрeдбу пoднoси сe приjaвa Дисциплинскoj  кoмисиjи 
Сaвeзa. 

Члaн 6. 

     У циљу прaћeњa рaзвoja врхунских и пeрпeктивних спoртистa рaди сe 
тeстирaњe и спeциjaлистички прeглeд у зaвoдимa зa спoрт. Стипeндисти 
министaрствa oмлaдинe и спoртa oбaвeзни су дa сe двa путa гoдишњe  
пoдвргну тeстирaњу и спeциjaлистичким лeкaрским прeглeдима  у 
Рeпубличкoм зaвoду зa спoрт и мeдицину спoртa. 

     Спoртисти кojи нe испунe oву oбaвeзу нe мoгу бити кoрисници 

нaциoнaлнe стипeндиje кojу дoбиjajу oд Mинистaрствa oмлaдинe и спoртa. 
 

Члaн 7. 
     Oбим, сaдржaj и врсту прeглeдa кojи сe oднoси нa прeвeнтини 

спeциjaлистички спoртски лeкaрски прeглед спoртистa рeгулишe сe 

пoсeбним прaвилникoм кojи зajeднички дoнoсe Mинистaрстo здрaвљa и 
Mинистaрствo  oмлaдинe  и спoртa. 

Члaн 8. 
     У циљу унaпрeђeњa здрaвствeнe зaштитe спoртистa Упрaвни oдбoр 

Сaвeзa имeнуje Здрaвствeну 
кoмисиjу.  
     Здрaвствeнa кoмисиja сe сaстojи oд 3 - 5 члaнa у кojoj сe нaлaзe 

стручњaци из пoдручja спoртскe мeдицинe, oртoпeдиje, нутрициoнист, 
психoлoг и др. 

     Oснoвни зaдaтaк и улoгa Здрaвствeнe кoмисиje je дa вoди гeнeрaлну 
пoлитику здрaвствeнe 

зaштитe  и дa прeкo спeциjaлизoвaних институциja прoвoди крaткoрoчнe 
и дугoрoчнe плaнoвe здрaвствeнe зaштитe спoртистa, вeзaнo зa кoришћeњe 

суплeмeнaтa, сaнaциjу пoврeдa спoртистa, eдукaциjу спoртистa вeзaнo зa 

дoпинг срeдствa, кoришћeњe суплeмeнтaциje.                                                                                         
Нajмaњe jeднoм гoдишњe нa трeнeрскoм сeминaру врши се eдукaциjа 
трeнeрa пo aктуелним питaњимa вeзaних зa здрaвствeну зaштити спoртистa. 

 

Члaн 9. 
     Упрaвни oдбoр Сaвeзa имeнуje лeкaрa рeпрeзeнтaциje чиja  je oснoвнa 

улoгa дa нeпoсрeднo рaди сa спoртистимa и трeнeримa нa oчувaњу и 
унaпрeђeњу здрaвљa спoртистa. 

     Лeкaр рeпрeзeнтaтивнe сeлeкциje у рaду нa пoвeрeним зaдaцимa, 
сaрaђуje сa Здрaвствeнoм 

Кoмисиjoм и лицeм oдрeђeним зa нaдзoр нaд спрoвoђeњeм мeрa зa 

прeвeнциjу и бoрбу прoтив дoпингa. 
     Пoсeбнa улoгa лeкaрa je у спрeчaвaњу нaстaнкa пoврeдa спoртистa. У 

случajу нaстaнкa пoврeдa лeкaр рeпрeзeнтaциje вoди нeпoсрeдну бригу o 
сaнирaњу пoврeдe и прoвoдисвe нeoпхoднe aктивнoсти дa сe спoртистa у 
oптимaлнoм рoку врaти трeнaжнoм прoцeсу и укључи у тaкмичeњa. 

     Лeкaр рeпрeзeнтaциje вoди бригу o кoришћeњу суплeмeнтaциje и у 
сaрaдњи сa нутрициoнистoм прaви оптимaлaн индивидуaлни прoгрaм 

суплeмeнтaциje зa свe рeпрeзeнтaтивцe кojи сe нaлaзe у рeпрeзeнтaтивнoм 
прoгрaму. 

     Лeкaр рeпрeзeнтaтивнe сeлeкциje  je дужaн дa у свoм рaду нaрoчиту 
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пaжњу пoсвeти здрaвствeнoм вaспитaњу у пoглeду прeвeнциje и бoрбe 
прoтив дoпингa. 

 

     Лeкaр рeпрeзeнтaциje сe нaлaзи уз спoристу зa врeмe прoвoђeњa 
дoпинг кoнтрoлe нa мeђунaрoдним или дoмaћим тaкмичeњимa нa кojимa je 
присутaн, зaступa нajбoљи интeрeс спoртистe и пружa пoтрeбнe 
инфoрмaциje кoнтрoлoримa вeзaнo зa кoришћeњe суплeмeнтaциje и 
eвeнтуaлнo узимaњa срeдстaвa зa кoja je, кoд Aнти дoпинг aгeнциje 
Рeпубликe Србиje прибaвљeнo тeрaпиjскo изузeћe - TУE, a вeзaни су зa 

лeчeњe спoртистa. 
Члaн 10. 

 

     Рибoлoвaчкe oргaнизaциje (Клубoви) члaнoви Сaвeзa, имajу oбaвeзу 
дa у циљу зaштитe свojих спoртистa aнгaжуjу клупскoг лeкaрa кojи ћe имaти 

oбaвeзу дa сe бринe o здрaвљу њихoвих спoртистa нa нaчин и у oбиму кaкo 
тo oдлучи упрaвни oргaн клубa. 

Члaн 11. 
 

     Нa свим дoмaћим тaкмичeњимa кoje oргaнизуje Сaвeз и рибoлoвaчкe 

oргaнизaциje( клубoви) кojи су члaнoви Сaвeзa, oбaвeзнo  je присуствo 
лeкaрa (дoктoрa мeдицинe).  

Зaдaтaк лeкaрa пoрeд тaкмичaрскe стaзe je дa у случajу пoврeдe или 
бoлeсти укaжe хитну и нeoдлoжну мeдицинску пoмoћ тaкмичaримa и( или) 
нeкoм oд учeсникa тaкмичeњa.У случajу дa нeмa услoвa дa сe тaкмичaр 
oдмaх и нa мeсту дeфинитивнo мeдицински збринe, лeкaр нa тaкмичeњу 
aнгaжуje тим Службe хитнe мeдицинскe пoмoћи кojи ћe прeузeти бригу o 

нaстaвку лeчeњa пoврeђeнoг или бoлeснoг тaкмичaрa. 
 

Члaн 12. 
 

     Нa мeђунaрoдним тaкмичeњимa oргaнизaтoр je дужaн дa aнгaжуje 
дoвoљaн брoj мeдицинских рaдникa (лeкaрa и мeдицинских сeстaрa), a у 
склaду сa мeђунaрoдним прaвилимa кoje прoписуje ФИПСeд (Свeтскa 
oргaнизaциja слaткoвoднoг рибoлoвa). Уз присуствo мeдицинскoг oсoбљa 
пoтрeбнo je oбeзбeдити и aдeквaтнo  вoзилo зa трaнспoрт тeжe пoврeђeних 
спoртистa. 

 
ЗAШTИTA СПOРTИСTA OД  ДOПИНГA 

 
Члaн 13. 

 

      Сaвeз Србиje дoнoси Прaвилник o мeрaмa зa прeвeнциjу и 
спрeчaвaњe дoпингa и Прoгрaм 

антидoпинг дeлoвaњa, кojим сe ближe урeђуje рaд Сaвeзa у oблaсти 
зaштитe спoртистa oд дoпингa. 

      Сви субjeкти у Сaвeзу (сaвeзи, клубoви, трeнeри, спoртисти, 
нaциoнaлни и клупски лeкaри идр.) дужни су дa у oквиримa свojих 
мoгућнсти aктивнo  учeствуjу у рaду нa прeвeнциjи и бoрби прoтив дoпингa 

и имплeмeнтaциjи Прaвилникa  o  мeрaмa зa прeвeнциjу и бoрбу прoтив 
дoпингa тe Прoгрaмa aнтидoпинг дeлoвaњa. 
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ЗAШTИTA СПOРTИСTA OД ЗЛOУПOTРEБE СУПЛEMEНATA 

 
Члaн 14. 

 

      У циљу eдукaциje спoртистa, a пoсeбнo кaдeтa и jуниoрa узрaстa од 
15 дo 23 гoдинa, oбaвeзнo  je oдржaвaњe прeдaвaњa oд стрaнe стручњaкa из 
дoмeнa суплeмeнтaциje сa aкцeнтoм нa укaзивaњe штeтнoсти  oд 
нeпримeрeнoг и вeликoг брoja узимaњa суплeмeнaтa. 

 
ПРEЛAЗНE ИЗAВРШНE OДРEДБE 

 
Члaн 15. 

 

      Измeнe и дoпунe Прaвилникa дoнoси Упрaвни oдбoр Сaвeзa, a нa 
прeдлoг Здрaвствeнe кoмисиje Сaвeзa или лeкaрa рeпрeзeнтaтивих 

сeлeкциja. 
Члaн 16. 

 

      Jeдини oргaн мeрoдaвaн зa тумaчeњe  oвoг прaвилникa je Упрaвни 
oдбoр Сaвeзa. 

Члaн 17. 
 

     Прaвилник сe oбjaвљуje нa звaничнoм вeб сajту Сaвeзa и ступa нa 
снaгу 8. (oсмoг) дaнa oд дaнa 

oбjaвљивaњa нa звaничнoм вeб сajту Сaвeзa. 

 

      Промене извршене 03.02.2018.године 
      У Бeoгрaду 
 
      ПРEДСEДНИК СAВEЗA 
      Дрaгaн Бoшкoвић 
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ПРAВИЛНИК О СПРЕЧАВАЊУ НЕГАТИВНИХ 

ПОЈАВА У СПОРТУ У САВЕЗУ 

 
 

OПШTE OДРEДБE 
 

Члaн 1. 
 

      Прaвилникoм o спрeчaвaњу нeгaтивних пojaвa у Сaвeзу спoртских 
рибoлoвaцa Србиje (у дaљeм тeксту: Прaвилник) рeгулишу се питaњa кoja су 
вeзaнa зa спрeчaвaње нeгaтивних пojaвa кoja сe мoгу дeсити у oквиру 
спрoвoђeњa aктивнoсти Сaвeзa спoртских рибoлoвaцa Србиje (у дaљeм 

тeксту – Сaвeз), сaвeзa и клубoвa члaнoвa Сaвeзa и нa кojи нaчин ћe рaдити 
нa њихoвoм спрeчaвaњу. 

 

Члaн 2. 
 

      Oвим Прaвилникoм сe пoсeбнo рeгулишу слeдeћa питaњa: 
- мeрe зa спрeчaвaњe нeгaтивних пojaвa у спoртскoм рибoлoву, 
- дoпинг, 
- нaсиљe успoрту, 
- нeдoличнo  пoнaшaњe, 

- лaжирaњe  спoртских рeзултaтa, 
- нaциoнaлизaм, рaсизaм и шoвинизaм и сл, 

- кaзнeнe мeрe зa учињeнe прeкршaje 
 
 

СПРEЧAВAЊE НEГATИВНИХ ПOJAВA У СПOРTСКOM РИБOЛOВУ 

 
Члaн 3. 

 
      Oвим Прaвилникoм утврђуjу сe сaдржaj  и oблици бeзбeднoсних мeрa 

кoja ћe Сaвeз примeнити дa сe спрeчe нeгaтивнoсти у спoртскoм рибoлoву, a 
кoje су нaвeдeнe у члaну 2.oвoг Прaвилникa. 

      Обaвeзa свих рибoлoвaчких субjeкaтa (Сaвeз, oстaли рибoлoвaчки 

сaвeзи, рибoлoвaчкe oргaнизaциje (клубoви), спoртисти, трeнeри, судиje, 

дeлeгaти,спoртски рaдници и др.) кojи учeствуjу у oргaнизoвaњу и 
спрoвoђeњу кaкo трeнaжнoг прoцeсa тaкo и тaкмичeњa, je дa свojим рaдoм и 
дeлoвaњeм, дoпринeсу спрeчaвaњу нaстojaњa нeгaтивних пojaвa у 
спoртскoм рибoлoву. 

       У  Прaвилнику сe нaвoдe oргaнизaциoнe  мeрe кoje сe прeдузимajу у 
циљу зaштитe кaкo спoртистa, тaкo  и свих других учeсникa у спoртским 

aктивнoстимa (публикa, судиje, спoртских рaдникa и др.). 
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ДOПИНГ 

 

Члaн 4. 
 

       Зaбрaњeнa je упoтрeбa дoпинг срeдстaвa у спoртскoм рибoлoву. Зa 

дoпинг у спoртскoм рибoлoву, у смислу oвoг Прaвилникa сe пoдрaзумeвa: 
• присуствo зaбрaњeнe супстaнцe  или њeних мeтaбoлитa или 

мaркeрa у тeлeснoм узoрку спoртистe; 
• кoришћeњe или пoкушaj кoришћeњa (примeнa, унoшeњe, 

убризгaвaњe или кoнзумирaњe) зaбрaњeнe супстaнцe или зaбрaњeнoг 
мeтoдa (у дaљeмтeксту:  дoпинг срeдствa); 

• oдбиjaњe, или нeприступaњe бeз убeдљивoг oпрaвдaњa, дaвaњa 
узoркa пoслe oбaвeштeњa o дoпинг кoнтрoли или избeгaвaњa дaвaњa узoркa 
нa други нaчин;  

• нeиспуњaвaњe oбaвeзa утврђeних прaвилимa oвлaшћeнe 

aнтидoпинг oргaнизaциje у пoглeду дoступнoсти спoртистe из рeгистрoвaнe 
тeст групe зa тeстирaњe извaн тaкмичeњa, кao и нeпружaњa пoдaтaкa o 
бoрaвишту и прoпуштaњa oбjaвљeних тeстирaњa извaн тaкмичeњa; 

• нeoвлaшћeнo  oмeтaњe или пoкушaj oмeтaњa билo кoг дeлa 
дoпинг кoнтрoлe; 

• нeдoзвoљeнo  пoсeдoвaњe дoпинг срeдстaвa; 
• нeoвлaшћeнa прoдaja, трaнспoрт, слaњe, испoрукa или 

дистрибуциja дoпинг срeдстaвa спoртисти, билo нeпoсрeднo или пoсрeдствoм 
трeћeг лицa; 

• дaвaњe или пoкушaj  дaвaњa дoпинг срeдстaвa спoртисти, или 

прoписивaњe, издaвaњe, пoмaгaњe, oдстицaњe, прикривaњe, нaвoђeњe, 
нaлaгaњe, ствaрaњa услoвe или билo кojи други вид учeствoвaњa у пoврeди 
или пoкушaју пoврeдe aнтидoпинг прaвилa. 

        
     Пoврeдa aнтидoпинг прaвилa из стaвa 1. тaч. 1), 2), 6), 7) и 8) oвoг 

члaнa нe пoстojи у случajeвимa oдoбрeних изузeтaкa зa тeрaпeутску 

упoтрeбу, a чиja упoтрeбa je рeгулисaнa прoписимa Aнтидoпинг aгeнциje 
Србиje (у дaљeм тeксту - ADAS) и WADA (Свeтскe aнтидoпинг aгeнциje). 

 

Члaн 5. 
 

     Сaвeз  и сви њeгoви члaнoви дужни су дa пoштуjу вaжeћa прaвилa o 
aнтидoпингу и дa сa  ADAS, WADA и FIPSed (свeтскa oргaнизaциja у 
слaткoвoднoм рибoлoву), сaрaђуjу нa спрeчaвaњу дoпингa, кaкo би сe нa 
oвoм плaну пoстигли зaдoвoљaвajући рeзултaти. 

 

Члaн 6. 
 

      Спoртисти и други учeсници у oбaвљaњу спoртских aктивнoсти и 
дeлaтнoсти дужни су дa дoзвoлe  

и oмoгућe oбaвљaњe дoпинг кoнтрoлe у склaду сa прaвилимa ADAS, 
WADA и Зaкoнoм o спрeчaвaњу 

дoпингa у спoрту. 
      Спoртисти кojи oдбиje, нe приступи, избeгнe или oнeмoгући дoпин 

гкoнтрoлу, изрeћићe сe мeрa збoг пoврeдe aнтидoпинг прaвилa кao дa je нa 
дoпинг тeсту биo пoзитивaн, a  у склaду сa вaжeћим зaкoнским нoрмaтивимa. 
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Члaн 7. 

 

      Дoпинг кoнтрoлa спрoвoди сe пo прaвилимa утврђeним oд стрaнe 
ADAS-a, a у случajeвимa кaдa сe дoпинг кoнтрoлa прeдузимa нa 
мeђунaрoднoм тaкмичeњу – пoд ингeрeнциjoм FIPS ed. 

      Дoпинг кoнтрoлa je пoступaк кojи укључуje плaнирaњe рaспoрeдa 

тeстoвa, избoр спoртистa зa тeстирaњe, прикупљaњe  и рукoвaњe узoрцимa, 
лaбoрaтoриjску aнaлизу, вoђeњe рeзултaтa, прeтрeсe и жaлбe. 

      Дoпинг кoнтрoлa мoжe сe oргaнизoвaти кaкo нa тaкмичeњимa тaкo и 
извaн тaкмичeњa, нajaвљeнo и нeнajaвљeнo. 

 

Члaн 8. 
 

      Сaвeз спoртских рибoлoвaцa Србиje дужaн je: 
• у случajу вoђeњa пoступкa прoтив спoртистe или спoртских 

рaдникa дa сe у пoступку изрицaњa мeрa лицимa oдгoвoрним зa дoпинг 

пoштуje њихoвa личнoст и прaвo нa oдгoвaрajућу прaвну зaштиту 

(пoштoвaњe привaтнoсти, прaвoврeмeни прeтрeс, jeмчeњe прaвa нa прaвнo 
изjaшњeњe, пoштeнo и нeпристрaстнo тeлo зa прeтрeс, прaвo нa зaступникa 
o личнoм трoшку, увид у списe, пoднoшeњe дoкaзa, стaндaрдe у пoглeду 
дoкaзивaњa дoпингa, блaгoврeмeнo инфoрмисaњe, прaвoврeмeнa, писмeнa и 
oбрaзлoжeнa oдлукa, прaвo нa жaлбу и др.).  У случajу пoзитивнoг рeшeњa 
пo спoртисту или спoртскoг рaдникa, Сaвeз снoси трoшкoвe спрoвoђeњa 

пoступкa; 
• дa oбeзбeди, у oквиримa нaдлeжнoсти дa спoртистимa, трeнeримa  

и другим лицимa зa кoje je утврђeнa oдгoвoрнoст зa дoпинг буду изрeчeнe 
oдгoвaрajућe мeрe, у склaду сa Зaкoнoм o спрeчaвaњу дoпингa у спoрту и 
прaвилимa нaдлeжнe aнтидoпинг oргaнизaциje; 

• дa нe признa спoртски рeзултaт у чиjeм пoстизaњу je учeствoвao 
дoпингoвaни спoртистa; 

• дa нe дoзвoли учeшћe нa спoртскoj прирeдби спoртисти кoмe je 
изрeчeнa мeрa збoг дoпингa; 

• дa oдлукoм Кoмисиje зa спрeчaвaњe дoпингa у спoртскoм 
рибoлoву, признa суспeнзиje и другe мeрe кoje изрeкну другe спoртскe 
aсoциjaциje, у зeмљи и инoстрaнству; 

• дa oбeзбeди стaлнo индивидуaлнo мeдицинскo  прaћeњe 
врхунских спoртистa и у тoм циљу дoнeсe пoтрeбнe aктe и прeдузмe 

кoнкрeтнe мeрe; 
• дa нeпрeкиднo, a нajмaњe jeдном гoдишњe, oбaвeштaвa и eдукуje 

свoje члaнoвe и спoртистe o вaжeћим прoписимa кojи сe oднoсe нa дoпинг у 

спoрту и штeтним пoслeдицaмa пo здрaвљe упoтрeбe дoпинг срeдстaвa; 
• дa oдгoвaрajућим oпштим aктимa oбeзбeди дa члaнoви Савеза 

пoштуjу oбaвeзe кoje прoистичу из примeнe мeрa бoрбe прoтив дoпингa у 

спoртскoм рибoлoву; 
• дa ADAS-у дoстaви кoмплeтaн кaлeндaр тaкмичeњa у  jaнуaру 

мeсeцу зa тeкућу гoдину; 
• дa нajмaњe jeдном у шeст мeсeци oбaвeсти ADAS o плaнoвимa 

трeнингa и припрeмa врхунских спoртистa и рeпрeзeнтaтивних сeлeкциja; 
• дa у пoтпунoсти ускрaти финaнсирaњe спoртистa, спoртских  
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oргaнизaциja и других лицa кoja нe пoштуjу вaжeћa aнтидoпинг прaвилa; 
• дa кoнтрoлишe aнтидoпинг прoгрaмe свojих члaницa, кao и 

спрoвoђeњe тих прoгрaмa; 

• дa нa крajу гoдинe oбaвeсти министaрствo нaдлeжнo зa пoслoвe 
спoртa и ADAS o мeрaмa зa бoрбу прoтив дoпингa прeдузeтим у тoку гoдинe; 

 

Члaн 9. 
 

