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Милована Миловановића 4/1 Београд                        
Бр  323 /16 од 10.12.2016. године                                    
                                                                         

На основу члана 40. став 2., члана  55. став 3. тачка 1. а у складу са обавезама из члана 181. став 1. 
Закона о спорту (“Сл. гласник РС”, бр. 10/2016)  и члана 39. став 1. Статута Савеза спортских риболоваца Србије, 
Скупштина Савеза спортских риболоваца Србије, на седници одржаној 10.12.2016. године, усвојила је:   

 
                                                        С Т А Т У Т 

САВЕЗА СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ  
 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Савез спортских риболоваца Србије (у даљем тексту: САВЕЗ) је самосталан, добровољан, невладин, 
неполитичан и непрофитни национални грански спортски савез за Републику Србију у области спортског риболова 
као гране спорта. 
          САВЕЗ је спортска, рекреативна, еколошка, невладина и нестраначка организација удружених спортских 
риболоваца са територије Србије. 

САВЕЗ је у остаривању својих циљева и задатака грански спортски савез свих  риболоваца Србије у области 
риболова, чија је делатност везана за риболовни спорт (такмичарски и рекреативни риболов), а делује на подручју 
Републике Србије.  

САВЕЗ  је надлежни национални грански спортски савез, као највиши облик удруживања у 
Републици Србији од посебног значаја за Републику Србију у риболовним спортовима (СПОРТСКОМ 
РИБОЛОВУ: ТАКМИЧАРСКОМ И РЕКРЕАТИВНОМ). 
 

I / 1. НАЗИВ И СЕДИШТЕ САВЕЗА  
Члан 2. 

 
       САВЕЗ је основан 24. марта 1951 године у Београду од стране удружења и савеза спортских риболоваца 
оснивача и тај дан се слави као дан садашњег САВЕЗА. 
       Назив САВЕЗА је: Савез спортских риболоваца Србије 
                                                           на енглеском: Serbian association of sport fishing  
       Скраћени назив Савеза је : ССРС 
       Седиште САВЕЗА је у Београду, у улици Милована Миловановића број 4, спрат први. 
 

I / 2. ПОДРУЧЈЕ АКТИВНОСТИ 
Члан 3. 

 
САВЕЗ обавља активности на остваривању статутарних циљева на целој територији Републике Србије. 

I / 3. ПРАВНИ СТАТУС 
Члан 4. 

САВЕЗ је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и овим Статутом. 
 
I / 4. ПЕЧАТ, ЗАШТИТНИ ЗНАК И ЗАСТАВА 
 

Члан 5. 

      САВЕЗ има печат округлог облика, на којем је у спољном кругу ћирилицом исписан текст: Савез спортских 
риболоваца Србије, у средини утиснут стилизован знак САВЕЗА. 
      САВЕЗ има и факсимил за оверу пријемних докумената. 
      САВЕЗ има и штамбиљ правоугаоног облика на коме је исписан назив и седиште САВЕЗА и остављен простор за 
број и датум. 
      САВЕЗ има заставу, чији изглед утврђује Управни одбор САВЕЗА.  
 

I / 5. ЧЛАНСТВО У ДРУГИМ УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА 
 

Члан 6. 
 

       САВЕЗ као надлежни национални грански спортски савез је члан Спортског савеза Србије. 
       САВЕЗ као надлежни национални грански спортски савез је члан међународне федерације слатководног 
спортског риболова Ф.И.П.С е.д. и мушичарске Ф.И.П.С mouche а преко њих члан је Конфедерације спортског 
риболова (Ц.И.П.С).  
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I / 6. ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ 
 Члан 7. 

 
      САВЕЗ представља и заступа Председник САВЕЗА.  

  Одлуком Управног одбора могу се одредити и друга лица с правима и обавезама у заступању САВЕЗА, у 
границама датих овлашћења. 
 

I / 7. ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 
Члан 8. 

       Забрањена је, у складу са законом свака непосредна и посредна дискриминација, укључујући и говор мржње, 
по било ком основу, спортиста, спортских стручњака, спортских организација, савеза, чланова САВЕЗА и других 
лица у систему спорта, на отворен или прикривен начин, а која се заснива на неком стварном или претпостављеном 
личном својству.                                                                                                                                                  
Одредбе општих и појединачних аката САВЕЗА и чланова САВЕЗА које представљају дискриминацију у складу са 
ставом 1. Овог члана не примењују се. 

  У САВЕЗУ и код чланова САВЕЗА није допуштено кршење слобода и права човека и грађанина. 
  Забрањена је у области спорта свака врста злоупотреба, злостављања дискриминације и насиља према деци. 
  Сва лица у надлежности САВЕЗА и чланова САВЕЗА обавезна су да се супростављају свакој врсти злоупотеба, 

дискриминације и насиља према деци. 
 

