
 

 

2022 ЧЛАНАРИНЕ 
Чланска карта Савеза 500,00 дин. По риболовцу 

Основна чланарина организације 15.000,00 дин. По чланици ССРС 

Свака друга секција организације 8.000,00 дин. По секцији 

Придружени чланови  10.000,00 дин. 
Они активношћу могу да пређу  у редовне чланове:  

доплата је 5.000,00 дин 

Чланови који немају такмичења на државном 
нивоу, већ само на одређеним такмичењима  

10.000,00 дин. 
Они активношћу могу да пређу у редовне чланове са пуном 

активношћу: доплата је 5.000,00 дин 

2022 КОТИЗАЦИЈЕ ЕКИПНА ТАКМИЧЕЊА 

ПЛОВАК: Прва лига          (12*30.000=360.000) 

                                           2022                             2021 
Фонд новчаних награда          108.000                      ( 99.000 ) 
Фонд медаља и пехара             25.000                       ( 17.640 ) 
Фонд суђење.                              60.000                       ( 44.566 ) 
Фонд домаћини такмичења    40.000                       ( 19.005 ) 
                                                                   _____________________ 
                                                                                            (180.211) 
 

30.000,00 дин. 
(2022) 

Укупно 
 12 екипа = 360.000,00 

(2022) Фонд новчаних награда.  
Ако има 12 екипа *30.000 = 360.000 (30% =108.000 )                                                                            

(1м. - 15%, 2м. - 10%, 3м. - 5%)  
(2021) 11 екипа * 30.000 = 330.000,00                                       

(30% = 99.000,00) 
1м.15% 49.500, 2м.10% 33.000, 3м.5% 16.500 

ПЛОВАК: Српске лиге и Војвођанска лига 
                                           2022                             2021 

ЦЕНТАР                                                   (8*12.000 = 96.000) 

Фонд новчаних награда            28.800                        ( 28.800 )     
Фонд медаља и пехара......       10.000                          ( 9.320 ) 
Фонд суђење....                           25.000                          (16.459 )      
Фонд домаћини такмичења    25.000                          (11.757 ) 
                                                          _______________________ 
                                                                                                (66.336) 

ЈУГ                                                                    (10*12.000 = 120.000) 

Фонд новчаних награда            36.000                        ( 36.000 )     
Фонд медаља и пехара......      10.000                          ( 9.320 ) 
Фонд суђење....                           25.000                         ( 24.336 )      
Фонд домаћини такмичења    25.000                          ( 16.380 ) 
                                                              _______________________ 
                                                                                                (86.036) 

ИСТОК                                                       (12*12.000 = 144.000) 

Фонд новчаних награда          43.200                           ( 43.200 ) 
Фонд медаља и пехара            10.000                           ( 9.320 ) 
Фонд суђење....                          25.000                           ( 20.028 ) 
Фонд домаћини такмичења   25.000                           ( 17.672 ) 
                                                             _______________________ 
                                                                                                (90.220) 

СЕВЕР (Војвођанска лига)      (12*12.000 = 144.000) 

Фонд новчаних награда            43.200                          (43.200 ) 
Фонд медаља и пехара             10.000                           ( 9.320 ) 
Фонд суђење....                           25.000                           ( 23.984 ) 
Фонд домаћини такмичења    25.000                           ( 18.811 ) 
                                                            _______________________ 
                                                                                                 (95.315) 

12.000,00 дин. 

 (2022) 
Укупно 

 12 екипа = 144.000,00 
* 4 лиге 

 

2022 
Фонд новчаних награда свака лига по 30 %                  

(1 - 15%, 2 - 10%, 3 - 5%)  
 

2021                                                                                           
ЦЕНТАР: (8 екипа) 

 8 екипа * 12.000,00 = 96.000,00 
1м.15% 14.400, 2м.10% 9.600, 3м.5% 4.800 

ЈУГ: (10 екипа) 
10 екипа * 12.000,00 = 96.000,00 

1м.15% 18.000, 2м.10% 12.000, 3м.5% 6.000 
ИСТОК : (12 екипа) 

12 екипа * 12.000,00 =144.000,00  
1м.15% 21.600, 2м.10% 14.400, 3м.5% 7.200 

СЕВЕР : (12 екипа) 
12 екипа * 12.000,00 =144.000,00  

1м.15% 21.600, 2м.10% 14.400, 3м.5% 7.200 
 
 