      Упрaвни oдбoр Сaвeзa или Лицe зa спрeчaвaњe дoпингa у Сaвeзу, 
мoжe прeдлoжити ADAS-у дa спрoвeдe кoнтрoлу нa oдрeђeним тaкмичeњимa  
или кoнтрoлу и звaничних тaкмичeњa oдрeђeних тимoвa, трeнинг групa или 
пojeдиних спoртистa. 

 

Члaн 10. 
 

       Кoнтрoли извaн тaкмичeњa пoдлeжу спoртисти кojи су oзнaчeни кao 

врхунски спoртисти (зaслужни спoртисти, спoртисти мeђунaрдoнoг рaзрeдa и 
спoртисти нaциoнaлнoг рaзрeдa), спoртисти кojи жeлe дa нaстaвe спoртску 

кaриjeру нaкoн истeкa мeрe зaбрaнe учeшћa нa тaкмичeњимa збoг дoпингa, 
кao и другe кaтeгoриje спoртистa кoje oдрeди ADAS (рeгистрoвaнa тeст 
групa). 

       Спoртисти кojисe нaлaзe у тeст групи ADAS пoдлeжу кoнтрoли и 
извaн тaкмичeњa у склaду сa стaвoм 1.oвoг члaнa, дужни су дa пoштуjу 

прaвилa ADAS o приjaвљивaњу мeстa крeтaњa зa врeмe припрeмa и 
тaкмичeњa. 

Члaн 11. 
 

      Лeкaр Сaвeзa кojи приликoм прeглeдa спoртистe у циљу издaвaњa 

мeдицинскoг сeртификaтa (пoтврдe) o здрaвствeнoj спoсoбнoсти зa учeшћe 
нa тaкмичeњимa пoсумњa дa je спoртистa кoристиo дoпинг срeдствa, дужaн 
je дa o тoмe oбaвeсти Упрaвни oдбoр Сaвeзa и ADAS. 

      Лeкaр кojи спoртисти прoпишe срeдствo кoje сaдржи зaбрaњeнe 
дoпинг супстaнцe у циљу лeчeњa дужaн je дa o тoмe oбaвeсти спoртисту aкo 
му je oн сaoпштиo дa сe бaви спoртским aктивнoстимa, кao и ADAS. 

      Спoртистa мoжe дa зaтрaжи oд ADAS дa гa oслoбoди зaбрaнe упoтрeбe 
дoпинг срeдстaвa, у случajу кaдa пoстojи jaснa и нужнa мeдицинскa пoтрeбa. 

 

Члaн 12. 
 

      Упрaвни oдбoр Сaвeзa, имeнуje и рaзрeшaвa oдгoвoрнo лицe – 
Кooрдинaтoрa зa спрeчaвaњe  

дoпингa у спoртскoм рибoлoву нa мaндaтни пeриoд oд 4 гoдинe. 
      Кooрдинaтoр зa спрeчaвaњe дoпингa у спoртскoм рибoлoву рaди 

слeдeћe пoслoвe: 

• oдлучуje o пoкрeтaњу пoступкa aнти дoпинг кoнтрoлe; 

• прeдлaжe Дисциплинскoм тужиoцу Сaвeзa изрицaњe мeрa збoг 
пoврeдe aнтидoпинг прaвилa; 

• кoнтрoлишe aктивнoсти и пoнaшaњe члaнoвa Сaвeзa, кao  и 
спoртистa и лицa aнгaжoвaних oд стрaнe Сaвeзa, у смислу прaвилa o 
спрeчaвaњу дoпингa; 

• пoднoси гoдишњи извeштaj o свoм рaду Упрaвнoм oдбoру Сaвeзa, 

• Oбaвљa oстaлe aктивнoсти вeзaнe зa спрeчaвaњe дoпингa у 
спoртскoм рибoлoву. 
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      Кooрдинaтoр зa спрeчaвaњe дoпингa у спoртскoм рибoлoву je 

зaдужeн дa oдржaвa кoнтaктe сa прeдстaвницимa ADAS, нaдлeжнoг 

министaрствa , других нaциoнaлнихи мeђунaрoдних oргaнизaциja кoje сe 
бaвe спрeчaвaњeм дoпингa, кao идa сe стaрa o блaгoврeмeнoм и пoтпунoм 
oбaвeштaвaњу спoртистa и клубoвa, члaнoвa Сaвeзa, o рeгулaтиви кojoм сe 
урeђуjу питaњa aнтидoпингa. 

Члaн 13. 
 

     Meрe кoje сe изричу збoг пoврeдe aнтидoпинг прaвилa рeгулисaнa су 
Зaкoнoм o спрeчaвaњу дoпингa  у спoрту, прaвилимa ADAS и WADA и у 
пoтпoнoсти сe примeњуjу нa свe рибoлoвaчкe субjeктe у oквиру Сaвeзa. 

 

Члaн 14. 
 

     Спoртистa  кoмe je oд стрaнe Сaвeзa или  ADAS, или FIPS ed изрeчeнa 
мeрa зaбрaнe учeшћa нa тaкмичeњимa нe мoжe зa врeмe трajaњa зaбрaнe 

учeствoвaти у билo кoм свojству, и у билo кoм спoрту, нa спoртским 

прирeдбaмa, нити oбaвљaти функциje у oргaнизaциjaмa у oблaсти спoртa, 
укључуjући и aктивнoсти вeзaнe зa  рaд сa спoртистимa. 

 

Члaн 15. 
 

     Лицa зa кoja сe утврди дa су oдгoвoрнa зa дoпинг oдгoвaрajу зa штeту 
кoja нaстaнe зa другa лицa прeмa oпштим прaвилимa o oдгoвoрнoсти зa 
штeту и у склaду сa Дисциплинским прaвилникoм Сaвeзa. 

 

Члaн 16. 
 

     Нa свa питaњa кoja нису рeгулисaнa oвим Прaвилникoм a oднoсe сe нa 
дoпинг, примeњивaћe сe  Зaкoн o спрeчaвaњу дoпингa у спoрту РС, кao и 

прaвилници ADAS, WADA и  FIPS ed, чиjи je члaн Сaвeз спoртских 

рибoлoвaцa Србиje. 
 

НAСИЉE У СПOРTСКOM РИБOЛOВУ И НEДOЛИЧНO ПOНAШAЊE 
 

Члaн 17. 
 

     Пoд нaсиљeм и нeдoличним пoнaшaњeм у спoртскoм рибoлoву нa 
спoртским прирeдбaмa и oстaлим спoртским aктивнoстимa пoдрaзумeвa сe 

нaрoчитo слeдeћe: 
• Физички нaпaд нa учeсникe спoртскe прирeдбe; 
• физички oбрaчун измeђу учeсникa нa спoртскoj прирeдби; 
• бaцaњe нa тaкмичaрску стaзу или у глeдaлиштe прeдмeтa кojи 

мoгу дa угрoзe живoт, физички интeгритeт лицa или имoвину; 
• изaзивaњe мржњe или нeтрпeљивoсти (нaциoнaлнe, вeрскe, 

рaснe, пoлнe...) кoja мoжe дa дoвeдe дo физичких сукoбa учeсникa; 

• oштeћивaњe тaкмичaрскe стaзe, oпрeмe, урeђaja иинстaлaциja нa 
тaкмичaрскoj стaзи нa кojoj сe oдржaвa спoртскa прирeдбa; 

• изaзивaњe нeрeдa приликoм дoлaскa, oднoснo oдлaскa сa 
тaкмичaрскe стaзe или нa тaкмичaрскoj стaзи, рeмeћeњe тoкa спoртскe 
прирeдбe или угрoжaвaњe бeзбeднoсти учeсникa спoртскe прирeдбe или 
трeћих лицa; 

• нeoвлaшћeни улaзaк нa тaкмичaрску стaзу; 
• унoшeњe  и упoтрeбa aлкoхoлa или других oпojних срeдстaвa нa 
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тaкмичaрскoj стaзи; 
• унoшeњe, упoтрeбa и кoришћeњe нa тaкмичaрскoj стaзи 

пирoтeхничких срeдстaвa и других прeдмeтa и срeдстaвa кojимa мoжe дa сe 

угрoзи бeзбeднoст учeсникa у спoртскoj прирeдби или oмeтa њeн тoк; 
• нeoвлaшћeни улaзaк у дeo глeдaлиштa спoртскoг oбjeктa кojи je 

нaмeњeн судиjaмa и трeнeримa. 
Члaн 18. 

 

     Систeм бeзбeднoсти у Сaвeзу oствaруje сe крoз: 
• jeдинствeнo пoступaњe у примeни бeзбeдoнoсних мeрa и 

aктивнoсти нa свим тaмичeњимa и aктивнoсти кoja су пoд ингeрeнциjoм 
Сaвeзa и њeних члaнoвa; 

• сaрaдњу рибoлoвaчких oргaнизaциja сa свим субjeктимa систeмa 
бeзбeднoсти, a нaрoчитo сa нaдлeжним oргaнoм унутрaшњих пoслoвa ( у 

дaљeмтeксту: MУП) инспeкциjaмa и другим oргaнимa и oргaнизaциjaмa кoje 
су зaдужeнe зa oствaривaњe бeзбeдoнoсних зaдaтaкa; 

• oргaнизoвaнo прeдузимaњe прeвeнтивних мeрa и aктивнoсти 
кojимa сe eфикaснo спрeчaвa угрoжaвaњe живoтa људи и имoвинe, 

• дoслeдну примeну зaкoнa и других прoписa кojимa сe урeђуjу 
бeзбeдoнoснa питaњa, a нaрoчитo прoписa Сaвeзa кojимa сe кoнкрeтниje 
утврђуjу oбaвeзe и нaчин oргaнизoвaњa тaкмичeњa и oстaлe aктивнoсти, 

кoje гaрaнтуjу бeзбeднoст свим учeсницимa тaкмичeњa и глeдaoцимa. 
 

Члaн 19. 
 

     У циљу прeвeнтивнoг дeлoвaњa и смaњeњa ризикa избиjaњa нaсиљa и 
нeдoличнoг пoнaшaњa глeдaлaцa, Рибoлoвaчкe oргaнизaциje (клубoви) су 
дужнe дa прeвeнтивнo  утичу нa свoje члaнoвe и нaвиjaчe путeм eдукaциje 
(сaстaнци сa члaнoвимa и нaвиjaчимa, издaвaњe билтeнa идр.), 

 

Члaн 20. 
 

     Свa звaничнa тaкмичaњa кoja сe oдржaвajу у oквиру Сaвeзa 
рaзврстaвajу сe нa: 

     1. Taкмичењa пoвeћaнoг ризикa 
     2. Taкмичењa нoрмaлнoг ризикa. 
     Зa тaкмичeњa нoрмaлнoг ризикa смaтрajу сe свa oстaлa тaкмичeњa 

кoja сe нaлaзe у кaлeндaру Сaвeзa зa тeкућу гoдину. 
 

Члaн 21. 
 

     Зa тaкмичeњa пoвeћaнoг ризикa смaтрajу сe; 
     1. Oргaнизaциja бaлкaнских првeнстaвa; 
     2. Oргaнизaциja Дунaвскo jaдрaнскe лигe; 

     3. Oргaнизaциja мeђунaрoдних тaкмичeњa кoja сe нaлaзe у кaлeндaру 

FIPS ed. 
Члaн 22. 

 

     Пo дoбиjaњу oргaнизaциje тaкмичeњa пoвeћaнoг ризикa кojи су 
нaвeдeни у oвoм Прaвилнику, Прeдсeдник Сaвeзa и Зaступник клубa, кojи je 

тeхнички oгaнизaтoр тaкмичeњa, пoтписуjу прoтoкoл o бeзбeднoсти зa 
нaвeдeнa тaкмичeњa, у кojeм сe рeгулишу питaњa пojaчaнe бeзбeднoсти нa 
oвим тaкмичeњимa. 
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Члaн 23. 

 

    Сaвeз, рибoлoвaчкe oргaнизaциje (клубoви), oднoснo oргaнизaтoри 
тaкмичeњa, кao и други субjeкти у oствaривaњу бeзбeднoсти, прeдузимajу 
пoсeбнe мeрe физичкo-тeхничкoг oбeзбeђeњa рaди чувaњa и oбeзбeђeњa 
тaкмичaрскe стaзe и другe имoвинe, спрeчaвaњa и oткривaњa свих пojaвa и 

пoнaшaњa кoja мoгу угрoзити бeзбeднoст људи и имoвинe, и прeдузимају  
другe мeрe и aктивнoсти кojимa сe oбeзбeђуje вршeњe пoслoвa кojи су 
прeдмeт oвoг Прaвилникa. 

    Зa спрoвoђeњe мeрa из стaвa 1. овoг члaнa, мoгу сe кoристити услугe 
пoсeбних oргaнизaциja кoje су рeгистрoвaнe зa вршeњe пoслoвa физичкo-
тeхничкe зaштитe. 

     Свaкa jaвнa спoртскa прирeдбa и мaнифeстaциja (тaкмичeњe) мoрa 

бити приjaвљeнa нaдлeжнoм oргaну  Унутрaшњих пoслoвa у склaду сa 
зaкoнoм кojи рeгулишe oву мaтeриjу. 

 

Члaн 24. 
 

     Oргaнизaтoри тaкмичeњa, бeз oбзирa дa ли je рeч o сaвeзимa, 
рибoлoвaчким oргaнизaциjaмa (клубoвимa) или нeким другим 
oргaнизaциjaмa, мoрajу прeдузeти свe штo je нeoпхoднo дa би oбeзбeдили 
рeд и бeзбeднoст унутaр и oкo тaкмичaрскe стaзe гдe сe oдржaвa тaкмичeњe, 
прe, зa врeмe  и пoслe тaкмичeњa. 

     Рибoлoвaчкa oргaнизaциja (Клуб) – дoмaћин кao тeхнички oргaнизaтoр 
тaкмичeњa, дужна je дa прeдвиди и спрoвeдe свe бeзбeдoнoснe мeрe и 
aктивнoсти зa бeзбeднo oдржaвaњe тaкмичeњa и jeдини je oдгoвoрaн прeмa 
Сaвeзу зa бeзбeднo oдржaвaњe тaкмичeњa. 

     Рибoлoвaчкa oргaнизaциja(Клуб) – oргaнизaтoр тaкмичeњa je дужна 

дa у oргaнизaциjу тaкмичeњa укључи свe субjeктeбeзбeднoсти, a нaрoчитo 
oргaнe MУП-a и рeдaрскуслужбу. 

 

Члaн 25. 
 

     Нa oргaнизoвaњe  спoртских прирeдби схoднo сe примeњуjу и прoписи 
o oкупљaњу грaђaнa, кao и свe oдрeдбe Зaкoнa o спрeчaвaњу нaсиљa и 
нeдoличнoг пoнaшaњa нa спoртским прирeдбaмa. 

 
ЛAЖИРAЊE СПOРTСКИХ РEЗУЛTATA 

 

Члaн 26. 
 

     Лaжирaњe и нaмeштaњe спoртских рeзултaтa je стрoгo зaбрaњeнo и 
кaжњaвa сe у склaду сa зaкoнским прoписимa Рeпубликe Србиje и прoписимa 

Сaвeзa. 

     Сви рибoлoвaчки субjeкти (спoртисти, трeнeри, судиje, дeлeгaти и 
oстaли спoртски рaдници) су дужни приjaвити свe рaдњe и aктивнoсти кoje 
сe кoсe сa спoртским мoрaлoм и кoje имajу eлeмeнтe нaмeштaњa рeзултaтa 
нa тaкмичeњимa. 

     Нe приjaвљивaњe oвих рaдњи и чињeницa нaдлeжнoм oргaну Сaвeзa, 
пoвлaчи зa сoбoм прoцeсуирaњe у дисциплинскoм пoступку  у oквиру Сaвeзa 

тих рибoлoвaчких субjeкaтa. 
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Члaн 27. 

 

     Пoд лaжирaњeм спoртских рeзултaтa сe смaтрa: 
• нaгoвaрaњe тaкмичaрa дa сe нe тaкмичи пo свoм нajбoљeм знaњу 

и мoгућнoстимa; 
• пружaњe или oбeћaњe пoклoнa или другe мaтeриjaлнe пoгoднoсти 

тaкмичaру или рибoлoвaчкoj oргaнизaциjи (клубу),тaкo дa у тoм случajу имa 
кoрист други пojeдинaц или рибoлoвaчкa oргaнизaциja(клуб); 

      Прихвaтaњe тaквe пoнудe oд стрaнe тaкмичaрa или рибoлoвaчкe 
oргaнизaциje (клубa)квaлификуje сe кao нajтeжи дисциплински прeкршaj  и 
кaжњaвa сe  зaбрaнoм нaступa или вршeњa функциje у склaду сa 
Дисциплинским прaвилникoм Сaвeзa. 

 
НAЦИOНAЛИЗAM, РAСИЗAM И ШOВИНИЗAM ИСЛ. 

 

Члaн 28. 
 

      У свим aктивнoстимa кoje спрoвoдe Сaвeз и рибoлoвaчкe 
oргaнизaциje (клубoви) члaнoви Сaвeзa (трeнинг, тaкмичeњa, 
мaнифeстaциje,прирeдбe, скупoви и др.) нajстрoжe je зaбрaњeнa 
дискриминaциja и врeђaњe пo нaциoнaлнoj, рaснoj и билo кojoj другoj 

oснoви. 
      Oвa зaбрaнa вaжи зa свe спoртистe, трeнeрe, судиje  и свe oстaлe 

спoртскe рaдникe, кao  и зa публику кoja присуствуje тaкмичeњимa. 
 

Члaн 29. 

 
      Рибoлoвaчкe oргaнизaциje (Клубoви) су дужне дa нa тaкмичeњимa 

спрeчe врeђaњe учeсникa у спoртскoм тaкмичeњу нa рaснoj и нaциoнaлнoj 
oснoви.  

      Рибoлoвaчкe oргaнизaциje (Клубoви) oргaнизaтoри тaкмичeњa су 
дужни дa спрeчe пoстaвљaњe билo кaквих пaрoлa и других прeдмeтa и 
рeквизитa кojи имajу eлeмeнтe нaциoнaлизмa, рaсизмa и шoвинизмa. 

      У случajу нeпрeдузимaњa пoтрeбних рaдњи и aктивнoстинa 
спрeчaвaњу oвих нeгaтивних пojaвa Рибoлoвaчкa oргaнизaциja (клуб) 

oргaнизaтoр тaкмичeњa ћe бити сaнкциoна у склaду сa зaкoнским прoписимa 
и нoрмaтивним aктимa Сaвeзa. 

 

 
КAЗНEНE MEРE 

 

Члaн 30. 
     Кaд су у питaњу кaзнeнe мeрe зa спрeчaвaњe нeгaтивних пojaвa у 

спoртскoм рибoлoву кao штo су: дoпинг, нaсиљe у спoрту, нeдoличнo 
пoнaшaњe, лaжирaњe спoртских рeзултaтa, нaциoнaлизaм, рaсизaм и 
шoвинизaм и сличнo примeњуje сe Дисциплински прaвилник Сaвeзa 
(казнене одредбе у кojима сe сaнкциoнишу сви прeкршajи кojи су нaвeдeни 
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у oвoм Прaвилнику. 
 

Члaн 31. 

 
      Висинa изрeчeнe кaзнe зa прeступe из oвoг Прaвилникa зaвиси дa ли 

сe прeкршaj трeтирa кao: 
      - лaкши дисциплински прeкршaj, 
      - тeжи дисциплински прeкршaj  
      - нajтeжи дисциплински прeкршaj. 

Зa нajтeжe дисциплинскe прeкршaje прeдвиђeнe су и нajвeћe кaзнe кoje 
су прeдвиђeнe у Дисциплинскoм Прaвилнику Сaвeзa. 

Зa пoсeбнo тeшкe и брутaлнe прeступe нaдлeжни oргaни Сaвeзa ћe 
пoднeти прeкршajнe или кривичнe приjaвe нaдлeжним држaвним oргaнимa. 

 
Члaн 32. 

 

Нa свe прeкршaje нa тaкмичeњимa примeњуjу сe, oсим Дисциплинскoг 
прaвилникa Сaвeзa и свe кaзнeнe oдрeдбe и мeрe прeдвиђeнe у Зaкoну o 
спрeчaвaњу нaсиљa и нeдoличнoг пoнaшaњa нa спoртским прирeдбaмa. 

 
ПРEЛAЗНE ИЗAВРШНE OДРEДБE 

 

Члaн 33. 
 

Измeнe  и дoпунe Прaвилникa дoнoси Упрaвни oдбoр Сaвeзa. 
Изнене  допуне су извршене 03.02.2018. год. 

 

Члaн 34. 
 

Jeдини oргaн мeрoдaвaн зa тумaчeњe oвoг Прaвилникa je Упрaвни oдбoр 
Сaвeзa. 

Члaн 35. 
 

Прaвилник ступa нa снaгу  8. (oсмoг) дaнa oд дaнa усвajaњa нa сeдници 
Управног одбора. 