II – ЦИЉЕВИ И САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ САВЕЗА 

II / 1. ЦИЉЕВИ 
Члан 9. 

Циљ САВЕЗА је да: 
* Својим деловањем доприноси развоју, афирмацији и промоцији риболовачког спорта у  
   Републици Србији и повећању бављења риболовом грађана, посебно деце, омладине,   
   жена и особа са инвалидитетом; 
* Промовише образовну и васпитну функцију риболовачког спорта, фер плеја, разумевања,  
   толеранције и одговорности кроз бављење риболовом и спортом; 
* Уређује и остварује спортска питања од заједничког интереса за све учеснике у систему   
   риболовачког спорта у Републици Србији; 
* Обавља послове којима се обезбеђују услови за праћење, развој и унапређење    
   спортске  рекреације, спорта  деце, укључујући физичко васпитање деце предшколског  
   узраста и школски спорт, универзитетски спорт,  спорт у дијаспори и врхунског спорта у  
   риболовачком спорту;  
* Обавља друге послове у складу са Законом о спорту, Стратегијом развоја спорта у   
   Републици Србији и овим Статутом. 

II / 2. САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 
Члан 10. 

САВЕЗ своје циљеве остварује кроз: 
 
1.   Стварање услова за развој риболовног спорта у Републици Србији; 
2.   Организовање риболоваца преко својих чланова;  
3.   Организовање и спровођење спортских манифестација и такмичења у свим  дисциплинама и категоријама 
риболовног спорта; 
4.   Перманентно стручно оспособљавање и усавршавање спортских стручњака и стручњака у спорту и издавање   
дозвола за рад спортским стручњацима у оквиру својих надлежности; 
5.   Пружање саветодавне и стручне помоћи својим члановима у областима њиховог рада; 
6.   Подстицање рада својих чланова додељивањем награда и признања за изузетне  спортске резултате и 
допринос у развоју и унапређењу риболовачког спорта у Србији (годишњих, јубиларних и сл.); 
7.   Усклађивање активности својих чланова; 
8.   Доношење правила из области спортско-риболовниих такмичења и усклађивање  са међународним прописима, 
а у складу са законом; 
9.   Рад на сталном развоју, јачању и афирмацији спортског риболова у свим такмичарским  дисциплинама; 
10.  Остваривање међународне спортске сарадње; 
11.  Утицај на законске прописе Републике Србије у области спорта, спортског риболова, рибарства, одрживог 
развоја, заштите животне средине и другим областима  битним за функционисање и развој САВЕЗА и његових 
чланова; 
12.  Наступање са својим члановима око заједничких интереса пред државним  органима, органима аутономних 
покрајина и органима јединица локалне самоуправе; 
13.  Покретање иницијативе код одговарајућих органа и Министарстава и сарадња  са истим; 
14.  Ангажовање у Спортском савезу Србије и сарадњу са другим организацијама у области спорта у Републици 
Србији; 
15.  Бригу о заштити здравља спортиста;  
16.  Предузимање мера за спречавање негативних појава у риболовном спорту;  
17.  Установљавање и вођење одговарајућих књига, евиденције и документације у области организованог риболова 
САВЕЗА;  
18.  Евидентирање и вођење регистара о свим риболовцима;  
19.  Учествовање у обезбеђивању фукционисања јединственог информационог система на нивоу Савеза;  
20.  Едуковање свих својих риболоваца преко својих чланова, а посебно младих који желе да постану риболовци;  
21.  Усавршавање судијских кадрова у области спортског риболова;   
22.  Провере знања риболоваца, судија, тренера;   
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23.  Активности на јачању спортског морала, спортског и такмичарског духа, и утврђивању правила понашања у 
њиховим међусобним односима;   
24.  Учествовање у обезбеђивању фукционисања јединственог информационог система на нивоу Савеза;  
25.  Учествовање у изградњи, одржавању и управљању спортских објеката (такмичарских стаза) неопходних 
Савезу за одржавање свих такмичења у спортском риболову; 
26.  Издавање периодичних обавештења, информација и публикација о спортским и  другим активностима, од 
значаја за развој спортског риболова у Србији и унапређење стручног рада у спортском риболову;  
27.  Усмеравање својих активности на популаризацији риболовног спорта (медији, образовне институције и друге 
организације); 
28.  Пружање помоћи својим члановима у области маркетинга, повезивања са привредом, увођења нових метода 
рада и пословања, прибављања пословних информација и сл.; 
29.  Праћење да ли је рад чланова САВЕЗА у складу са законом, Статутом и општим актима САВЕЗА и њиховим 
статутом и општим актима и помагање члановима у отклањању недостатака у раду и решавању спорова који 
угрожавају остваривање функција и циљева чланова САВЕЗА;  
30.  Бригу о селекцијама и обезбеђењу услова за рад националих тимова (репрезентација);  
31.  Спровођење и свих других задатака, мера и акција које чланство изгласа одлукама Скупштине САВЕЗА,  
32.  Друге активности и мере које доприносе реализацији циљева САВЕЗА и остваривању положаја утврђеног 
Законом о спорту и Стратегијом развоја спорта у Републици Србији. 
       Остваривање циљева САВЕЗА ближе се регулише одговарајућим општим актима (спортским правилима) које 
доносе надлежни органи Савеза у складу са овим Статутом. 