ФИДЕР: Супер лига             (10*24.000 =  240.000) 
                                                            2022                             2021 
Фонд новчаних награда           144.000                       ( 144.000 )        
Фонд медаља и пехара              10.000                         ( 9.320 ) 
Фонд суђење                                 42.000                        ( 35.052 )   
Фонд домаћини такмичења      24.000                         (16.490 ) 
                                                            _______________________ 
                                                                                            (204.862) 

24.000,00 дин. 
(2022) 

Укупно 
 10 екипа = 240.000,00 

Фонд новчаних награда:                                                       
ако има 12 екипа 240.000 = 60 %                                                                                  

( 1м - котизација Светско 2,3м - котизација ДЈП ) 
Из 2021 1м 12 екипа * 20.000,00 = 240.000,00  

60% 144.000,00 =1м.72.000, 2м.48.000,3м.24.000 

ФИДЕР: Српска лига               (8*12.000 =  96.000) 
                                                             2022                             2021 
Фонд новчаних награда            28.800                             ( 0 )     
Фонд медаља и пехара......      10.000                              ( 0 ) 
Фонд суђење....                           30.000                              ( 0     
Фонд домаћини такмичења    25.000                               (0 ) 
                                                           _______________________ 
                                                                                                    (0) 

12.000,00 дин. 
(2022) 

Укупно 
 8 екипа = 96.000,00 

 



 

 

МЕТОД ФИДЕР: Српска лига   (8*12.000 =  96.000) 
                                                           2022                             2021 
Фонд новчаних награда            28.800                              ( 0 )     
Фонд медаља и пехара......      10.000                               ( 0 ) 
Фонд суђење....                           25.000                               ( 0 )      
Фонд домаћини такмичења    25.000                               ( 0 ) 
                                                _______________________ 

 

СТАРТНИНА (ЗАКУП) ЗА ЈЕЗЕРА 
+ 

(различито од језера до језера  и 
то се накнадно додаје у укупном 

финансијском плану 

 

ШАРАН: Прва лига  
Фонд новчаних награда               (0)                                       ( 0 )     
Фонд медаља и пехара......      15.000                               ( 12.415 ) 
Фонд суђење....                           90.000                               ( 77.098  )      
Фонд домаћини такмичења                                                    ( 0 ) 
Закуп језера                                  90.000                                 (72.000) 

  

60.000,00 дин.  
(2022) 

 

Фонд новчаних награда: Прве три пласиране екипе 
плаћена котизација за ДЈП  

Остатак новца се усмерава у фонд репрезентација. 

БЛЕК БАС   (13 * 12.000 - котизација =  156.000) ( по екипи) 

 
Фонд новчаних награда                   ---                                  (--) 
Фонд медаља и пехара                 10.000                         (8.840) 
Фонд суђење                                   30.000                        (25.518) 
Фонд домаћини такмичења        24.000                        (17.700) 
                                                                 _______________________ 
 

 

12.000,00 дин. (по екипи) 
Приход од котизација потрошен 

за одржавање домаћих 
такмичења остатак за 

репрезентације 

Приход од котизација иде за покривање трошкова у 
домаћим такмичењима и трошкове репрезентација 

за међународну активност                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2022 КОТИЗАЦИЈЕ ПОЈЕДИНАЧНА ИЗБОРНА ТАКМИЧЕЊА 
ПЛОВАК СЕНИОРИ     (36* 6.000 - котизација =  216.000) 
Фонд новчаних награда                  ----                            ( -- ) 
Фонд медаља и пехара                 20.000                     (17.885) 
Фонд суђење                                    60.000                    (59.500) 
Фонд домаћини такмичења         30.000                    (27.236) 
                                                            _______________________ 
                                                                                              (104.621)    

 

6.000,00 дин. 
Приход од котизација потрошен 

за одржавање домаћих 
такмичења остатак за 

репрезентације 

Приход од котизација иде за покривање трошкова у 
домаћим такмичењима и трошкове репрезентација 

за међународну активност                                                                            

ПЛОВАК ВЕТЕРАНИ,МАСТЕРСИ (37*4.000 - кот.= 148.000) 
Фонд новчаних награда                  ----                            ( --- ) 
Фонд медаља и пехара                 20.000                     (14.800) 
Фонд суђење                                    30.000                    (23.568) 
Фонд домаћини такмичења         25.000                    (16.450) 
                                                             _______________________ 
                                                                                               (54.818) 

 

4.000,00 дин 
Приход од котизација потрошен 

за одржавање домаћих 
такмичења остатак за 

репрезентације 

Приход од котизација иде за покривање трошкова у 
домаћим такмичењима и трошкове репрезентација 