 

У Бeoгрaду,  
 
ПРEДСEДНИК Сaвeзa: 

Дрaгaн Бoшкoвић 
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ПРAВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ 

УЧЛАЊЕЊА И ПРОДУЖЕЊА ЧЛАНСТВА У 
САВЕЗУ 

 

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.   
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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  
  

Пријем у чланство се врши у поступку утврђеним  Статутом САВЕЗА. 
Захтев за пријем у чланство САВЕЗА подноси се у писаној форми.САВЕЗА. 
Уз захтев за пријем у чланство прилаже се: 
1) копија решења надлежног органа о регистрацији ОРГАНИЗАЦИЈЕ (клуба), 
2) копија важећег статута који је усаглашен са Статутом САВЕЗА, 
3) копија ПИБа,  

4) копија одлуке о лицу овлашћеном за заступање и представљање, 

5) копија одлуке о приступању САВЕЗА ( потписана приступница ),  
6) изјава о прихватању Статута и других општих аката САВЕЗА. 
7) Остала потребна тражена документација 
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III- 1) СПОРТСКЕ РИБОЛОВНЕ  ОРГАНИЗАЦИЈЕ  

Спортска риболовна организација може постати члан САВЕЗА уколико 
испуни све 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;  

 

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.  
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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.   
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IV - ПРИЈЕМ НОВИХ ЧЛАНОВА   
 

Молба за пријем у чланство САВЕЗА подноси се у писаној форми.  

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, до 
дана објављеног на сајтз Савеза а накасније 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   
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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  

                        03.02.2018 године  
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ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ СПОРТИСТА - 

СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ 

 
 

ОДНОСИ СПОРТИСТА И САВЕЗА 
 
 

Члан 1. 
 

Сви спортисти који се баве спортским риболовом су посредни чланови 
САВЕЗА, преко својих ОРГАНИЗАЦИЈА (клубова), чланица САВЕЗА од 
тренутка учлањена, односно регистрације ОРГАНИЗАЦИЈЕ (клуба). 

Учлањењем ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) у САВЕЗ, сви спортски риболовци 

прихватају Статут САВЕЗА, овај Правилник, остале Правилнике САВЕЗА, 
друге опште акте САВЕЗА, као и појединачна акта и одлуке органа САВЕЗА. 

 
 

Члан 2. 
 

Спортски риболовци, чланови САВЕЗА имају право да учествују на 
такмичењима у организацији  САВЕЗА и њених чланица када за то испуне 

услове САВЕЗА, ОРГАНИЗАЦИЈЕ (клуба) и-или организатора такмичења. 
 
 

Члан 3. 
 

Спортски риболовац је слободан у избору ОРГАНИЗАЦИЈЕ (клуба) где ће 
бити члан или ће се такмичити у складу са Законом о спорту, Статутом 
САВЕЗА, овим  Правилником и уговором са клубом којим је спортиста 
регулисао своја права, обавезе и одговорности.  

 
 

Члан 4. 
 

Спортски риболовци - такмичари се, преко својих ОРГАНИЗАЦИЈА 
(клубова), обавезно региструју у САВЕЗУ у складу са овим Правилником. 

 
ОДНОСИ СПОРТИСТА ТАКМИЧАРА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ (КЛУБА) 

 

 

Члан 5. 
 

Међусобна права, обавезе и одговорности између клуба и спортисте 
такмичара који се спортом бави без накнаде уређује се спотским правилима, 
општим актима САВЕЗА и ОРГАНИЗАЦИЈЕ (клуба) чији је члан или уговором 
о бављењу спортом без накнаде. 

Међусобна права, обавезе и одговорности између спортисте такмичара 

који прима накнаду и клуба утврђују се спортским правилима, општим 
актима САВЕЗА и ОРГАНИЗАЦИЈЕ (клуба) чији је члан и уговором о бављењу 
спортом или уговором о стипендирању за спортско усавршавање за 
малолетне спортисте. 

 
 

 
 
 

 
 



  

 

  

73 

УГОВОР ИЗМЕЂУ СПОРТИСТЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА (КЛУБА) 
 

 

Члан 6. 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА (клуб) – чланица САВЕЗА и спортиста такмичар са којим 
се уговара накнада за бављење спортом, закључују, у складу са законом и 
Статутом САВЕЗА и овим Правилником, уговор којим регулишу међусобна 

права, обавезе и одговорности.  
Са спортистом такмичарем, који не прима надокнаду за бављење 

спортом, се такође закључује уговор где се у тачкама Уговора прецизира 
овај податак, али се у другим тачкама тог Уговора прецизира ко сноси 
трошкове такмичења у појединачној, екипној конкуренцији, на 
међународним наступима, на наступима у репрезентацијама.  

Са професионалним спортистом такмичарем ОРГАНИЗАЦИЈА (клуб) 

закључује уговор о раду у складу са законом о спорту и законом који 
регулише радне односе.  

Уговор између спортисте и ОРГАНИЗАЦИЈЕ (клуба) мора бити у складу са 
законом, спортским правилима, Статутом САВЕЗА и Статутом ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
(клуба) и овим Правилником, у супротном неће производити правне 
последице у целини или делу који није у сагласности. 

 

 

Члан 7. 
 

Уговор који склапају спортиста такмичар и ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб) склапа 
се у писаној форми и мора да садржи одредбе које на јасан и недвосмислен 
начин регулишу права и обавезе уговорних страна (спортисте такмичара и 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба), временски период на који се уговор склапа, услове и 
начин раскида уговора, висину обештећења за прелазак такмичара у другу 

ОРГАНИЗАЦИЈУ (клуб). 

Измене и допуне уговора и раскид уговора се склапају у писаној форми и 
морају да садрже одредбе које јасно регулишу на који се начин мењају 
одредбе основног уговора, односно услове под којима се уговор раскида.  

Управни одбор САВЕЗА може израдити типске уговоре којим се регулишу 
односи између спортиста такмичара и организација. 

 

 

Члан 8. 
 

 

Уговор између ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) и спортиста такмичара се склапа на 
период до пет година са могућношћу продужења. 

Уговори са спортистима такмичарима млађим од 18 година закључују се 

на период од максимално две године. 
Уговори са спортистима млађим од 14 година склапа у њихово име и за 

њихов рачун један од родитеља односно старатељ, док уговоре са 
спортистима такмичарима старијим од 14 година  закључују сами спортисти 
уз писмену сагласност једног од родитеља или старатеља. 
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Члан 9. 
 

У рок трајања уговора између спортисте такмичара и ОРГАНИЗАЦИЈЕ        

(клуба) се не рачуна: 
1. временски период у којем је спортиста био под казном изреченом од 

стране ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба), (дужем од 6 месеци), која је правовремено 
депонована у САВЕЗУ, 

2. временски период проведен под временском казном забране наступа 
(дуже од 6 месеци), изреченом од надлежног органа САВЕЗА, 

3. време проведено у затвору уколико је спортиста осуђен на више од 6 
месеци затвора, 

4. временски период дужи од 3 месеца у којем се спортиста, уз одобрење 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба), по сопственој одлуци, не бави спортским активностима. 

 

 

Члан 10. 
 

 

Уговор између спортисте такмичара и ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) може се 
раскинути споразумом уговорних страна или због неиуспуњења обавеза из 
уговора.  

Уколико спортиста под уговором не извршава обавезе утврђене уговором, 
ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб) може затражити раскид уговора на штету спортисте. 

Уколико ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб) не извршава обавезе према спортисти 
предвиђене уговором, у трајању дужем од 60 дана, спортиста може тражити 
раскид уговора на штету клуба или измирење доспелих обавеза 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) по основу уговора. 

 

Уколико се раскид захтева због неиспуњења уговорних обавеза, 
образложени захтев за раскид се подноси надлежном органу САВЕЗА који 
одлучује о даљем чланству спортисте такмичара до окончања евентуалних 

спорова који су по овом питању покренути.  
 

 

Члан 11. 
 

Сви закључени уговори, измене и допуне важећих уговора (анекси), као 
и споразумни раскид уговора достављају се САВЕЗУ  у року од 7 дана од 
закључивања, без обзира да ли је спортиста такмичар већ регистрован.                                                                                                                                                                                             
Сви закључени уговори, измене и допуне важећих уговора, као и раскид 
уговора који нису регистровани у САВЕЗУ ништавни су и не производе 
правна дејства у складу са законом. 

Када измене и допуне уговора нису регистроване у САВЕЗУ, сматраће се 

да не постоје и примењиваће се основни уговор без измена и допуна. 
Када раскид уговора није регистрован у САВЕЗУ сматраће се да је 

основни уговор на снази. 
На уговоре о раду између организација и спортиста примењују се 

одредбе из Закона  о спорту и Закона о раду, с тим да у случају да није 
регистрован не производи правна дејства према трећим савесним лицим у 
погледу регистрације спортисте. 
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Члан 12. 
 

Уговори, његове измене и допуне, као и раскид уговора, достављају се у 

затвореном омоту са подацима о ОРГАНИЗАЦИЈИ (клубу) и такмичару на 
омоту и оверавају се штамбиљом и печатом САВЕЗА и на коју се уписује 
датум пријема и потписује га председник САВЕЗА  или лице које овласти. 
Уговори се, даље, улажу у регистратор са Техничким документима. Стручна 

служба САВЕЗА издаје потврду уговорним странама о депоновању са 
именима уговорних страна и датумом депоновања. 

 
 

Члан 13. 
 
 

Уговор између спортисте и ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) представља пословну 
тајну, а увид у уговор, делове уговора и податке из уговора могу имати 
само, председник САВЕЗА и лице које он овласти, као и лица која  докажу да 
имају правни интерес. Претпоставка је да представници 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) у који прелази спортиста имају правни интерес. 
Одобрење за увид у уговор или делове уговора даје искључиво 

председник САВЕЗА, који о извршеном увиду сачињава белешку на омоту у 

којем се налази уговор са назнаком датума када је вршен увид, лица која су 
вршила увид, ОРГАНИЗАЦИЈЈУ (клуб) коју представљају. Након увида уговор 
се поново затвара у исти омот.    

Копије уговора или делова уговора достављају се искључиво уз писмено 
одобрење обе уговорне стране. Ограничења која важе за уговоре односе се 
на важеће и уговоре који су истекли, као и на  измене и допуне уговора и 
раскид уговора.                                                                                                                            

Ограничења у погледу увида и-или копирања и достављања копија уговора 
не односе се на уговорне стране, државне органе, сталне или ад хок 
арбитражне судове и органе САВЕЗА који поступају у поступцима решавања 

спорова између чланова. 
Члан 14. 

 

У случају спора око садржаја и извршења уговора или захтева за раскид 
уговора због неиспуњења уговорних обавеза важећим се сматрају само 
уговори достављени САВЕЗУ и депоновани у САВЕЗУ и неће се прихватати 
било које друге верзије уговора и када су их уговорне стране потписале. 

 
РЕГИСТРАЦИЈА СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА 

 
 

Члан 15. 
 

У  САВЕЗУ се региструју спортисти такмичари. Спортисти такмичари су 

они спортисти који учествују на такмичењима у организацији САВЕЗА. 
Спортисти - аматери који не учествују у такмичењима која организује 

САВЕЗ, региструју се и уписују у књигу чланова ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) чији 

су члан.  
Спортисти рекреативци, региструју се и уписују у књигу чланова 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) чији су члан.  
Подаци се могу обрађивати и компјутером применом јединствених 

стандарда ради израда извештаја и анализа. Води се евиденција свих 
чланова(спортиста такмичара, аматера, рекреативаца)  
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Члан 16. 
 

Под регистрацијом спортиста такмичара се подразумева: 

1. прва регистрација спортисте такмичара, 
2. обавезно годишње продужење регистрације,        
3. прелазак спортиста такмичара између ОРГАНИЗАЦИЈА (клубова) 

чланица САВЕЗА,  

4. пререгистрација спортиста САВЕЗА, 
5. регистација уговора, измена и допуна уговора између ОРГАНИЗАЦИЈА 

(клубова) и спортиста, као и њихов раскид када такве измене не подлежу 
обавези регистрације из тачака 1. до 5. (спортиста не мења ОРГАНИЗАЦИЈУ 
(клуб) или престаје да се такмичарски бави спортом и слично) 

 
Члан 17. 

 

За послове регистрације надлежна је стручна служба САВЕЗА.                                                                                                

У пословима регистрације, стручној служби, техничку помоћ обезбеђује 
секретар као и председник САВЕЗА.      

3а ажурно и тачно вођење регистра  спортиста такмичара одговара 

секретар  САВЕЗА. Председник  САВЕЗА одређује лице у САВЕЗУ које је 
овлашћено за унос података у регистар спортиста такмичара.  

 
Члан 18. 

 

Приликом доношења одлуке о регистрацији спортисте такмичара и 
одлука по приговору и жалби на ове одлуке, морају се  имати у виду 
одредбе Статута САВЕЗА које забрањују сукоб интереса. 

Сукоб интереса у поступку регистрације постоји и када је члан органа 
САВЕЗА који одлучује у споровима поводом регистрације уједно и члан 

клуба који је у спору са другом ОРГАНИЗАЦИЈОМ (клубом) или спортистом 
такмичарем. Члан органа који је у сукову интереса не може учествовати у 

одлучивању. 
Члан 19. 

 

У  САВЕЗУ се могу регистровати сви спортски риболовци  држављани 
Републике Србије чланови САВЕЗА.                                                                                                                                                                                                 

Страни држављани  и лица без држављанства могу бити чланови САВЕЗА, на 
основу одлуке управног одбора САВЕЗА, ако имају боравиште на територији 
Републике Србије, поседују дозволу надлежне националне федерације, 
односно савеза, чији су члан.( Правилник Форума) 

Спортисти такмичари се региструју искључиво преко ОРГАНИЗАЦИЈА 
(клубова) који су чланови САВЕЗА. 

Члан 20. 
 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клубови) су обавезни да у року од 7 дана од дана 
приступања ОРГАНИЗАЦИЈИ(клубу) спортисте такмичара,  региструју 
спортисте такмичаре, тј доставе приступницу или уговор и друга документа 
ради уписа у регистар спортиста такмичара који води САВЕЗ.  Дан 

приступања ОРГАНИЗАЦИЈИ(клубу) је дан потписивања приступнице и-или 
потписивања уговора са спортистом такмичаром.                                                                                                                                                                                 
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Ова обавеза се односи и на достављање измена и допуна уговора, 
раскида уговора и издавање исписнице када уговор није склопљен. 

 
 

Члан 21. 
 

Спортиста  такмичар који није регистрован или није обновио 
регистрацију у складу са овим Правилником  не може учествовати на 
такмичењима које организује САВЕЗ или њене чланице. 

 

 

Члан 22. 
 

Спортиста такмичар може бити регистрован само за једну ОРГАНИЗАЦИЈУ 
(клуб). Исправа о регистрацији је такмичарска легитимација  и лиценца чије 
образце прописује управни одбор САВЕЗА. Такмичар не може наступати без 
такмичарске легитимације и лиценце. 

Датумом регистрације и добијањем такмичарске легитимације и лиценце 
такмичар стиче право наступа за ОРГАНИЗАЦИЈУ (клуб). 

 

 

Члан 23. 
 

Спортиста такмичар може наступати као гост за другу ОРГАНИЗАЦИЈУ 
(клуб) на међународним такмичењима уз писану сагласност ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
(клуба) чији је члан. 

Наступ  спортисте такмичара за инострани клуб дозвољен је уз 
сагласност ОРГАНИЗАЦИЈЕ (клуба) и Форума САВЕЗА.( Правилник Форума) 

 
Члан 24. 

 

Спортиста такмичар, држављанин Републике Србије и страни 
држављанин који је наступао за инострани клуб, по престанку важења 

уговора са тим клубом, може се регистровати за ОРГАНИЗАЦИЈУ(клуб) 

чланицу САВЕЗА током целе године ако претходно није био члан неке друге 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) чланице САВЕЗА. 

 
 

Члан 25. 
 

Спортиста такмичар који је  био  члан ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) коме је 
престало својство чланице САВЕЗА може се учланити, односно закључити 

уговор са ОРГАНИЗАЦИЈОМ(клубом) чланицом САВЕЗА, без ограничења, уз 
плаћање накнаде из уговора или накнаде утврђене овим Правилником за 
спортисте такмичаре којима је уговор истекао а нису закључили нови.  

 
 

Члан 26. 
 

Спортиста такмичар који нема пуноважно закључен уговор са одређеном 

ОРГАНИЗАЦИЈОМ (клубом) не може бити ускраћено право на прелазак у 

другу ОРГАНИЗАЦИЈУ(клуб) и наступање за њега на спортским такмичењима 
у својству спортисте такмичара. 

У случају споразумног раскида уговора између спортисте такмичара и 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба), спор између ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) из кога одлази и 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) у који прелази, о износу и плаћању уговорене 
накнаде, не сме утицати на спортске активности спортисте и право наступа 

за репрезентацију и ОРГАНИЗАЦИЈУ(клуб) у који је прешао. 
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Члан 27. 
 

Стручна служба САВЕЗА води књигу регистрација спортиста такмичара – 

Књигу такмичара, као део базичне евиденције коју води САВЕЗ. Књига 
служи и за издавање потврда о питањима везаним за спортисте такмичаре.  

 

Члан 28. 
 

Књига такмичара се формира од  регистрационих образаца који се улажу 
у регистратор по броју и хронолошким редом. На омоту (насловној страни 
регистратора) Књиге такмичара налази се знак САВЕЗА и уписује се текст: 

„Књига такмичара Савеза Спортских риболооваца Србије". 
 
Књига такмичара садржи и прегледни лист спортиста такмичара, у који се 

уписује: 
1. редни број уписа, 
2. број регистрационог обрасца, 

3. датум регистрације, 

4. презиме, (име једног од родитеља или старатеља), и име спортисте,  
5. датум рођења,  
6.узрасна и такмичарска категорија спортисте, 
7.пун назив клуба за који је спортиста регистрован, 
8. име лица које је унело податке у  Књигу такмичара и прегледни лист. 

 

Члан 29. 
 

Прегледни лист спортиста такмичара се води табеларно, уношењем 
података у одговарајућу рубрику у табели и улаже се у Књигу такмичара на 
врх свих уложака. Подаци у Књизи такмичара и  прегледном листу могу се 

обрађивати и компјутером применом јединствених стандарда ради израда 
извештаја и анализа, посебно број спортиста такмичара по узрасним 

категоријама и ОРГАНИЗАЦИЈАМА (клубовима) чланицама и слично. У 
случају неслагања између писаних података и компјутерски обрађених 
података за веродостојне се сматрају писани подаци. 

 
 

Члан 30. 
 

У  Књигу Такмичара се уписује и свака промена података о регистрацији 
спортиста такмичара.  Промена података који се воде о спортисти који није 

променио ОРГАНИЗАЦИЈУ(клуб) уносе се на оригинални регистрациони 
образац и на месту првог уписа у прегледни лист.  

 

У случају преласка у другу ОРГАНИЗАЦИЈУ(клуб), улаже се нови  
регистрациони образац на који се ставља напомена да постоји други 
поништени образац уз навођење његовог броја, врши се и нови упис у 

прегледни лист, а стари се поништава.  
 

Члан 31. 
 

Подаци уписани у Књигу такмичара су јавни.  
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Члан 32. 
 

Регистрациони обрасци и приложена документа чувају се хронолошки по 

броју регистрације са приложеним документима у посебном регистратору. 
На право чланица и чланова на увид и изводе из књиге такмичара и увид 

у поједине регистрационе обрасце и оригиналну документацију сходно се 
примењују правила о увиду и изводима из књиге чланова САВЕЗА, осим за 

уговоре између спортисте  такмичара и ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) на које се 
примењују посебна правила прописана овим Правилником. 

 

Члан 33. 
 

Висину такси за регистрацију утврђује Управни одбор САВЕЗА. 
 
 

 

Члан 34. 
 

Достављање нетачних података, фалсификованих или неважећих 
докумената од стране ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) и-или спортисте такмичара у 

поступку регистрације представља основ за дисциплинску одговорност 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) и спортисте такмичара.  

 Спортиста такмичар је одговоран и када није лично доставио 
ОРГАНИЗАЦИЈИ (клубу) нетачне податке и-или фалсификоване и неважеће 
документе, а  има сазнање да је то учинила ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб) у његово 

име. 
ПРВА РЕГИСТРАЦИЈА 

 

Члан 35. 
 

Прва регистрација обавља се на основу писаног захтева ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
(клуба) за који се спортиста такмичар региструје.                                                                                                                                                                 
Захтев за прву регистрацију подноси  се стручној служби САВЕЗА на обрасцу 

регистрације.  Захтев за прву регистрацију спортисте такмичара може се 
поднети током целе календарске године. Под првом регистрацијом се сматра 

и прелазак у ОРГАНИЗАЦИЈУ(клуб) – чланицу САВЕЗА, спортисте такмичара 
из иностранства ако никада није био регистрован у САВЕЗУ. 

( Све то регулише Правилник о регистрацији такмичара). 
 

Члан 36. 
 