САВЕЗ може ради остваривања активности основати привредна друштва, установе или други законом утврђен 
облик организовања, у земљи и иностранству, самостално или са другим правним и физичким лицима. 

II / 2. СТРУЧНИ РАД 
Члан 11. 

 
Стручни рад у САВЕЗУ и код чланова САВЕЗА могу да обављају искључиво спортски стручњаци, односно лица 

која имају одговарајуће спортско звање и која посседују одговарајућу дозволу за рад  у складу са Законом о 
спорту. 

Спортски стручњаци из става 1. овог члана су обавезни да се стручно усавршавају у складу са законом и 
општим актима САВЕЗА. 

Спортски стручњаци дужни су да планирају и евидентирају стручни рад који обављају у САВЕЗУ. 
Управни одбор САВЕЗА утврђује план стручног оспособљавања и усавршавања спортских стручњака и 

стручњака у спорту ангажованих у САВЕЗУ и обезбеђује услове за остваривање тог плана. 
САВЕЗ ангажује спортске стручњаке закључењем уговора о раду или закључењем уговора о стручном 

ангажовању, у складу са законом. 
САВЕЗ има најмање једног запосленог или ангажованог спортског стручњака или стручњака у спорту са 

положеним спортским стручним испитом у складу са законом о спорту. 
 

Члан 12. 
 

      САВЕЗ као надлежни национални спортски савез 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 
      САВЕЗ као надлежни национални спортски савез одузима дозволу за рад спортском стручњаку. 

II / 3. ОБАВЉАЊЕ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ И СПОРТСКИХ ДЕЛАТНОСТИ 
 

Члан 13. 
 

САВЕЗ и сви чланови САВЕЗА у обављању спортских активности и спортских делатности, нарочито се ангажује 
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. 

САВЕЗ и сви чланови САВЕЗА остварују своје циљеве и обављају спортске активности и делатности у складу са 
законом, Правилницима Савеза и својим спортским правилима, потврђеним конвенцијама у области спорта и 
принципима утврђеним у документима међународних организација чија је чланица Република Србија. 

САВЕЗ и сви чланови САВЕЗА обавезни су 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. 

II / 4. СПОРТСКА ПРАВИЛА 
Члан 14. 

 
САВЕЗ као надлежни национални грански спортски савез спортског риболова  и чланови САВЕЗА су обавезни 

да своја спортска правила, у складу са Законом,  усаглашавају са спортским правилима надлежних међународних 
спортских савеза Ф.И.П.С е.д. Ф.И.П.С mouche  и Ц.И.П.С.  

САВЕЗ као надлежни национални САВЕЗ дужан је да објави спортска правила  на званичној интернет страници. 
 

       Да би се активирало и одржавало такмичење на националном нивоу у одређеној дисциплинии, 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).       
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II / 5. СПОРТСКЕ ПРИРЕДБЕ 
Члан 15. 

 
Спортске приредбе организују се у облику спортских манифестација (фестивали, сусрети, смотре, игре и сл.) 

и спортских такмичења. 
Организовањем спортских приредби могу се бавити спортске организације, савези и друга лица под условима 

утврђеним законом и спортским правилима, што је регулисано Правилником о спортским приредбама и 
такмичењима. 

Организатор спортске приредбе обавезан је да испуни све обавезе из члана 157. Закона о спорту. 
Обавезе организатора спортских приредби и учествовање на њима у земљи и иностранству су регулисане 

Правилником о спортским приредбама и такмичењима.   

III -  ЧЛАНСТВО У САВЕЗУ 

 
Члан 16. 

САВЕЗ је надлежни национални грански спортски савез у грани спорта - спортски риболов, као највиши 
облик удруживања у Републици Србији. 

САВЕЗ као члан Спортског савеза Србије може у чланство примити само организацију у области спорта која је 
у систему спорта, успостављеном овим статутом - односно која је у непосредном или посредном чланству САВЕЗА. 

САВЕЗ и његови чланови функционишу као јединствен систем риболовног спорта у Србији.  
 

Члан 17. 

Чланови САВЕЗА у остваривању својих циљева и задатака самостално уређују своју унутрашњу организацију 
и рад, доносе и реализују програме развоја и остварују друге циљеве и задатке у оквирима надлежности које су им 
додељене општим актима и одлукама САВЕЗА. 