за међународну активност                                                                                                                                               

ФИДЕР                            (36* 6.000 - котизација =  216.000) 
Фонд новчаних нагрда                      ----                            ( -- ) 
Фонд медаља и пехара                 20.000                     (17.875) 
Фонд суђење                                    60.000                    (56.932) 
Фонд домаћини такмичења         30.000                    (28.530) 
                                                           _______________________ 
                                                                                              (103.347) 

 

6.000,00 дин. 
Приход од котизација потрошен 

за одржавање домаћих 
такмичења остатак за 

репрезентације 

Приход од котизација иде за покривање трошкова у 
домаћим такмичењима и трошкове репрезентација 

за међународну активност  
                                                                           

МУШИЦА                     (20  * 6.000 - котизација =  120.000) 
Фонд новчаних награда                   -----                            (---) 
Фонд медаља и пехара                 10.000                        (7.400) 
Фонд суђење                                    30.000                       (66.827) 
Фонд домаћини такмичења         15.000                       (17.625) 
                                                            _______________________ 
                                                                                                (91.852) 

 

6.000,00 дин 
Приход од котизација потрошен 

за одржавање домаћих 
такмичења остатак за 

репрезентације 

Приход од котизација иде за покривање трошкова у 
домаћим такмичењима и трошкове репрезентација 

за међународну активност                                            
                                                                                                                             

СПИН                             (18  * 4.000 - котизација =  72.000) 
Фонд новчаних награда                   -----                            (---) 
Фонд медаља и пехара                 10.000                        (7.400) 
Фонд суђење                                    30.000                       (27.875) 
Фонд домаћини такмичења         15.000                      (17.637) 
                                                            _______________________ 
                                                                                                ( 52.912)  

 

4.000,00 дин 
Приход од котизација потрошен 

за одржавање домаћих 
такмичења остатак за 

репрезентације 

Приход од котизација иде за покривање трошкова у 
домаћим такмичењима и трошкове репрезентација 

за међународну активност                                            
                                                                                                                             



 

 

2022 ЛИЦЕНЦЕ ТАКМИЧАРСКЕ 

ПЛОВАК - сениори, ветерани, мастерси 
ФИДЕР - сениори, мастерси                                                   
МЕТОД ФИДЕР, МУШИЦА, КАРП, БЛЕК БАС, СПИН 

3.000,00 дин.                                          

ПЛОВАК - даме, јуниори 2.000,00 дин.  

ПЛОВАК - само за српске лиге ( Војвођанску лигу) 2.000,00 дин брисати 

ПЛОВАК -  кадети Обавезна је,  али се не наплаћује 
Тек када такмичар КАДЕТ започне циклус такмичења    

добија такмичарску лиценцу 

ПЛОВАК – хендикепирани Обавезна је,  али се не наплаћује  

КОМБИНАЦИЈЕ ПЛОВАК  СЕНИОР + МАСТЕРС (ВЕТЕРАН) 4.500,00 дин  

КОМБИНАЦИЈЕ ФИДЕР  СЕНИОР + МАСТЕРС 4.500,00 дин  

2022 ЛИЦЕНЦЕ СУДИЈСКЕ 
ТРЕЋА категорија 2.000,00 дин.  

ДРУГА категорија 2.500,00 дин.  

ПРВА категорија 3.000,00 дин.  

Доплатна за другу дисциплину 1.500,00 дин. За сваку другу дисциплину 

2022 ЛИЦЕНЦЕ ТРЕНЕРСКЕ 

СВЕ КАТЕГОРИЈЕ 3.000,00 дин. 

За сада, један тренер МОЖЕ у клубу да буде  
задужен за више секција 

На такмичењу, капитен екипе МОРА да има 
положено за тренера и има право уласка у боксове. 

Доплатна за другу дисциплину 1.500,00 дин. За сваку другу дисциплину 

2021 ЛИЦЕНЦА -  КАРТИЦА 

Издавање  картице                                                                      
Све дисциплине и све категорије 

500,00 дин. 
У било ком случају: НОВА, промена клуба, губљење 

или оштећење картице. 

Тамо где укупун износ од лиценци                                              
(и котизације) не финансира све трошкове домаћих 
такмичења 

   Укупан трошак свих такмичења 
у тој дисциплини се дели са 

бројем лиценцираних такмичара 

и лиценца се увећава за разлику. 

Дисциплина:  укупни трошкови  
нпр 80.000/15 = 5.333 дин 

Напомена: Мушица (прилог:трошкови такмичења) 
12 такм.            8.000,00 дин                           13 - 15 такм.    7.000,00 дин 
15 - 17 такм.    6.000,00 дин                           18 > такм.         5.000,00 дин 

 