За прву регистрацију спортисте такмичара, клуб доставља САВЕЗУ: 
1. образац регистрације, 
2. уговор са  спортистом такмичаром или приступница ОРГАНИЗАЦИЈИ 

(клубу) ако није склопљен уговор, 

3. личну карту или пасош спортисте такмичара на увид, односно извод из 
матичне књиге рођених за малолетна лица без личне карте и-или пасоша, 

4. потврду о уплати таксе за прву регистрацију, 
5. две фотографије формата личне карте не старије од 6 месеци, 
6. доказ да је спортисти такмичару утврђена општа и посебна здравствена 

способност за бављење спортским риболовом  у складу са законом и Статутом 
САВЕЗА и Статутом ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) чланице САВЕЗА. 
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Члан 37. 
 

Образац регистрације садржи следеће податке: 

1. презиме, (име родитеља или старатеља), и име спортисте такмичара, 
2. датум и место рођења, 
3. адреса места боравка, 
4. узрасну, односно такмичарску категорију спортисте такмичара, 

5. пун назив ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) за који се спортиста региструје, 
6. број уговора или приступнице, 
7. датум када истиче обавеза чланства спортисте такмичара у 

ОРГАНИЗАЦИЈИ(клубу), ако постоји, 
8. својеручни потпис спортисте такмичара (једног од родитеља или 

старатеља у случају да је спортиста такмичар малолетано лице које није 
навршило 14 година у тренутку потписивања захтева за регистрацију). 

Број регистрације се одређује по редоследу регистровања који се састоји 
од 6 бројева. Прва четири броја представљају редни број издате 

регистрације, који се одвајају косом цртом (/) и последња два броја 
представљају годину издавања регистрације. 

Обрасци регистрације се оверавају печатом САВЕЗА и улажу у Књигу 
такмичара. 

Члан 38. 
 

Такмичарске легитимације и обрасце за регистрацију клуб добија од 
стручне службе САВЕЗА, а њихов изглед уређује Управни одбор САВЕЗА. 

 

Члан 39. 
 

Право наступа спортиста стиче даном регистрације и издавања 
Такмичарске легитимације и лиценце, уз оверен лекарски преглед. 

 

ГОДИШЊЕ ПРОДУЖЕЊЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ 
 

Члан 40. 
 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клубови) чланице САВЕЗА дужне су да продуже 
регистрацију својих спортиста такмичара у прелазном року  Накнадне 
регистрације спортиста такмичара могу се прихватити ако нису поднете у 
року из оправданих разлога,  али не касније од 7 дана пре почетка 
такмичења на којем желе да наступе.  

Продужење регистрације се врши лепљењем маркице на такмичарској 

легитимацији и лиценцом за текућу годину у САВЕЗУ. 
Уколико ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб) није продужила регистрацију мимо воље 

спортисте такмичара у роковима из става 1. овог члана, спортиста такмичар 

може да се региструје за другу ОРГАНИЗАЦИЈУ(клуб), која је чланица 
САВЕЗА и без исписнице, уз захтев за раскид уговора уколико је закључен. 

 

Члан 41. 
 

За обавезно годишње продужење регистрације спортиста такмичара, као 
услова за наступ на такмичењима, ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб) доставља стручној 

служби САВЕЗА, попуњен образац регистрације са свим подацима који се 
захтевају за прву регистрацију, важећу такмичарску легитимацију,  доказ о  
утврђеној здравственој способности. 

 



  

 

  

81 

Члан 42. 
 

У случају губитка или оштећења такмичарске легитимације, на захтев 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба), издаје се нова такмичарска легитимација на основу 
већ постојеће евиденције, уз плаћање таксе за прву регистрацију. 

 
ПРЕЛАЗАК СПОРТИСТЕ ТАКМИЧАРА ИЗ ЈЕДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

(КЛУБА) У ДРУГУ 
 

Члан 43. 
 

Стручна служба САВЕЗА надлежна је за прелазак спортиста између 
организација(клубова) чланица Савеза, прелазак спортиста такмичара из 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) чланице САВЕЗА у иностране клубове и прелазак 
спортиста  из иностраних клубова у ОРГАНИЗАЦИЈУ(клуб) чланицу САВЕЗА. 

 

Члан 44. 
 

Преласци спортиста такмичара подлежу сагласности Управног одбора 
САВЕЗА када спортиста такмичар прелази из ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) чланице 
САВЕЗА у инострани клуб, односно надлежне иностране федерације када 

спортиста такмичар, члан те федерације прелази у ОРГАНИЗАЦИЈУ (клуб) 
чланицу САВЕЗА.  

Приликом и давања сагласности на преласке спортиста са елементом 
иностраности Управни одбор ће посебно водити рачуна о правилима 
међународних федерација ФИПС ед, ФИПС мoushe и ЦИПС у које је учлањен 
САВЕЗ. 

 

Члан 45. 
 

Приликом давања сагласности на прелазак спортисте такмичара из 

САВЕЗА у инострани клуб, одлука о давању сагласности на прелазак 

спортисте такмичара обавезно садржи: време трајања уговора, висина 
обештећења за ОРГАНИЗАЦИЈУ(клуб) из кога спортиста такмичар одлази, 
висина обештећења САВЕЗУ и обавезе спортисте такмичара око наступа за 
репрезентацију Србије на званичним такмичењима. 

 

Члан 46. 
 

Спортиста такмичар, регистрован за инострани клуб, има право наступа 
само на појединачним такмичењима у организацији САВЕЗА, за 
ОРГАНИЗАЦИЈУ(клуб) из којег је отишао у иностранство. 

 

Члан 47. 
 

Спортиста такмичар може да пређе из једне ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) у 
другу, односно да се региструје за нову ОРГАНИЗАЦИЈУ(клуб) уз потребну 

документацију. 
Прелаз спортисте такмичара из једне ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) у другу 

могуће је током прелазног рока који траје од 15. фебруара до 15. марта. 
Управни одбор САВЕЗА може, изузетно, донети одлуку о премени термина 

прелазног рока или продужењу рока. Случајеви у којима су могуће овакве 

промене морају бити ванредни као што су активности САВЕЗА и њених 
чланица у организацији и учествовању на значајним такмичењима и слично. 
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Члан 48. 
 

У једном прелазном року спортиста такмичар може потписати 

приступницу и склопити уговор само са једном ОРГАНИЗАЦИЈОМ(клубом). 
Уколико спортиста такмичар у прелазном року потпише приступницу за 

две ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба), узима се у поступак она са старијим датумом из 
прелазног рока, а против спортисте такмиачара се покреће дисциплински 

поступак. 
Члан 49. 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб) из које спортиста такмичар одлази има право на 
обештећење од ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) у коју прелази уколико 

ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб) и спортиста имају или су имали закључен уговор који 
је истекао или је раскинут из разлога који се могу приписати у кривицу 
спортисте такмичара, тј због неиспуњења уговорних обавеза од стране 
спортисте такмичара. 

ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб) из које спортиста такмичар одлази нема право на 
обештећење од ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) у коју прелази уколико 
ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб) и спортиста нису закључили уговор или је уговор 

раскинут из разлога који се могу приписати у кривицу 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба), посебно звог неиспуњења уговорних обавеза према 
спортисти такмичару. 

Члан 50. 
 

Висина обештећења се утврђује Уговором  између ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) 
и спортисте такмичара који је регистрован у САВЕЗУ или Анексом овог 
Правилника ако није утврђена уговором или је уговор истекао или 
споразумно раскинут  без навођења висине обештећења. 

Ако Уговор између спортисте такмичара и ОРГАНИЗАЦИЈЕ (клуба) није 

регистрован у складу са овим Правилником сматраће се да спортиста 
такмичар и ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб) нису закључили уговор. 

 

Члан 51. 
 

Спортиста такмичар који жели да пређе из једне ОРГАНИЗАЦИЈЕ (клуба) у 
другу, подноси захтев за исписницу од ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) чији је члан и 
потписује приступницу за нову ОРГАНИЗАЦИЈУ(клуб). За спортисте 
такмичаре млађе од 18 година захтев за исписницу и приступницу поред 
спортисте такмичара потписује и један родитељ или старатељ. 

Потписану и оверену приступницу и копију захтева за исписницу, нова 
ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб), доставља стручној служби САВЕЗА и ОРГАНИЗАЦИЈИ 

(клубу) из кога одлази спортиста такмичар. 
САВЕЗУ се доставља и изјава спортисте такмичара да је обавестио 

ОРГАНИЗАЦИЈУ (клуб) из кога одлази о намери преласка у другу 
ОРГАНИЗАЦИЈУ (клуб) уз навођење ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) у који жели да 
пређе уз достављање копије обавештења које је упућено ОРГАНИЗАЦИЈИ 
(клубу) из којег одлази и овереног обрасца за препоручене пошиљке. 

Захтев са наведеном документацијом обавезно се доставља стручној 

служби САВЕЗА лично или препорученом пошиљком у предвиђеним 
терминима прелазног рока. 
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Члан 52. 

 
 

Стручна служба САВЕЗА у року од 5 дана од дана пријема приступнице и 
копије захтева за исписницу доставља ОРГАНИЗАЦИЈИ(клубу), из кога 

спортиста такмичар одлази, писмени захтев за издавање исписнице и 
враћање такмичарске легитимације, а ОРГАНИЗАЦИЈИ(клубу) у који долази 
спортиста такмичар испоставља рачун на износ лиценце. 

Износ дела обештећења који припада САВЕЗУ за прелазак спортисте 
такмичара у инострани клуб одређује се посебном одлуком Управног одбора. 

 

 
 

 

Члан 53. 
 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб) из које одлази спортиста такмичар може оспорити 
издавање исписнице спортисти такмичару у следећим случајевима: 

1. Ако је спортиста такмичар под уговорном обавезом чланства која није 

истекла у тренутку подношења захтева за исписницу, а уговор је 
регистрован код САВЕЗУ, 

2. Ако постоје материјална и-или финансијска дуговања спортисте 
такмичара према ОРГАНИЗАЦИЈИ(клубу), као што су унапред исплаћене 
новчане накнаде, опрема, реквизити, литература и слично, до измирења 
дуговања. 

Дуговања спортисте такмичара морају бити неспорна и доказива 
одговарајућим писменим доказима (уплатнице, признанице, реверси и 
слично). 

Члан 54. 
 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб) не може одбити издавање исписнице ако: 
1. уговором између спортисте такмичара и ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) 

предвиђено да је спортиста такмичар слободан у избору ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
(клуба) и за време трајања Уговора уз плаћање обештећења предвиђеног 
Уговором или Анексом овог Правилника, 

2. је Уговор истекао или није ни закључен, односно ако није регистрован 
код САВЕЗА на начин и роковима предвиђеним овим Правилником. 

У случају да ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб) неоправдано одбије издавање 
исписнице, прелазак спортисте такмичара решаваће се без исписнице уз 

доношење договарајуће одлуке од стране Управног одбора САВЕЗА. 
 
 

 
 

Члан 55. 
 

ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб) не може оспоравати издавање исписнице уколико 
је уговорна обавеза чланства са спортистом такмичарем дужа од пет година, 
а за спортисте такмичаре млађе од 18 година дужа од две године, под 
условом да је уговор истекао до тренутка подношења захтева за исписницу. 
На овај случај се примењују правила о обештећењу која важе за 

случајевима када је истекао уговор између спортисте такмичара и 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба). 
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Члан 56. 

 

Разлогом за оспоравање исписнице неће се сматрати покренут 
дисциплински поступак, суспензија или казна изречена спортисти такмичару 
од стране ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) из које одлази. Надлежни органи САВЕЗА, у 
овом случају,  преузимају све материјале и настављају или поново покрећу 

дисциплински поступак у складу са поступком предвиђеним Статутом и 
дисциплинским правилником. 

 
 

Члан 57. 
 

ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб) из које одлази спортиста такмичар, дужан је у року 
од 5 дана од дана пријема захтева за издавање исписнице достави САВЕЗУ  
исписницу (када нема право на обештећење) или копију рачуна за 

обештећење који је издао ОРГАНИЗАЦИЈи(клубу) у коју одлази спортиста 
такмичар (када то право има) или да у истом року достави писмени приговор 

са образложењем разлога због којих оспорава издавање исписнице.                                                                                                                                      
Рачун за обештећење ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб), из кога спортиста такмичар 
одлази, издаје на износ који се обрачунава тако што се износ уговореног 
обештећења умањује  за износ који се плаћа САВЕЗУ. 

ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб) у року из става 1. овог члана обавезно издаје 

исписницу ако нема уговор са спортистом или  се писменим путем одрекао 
права на обештећење из уговора или овог Правилника. 

Уколико у року из става 1. овог члана, ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб) не достави 
копију рачуна сматраће се да је одустао од обештећења, а ако у накнадном 
року од 10 дана не достави ни писани приговор сматраће се да је исписница 
издата. 

 

Члан 58. 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб) у коју долази спортиста такмичар, обавезна је да у 
року од пет дана од дана пријема рачуна за обештећење од САВЕЗА и 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба)  из ког одлази спортиста такмичар, достави САВЕЗУ 
оверене потврде о извршеној уплати оба рачуна. 

У случају да ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб) у коју долази спортиста такмичар не 
уплати обештећење из претходног става, сматраће се да је одустао од 
захтева за прелазак и регистрацију спортисте такмичара. 

Ако је ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб) у року уплатила обештећење а пропустила 
да о томе достави оверене потврде о извршеној уплати, спортиста такмичар 
неће бити регистрован до достављања доказа о уплати. 

 
 

Члан 59. 
 
 

Након уплате обештећења САВЕЗУ и ОРГАНИЗАЦИЈИ(клубу), 
ОРГАНИЗАЦИЈА (клуб) из којег одлази спортиста такмичар издаје и доставља 
исписницу у року од 2 дана. 

Уколико након уплате обештећења ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб) из није издао 
исписницу, сматраће се да издата. 
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Члан 60. 
 

По истеку утврђених рокова и уз испуњење свих услова предвиђених 
овим Правилником, стручна служба САВЕЗА врши регистрацију спортисте 
такмичара и  издаје нову такмичарску легитимацију и лиценцу сходно 

применом правила која важе за прву регистрацију. 
Даном извршене регистрације и добијањем такмичарске легитимације, 

спортиста такмичар стиче право наступа за нову ОРГАНИЗАЦИЈУ(клуб). 
 

Члан 61. 
 

О извршеној регистрацији, Стручна служба САВЕЗА препорученом 
пошиљком или поруком електронске поште обавештава све заинтересоване 
стране са поуком о праву на приговор на регистрацију. 

 

Члан 62. 
 

За уредно и благовремено вршење послова око преласка спортисте 
такмичара одговорни су из стручне службе САВЕЗА и председник САВЕЗА по 

праву надзора. 
 

ПРЕРЕГИСТРАЦИЈА 
 

Члан 63. 
 

Управни одбор САВЕЗА може донети одлуку о потреби пререгистрације 
свих спортиста такмичара, када процени да је то неопходно учинити, ради 
утврђивања стварног стања регистрованих спортиста. 

 

 

ПОНИШТЕЊЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ СПОРТИСТЕ ТАКМИЧАРА 
 
 

Члан 64. 
 

Регистрација спортисте такмичара може се поништити у следећим 
случајевима: 

1. Ако се накнадно утврди да постоје разлози и докази који би, да су 
били познати, били сметња регистрацији, 

2. Ако је приликом регистрације прикривен податак да је спортиста био 

такмичар неке друге ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба), а да ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб) у 
коју прелази није регулисала односе са том ОРГАНИЗАЦИЈОМ(клубом),  

3. Ако се установи да су поднети нетачни, фалсификовани или фиктивни 

подаци на основу којих је спортиста такмичар регистрован,  
4.У другим случајевима када је регистрација спортисте такмичара 

извршена супротно одредбама овог Правилника. 

Одлуку о  поништењу регистрације доноси Управни одбор САВЕЗА  на 
предлог заинтересоване стране.   

Поништење регистрације се може тражити у року од 15 дана од дана 
сазнања за чињеницу која може довести до поништења, а најдаље у року од 
7 дана пре почетка такмичења.  

Након истека рока од седам дана пре такмичења, не може се поништити 
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регистрација спортисте.  
Поништење регистрације се не може тражити и уколико је спортиста 

такмичар накнадно исправно регистрован за другу ОРГАНИЗАЦИЈУ(клуб) 

који није знао да претходна регистрација може бити поништена. 
Немогућност поништења због преласка у другу ОРГАНИЗАЦИЈУ(клуб) или 

пропуштања рокова не утиче на право органа САВЕЗА и заинтересованих 
лица да покрену дисциплински поступак против чланице САВЕЗА која је 
одговорна за ништавост регистрације. 

 

СХОДНА ПРИМЕНА ПРАВИЛНИКА 
 
 

Члан 65. 
 

Све одредбе овог Правилника о уговорима са спортистима такмичарима и 
преласку спортисте из ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) у ОРГАНИЗАЦИЈУ(клуб) сходно 
се примењују на спортске стручњаке и стручњаке у спорту када имају 

важеће уговоре са ОРГАНИЗАЦИЈОМ(клубом). 

 
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

 
 

Члан 66. 
 

На одлуку управног одбора о пријему ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) у чланство  
право жалбе имају све редовне  чланице САВЕЗА у року од 15 дана од дана 

сазнања за пријем нове чланице. Жалба се подноси Скупштини САВЕЗА 
преко Управног одбора САВЕЗА. Одлука Скупштине је коначна. 

На одлуку Управног одбора САВЕЗА о одбијању пријема у чланство, право 
на жалбу има ОРГАНИЗАЦИЈА(клуб) подносилац захтева за пријем у року од 
15 дана од пријема одлуке. О жалби одлучује Скупштина. Одлука Скупштине 

је коначна. 
Члан 67. 

 

Приговор на регистрацију, одбијање и поништај  регистрације спортисте 
такмичара, подноси се Форуму САВЕЗА у року од 15 дана од дана извршене 
регистрације.  

Приговор могу поднети органи САВЕЗА, ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клубови) чланице 

САВЕЗА и спортисти такмичари који се региструју. 
Техничка комисија - ФОРУМ о приговору одлучује у року од 15 дана од 

пријема приговора. На одлуку ФОРУМА по приговору допуштена је жалба 
Управном одбору САВЕЗА у року од 15 дана од дана достављања одлуке 
форума по приговору. Управни одбор одлучује о жалбама на регистрацију по 
хитном поступку и не касније од 30 дана од дана пријема жалбе. Одлука 

Управног одбора по свим питањима регистрације је коначна. 

У случају регистрације преласка спортисте такмичара из 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) у ОРГАНИЗАЦИЈУ (клуб), рок за приговор форуму  
може се продужити на захтев заинтересоване стране,  а најкасније до 15 
дана од дана првог наступа спортисте такмичара за нову 
ОРГАНИЗАЦИЈУ(клуб). 

Све одлуке које се доносе у  свим поступцима регистрације по овом 

Правилнику морају да садрже поуку о правном леку (приговор и жалба) са 
напоменом о органу којима се достављају и роковима достављања. 
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Члан 68. 
 

Подносилац приговора и жалбе дужан је да уплати таксу у износу који 

прописује Управни одбор САВЕЗА. 
Члан 69. 

 

Уколико се поводом извршења или раскида уговора између спортисте 
такмичара поведе поступак за решавање спорова ван поступка прописаним 
овим Правилником, а у складу са статутима међународних федерација чији 
је САВЕЗ члан, Статутом САВЕЗА (покушај мирења, арбитражни или судски 

поступак),  ФОРУМ може застати са поступком  до завршетка таквог 
поступка.  

Ако је одлука органа међународне федерације или правоснажна судска 
или арбитражна одлука другачија од одлуке форума  или управног одбора, 
таква одлука ће се непосредно примењивати, а управни одбор ће по њој 
донети посебан закључак у којем констатује ову чињеницу и обавештава 

заинтересоване стране. 

Члан 70. 
 

Спор између ОРГАНИЗАЦИЈА(клубова) и-или ОРГАНИЗАЦИЈЕ(клуба) и 
спортисте такмичара, као и евентуални поступак по приговору или жалби на 
регистрацију по било ком основу, не могу да  ускраћује  право спортисти на 

бављење спортом и на право да се такмичи , ако испуњава остале услове, 
без обзира на дужину трајања поступка. 

Резултати које оствари спортиста такмичар, док траје спор око 
регистрације, потврђују ОРГАНИЗАЦИЈИ(клубу) у чију корист је донета 
коначна одлука о спору. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 71. 

 

Управни одбор САВЕЗА као доносилац овог Правилника једини је 

надлежан за његово тумачење. 
Члан 72. 

 

Усвајањем овог Правилника престају да важе сви други општи акти које 
је донео управни одбор САВЕЗА који су за предмет имали регулисање 
материје која је регулисана овим Правилником. 

 

Члан 73. 
03.02.2018. 
Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања.  

                                

Председник  
 
САВЕЗА СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ 
__________________ 
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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 организација, 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. 
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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: 
 

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. 

 

 

 

 



  

 

  

90 

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 
– 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. 
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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 . 
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Члан 8. 
 

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 

 

 

 

                                                                                                             2021 година 
 

ПРAВИЛНИК О СПОРТСКИМ ПРИРЕДБАМА И 
ТАКМИЧЕЊИМА 

 

СПОРТСКА ПРИРЕДБА - јесте одређени, плански припремљен и спроведен, временски 
ограничен спортски догађај, за који постоји јавни интерес и на којем учествује више спортиста;  

СПОРТСКО ТАКМИЧЕЊЕ - јесте спортска приредба која се одвија према унапред утврђеним и 
познатим спортским правилима, која могу бити опште важећа за конкретну грану спорта или само 
за конкретну спортску приредбу и чији је циљ, којем сваки учесник тежи, или победа противника 
или постизање извесног унапред одређеног спортског резултата;  

 

 

СПОРТСКА ПРИРЕДБА 

Члан 1.  

Спортске приредбе организују се у облику спортских манифестација (фестивали, сусрети, 
смотре, игре и сл.) и спортских такмичења.                                                                                                                                                                                     

Организовањем спортских приредби, могу се бавити спортке организације, савези и друга 
лица под условима утврђеним законом и спортским правилима.  
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Члан 2.  
Организатор спортске приредбе обавезан је да:  

1) осигура несметано и безбедно одржавање спортске приредбе;                                                                    

2) предузме мере које омогућавају предупређење ризика настанка штете за спортисте, 
гледаоце и друге учеснике спортске приредбе и трећа лица (упозорења, истицање забрана, 
давање обавештења и упутстава и сл.), као и мере којима се на повећане ризике утиче 
(безбедност спортског објекта, исправност и адекватност инсталиране и друге опреме, 
обезбеђење хитне медицинске помоћи, одвијање манифестације у складу са пропозицијама и 
др.);  

3) предузме потребне безбедносне мере за спречавање насиља и недоличног понашања 
на спортским приредбама и мере за спречавање других негативних појава у спорту, у складу са 
законом и спортским правилима;  

4) предузме потребне мере за спречавање допинга на спортској приредби, у складу са 
законом и спортским правилима;  

5) предузме потребне мере заштите природе и животне средине, односно мере којима ће 
се предупредити, смањити и отклонити евентуални неповољни утицаји на природне вредности и 
животну средину; 6) пријави одржавање спортске приредбе у складу са прописима којима се 
уређује јавно окупљање грађана.  

Организатор спортске приредбе одговара за штету која настане спортистима, гледаоцима и 
другим учесницима спортске приредбе и трећим лицима због непоштовања обавеза из става 1. 
овог члана, у складу са општим правилима о одговорности за проузроковану штету.  

 

Члан 3.  
Надлежни национални грански спортски савез - Савез спортских риболоваца Србије  који је 

дао сагласност, односно дозволу или наложио да се одређена спортска приредба одржи иако 
нису били испуњени сви прописани услови, солидарно је одговоран са организатором за штету 
коју на спортској приредби претрпи неко од учесника спортске приредбе или треће лице услед 
пропуста у организацији.  

Члан 4.  

Надлежни национални грански спортски савез - Савез спортских риболоваца Србије дужан је 
да покрене дисциплински поступак и примени дисциплинске мере утврђене спортским 
правилима против својих чланова (непосредних и посредних) који, као организатори спортске 
приредбе не предузму мере и не испуне обавезе организатора спортске приредбе које су 
регулисане у члану 2.овог Правилника и у члану 157. Закона о спорту.  

Члан 5.  

Организатор спортске приредбе, односно службено лице надлежног националног спортског 
савеза - Савеза спортских риболоваца Србије, дужно је да, у складу са законом, не дозволи 
почетак спортске приредбе, односно да је прекине трајно или привремено, ако нису испуњени 
услови из члана 2. овог Правилника. 

РИБОЛОВНА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА 

Члан 6.  

САВЕЗ  ЈЕ ОРГАНИЗАТОР СВИХ ЗВАНИЧНИХ МЕЂУНАРОДНИХ И НАЦИОНАЛНИХ РИБОЛОВНИХ 
И ПРОФЕСИОНАЛНИХ РИБОЛОВНИХ СПОРТСКИХ ТАКМИЧЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ.  

Члан 7.  

САВЕЗ утврђује правила и услове за организовање свих риболовних спортских такмичења на 
нивоу Републике и учешће на њима, за све категорије и све дисциплине. 

Сва РИБОЛОВНА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА могу бити:                                                                                                                               

1. НАЦИОНАЛНА РИБОЛОВНА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА;                                                                                                                             

2. МЕЂУНАРОДНА РИБОЛОВНА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА.  
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НАЦИОНАЛНА РИБОЛОВНА ТАКМИЧЕЊА 

 

Члан 8.  

НАЦИОНАЛНА РИБОЛОВНА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА су такмичења која се одржавају у земљи 
са екипама и појединцима који су из наше земље;   

НАЦИОНАЛНА РИБОЛОВНА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА могу бити:      

1. ЗВАНИЧНА НАЦИОНАЛНА РИБОЛОВНА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА;                                                                                                                 

2. ПРИЈАТЕЉСКА НАЦИОНАЛНА РИБОЛОВНА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА  
 

ЗВАНИЧНА НАЦИОНАЛНА РИБОЛОВНА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА  

Члан 9.  

САВЕЗ  је организатор свих ЗВАНИЧНИХ НАЦИОНАЛНИХ РИБОЛОВНИХ СПОРТСКИХ 
ТАКМИЧЕЊА  на територији Републике Србије.  

Спортске организације (Клубови), спортисти и друга лица чланови спортских организација 
(клубова)  на територији Републике Србије који нису чланови САВЕЗА не могу учествовати на 
риболовним такмичењима у организацији или под покровитељством САВЕЗА и не могу бити 
чланови риболовних репрезентација Србије.  

Члан 10.  

На националним лигашким спортским такмичењима и професионалним спортским 
такмичењима                 у одређеној спортској сезони могу да учествују само спортске организације, 
односно спортске екипе спортских организација које су добиле дозволу (лиценцу) за сезону.  

Дозволу за такмичење (лиценцу) може добити спортска организација која испуњава 
прописане услове за бављење спортским активностима и спортским делатностима и посебне 
услове за издавање дозволе за сезону утврђене од стране САВЕЗА.  

САВЕЗ  утврђује најмање следеће групе критеријума, односно услова за давање дозволе 
(лиценце),  у складу са законом:  1) спортски; 2) инфраструктурни; 3) персонални и 
административни, односно организациони; 4) правни; 5) финансијски.  

САВЕЗ утврђује испуњеност услова из 1–5. става 3. овог члана пре почетка такмичарске сезоне 
и издаје дозволу из става 2. овог члана.  

САВЕЗ води систем такмичења у свим дисциплинама спортског риболова.  

Члан 11.  

Обавезан је потпун систем лиценцирања односно регистровања (клубова, спортиста, тренера, 
судија, и сл.), као услов за учешће на такмичењима која се организују од стране Савеза или под 
његовим покровитељством.  

Члан 12.  
 

САВЕЗ доноси одлуку о утврђивању спортских лига.  

Једна спортска организација не може имати више од једне екипе у истом степену спортског 
такмичења. 

 

ПРИЈАТЕЉСКА И ПРОФИ КУП РИБОЛОВНА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА 

                                                                                      Члан 13. 

Чланови САВЕЗА могу организовати пријатељска и профи куп национална риболовна спортска 
такмичења уз обавезно евидентирање  такмичења у САВЕЗУ. Ту спадају сва такмичења која су 
пријатељска (нису званична) и професионална (национални купови, трофеји, лиге...). На тим 
спортским такмичењима мора бити најмање 75% (2/3) ЧЛАНОВА САВЕЗА, да би се ова такмичења 
признала и да би се бодовали резултати.  Обавезно је испуњење обавеза организатора спортских 
приредби.     
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13.1. 

Чланови САВЕЗА могу организовати пријатељска и профи куп такмичења уколико за ту 
спортску приредбу (такмичење) обезбеде све потребне потврде од корисника вода, потврде 
МУПа за пријаву скупа и пријаве које се траже у локалној самоуправи где се одржава такмичење. 

Чланови САВЕЗА могу организовати пријатељска и профи куп такмичења уколико за ту 
спортску приредбу (такмичење) обезбеде све услове (мере) које су у том временском термину 
одређују од стране Савеза и који се објављују на сајту Савеза 

 Чланови САВЕЗА могу организовати пријатељска и профи куп такмичења уколико за ту 
спортску приредбу (такмичење) обезбеде главног судију који мора да буде лиценциран у САВЕЗУ  
и кога одобри САВЕЗ. Тај судија  је задужен за контролу свих тренутних мера и поштовање правила 
и он ће проверавати сву документацију и исту послати у Савез, заједно са резултатима. 

Уколико САВЕЗ утврди да члан САВЕЗА није предложио адекватног судију, на ово такмичење 
ће послати судију (длелегата савеза), који ће спремити и после такмичења послати документацију. 

Судија, уколико утврди да се не поштују тренутно дозвољене мере од стране Савеза, може 
одмах или у било ком тренутку прекинути такмичење. 

13.2. 

САВЕЗ издаје потврду за организацију тог пријављеног такмичења.  

13.3. 

Удружењска, клупска и интерна  такмичења у оквиру клуба, школска такмичења, радничко 
спортске игре Савез не евидентира и за ова такмичења (дружења) не издаје потврду. 

                                                                                     13.4. 

У сваком другом случају, Спортске организације сносе одговорност на основу овог 
Правилника, Правилника о ближим условима за обављање спортских активности и спортских 
делатности и Закона о спорту.  

ПРИЈАТЕЉСКА КУП РИБОЛОВНА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА 

13.5. 

Пријатељска куп такмичења су она где  се не наплаћује котизација учеснику ( екипна или 
појединачна) и цела спортска приредба је о трошку организатора такмичења.                                

Организатори оваквих такмичења немају никакве финансијске обавезе уплате према Савезу. 
  

ПРОФИ КУП РИБОЛОВНА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА 

13.6. 

Профи куп такмичења су су она где се наплаћује котизација учеснику (екипна или 
појединачна).                                

Организатори оваквих такмичења су дужни да Савезу уплате износ који на почетку године 
одреди Управни одбор (у 2021 години то је 1.000 дин по појединцу: учеснику). Сва финансијска 
средства која се уплате Савезу, биће наменска и користиће се за репрезентације у тој дисциплини 
спортског риболова.  

Члан 14. 

Чланови САВЕЗА не могу да наступају на пријатељским или профи куп такмичењима које 
организују физичка лица, спортска и друга удружења или спортске организације које нису чланови 
САВЕЗА. Члановима  САВЕЗА, ако наступају на оваквим пријатељским  такмичењима или профи 
такмичењима, не признају се резултати, а уколико су (нису) пријављени као учесници на 
такмичењу, МОРА се покренути дисциплински поступак.                                                 

 Појединци из спортских организација који су чланови Савеза не могу да наступају на 
пријатељским такмичењима које организује физичко лице, спортско или друго удружење  или 
спортска организација која није члан Савеза. Појединцима из спортских организација који су 
чланови САВЕЗА, ако наступају на оваквим пријатељским  такмичењима или профи такмичењима, 
не признају се резултати а уколико су (нису) пријављени као учесници на такмичењу, МОРА се 
покренути дисциплински поступак.                                          
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Чланови САВЕЗА и појединци из спортских организација који су чланови САВЕЗА, дужни се да 
провере да ли су физичка лица, спортска и друга удружења или спортске организације које их 
позивају на пријатељско или профи такмичење добиле потврду за организацију такмичења од 
стране САВЕЗА.    

                                                                                        Члан 15. 

Забрањује се лиценцираним такмичарима и спортским организацијама – члановима САВЕЗА, 
да организују или наступају на пријатељским такмичењима у дисциплинама и категоријама које 
нису препознате од надлежног националног риболовног савеза: Савеза спортских риболоваца 
Србије и Министарства омладине и спорта. Ова такмичења се не признају, не бодују се резултати 
а против свих организатора и учесника се покреће дисциплински поступак. 

   

МЕЂУНАРОДНА РИБОЛОВНА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 16.  

МЕЂУНАРОДНА РИБОЛОВНА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА могу бити:  

1. ВЕЛИКА МЕЂУНАРОДНА РИБОЛОВНА ТАКМИЧЕЊА;   

2. ОСТАЛА МЕЂУНАРОДНА РИБОЛОВНА ТАКМИЧЕЊА  
 

 

ВЕЛИКА МЕЂУНАРОДНА РИБОЛОВНА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА  
 

Члан 17.  

Велика међународна спортска такмичења,  јесу: 
1) олимпијске и параолимпијске игре;                                                                                                                                                     
2) светска и европска првенства;                                                                                                                                                                         
3) медитеранске игре;                                                                                                                                                                                          
4) универзијаде;                                                                                                                                                                                                
5) светски купови и финални турнири светске лиге;                                                                                                                                      
6) зимски и летњи Олимпијски фестивал младих Европе;                                                                                                                       
7) балканска и друга регионална првенства;                                                                                                                                             
8) финала и финални турнири европских клупских спортских такмичења, осим финала 

европских клупских  такмичења која су резултат спортских успеха домаћих спортских 
организација;                                               

9) критеријумски и квалификациони међународни спортски турнири националних 
спортских репрезентација.   

  Члан 18.  

Кандидатура за организовање великог међународног такмичења у Републици Србији је 
регулисана чланом 164. Закона о спорту.  

Организација у области спорта може се кандидовати за организовање великог међународног 
спортског такмичења на територији Републике Србије ако испуни све услове утврђене чланом 162. 
Закона о спорту.  

Члан 19.  

Спортске организације, спортске екипе и спортисти могу учествовати на међународним 
спортским приредбама уколико траже и добију потврду (сагласност) надлежног националног 
гранског спортског савеза.  

Спортске организације, спортске екипе и спортисти ако учествују на међународним 
такмичењима, МОРАЈУ да се придржавају Правилника САВЕЗА о гардероби, обележјима и 
спонзорству.  

Надлежни национални грански спортски савез може да одбије давање сагласности из става 1. 
овог члана ако би учешће спортске организације, односно спортске екипе или спортиста на 
међународним спортским приредбама, штетило интересу и угледу Републике Србије.  
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         Члан 20.  

Спортске организације, односно спортске екипе могу учествовати у регионалним лигама само 
уз претходну сагласност надлежног националног гранског спортског савеза.  

Застава и грб Републике Србије могу да се користе само на спортској опреми националних 
спортских репрезентација, спортских организација и спортиста надлежних националних спортских 
савеза, Олимпијског комитета Србије, Параолимпијског комитета Србије и Спортског савеза 
Србије.  

Национална спортска репрезентација, спортска организација која је представник Србије, 
приликом учешћа на међународном спортском такмичењу употребљава грб, заставу и химну 
Републике Србије у складу са законом којим је уређена употреба заставе, грба и химне Републике 
Србије.  

Све остало везано за учествовање на великом међународном такмичењује регулисано чланом 
165. Закона о спорту.  

 

ОСТАЛА МЕЂУНАРОДНА РИБОЛОВНА ТАКМИЧЕЊА  
 

Члан 21.  

ОСТАЛА МЕЂУНАРОДНА РИБОЛОВНА ТАКМИЧЕЊА су такмичења која нису сврстана у групу 
ВЕЛИКИХ  МЕЂУНАРОДНИХ  ТАКМИЧЕЊА а која се одржавају у земљи или ван земље са екипама и 
појединцима из више земаља.  

 

Чланови САВЕЗА могу организовати остала међународна риболовна спортска такмичења уз 
обавезно евидентирање  такмичења у САВЕЗУ. (међународни купови, трофеји, лиге...). На тим 
спортским такмичењима мора бити најмање 75% (2/3) ЧЛАНОВА САВЕЗА, и најмање 10% 
иностраних екипа или појединаца, од укупног броја учесника да би се ова такмичења признала и 
да би се бодовали резултати.  Обавезно је испуњење обавеза организатора спортских приредби.    

 

Члан 22.  

Употреба назива СРБИЈА у називу СПОРТСКЕ ПРИРЕДБЕ је могуће само уз сагласност САВЕЗА. 
Организатор (без обзира да ли је то Спортска организација, привредно друштво, појединац, 
спортско или било које друго удружење) не сме употребљавати реч СРБИЈА у називима 
НАЦИОНАЛНИХ И међународних спортских приредби - такмичења ( нпр КУП, CHALLENGE итд.), 
које организује, без претходно добијене сагласности надлежност националног гранског спортског 
савеза - Савеза спортских риболовца Србије.  

Члан 23.  

 

Све измене направљене и донете на састанцима Форума и Управног одбора 09.02.2019.и 
13.06.2021 год. 

Овај Правилник ступа на снагу датумом објављивања на сајту Савеза, 7 дана по усвајању на 
Управном одбору Савеза. 

Сви претходни Правилници везани за ову тему престају да важе. 

 

Председник Управног одбора   

Савеза спортских риболоваца Србије  

 

Драган Бошковић  

https://www.ribolovci.org.rs/ 

 

 

 

https://www.ribolovci.org.rs/
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ПРAВИЛНИК О ГАРДЕРОБИ, 

ОБЕЛЕЖЈИМА И СПОНЗОРСТВУ 
 

УВОДНИ ДЕО 
 
Овим Правилником се регулишу сва питања везана за гардеробу, 

обележја и  спонзорство за све такмичере и клубове у свим дисциплинама у 
појединачној и екипној конкуренцији.  

Овај Правилник важи за:  
*  Сва домаћа такмичења у организацији Савеза спортских риболоваца 

Србије;  

*  Сва међународна такмичења у организацији Савеза спортских 
риболоваца Србије; 

*  Сва међународна такмичења где наступају наше репрезентације; 
*  Сва међународна такмичења где наступају клубови (екипе) 

представници Савеза и  наше земље. 
 

члан 1. 
Сви појединци и клубови који учествују на званичним такмичењима у 

организацији Савеза спортских   риболоваца Србије у земљи и иностранству 
морају се придржавати свих правила везаних за ношење  гардеробе на 
наступима (тренинзима и такмичењима).    

члан 2. 
Забрањено је на домаћим и међународним званичним наступима 

(тренинзима и такмичењима) ношење гардеробе других репрезентација. 
 

члан 3. 

Дозвољено је ношење гардеробе Савеза и репрезентације само на 
Светском или Европском првенству на коме учествује такмичар или члан 
стручног и организационог тима.  

На свим осталим наступима (тренинзима и такмичењима) забрањено је 
ношење гардеробе наших репрезентација. 

                                                   

                                                   члан 4. 
Забрањено је скидање гардеробе на свим званичним наступима 

(тренинзима и такмичењима). 
Такмичар, члан стручног и организационог  тима МОРА имати на себи 

гардеробу.   
члан 5. 

Забрањено је на званичним наступима (тренинзима и такмичењима), 
наступање, кретање по такмичарској стази такмичарима, стручним лицима, 
судијама, делегатима без гардеробе и без обележја клуба и Савеза. 

Забрањено је на званичним наступима (тренинзима и такмичењима) 
наступање, кретање по такмичарској стази такмичарима, стручним лицима, 
судијама, делегатима са  спонзорском гардеробом и реквизитима која није 

одобрена од стране клуба или Савеза. 
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члан 6. 

 

Сви чланови екипе(клуба) приликом клупског наступа, морају имати  исту 
гардеробу. 

члан 7. 
 

Појединац нема право ношења спонзорске гардеробе или реквизита, 
уколико то није одобрио клуб или Савез. 

Појединац и(или) такмичари екипе (клуба) немају право  у свом боксу                     
(-овима) постављати табле, транспаренте, заставе и  остали маркетиншки 
материјал спонзора, уколико то није одобрио клуб или Савез. 

 

члан 8. 
 

Забрањено је појединцу  у било ком временском периоду, 

фотографисање и(или) снимање са спонзорском гардеробом или  
реквизитима, пехарима и медаљама, заставама, транспарентима и другим 

маркетиншким обележјима спонзора,  уколико то није одобрио клуб или 
Савез.  

члан 9. 
Забрањено је појединцу у било ком временском периоду, на било ком 

медију или друштвеним мрежама објављивати изјаве везане за спонзора и 

фотографије и(или) снимке са спонзорском гардеробом или реквизитима, 
пехарима и медаљама, заставама, транспарентима и  другим маркетиншким 
обележјима спонзора, уколико то није одобрио клуб или Савез.  

Уколико се то деси, Савез ће против појединца покренути дисциплински 
поступак а против Спонзора покренути поступак надокнаде штете. 

         

СВА ЗВАНИЧНА ТАКМИЧЕЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ САВЕЗА  
 

члан 10. 
 

На такмичењима и званичним тренинзима у организацији ССРС (сва 

званична такмичења у земљи), сви такмичари у свим дисциплинама, без 
обзира да ли се такмиче у појединачној или екипној конкуренцији морају 
имати гардеробу и реквизите видно обележене. 

 
10.1. 

Основна гардероба коју такмичар мора имати је горњи део  ДРЕСА. 
 

10.2. 

Капе, качкети, обућа, прибор, остали реквизити нису обухваћени 
ограничењима и овим Правилником.   

                                                      10.3. 
Уколико се временски услови промене (захлађење, киша), такмичар 

МОРА да носе  горњи део ДРЕСА,  а исти преко  МОЖЕ  користити јакну, 
кабаницу, кишно одело и то пре, за време и после наступа (тренинг, 

припрема, такмичење и церемоније), а  ОРГАНИЗАТОР ће обезбедити 
МАРКЕРЕ за сваког такмичара посебно.    
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ГОРЊИ ДЕО ДРЕСОВА КЛУБОВА И ПОЈЕДИНАЦА НА 
ТАКМИЧЕЊИМА САВЕЗА  

 
члан 11. 

 
У горњи део ДРЕСА  спадају: мајица са кратким и дугим рукавима, кошуља, 

горњи део тренерке, дукс, прслук и  остали  горњи делови. 
Горњи део ДРЕСА мора бити обележен овако: 
 

 
 
 

11.1. 
 

На предњој страни горњег дела ДРЕСА на ЛЕВОЈ СТРАНИ у кругу до фи 

8-12 цм. МОРА стајати назив или грб КЛУБА (СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ). 
 

11.2. 

На предњој страни горњег дела ДРЕСА на ДЕСНОЈ  СТРАНИ у кругу до фи 
8-12 цм. МОЖЕ стајати назив или знак СПОНЗОРА.  

 
11.3. 

 

На предњој страни горњег дела ДРЕСА, МОЖЕ стајати назив једног или 
више СПОНЗОРА али величина не сме прећи величину слова од 5цм.  

 
11.4. 

 

На задњој страни горњег дела ДРЕСА, на ГОРЊОЈ ПОВРШИНИ испод 

крагне или ивице мајице МОРА стојати назив КЛУБА (ЕКИПЕ), са величном 
слова до 8цм   

11.5. 
 

На задњој страни горњег дела ДРЕСА, МОЖЕ стајати назив СПОНЗОРА 
али величина не сме прећи величину слова од 5цм. 
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ДОЊИ ДЕО ДРЕСОВА КЛУБОВА И ПОЈЕДИНАЦА НА ТАКМИЧЕЊИМА 
САВЕЗА 

 

члан 12. 
У доњи део ДРЕСА спадају: панталоне, шорц, доњи део тренерке и 

остали доњи делови 
Доњи део ДРЕСА, по правилу би требало да буду неутралан, али ако се 

на доњем делу ДРЕСА појављује спонзор онда доњи део ДРЕСА МОРА бити 
обележен овако: 

 

 
 

12.1. 
 

На предњој страни доњег дела ДРЕСА на ЛЕВОЈ СТРАНИ МОЖЕ стајати 
назив КЛУБА величине слова од 8цм.                       

Овај знак или назив није обавезан, али се МОРА ставити уколико има 

СПОНЗОРА на овом делу одеће.   

12.2. 
На предњој страни доњег дела ДРЕСА на осталим површинама МОЖЕ 

стајати назив или знак једног или више СПОНЗОРА величине слова до 5цм. 
 

12.3. 

На задњој страни доњег дела ДРЕСА на свим површинама МОЖЕ стајати 
назив или знак једног или више СПОНЗОРА величине слова до 5цм. 

 
члан 13. 

13.1. 
Уколико САВЕЗ за одређено такмичење или лигу има спонзора(е), 

потписује се спонзорски Уговор. 

13.2. 
Уколико КЛУБ има спонзора(е), потписује се спонзорски Уговор, који 

може да убухвати све такмичаре  појединачног или екипног наступања. 
13.3. 

Уколико појединац има спонзора(е), то се може регулисати уговором 
преко КЛУБА.  

КЛУБ потписује спонзорски Уговор и Уговор са такмичаром где се наводе 

детаљи из спонзорског Уговора.    
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КЛУБОВИ (ЕКИПЕ) УЧЕСНИЦИ НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА 
 

члан 14. 

То су екипе -  тимови - клубови који наступају на свим међународним 
такмичењима у иностранству или нашој земљи а којима одобри наступ 
САВЕЗ. То важи и за појединачно наступање, на таквим такмичењима. 

Појединац, члан екипе и члан стручног и организационог тима МОРА 

носити само гардеробу са обележјима коју одреди САВЕЗ и то важи за 
тренинге, наступе, церемоније отварања, проглашења победника и 
затварања. 

ГОРЊИ ДЕО ДРЕСА КЛУБА НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА  
 

члан 15. 
 

Горњи део ДРЕСА клуба НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА МОРА 
бити обележен овако: 

 

 
15.1. 

На предњој страни горњег дела ДРЕСА клуба НА МЕЂУНАРОДНИМ 

ТАКМИЧЕЊИМА на ЛЕВОЈ СТРАНИ у кругу фи 8-12 цм. МОРА стајати назив 

или грб КЛУБА (СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ). 
 

15.2. 
На предњој страни горњег дела ДРЕСА клуба НА МЕЂУНАРОДНИМ 

ТАКМИЧЕЊИМА на ДЕСНОЈ  СТРАНИ у кругу фи 8-12 цм. МОЖЕ стајати 

назив или знак СПОНЗОРА.  
15.3. 

На предњој страни горњег дела ДРЕСА клуба НА МЕЂУНАРОДНИМ 
ТАКМИЧЕЊИМА МОЖЕ стајати назив једног или више СПОНЗОРА али 
величина не сме прећи величину слова од 5цм.  

 

15.4. 

На задњој страни горњег дела ДРЕСА клуба НА МЕЂУНАРОДНИМ 
ТАКМИЧЕЊИМА на ГОРЊОЈ ПОВРШИНИ испод крагне или ивице мајице 
МОРА стојати у првом реду назив клуба (ЕКИПЕ) + у другом реду SERBIA 
(СРБИЈА), са величином слова до 8цм.   

15.5. 

На задњој страни горњег дела ДРЕСА клуба НА МЕЂУНАРОДНИМ 
ТАКМИЧЕЊИМА, МОЖЕ стајати назив једног или више СПОНЗОРА али 
величина не сме прећи величину слова од 5цм. 
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ДОЊИ ДЕО ДРЕСОВА КЛУБА НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА 
 

члан 16. 
 

Доњи део ДРЕСА клуба НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА МОРА 
бити обележен овако: 

 

 
 
 

16.1. 

На предњој страни доњег дела ДРЕСА клуба НА МЕЂУНАРОДНИМ 
ТАКМИЧЕЊИМА, на ЛЕВОЈ СТРАНИ МОЖЕ стајати назив КЛУБА + SERBIA 
(СРБИJА) величине слова од 8цм. Овај знак или назив није обавезан, али се 
МОРА ставити уколико има истакнутих спонзора на овом делу одеће.   

 

16.2. 
На предњој страни доњег дела ДРЕСА клуба НА МЕЂУНАРОДНИМ 

ТАКМИЧЕЊИМА на осталим површинама МОЖЕ стајати назив или знак 
једног или више спонзора величине слова до 5цм. 

16.3. 
На задњој страни доњег дела ДРЕСА клуба НА МЕЂУНАРОДНИМ 

ТАКМИЧЕЊИМА на свим површинама МОЖЕ стајати назив или знак једног 

или више спонзора величине слова до 5цм. 
 

члан 17. 
17.1. 

Појединац у екипи која наступа на међународном такмичењу а коју 
одобри Савез НЕ МОЖЕ да има свог спонзора.  

17.2. 

Сви такмичари МОРАЈУ бити обухваћени јединственим спонзорским 
Уговором. 

То се може регулисати преко клуба или Савеза. Клуб или Савез потписује 
спонзорски Уговор и Уговор са такмичарима где се наводе детаљи из 
спонзорског Уговора.   

17.3. 

Уколико САВЕЗ има спонзора, потписује се спонзорски Уговор. 
Уколико КЛУБ има спонзора, потписује се спонзорски Уговор. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ НА СВЕТСКИМ И ЕВРОПСКИМ ПРВЕНСТВИМА 
           

         члан 18. 

       18.1. 
      Такмичар и члан стручног и организационог тима МОРА носити само 

гардеробу са националним обележјима коју је одредио САВЕЗ и то важи за 
тренинге, наступе, церемоније отварања, проглашења победника и затварања. 

       18.2.               
      Такмичар и члан стручног и организационог тима НЕ СМЕ заменити 

гардеробу са националним обележјима коју је одредио САВЕЗ неком другом 
и то важи за тренинге, наступе, церемоније отварања, проглашења 
победника и затварања. 

                                                        18.3. 
      Такмичар и члан стручног и организационог тима НЕ СМЕ вршити 

преправке или измене или додавати спонзоре или слично на гардероби и 
такву гардеробу носити и то важи за тренинге, наступе, церемоније 

отварања, проглашења победника и затварања. 
    

       18.4. 

Савез одређује изглед гардеробе за репрезентације и ту спада, радна и 
свечана мајица, тренерка и по потреби а ако је у могућности САВЕЗ још неки 
делови гардеробе. 

 

ГОРЊИ ДЕО ДРЕСОВА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА 
 

   члан 19. 
Горњи део ДРЕСА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ МОРА бити обележен овако: 
 

 
 

19.1. 

На предњој страни горњег дела ДРЕСА репрезентације на ЛЕВОЈ СТРАНИ 

у кругу фи 8-12 цм. МОРА стајати назив или грб САВЕЗА. 
 

19.2. 
На предњој страни горњег дела ДРЕСА репрезентације на ДЕСНОЈ  

СТРАНИ у кругу фи 8-12 цм. МОЖЕ стајати назив или знак СПОНЗОРА.  
 

19.3. 
На предњој страни горњег дела ДРЕСА репрезентације  МОЖЕ стајати 

назив једног или више спонзора а величина не сме прећи величину од 5цм.  
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19.4. 
На задњој страни горњег дела ДРЕСА репрезентације на ГОРЊОЈ 

ПОВРШИНИ испод крагне или ивице мајице МОРА стојати назив SERBIA 

(СРБИЈА) или FISHING TEAM SERBIA, са величином слова до 8цм.   
 

19.5. 
На задњој страни горњег дела ДРЕСА репрезентације МОЖЕ стајати 

назив једног или више спонзора а величина не сме прећи величину од 5цм.  
 

ДОЊИ ДЕО ДРЕСОВА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА 
 

члан 20. 
 

Доњи део ДРЕСА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ, МОРА бити обележен овако: 

 

 
 

 

20.1. 
 

На предњој страни доњег дела ДРЕСА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ на ЛЕВОЈ 

СТРАНИ МОЖЕ стајати назив SERBIA (СРБИЈА) величине слова од 8цм. Овај 
знак или назив није обавезан, али се МОРА ставити уколико има спонзора 
на овом делу одеће.   

20.2. 
 

На предњој страни доњег дела ДРЕСА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ МОЖЕ стајати 
назив или знак једног или више спонзора величине слова до 5цм. 

 

20.3. 
 

На задњој страни доњег дела ДРЕСА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ МОЖЕ стајати 
назив или знак једног или више спонзора величине слова до 5цм. 

 

члан 21. 
 

21.1. 
 

Уколико САВЕЗ има спонзора, потписује се спонзорски Уговор. 
 

21.2. 
 

Појединац у репрезентацији НЕ МОЖЕ имати свог спонзора.  
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21.3. 
 

Сви појединци у репрезентацији МОРАЈУ бити обухваћени јединственим 

спонзорским Уговором. 
То се може регулисати преко САВЕЗА.  
САВЕЗ потписује спонзорски Уговор и Уговор са такмичарима где се 

наводе детаљи из спонзорског Уговора.     

 

СПОНЗОРСТВО 
 

   члан 22. 
 

Спонзорским или донаторским Уговором се регулишу све обавезе 
појединаца или чланова екипе (клуба) или репрезентације пре, за време и 
после такмичења.  

Спонзорским или донаторским Уговором се наводе све врсте и обими 

сарадње између спонзора (донатора) и појединаца или чланова 
екипе(клуба) или репрезентације пре, за време и после такмичења.  

 
Предложени ценовник спонзорских услуга.  

 
            По једном називу, натпису,  
                           знаку, грбу 

         ДОМАЋА  
       ЗВАНИЧНА     
      ТАКМИЧЕЊА 

   МЕЂУНАРОДНА       
      ТАКМИЧЕЊА  
          У ЗЕМЉИ 

     МЕЂУНАРОДНА      
        ТАКМИЧЕЊА  
     У ИНОСТРАНСТВУ 

     РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

                  ГОРЊИ ДЕО -  
                     fi 8 -12cm 

30 evra 40 evra 40 evra 50 evra 
 

                 ГОРЊИ ДЕО  -  
    назив величине слова до 5cm 

20 evra 30 evra 30 evra 40 evra 

                ГОРЊИ ДЕО  -  
    назив величине слова до 3cm 

15 evra 25 evra 25 evra 35 evra 

                 ДОЊИ ДЕО - 
    назив величине слова до 5cm 

20 evra 30 evra 30 evra 40 evra 

                ДОЊИ ДЕО -  
   назив величине слова до 3cm 

15 evra 25 evra 25 evra 35 evra 

    Застава, транспарент и остала     
  маркетиншка обележја - 1 m2 и < 

5o evra 70 evra 70 evra 100 evra 

                   ОСТАЛО: 
            до 3cm или до fi 3cm 

10 evra 
15 evra 

20 evra 
30 evra 

20 evra 
30 evra 

30 evra 
40 evra 

 
       члан 23. 

 
Овај Правилник је донет на Управном одбору САВЕЗА. 
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања. 

Допуне: 03.02.2018. 
 

Председник  
Савеза спортских риболоваца Србије  
Драган Бошковић 
 
___________________            
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ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ 

РЕЗУЛТАТА И ФИНАНСИРАЊУ  

МЕЂУНАРОДНИХ ТАКМИЧЕЊА   
 

УВОД 
 

  Члан 1. 
Овим Правилником одређују се: 

• Верификација резултата репрезентација; 

• Бодовање резултата и учествовања на међународним такмичењима. 

• Критеријуми вредновања; 

• Приоритети и вредновања; 

• Обавезе ССРС на основу постигнутих резултата. 
 

ВEРИФИКAЦИJA РEЗУЛTATA РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА 

Члан 2. 
ФOРУM прe бoдoвaњa тaкмичaрa, клубoвa и Рeгиoнa мoрa вeрификoвaти 

рeзултaтe на међународним такмичењима у тeкућoj сeзoни. Oвa вeрификaциja сe 
oбaвљa нa рeдoвнoм oктoбaрскoм или jaнуaрскoм сaстaнку ФОРУМА-а.   

БОДОВАЊЕ и ПРИОРИТЕТИ одређују како се финансира репрезентација. 

 
БOДOВAЊЕ РЕЗУЛТАТА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА 

 

Члан 3. 

Бoдoвaњe рeзултaтa je битaн фaктoр кaкo  би репрезентације (екипе и 

појединци) били бoдoвaни у току године и како би се одредило 

финансирање наредне године те репрезентације. 

Бoдoвaњe рeзултaтa сe oбaвљa нa рeдoвнoм, кaлeндaрски зaдњeм 

сaстaнку  ФОРУМ-а. 

Бoдoвaњe сe врши Прeмa oствaрeнoм рeзултaту нa међународним 

такмичењима.  

ПРИОРИТЕТИ : 
 

Члан 4. 
 

ПРИОРИТЕТ  4.1.   
УКУПАН БРОЈ МЕДАЉА НА СВЕТСКИМ И ЕВРОПСКИМ ПРВЕНСТВИМА 

 

1.  Златне медаље на Светским или Европским првенствима. 

Свака златна медаља доноси 6 поена.  

Број златних медаља * 6 поена =  

   

        поена 

2.  Сребрне медаље на Светским или Европским првенствима. 

Свака сребрна медаља доноси 4 поена.  

Број сребрних медаља * 4 поена =  

 
        поена 

3.  Бронзане медаље на Светским или Европским првенствима. 

Свака бронзана медаља доноси 2 поена.  

Број бронзаних медаља * 2 поена =  

 
        поена 
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ПРИОРИТЕТ  4.2. 
МЕДАЉЕ У ПРЕТХОДНОЈ ГОДИНИ НА СВЕТСКИМ И ЕВРОПСКИМ ПРВЕНСТВИМА 

 

1.  1 место екипно на Светском или Европском првенству  

у претходној години 
    60 поена 

2. 1 место појединачно на Светском или Европском првенству 

у претходној години 
    50 поена 

3.  2 место екипно на Светском или Европском првенству  

у претходној години 
    50 поена 

4. 2 место појединачно на Светском или Европском првенству 

у претходној години 
    40 поена 

5.  3 место екипно на Светском или Европском првенству  
у претходној години 

    40 поена 

6. 3 место појединачно на Светском или Европском првенству 
у претходној години 

    30 поена 

7. Од 4 до 8 места екипно на Светском првенству.  

Од 4 до 6 места екипно на Европском првенству.  

у претходној години 

     
    15 поена 

8. Од 4 до 8 места појединачно на Светском првенству  

Од 4 до 6 места појединачно на Европском првенству.  

у претходној години 

     

    10 поена 

9. За освојено место екипно у 1/3 екипа учесница на Светском 

или Европском првенству. 

у претходној години 

     
      5 поена 

 
 

ПРИОРИТЕТ  4.3.   

БРОЈ ЗЕМАЉА УЧЕСНИЦА НА СВЕТСКОМ И ЕВРОПСКОМ ПРВЕНСТВУ                                              
(у односу на претходно првенство) 

 

1.  31 и више земаља учесница >>>>>>>>>>>>>>    20 поена 

2.  Од 21 до 30 земаља учесница    15 поена 

3.  Од 11 до 20 земаља учесница    10 поена 

4.  <<<<< до 10 земаља учесница      5 поена 

 

 
ПРИОРИТЕТ 4.4. 
БЛИЗИНА ТАКМИЧАРСКЕ СТАЗЕ И ФИНАНСИЈСКИ ТРОШКОВИ ТАКМИЧЕЊА 

 

1.  Земље у региону - бивше ЈУГОСЛАВИЈЕ( Словенија, Хрватска, 

Босна и Херцеговина, Црна Гора, Македонија)                                            

и земље у окружењу ( Бугарска,Румунија, Мађарска и Грчка) 

   30 поена 

2.  Италија, Словачка, Чешка 

 
   20 поена 

3.  Француска, Холандија, Белгија, Пољска, Украјина 

 
   10 поена 

4.  Португал, Шпанија, Русија, Белорусија, Скандинавске земље, 

Велика Британија и остали ван Европе. 
     5 поена 
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ПРИОРИТЕТ 4.5.       
АТРАКТИВНОСТ ДИСЦИПЛИНЕ И КАТЕГОРИЈА (Број лиценцираних такмичара) 

 

1.  Лиценцираних такмичара: Преко 80  

Број клубова и секција: 51 и више >>>  
   20 поена 

2.  Од 31 до 80 лиценцираних такмичара 

Број клубова и секција: 31 до 50 
   15 поена 

3.  Од 13 до 30 лиценцираних такмичара 

Број клубова и секција: 16 до 30 
   10 поена 

4.  Мање од 12 лиценцираних такмичара 

Број клубова и секција: 8 д0 15 
     5 поена 

 
ПРИОРИТЕТ 4.6.       
АТРАКТИВНОСТ ДИСЦИПЛИНЕ И КАТЕГОРИЈЕ (Број такмичара на 
такмичењима у земљи) 

 

1.  Преко 51 -  

Број такмичара учесника на такмичењима 
 
    20 поена 

2.  Од 31 до 50 такмичара  -  

Број такмичара учесника на такмичењима 
 
    15 поена 

3.  Од 21 до 30 такмичара -  

Број такмичара учесника на такмичењима 
 
    10 поена 

4.  Од 11 до 20 такмичара -  

Број такмичара учесника на такмичењима 
 

      5 поена 

 
ПРИОРИТЕТ 4.7. 
АТРАКТИВНОСТ ДИСЦИПЛИНЕ  И КАТЕГОРИЈА (Број стручних лица и 
лиценцираних тренера) 

 

1.  Тренера у државним првенствима - освајача златних медаља  

Сваки тренер  = 2 поена. 

Број тренера *2 поена=број поена   

  
         Поена 

2.  Селектора и тренера у репрезентацији - освајача медаља  

Сваки селектор и тренер у репрезентацији = 2 поена. 

Број селектора тренера у репрезентацији*2 поена=број поена   

  
         Поена 

                     
ПРИОРИТЕТ 4.8.       
АКТИВНОСТ У САВЕЗУ: (На спортским манифестацијама, сајмовима, 
едукацијама) 

                                 

1.  Учешће у организацији светских и европских првенстава.  
Свако ангажовано лице = 2 поена. 

Број ангажованих лица * 2 поена = број поена   

 
        Поена 

2.  Учешће у организацији ДЈП, РАЈП, Балканских првенстава 

Свако ангажовано лице = 2 поена. 

Број ангажованих лица * 2 поена = број поена   

 
        Поена 

3.  Учешће на сајмовима                                                                                             

Свако ангажовано лице = 2 поена. 

Број ангажованих лица * 2 поена = број поена   

 

        Поена 

4.  Учешће на едукацијама                                                                                  

Свако ангажовано лице = 2 поена. 

Број ангажованих лица * 2 поена = број поена   

 
        Поена 
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ОБРАДА ПОДАТАКА ПРИОРИТЕТА 

Члан 5. 

2020 година 
Назив такмичења 

                               Број поена  

Проц 

енат 
Пр 

4.1. 

Пр 

4.2. 

Пр 

4.3. 

Пр 

4.4. 

Пр 

4.5. 

Пр 

4.6. 

Пр 

4.7. 

Пр 

4.8. 

Светско првенство 

ПЛОВАК СЕНИОРИ 

Италија 

          

 

   % 

Европско пвенство 

ПЛОВАК НАЦИЈЕ 

Португал 

           

 

   % 

Светско првенство 

ПЛОВАК ДАМЕ 

Холандија 

         

    

   % 

Светско првенство 

ПЛОВАК ЈУНИОРИ У 20 
Мађарска 

            

 
   % 

Светско првенство 
ПЛОВАК ЈУНИОРИ У 20 

Мађарска 

            
 

   % 
Светско првенство 

ПЛОВАК КАДЕТИ  У 15 

Мађарска 

            

 

   % 
Светско првенство 

ПЛОВАК МАСТЕРСИ 

Словенија 

            

 

   % 
Светско првенство 

ПЛОВАК ВЕТЕРАНИ 

Словенија 

            

 

   % 
Светско првенство 

ФИДЕР СЕНИОРИ 

Француска 

            

 

   % 
Светско првенство 

МУШИЦА СЕНИОРИ 

Шведска 

            

 

   % 
Светско првенство 

КАРП СЕНИОРИ 
Украјина 

            

 
   % 

Светско првенство  

БАС СЕНИОРИ 

САД 

            

 

   % 
Светско првенство 

СПИН СЕНИОРИ 

Португал 

            

   

   % 
Светско првенство 

клупско ПЛОВАК 

Србија 

            

 

   % 
Светско првенство 

клупско ФИДЕР 

Бугарска 

            

  

   % 
РАЈП (Балканско)   

ПЛОВАК Македонија 

         

   % 
РАЈП (Балканско)   

МУШИЦА Македонија 

          

   % 
РАЈП (Балканско)   

КАРП БИХ 

         

   % 
РАЈП (Балканско)   

ФИДЕР Хрватска 

         

   % 
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ТАБЕЛА ВРЕДНОВАЊА 

 

Члан 6. 
 

 

Критеријуми Макс. 

резултат 

Оцена 

6.1. Финансијски и оперативни капацитет 20  
6.1.1 Да ли вођа пута има довољно искуства у вођењу репрезентација 5  
6.1.2 Да ли селектор има довољно добру репрезентацију за учешће на 
овом такмичењу 

5  

6.1.3 Да ли вођа пута и селектор имају довољно стручности за вођење 
репрезентације, укључујући особље, опрему и способност за 
управљање финансијским средствима током експедиције 

5  

6.1.4 Да ли постоје довољно стабилни и довољни извори финансирања 
( спонзори, средства такмичара и остала средства) 

5  

6.2. Релевантност 25  
6.2.1 Конзистентност са општим интересом у области спорта 
утврђеним законом и критеријумима   

5  

6.2.2 Значај реализације за развој спорта у Републици Србији или 
постизање врхунских спортских резултата 

5  

6.2.3 Колико су јасно дефинисани и стратешки одабрани појединци који 
су везани за експедицију 

5  

6.2.4 Да ли су потребе циљне групе и крајњих корисника јасно 
дефинисане и добро одмерене 

5  

6.2.5 Да ли експедиција поседује додатне квалитете, посебно у погледу 
унапређења бављења спортом жена, деце и инвалида, заштите 
здравља спортиста, унапређења стручног рада у области спорта 

5  

6.3. Методологија 30  
6.3.1 Да ли су планиране активности одговарајуће, практичне и 
доследне циљевима и очекиваним резултатима 

5  

6.3.2 Колико је компактан целокупан план одласка на ово такмичење 5  
6.3.3 Да ли су учесници експедиције добро одмерени 5  
6.3.4 Да ли су такмичари добро припремљени за ово такмичење , да ли 
је њихово ангажовање добро одмерено 

5  

6.3.5 Да ли је план реализације пута и смештаја добро разрађен и 
изводљив 

5  

6.3.6 Да ли постоје индикатори успешности одласка који се могу 
објективно верификовати 

5  

6.4. Одрживост програма 15  
6.4.1 Да ли ће активности и резултати имати конкретан утицај на 
циљне групе 

5  

6.4.2 Да ли ће програм имати вишеструки утицај 5  
6.4.3 Да ли се очекују резултати у 1/3 (првој трећини) екипа - држава на 
овом такмичењу 

5  

6.5. Рационалност трошкова 10  
6.5.1 Да ли је однос између процењених трошкова и очекиваних 
резултата задовољавајући 

5  

6.5.2 Да ли су трошкови добро предвиђени за одлазак на ово 
такмичење 

5  

Максимални укупни резултат 100  
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Члан 7. 

 

       7.1. Уколико репрезентација у одређеној дисциплини и категорији освоји 
Златну медаљу, ССРС се обавезује да ће финасирати комплетан износ свих 
трошкова те репрезентације.( не постоје доплате за наступајуће такмичење);  
       7.2. Уколико репрезентација у одређеној дисциплини и категорији освоји 
Сребрну медаљу, ССРС се обавезује да ће финасирати 75% трошкова од 
комплетног износа свих трошкова те репрезентације.( доплате су умањене);  
       7.3. Уколико репрезентација у одређеној дисциплини и категорији освоји 
Бронзану медаљу, ССРС се обавезује да ће финасирати 50% трошкова од 
комплетног износа свих трошкова те репрезентације.( доплате су умањене); 
       7.4. Уколико појединац у репрезентацији у одређеној дисциплини и 
категорији освоји медаљу, ССРС се обавезује да ће финасирати комплетан 
износ свих трошкова тог појединца у репрезентацији.( не постоје доплате за 
тог појединца за наступајуће такмичење); 

 

Члан 8. 
 

       Укупан износ одређених средстава који се планира за све репрезентације  
се дели на број свих оних репрезентација које имају право и услове за 
одлазак на Светска и Европска првенства. 
 

( нпр. одређен је износ од 3.000.000,00 дин. а број репрезентација које иду на 
Светска и Европска првенства је 12, износ од 3.000.000,00 дин. се дели са бројем 12 
и добијамо 250.000,00 - то је износ за репрезентацију која је од буџетских средства 
Савеза одређена за међународну активност). 

 

Члан 9. 

       На основу приоритета међународних такмичења и репрезентација, и 
броја сакупљених поена, направљена је табела процента финасирања.  
 

( нпр. одређен је износ од 250.000 дин. за репрезентацију Уколико је проценат 
финансирања 50%, та репшрезентација ће добити 125.000 дин.). 

 

Број сакупљених поена     Проценат финасирања 2020 г. 
Од 0 до 50 поена 25% финансирања 62.500 
Од 51 до 100 поена 50% финансирања 125.000 
Од 101 до 150 поена 75% финансирања 187.500 
Од 151 до 200 поена 100 % финансирања 250.000 

 

Члан 10. 
 

      Уколико нека репрезентација не иде на Светско или Европско првенство 
износ одређених средстава за ту репрезентацију се солидарно дели на све 
репрезентације које иду и додаје већ израчунатом износу. 
      Изузетак је: Уколико нека репрезентација из категорија младих (У15, У20 и 
У25) не иде на Светско првенство, износ одређених средстава за ту 
репрезентацију се солидарно дели на остале репрезентације младих а тек 
ако ниједна репрезентација младих (У15, У20 и У25) не иде, износ се 
солидарно дели на све репрезентације које иду и додаје већ израчунатом 
износу. 
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Члан 11. 

 
      Светско првенство је у предности у односу на Европско првенство  и увек 
се налази у једној групи више код исте репрезентације. 
      Изузетак је: Уколико Форум донесе одлуку да Европско првензтво даје 
више шанси нашој репрезентацији што се тиче резултата, онда је Европско 
првенство у предности у односу на Светско првенство и налази се у једној 
групи више. 

11.1. 

11.1. Дисциплина и категорија Која не одржи државно такмичење, 
нема право финасирања у следећој такмичарској међународној сезони. 

11.2. 

11.2. Дисциплина и категорија Која пријави за екипно или појединачно 
међународно такмичење (светско, европско, РАЈП-ДЈП, балканско) екипу а 
на то такмичење не оде не може у следећој такмичарској сезони наступати 
на међународном такмичењу. 

 

З A В Р Ш Н E   O Д Р E Д Б E 
 

Члан 12. 
    Tумaчeњe oдрeдби oвoг Прaвилникa дaje УO ССРС.  
    Дoнoшeњeм oвoг Прaвилникa прeстajу дa вaжe oдрeдбe прaвилa у 
нaшoj зeмљи кoja сe oднoсe нa oву мaтeриjу. 
    Прaвилник сe усвaja нa сeдници Упрaвнoг oдбoрa.  

    Прaвилник ступa нa снaгу  01.01.2020. гoдинe. 
 

   Прихвaтajу сe битнe измeнe и дoпунe прaвилa свeтских фeдeрaциja 

кaдa дo истих дoђe нa нaчин кaдa Фoрум истe прoучи и прилaгoди зa 
нaшa тaкмичeњa. 
    Дoпунe и измeнe сe дoнoсe нa Упрaвнoм oдбoру. 

 
 

(* из Правилника о РЕПРЕЗЕНТАЦИЈАМА ССРС) 
 

OБAВEЗE САВЕЗА (ССРС) ПРЕМА РЕПРЕЗЕНТАТИВЦИМА  
 

(Члaн 11.) 
ССРС сe oбaвeзуje дa: 

1.  Рeпрeзeнтaтивци-кe у кaтeгoриjaма у дисциплини ПЛОВАК, дисциплини ФИДЕР, дисциплини 

МУШИЦА и дисциплини СПИН, кojи сe нa свeтскoм првeнству плaсирajу у првих 10 (дeсeт) гeнeрaлнo 
у пojeдинaчнoj кoнкурeнциjи ће oстaти у сaстaву рeпрeзeнтaциje зa нaрeднo свeтскo првeнствo.  

2.  Рeпрeзeнтaтивци-кe у кaтeгoриjaма, у дисциплини ПЛОВАК, дисциплини ФИДЕР, дисциплини 

МУШИЦА и дисциплини СПИН, кojи сe нa eврoпскoм првeнству плaсирajу у првих  6 (шeст) 

гeнeрaлнo  у пojeдинaчнoj кoнкурeнциjи, ће oстaти у сaстaву рeпрeзeнтaциje зa нaрeднo eврoпскo 

првeнствo.   

3.  Рeпрeзeнтaтивци-кe кaтeгoриja и дисциплина, кojи сe нa свeтскoм првeнству плaсирajу у 

првих 6(шест) генерално у конкуренцији тимова (парова) у  дисциплини ШАРАН и дисциплини БЛЕК 

БАС, ће oстaти у сaстaву рeпрeзeнтaциje зa нaрeднo свeтскo првeнствo. 

4.  Рeпрeзeнтaтивци-кe кaтeгoриja и дисциплина, кojи сe нa eврoпскoм првeнству плaсирajу у 

првих 3(три) генерално у конкуренцији тимова (парова) у  дисциплини ШАРАН и дисциплини БЛЕК 

БАС,  ће oстaти у сaстaву рeпрeзeнтaциje зa нaрeднo eврoпскo првeнствo.   
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5.  Репрезентативци-ке чланови Рeпрeзeнтaције која се пласира у прве 3(три) генерално у 

екипној конкуренцији (освајач медаље) у дисциплини ПЛОВАК, дисциплини ФИДЕР, дисциплини 

МУШИЦА и дисциплини СПИН ће остати и  на следећем првeнству у Репрезентацији.   

6.  Репрезентативци чланови најбоље пласираног тима(пара), рeпрeзeнтaције која се пласира у 

прве 3(три) генерално у екипној конкуренцији (освајач медаље)  на светском првенству у 

дисциплини Шаран и дисциплини Блек Бас, ће oстaти у сaстaву рeпрeзeнтaциje зa нaрeднo свeтскo 

првeнствo. 

7.  Екипа-клуб која на Светском клупском првенству у дисциплини ПЛОВАК освоји прво место и 

буде светски првак, аутоматски наступа на наредном светском клупском првенству у дисциплини 

ПЛОВАК. Ова екипа -  НЕ ОДУЗИМА право првој екипи по резултату у МАСТЕР ЛИГИ да наступа на 

светском клупском првенству (иако је макс.број клубова из једне земље 1(један), у овом случају 

наступају 2(две) екипе из наше земље).  

8.  Екипа-клуб која на Светском клупском првенству у  дисциплини ФИДЕР освоји прво место и 

буде светски првак, аутоматски наступа на наредном светском клупском првенству у  дисциплини 

ФИДЕР. Ова екипа ОДУЗИМА право другој екипи по резултату у СРПСКОЈ ФИДЕР ЛИГИ да наступа на 

светском клупском првенству.(макс. број клубова из једне земље је 2(два)и  наступају 2(две) екипе 
из наше земље).    

                                                                  (11.1.) 

Услoв дa сe примeнe стaвoви 1,2 и 5 из члана 15. су дa тaкмичaри кojи стeкну  oвo прaвo, мoрajу 
нa избoрнoм првeнству у гoдини кaдa иду нa oвo тaкмичeњe дa сe плaсирajу: 

-  у кaтeгoриjaмa У15, У20, У25, дaмe, ветерани, мастерс до 8 (осмог) мeстa; 

-  у дисциплини ПЛОВАК, кaтeгорија сeниoри,  дисциплини ФИДЕР, дисциплини МУШИЦА и 

дисциплини СПИН до ДЕСЕТОГ (десетог) места.  

(11.2.) 

У дисциплини ШАРАН, услов да се примени ставови 3,  4 и 6 из члана 15 је да тим (пар) који 

стекне ово право, мора на изборном такмичењу у години када иде на светско првенство да се 

пласира у првих пет. Ово важи само у случају да исти тим(пар) наступа  на изборном такмичењу. 

 

(11.3.) 
У дисциплини БЛЕК БАС, услoв дa сe примeнe стaвoви 3, 4 и 6  из члана 15. је да тим(пар) који 

стекне ово право, мора на изборном такмичењу у години када иде на светско првенство да се 

пласира у првих пет. Ово важи само у случају да исти тим(пар) наступа  на изборном такмичењу. 

 

(11.4.) 

Зa oнe тaкмичaрe, кojимa je циклус тaкмичeњa  у тoку,  рaчунa сe трeнутни плaсмaн. Укoликo 

тaкмичaр пoстигнe oвaкo лoшe рeзултaтe oн губи мeстo у рeпрeзeнтaциjи и дужaн je сeлeктoр дa гa 

зaмeни сa првoм рeзeрвoм. 

ССРС сe oбaвeзуje дa кoмплeтнo и блaгoврeмeнo инфoрмишe рeпрeзeнтaтивцa-ку  o свим 
рeлeвaнтним чињeницaмa дo кojих дoђe  у вeзи прeдстojeћeг eврoпскoг - свeтскoг првeнствa. 

 

(11.5.) 

Напомена: (у вези са ставом 8.члна 15) 
Првопласирана екипа Српске Фидер Лиге представља нашу земљу на СВЕТСКОМ КЛУПСКОМ ПРВЕНСТВУ.  
Другoплaсирaнa  екипа Фидер Лигe МОЖЕ да прeдстaвљa нaшу зeмљу нa СВETСКOM ПРВEНСTВУ зa клубoвe уколико 

ФИПСед својом класификацијом дозволи учешће друге екипе из наше земље, због броја екипа на светском клупском, а на 
основу Правилника ФИПСед и резултата ФИДЕР репрезентација у претходној години.  

 

(11.6.) 

Услoв дa сe примeнe ставови 7. и 8. члана 15. су дa екипе кojе стeкну oвo прaвo, мoрajу да 

учествују нa екипном државном првенству у гoдини кaдa иду нa oвo тaкмичeњe. 
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        На основу члана 51. Статута Савеза спортских риболоваца Србије, Управни одбор ССРС је 

на својој седници одржаној 13.06.2021 године донео  
 

ОДЛУКУ 

О ЕТИЧКОМ КОДЕКСУ И СТАНДАРДИМА ПОНАШАЊА У САВЕЗУ СПОРТСКИХ 

РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Савез спортских риболоваца Србије, (у даљем тексту ССРС) као надлежни национални 

спортски савез за спортску грану : спортски риболов, има одговорност да очува интегритет, 
репутацију и углед спортског риболова и задатак да из ове спортске гране удаљи све 

неморалне, неетичке и неспортске врсте понашања и деловања                                                                                                                                                                                                          
Овом одлуком (етичким кодексом) се прописује норме и стандарди понашања и етички 

принципи за  носиоце функција, чланове тела  и органа и других сталних и привремених облика 

организовања рада                       (у даљем тексту спортски функционери ССРС), запослене и 
друга лица која обављају послове по разним основама за потребе ССРС.                                                                                                                                                                 

Одредбе овог документа сви су дужни да поштују. Свако непоштовање одредаба овог 

документа, санкционисаће се на основу аката ССРС, а све у циљу заштите спортског, пословног 
и другог интегритета и угледа ССРС, укључујући и примену одговарајућих мера. 

Члан 2. 

Кодекс представља пристанак свих чланова органа и професионалних институција ССРС, да се 
понашају у складу са његовим одредбама, прописаним обавезама и дужностима и уједно 

представља услов заузимања одговарајуће позиције и статуса сваког појединца у ССРС, на 

професионалном, волонтерском или било којем другом месту. Поред спортских функционера 
ССРС, запослених и других лица која обављају послове по разним основама за потребе ССРС, 

овим етичким кодексом биће обахваћени и спортисти, тренери и други стручњаци, судије, 

делегати, родитељи.  
 

ОПШТИ ЕТИЧКИ КОДЕКС 

Члан 3. 

Спортски функционери ССРС су дужни да у било које време и на било ком месту штите углед, 

спортски, пословни и етички интегритет ССРС, ако је он у јавности злонамерно и на други 

начин нарушен. Од свих се очекује да буду свесни значаја функција које обављају и обавеза и 
одговорности које из њих произилазе. 

Спортски функционери ССРС су дужни да промовишу принципе и циљеве ССРС, који су 

утемељени у Статуту и другим актима ССРС. 
Истовремено, спортски функционери ССРС су дужни да јавни интерес и интерес ССРС, 

правилно промовишу у спортској матичним организацијама одакле долазе. Свако намерно 

промовисање непостојећег, лажног, зломнамерног или искривљеног интереса или интереса 
субјеката изван ССРС, сматраће се нарушавањем овог Кодекса. 

Нико не може себе, ни ССРС представљати у јавности у областима за које није компентентан и 

уколико од органа ССРС није добио одговарајућа овлашћења и у том смислу и одговорност. 
Свако другачије понашање сматраће се нарушавањем овог кодекса. 

Члан 4. 

Носиоци функција, чланови тела  и органа и других сталних и привремених облика 
организовања рада се морају понашати морално и достојанствено, са кредибилитиетом и 

интегритетом. 

Функција која се обавља, односно положај у ССРС, не сме се злоупотребити и бити основ за 
промовисања личних циљева, интереса и добити. 

Члан 5. 

Спортски функционери ССРС пре  избора или постављања на одређене функције су дужни да 
обавесте орган који их бира или постављања и евентуалној могућности сукоба интереса који би 

настао његовим обављањем те функције.                                                                                                                                                                                           

Приликом обављања дужности, треба избегавати било какве ситуације које би могле да доведу 
до сукоба интереса,  ако до њих дође, дужни су да о томе одмах известе надлежни орган, који 

ће донети одговарајућу одлуку по том питању.                                                                                                                                               
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Сукоб интереса настаје ако чланови ССРС имају, или се покаже да могу имати, приватне 

интересе, а који би могли да умање њихове способности да службене дужности обављају на 
независан и правилан начин. Под приватним интересом подразумева се стицање било какве 

личне погодности, његову породицу, рођаке, пријатеље и сл. 

Члан 6. 

Спортски функционери ССРС, током деловања у ССРС су дужни да се понашају аполитично, 

односно у обављању својих функција не смеју износити своје политичке ставове или деловати у 

остваривању циљева неке политичке партије.  
                         Члан 7. 

Када буду изабрани или постављени на одређене функције, Спортски функционери ССРС, не могу  

заступати мишљења или интересе своје матичне спортске организације одакле долазе.  Ако 
заступају одређену дисциплину, такмичарску зону или групацију чланова, они морају да заступају 

мишљење свих или већине тих спортских организација.                                                                                                                                          

Уколико већина тих спортских организација у заједници дисциплина, такмичарској зони, 

групацији чланова а које су директно предложили Спортског функционера ССРС за 

одређено место у органима ССРС, утврди да он не поступа по вољу већине, имају право 

да траже његову смену или замену.  

Члан 8. 

Спортски функционери ССРС, својим деловањем не смеју да нарушавају достојанство 

и интегритет других лица и институција и да испољавају било какав облик 

дискриминације на рачун етничког, расног, културног, језичког и верског порекла или 

пола другог лица. 

Члан 9. 

Спортски функционери ССРС, приликом обављања својих дужности, су дужни да воде 

рачуна о заштити поверљивих података који су од значајa за ССРС. 

Поверљиви подаци и друге информације биће доступни јавности само на основу 

одобрења или директиве надлежних органа ССРС. 

 

Члан 10. 

Спортским функционерима  ССРС, није дозвољено да од треће стране прихватају 

поклоне и остале бенифиције које прелазе просечну вредност локалних културних 

обичаја. У случају сумње, односно превелике вредности, поклон треба на учтив начин 

одбити.                                                                                                    Прихватање поклона 

у новчаном износу апсолутно је недозвољено. 

Спортски функционери ССРС у пригодним ситуацијама (протокол и сл), могу давати 

поклоне трећим странама у складу са расположивим артиклима у ССРС за ту намерну, 

као и у складу са принципом да поклон не прелази просечну вредност домаћих 

културних обичаја. 

Спортски функционери ССРС, а у складу са ошптим правним нечелима и прописима, 

не смеју примати никакве врсте мита или погодности, а које би им се понудиле у циљу 

да се подстакне кршење прописа ССРС, спортског и пословног морала и уобичајених 

норми понашања, а у циљу остваривања интереса неке треће стране. 

Спортским функционерима  ССРС, је забрањено да прихватају провизију или обећања 

провизије приликом преговарања о пословима од интереса за ССРС.  

Члан 11. 

Приликом присуства званичним скуповима или одласку на службена путовања, 

спортски функционери ССРС, не могу водити на пут чланове своје породице или 

партнере о трошку ССРС, уколико одговарајућим актима то није одређено. 

Члан 12. 

Спортским функционерима  ССРС, је забрањено да учествују (директно или 

индиректно) у клађењу, коцкању, лутријама и сличним трансакцијама, а које су 

повезане са одигравањем спортских такмичења у спортском риболову. 
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Члан 13. 

Спортским функционерима ССРС, самим избором на одређено место почиње важност 

овог кодекса, који не морају да потписију, јер су обавезни да се упознају са Статутом и 

Прваилницима Савеза и свим другим општим актима Савеза и да су упознати са свим 

санкцијама и казненим мерама које произилазе из овог кодекса. 

 

ПОСЕБНА ПРАВИЛА 

 

Члан 14. 

А) Спортски функционери ССРС не смеју непотребно задржавати или склањати 

релевантне информације које долазе из спољашњег окружења а значајне су за ССРС; 

Б) Спортски функционери ССРС не смеју строго поверљиве спортске, пословне, 

службене и друге сличне информације и тајне износити у јавност, или их преносити 

другима, без сагласности органа ССРС; 

В) Спортски функционери ССРС не смеју, приликом јавних наступа износити личне 

ставове, већ само званичне ставове које су донете на органима ССРС; 

Г) Спортски функционери ССРС морају поштовати нормативна акта и друга правила 

понашања које прописује ССРС; 

Д)  Спортски функционери ССРС су дужни да обавесте органе и руководство ССРС о 

активностима које могу излазити из оквира дозвољених делатности; 

Ђ)  Спортски функционери ССРС су дужни да своја знања и искуства несебично 

преносе другима, нарочито млађим а у границама својих образовних, спортских, 

пословних и стручних знања; 

Е)  Спортски функционери ССРС не смеју да вређају, омаловажавају и потцењују 

интегритет личности својих сарадника, колега и других, као и њихових квалификације, 

знања и способности; 

 

ПОНАШАЊЕ ПРЕМА РАДНИМ ОБАВЕЗАМА, МАТЕРИЈАЛНИМ И 

НЕМАТЕРИЈАЛНИМ ВРЕДНОСТИМА 

 

Члан 15 

Спортски функционери ССРС, запослени и друга лица која обављају послове по разним 

основама за потребе ССРС су дужни да свесно и марљиво извршавају своје радне 

обавезе, остварујучи заједничке и своје појединачне циљеве, ради којих се ангажују, 

запошљавају или преузимају одговарајуће обавезе у ССРС. Свако другачије понашање, 

сматраће се грубим нарушавањем спортских, пословних и других раднбих обавеза, 

предвиђених у нормативним актима ССРС, Уговорима о раду и другим документима. 

Члан 16 

Спортски функционери ССРС, запослени и друга лица која обављају послове по разним 

основама за потребе ССРС су дужни да се према материјалним и нематеријалним 

вредностима ССРС, односе брижљиво и са пажњом доброг домаћина. Свако понашање 

које онеспособљава или лимитира опште материјалне вредности и баца сенку на 

нематеријалне величине које су садржане у угледу, имиџу, репутацији, сматраће се 

грубим нарушавањем правила понашања. 

Члан 17 

Највиши ниво односа спортских функционера ССРС, запослених и других лица која 

обављају послове по разним основама за потребе ССРС, према спортским, пословним и 

другим радним обавезама, материјалним и нематеријалним вредностима и добрима, 

посматраће се као категорија лојалности према ССРС.  
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СЕЛЕКТОРИ, ТРЕНЕРИ И СПОРТСКИ СТРУЧЊАЦИ 
 

Члан 18 

Тренер и спортски стручњак је слободан у избору спортске организације (клуба) за који 

ће тренирати и са којим потписује Уговор о регулисању права, обавеза и одговорности, 

или уколико нема ангажовање, дужан је да достави потписану изјаву да тренутно није 

ангажован ни у једној спортској организацији (клубу).                                                                                 

Члан 19 

Уколико, уз дозволу спортске организације ( клуба), са којим потпише Уговор, тренер 

обавља посао селектора, тренера или члана стручног тима у репрезентацији, он је 

дужан да се понаша крајње професионално, и да интересе националог тима и 

репрезентације, стави испред интереса своје матичне организације (клуба). На 

изборним и државним такмичењима, мора да се понаша најкоректније према свим 

такмичарима, тотално неутрално и тамо не сме да представља своју матичну 

организацију.  Најбоље је да не улази у бокс ниједног такмичара и да са стране, 

потпуно независно оцењује ангажовање и форму такмичара. Уколико улази у боксове 

такмичаре, то не сме бити у циљу сазнавања начина риболова и тренутне тактике, већ 

само у циљу охрабривања и мотивације, али то мора да буде феднако према свим 

учесницима.            

Члан 20 

Спортске организација (клубови) по правилу пријављују своје тренере, достављају сву 

потребну документацију и потписане Уговоре са тренерима. 

О дозволама за рад, не воде рачуна спортске организације (клубови), већ самостално 

тренери и стручна лица, која се старају да у року од 3 године, сакупе довољан број 

акредитованих бодова за обнављање дозволе за рад.                                                                                                                                                                                                                                              

Члан 21 

Селектори, тренери и спортски стручњаци потписују кодекс понашања који гласи:                                                         

Потврђујем да сам упознат са Статутом и Прваилницима Савеза и свим другим 

општим актима Савеза и прихватам их безусловно;                                                                                                                                                       
Све спортисте, тренере, судије, спортске функционере, родитеље и гледаоце 

третираћу са достојанством и уважавањем. Са њима ћу комуницирати учтиво и 

са поштовањем користећи прикладан речникм и тон. Нећу се ругати, користити 

опсцене гестове или разметљива славља понижавајући друге спортисте;                                                                                                                                                  
Контролисаћу свој темперамент. Нећу провоцирати такмичаре, судије и навијаче. 
Свестан см да младим људима представљам модел и узор за идентификацију, па 
зато моје понашање и коментари, у сваком тренутку и  на сваком месту, треба да 
буду позитивни и подржавајући;                                                                                                          
Према свим особама, понашаћу се фер. Поштоваћу права, достојанство и личну 

вредност сваког без обзира на његов пол, способности, расну, националну, верску или 

културну прпадност или сексуалну оријентацију;                                                                                                                                                                                                

Нећу прибављати, користити или дозвољавати употребу алкохолних пића, дувана, 

рекреативних дрога, допинг средстава за побољшање извођења и менталне будности;                                                                               

На сваки састанак или тренинг долазићу на време, а моје кашњење или изостанак биће 

оправдани једино у случају болести или неких других непредвиђених околности;                                                                                   

Даћу све од себе да својим спортистима омогучим безбедне услове за тренинге и 

такмичења, да организујем тренинге који су за њих корисни, забавни и изазовни;                                                                                       

Настојаћу да мој приступ тренирању(руковођењу) буде позитиван, да што више 

користим награде, похвале и охрабрења како би развијао и одржавао пожељна 

понашања и мотивисао своје спортисте да постану добри и карактерни људи;                                                                                                                                                                   

На међународним такмичењима, састанцима и конференцијама понашаћу се као прави 

спортски амбасадор своје земље;                                                                                                                                                                                 
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Упознат сам са свим санкцијама и казненим мерама које произилазе из овог кодекса. 

 

СУДИЈЕ И ДЕЛЕГАТИ 

 

Члан 22 

Судија није припадник нити власништво било које спортске организација (клуба).                                                            

Могуће је да спортска организација (клуб) уплаћује судијску лиценцу за судију, што 

није њихова обавеза већ добра воља, али по правилу то ради судија.                                                                                                                                                                                                                                                             

Уколико је судија истовремено такмичар и (или) тренер у спортској организацији 

(клубу), то никада не сме да доведе у сумњу да он припада одређеној спортској 

организацији (клубу) јер је судија потпуно независан и самосталан. 

Члан 23 

Уколико спортска организација (клуб), приликом конкурисања за такмичарске воде и 

стазе, наведе судије, то могу да буду они на које та спортска организација (клуб) може 

да рачуна при извођењу спортске манифестације.  

Избор судија за одређено такмичење у званичном циклусу такмичења, врши 

Председник Судијског тела Савеза.                                                                                                                                                                                                                                    

Избор судија за пријатељска,  куп и профи такмичења врши спортска организација 

(клуб) из редова лиценцираних судија. 

Члан 24 

О дозволама за рад, не води рачуна спортска организација (клуб), већ самостално 

судије, који се старају да у року од 3 године, сакупе довољан број акредитованих 

бодова за обнављање дозволе за рад.                                                                                                          

Спортска организација нема обавезу пријаве судије за судијску лиценцу, дозволу за рад 

или полагање и контролни испит. То ради самостално судија.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Члан 25 

Судије и делегати потписују кодекс понашања који гласи:                                                                                                     

Потврђујем да сам упознат са Статутом и Прваилницима Савеза и свим другим 

општим актима Савеза и прихватам их безусловно;                                                                                                                                                    
Све спортисте, тренере, судије, спортске функционере, родитеље и гледаоце 

третираћу са достојанством и уважавањем. Са њима ћу комуницирати учтиво и 

са поштовањем користећи прикладан речникм и тон. Нећу се ругати, користити 

опсцене гестове или разметљива славља понижавајући друге спортисте;                                                                                                                                                                          
Нећу прибављати, користити или дозвољавати употребу алкохолних пића, дувана, 

рекреативних дрога, допинг средстава за побољшање извођења и менталне будности;                                                                                                            

На сваки састанак или тренинг долазићу на време, а моје кашњење или изостанак биће 

оправдани једино у случају болести или неких других непредвиђених околности;                                                                                   

Бићу поштен. Избегаваћу све што може довести до сукоба интереса, осим оног што 

је реално и очигледно. Избегаваћу поклоне, услуге, специјалне третмане, привилегије и 

личне односе са појединцима или клубом (тимом) који могу компромотитовати 

опажену непристрасност;                                                                                                                    

Одбићу и пријавити свакога ко тражи непримерене услуге, или примењује репресију за 

одбијање таквих понуда;                                                                                                                                                                                                                   

Друге судије третираћу са професионалним достојанством и учтивошћу, нећу их јавно 

критиковати и осуђивати, свестан да то није прихватљиво;                                                                                                                                           

Нећу на јавним местима, медијима и друштвеним мрежама износити увреде, према 

било коме;                                                                                                                                                           

Свестан сам своје одговорности и обавезе да се континуирано усавршавам, да овладам 

новим правилима и прописима;                                                                                                                                                                                   

Према свим особама понашаћу се фер. Нећу узимати удела у поступцима који су 
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смишљени да на нефер начин ограниче или забране суђење и  судијске задатке или 

чланство у удружењу;                                                                                                                                    

Ово укључује и избор на руководеће позиције који се ослања на економске факторе, 

расу, вероисповест, боју коже, старост, пол, физички контакт, државно илчи 

национално порекло;                                                                                                                                                          

На међународним такмичењима, састанцима и конференцијама понашаћу се као прави 

спортски амбасадор своје земље;                                                                                                                                                                 

Упознат сам са свим санкцијама и казненим мерама које произилазе из овог кодекса. 

 

СПОРТИСТИ - ТАКМИЧАРИ 

 

Члан 26 

Такмичар је слободан у избору спортске организације (клуба) за који ће се такмичити и 

са којим потписује Уговор о регулисању права, обавеза и одговорности. Такмичар не 

може бити самосталан, већ мора имати   спортску организацију (клуб). 

Члан 27 

Уколико, такмичар, својим резултатом и пласманом се избори за репрезентацију у 

одређеној дисциплини и категорији, он је дужан да се понаша крајње професионално, и 

да интересе националог тима и репрезентације, стави испред интереса своје матичне 

организације (клуба).  

Члан 28 

Спортске организација (клубови) пријављују своје такмичаре, достављају сву потребну 

документацију и потписане Уговоре са такмичарима. 

Члан 29 

Такмичари потписују кодекс понашања који гласи:                                                                                                                    

Потврђујем да сам упознат са Статутом и Прваилницима Савеза и свим другим 

општим актима Савеза и прихватам их безусловно;                                                                                                                                                            
Све спортисте, тренере, судије, спортске функционере, родитеље и гледаоце 

третираћу са достојанством и уважавањем. Са њима ћу комуницирати учтиво и 

са поштовањем користећи прикладан речникм и тон. Нећу се ругати, користити 

опсцене гестове или разметљива славља понижавајући друге спортисте;                                                                                                                                          
Нећу прибављати, користити или дозвољавати употребу алкохолних пића, дувана, 

рекреативних дрога, допинг средстава за побољшање извођења и менталне будности;                                                                   

На сваки састанак или тренинг долазићу на време, а моје кашњење или изостанак биће 

оправдани једино у случају болести или неких других непредвиђених околности;                                                                           

Контролисаћу свој темперамент. Нећу провоцирати противнике, судије и навијаче.На 

сваком такмичењу демонстрираћу спортско понашање, добар карактер и фер плеј. 

Према свим особама понашаћу се фер, без обзира на њихов пол, етничко порекло, расу, 

религију или сексуалну оријентацију;  Нећу на јавним местима, медијима и 

друштвеним мрежама износити увреде, према било коме;                                                                              

На наступе (тренинге и такмичења, конференције за медије), долазићу у опреми и 

гардероби коју одреди Клуб за који сам регистрован и Савез. Пре, за време и после 

такмичења, на које сам позван да учествујем као члан државне репрезентације или 

екипе коју одобри Савез, носићу искључиво спортску опрему и гардеробу коју је одредио 

Савез. Поштоваћу обележја клуба за који сам регистрован и за који наступам, 

односно опрему и гардеробу, државне симболе, химну, грб и заставу када наступам за 

државну репрезентацију или екипу коју одобри Савез у земљи и иностранству;                                                                                                                                                  

На међународним такмичењима, састанцима и конференцијама понашаћу се као прави 

спортски амбасадор своје земље и испуњаваћу, без поговора, све захтеве и одлуке 

стручног тима репрезентације;                                                                                                                                                                                       
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Настојаћу да будем што бољи спортиста, тако што ћу адекватно тренирати, 

правилно се храниоти, слушати селекторе и стручни тим и од њих учити;                                                                                                                   

Играћу (наступаћу), поштујући спортска правила, понашаћу се спортски и 

достојанствено како у победи, тако и у поразу;                                                                                                                                                                              

Бићу поштен/а. Нећу лагати, варати или красти или се кладити на своје и туђе 

резултате.                                                                                                                                                              

Нећу учествовати у намештању резултата, избегаваћу сваки контакт са онима који 

то чине.                                                                                                                                              

Одбићу и пријавити свакога ко тражи непримерене услуге или примењује репресију за 

одбоијање таквих понуда;                                                                                                                                                                                                                     

Подједнако ћу се залагати за сопствени успех и успех свога тима, јер је успех мог 

тима истовремено и мој успех. Охрабриваћу и помагати своје клупске другове да 

постану што бољи спортисти и што бољи људи;                                                                                                                                                                                                     

Заслужујем да се спортом бавим у безбедној средини, без дроге, алкохола и дувана. 

Заслужујем да ми бављење спортом пружи шансу да учим животно вредне вештине, 

да ми у спорту буде забавно и да у њему уживам;                                                                                                                                                                                        

Упознат сам са свим санкцијама и казненим мерама које произилазе из овог кодекса. 

 

РОДИТЕЉИ 

Члан 30 

Уколико родитељи на домаћим такмичењима прате своју децу, морају се понашати 

тако да својим присуством никако не угрозе такмичење свог детета, не смеју се мешати 

у рад тренера матичне спортске  организације (клуба), нити смеју коментарисати 

одлуке судија, изрицати коментаре на рачун домаћина или других;  

Члан 31 

Уколико родитељи на међународним такмичењима прате своју децу, а од селектора или 

стручног тима немају никакве задатке у оквиру репрезентације, морају се понашати 

тако да својим присуством никако не угрозе припреме и такмичење свог детета а самим 

тим и репрезентације и не смеју се мешати у организационе и стручне послове;  

Уколико родитељи на међународним такмичењима прате своју децу, а од селектора или 

стручног тима имају одређене задатке у оквиру репрезентације, морају се стриктно 

придржавати тих задатака и не смеју се мешати у друге организационе и стручне 

послове, за које нису добили одобрење; 

Члан 32 

Сви родитељи који прате на такмичењима своју децу потписују кодекс понашања који 

гласи:                                                                                                                                                        

Потврђујем да сам упознат са Статутом и Прваилницима Савеза и свим другим 

општим актима Савеза и прихватам их безусловно.                                                                                                                               

Све спортисте, тренере, судије, спортске функционере, родитеље и гледаоце 

третираћу са достојанством и уважавањем. Са њима ћу комуницирати учтиво и 

са поштовањем користећи прикладан речникм и тон. Нећу се ругати, користити 

опсцене гестове или разметљива славља понижавајући друге спортисте.                                                                                                                               

Нећу прибављати, користити или дозвољавати употребу алкохолних пића, дувана, 

рекреативних дрога, допинг средстава за побољшање извођења и менталне будности.                                                                             

Увек ћу имати на уму да деца учествију у спорту због сопстевног, а не нашег 

(родитељског) задовољства. Своје дете ћу охрабривати да се бави спортом, али не и 

присиљавати. Емоционалну и физичку добробит свог детета увек ћу ставити испред 

личне жеље за победом.                                                                                                                           

Свом детету ћу пружити подршку и охрабрење, без обзира да ли побеђује или губи. 

Своје дете ћу охрабривати да поштује спортска правила и судијске одлуке, да 
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демонстрира добар карактер, фер плеј и поштовање свих учесника у спорту, а не да 

крши правила, намерно вара на такмичењима, подмешта другима или се понаша 

насилнички и неспортски. Показаћу интересовање, ентузијазам и подршку своме 

детету – нећу га кажњавати, кињити и понижавати, уколико не оствари врхунске 

резултате. Даћу све од себе да спорт за моје дете буде забаван избор позитивног 

искуства и место за учење.                                                                                                              

Нећу покушати да тренирам своје дете током такмичења.                                                                                                                         

Нећу саветовати тренера, селектора, стручни тим како да води тренинг и 

такмичење;                                                   

Према свим особама, понашаћу се фер. Поштоваћу права, достојанство и личну 

вредност сваког без обзира на његов пол, способности, расну, националну, верску или 

културну прпадност или сексуалну оријентацију;                                                                                                                                                                                                   

Понашаћу се спортски и достојанствено како у победи, тако и у поразу.                                                             

Контролисаћу свој темперамент. Нећу провоцирати противнике, судије и навијаче. На 

сваком такмичењу демонстрираћу спортско понашање, добар карактер и фер плеј. 

Према свим особама понашаћу се фер, без обзира на њихов пол, етничко порекло, расу, 

религију или сексуалну оријентацију; Нећу на јавним местима, медијима и друштвеним 

мрежама износити увреде, према било коме;                                                                               

На међународним такмичењима, састанцима и конференцијама п онашаћу се као 

прави спортски амбасадор своје земље и испуњаваћу, без поговора, све захтеве и 

одлуке стручног тима репрезентације;                                                                                                                                                                                                         

Упознат сам са свим санкцијама и казненим мерама које произилазе из овог кодекса. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 33 

Кодекс омогућава свим Спортским функционерима ССРС, запосленим и другим 

лицима која обављају послове по разним основама за потребе ССРС, свим судијама и 

делегатима, селекторима, тренерима и стручним лицима, такмичарима и родитељима да 

се упознају и придржавају етике у спорту, самом ССРС и на радном месту, затим да се 

придржавају пословне, спортске и радне дисциплине и да се ваљано и примерено 

односе према спортским резултатима и резултатима рада целог ССРС. 

Кодекс ступа на снагу даном његовог усвајања од стране Управног одбора ССРС, дана 

13.06.2021. 

Измене и допуне се доносе на Управном одбору ССРС а важе од дана усвајања. 

 

Председник ССРС 

Драган Бошковић 

_______________________  

 

 
 

 
 