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 су обавезни да дисциплински казне лице из своје надлежности у случајевима непоштовања 

обавеза из овог Статута.  
Чланови САВЕЗА своја права у међународним спортским организацијама остварују искључиво преко САВЕЗА. 

 

Члан 18. 

Статут и друга општа акта САВЕЗА, као и спортска правила, непосредно се примењују на сва лица која су, 
непосредно или посредно, обухваћена надлежностима САВЕЗА. 

Статут и друга општа акта члана САВЕЗА морају бити у сагласности са Статутом и општим актима САВЕЗА, а у 
супротном су неважећи. 

У случају несагласности одредбе Статута и другог општег акта члана САВЕЗА са одредбом Статута и општег 
акта САВЕЗА, непосредно се примењује одредба Статута, односно општег акта Савеза. 

 
Члан 19. 

 
  Спортске организације, територијални риболовни  савези, дисциплински сродни савези, самостални 

професионални спортисти, савези и стручна и друга удружења у риболовном спорту која су уписана у надлежни 
регистар и испуњавају услове за обављање спортских активности и делатности прописане Законом о спорту, 
удружују се ради уређивања питања од заједничког интереса, заједничког репрезентовања, уређивања питања 
организовања такмичења и статуса спортиста у риболовном спорту у Савез спортских риболоваца Србије 
(САВЕЗ) за више спортских и категорија дисциплина спортског риболова, у складу са законом и спортским 
правилима 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. 

 

Члан 20. 

САВЕЗ има следеће врсте (категорије) чланова:  

 А) СТАЛНИ (РЕДОВНИ) 
 Б) ПРИДРУЖЕНИ  
 В) ПОЧАСНИ 
 Г) ПОСРЕДНИ 
 

А) СТАЛНИ (РЕДОВНИ) ЧЛАНОВИ 

СТАЛНИ (Редовни) чланови САВЕЗА могу постати: 

 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. 
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 3)  риболовно дисциплински сродни савези, заједнице клубова и секција и (или) асоцијације из 
следећих дисциплина: Пловак; Фидер; Шаран; Кастинг (бацачки риболовни спорт); Пастрмка; Грабљивице (са 
обале и из чамца); Блек бас; Мушица; Морски риболов; Подводни риболов; риболов на леду и др.  

 
Б) ПРИДРУЖЕНИ ЧЛАНОВИ  

        Придружени чланови САВЕЗА могу да постану спортске организације које немају такмичарску активност и 
континуирано не учествују у систему такмичења. Овакве спортске организације могу постати стални редовни 
чланови, пријавом и лиценцирањем њиховог такмичара.                                                                                                        
Придружени чланови САВЕЗА могу да постану друге заинтересоване и сродне организације и институције које по 
свом карактеру и друштвеном положају доприносе убрзаном расту и развоју  риболова, организацији спортских 
риболоваца, рибарства, као и еколошким настојањима у области рада САВЕЗА. 

 

В) ПОЧАСНИ ЧЛАНОВИ 

За почасног члана, одлуком Управног одбора САВЕЗА, може бити именовано свако лице које има посебне 
заслуге за рад САВЕЗА или чије чланство у САВЕЗУ је од посебног интереса за остваривање циљева САВЕЗАа и ако 
приложи писану изјаву да у потпуности прихвата Статут и опште акте САВЕЗА и надлежност Арбитражног суда за 
коначно решавање свих спорова у које је укључено, у складу са Статутом САВЕЗА. 

 
Г) ПОСРЕДНИ ЧЛАНОВИ (риболовци) 

       Посредни чланови САВЕЗА су спортско рекреативни риболовци Републике преко својих спортских риболовних 
организација који су чланови САВЕЗА. 
       Спортско рекреативни риболовац је примљен у чланство САВЕЗА уплатом чланарине чију висину одређује 
Управни одбор САВЕЗА за текућу годину и  куповином риболовне дозволе у својој спортско риболовној 
организацији. 
       Спортско рекреативни риболовац на тај начин добија чланску карту САВЕЗА, и води се у матичној евиденцији 
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.. 

 
Члан 21. 

III / 1. УСЛОВИ ЗА УЧЛАЊЕЊЕ 
 
         Услови учлањења у САВЕЗ су регулисани Правилником о условима, начину учлањења и продужења чланства. 
 
       1) СПОРТСКЕ РИБОЛОВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
 
        Спортска риболовна организација може постати члан САВЕЗА уколико напише молбу за пријем, потпише 
ПРИСТУПНИЦУ, приложи све тражене документе и уколико испуни услове: 

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

спортских активности и делатности; 
 да ефективно остварује надлежности утврђене Законом о спорту; 

 
        Управни одбор САВЕЗА је дужан да прими у чланство спортску риболовну организацију у року од 60 дана од 
дана подношења уредног захтева за пријем у чланство, ако су испуњени сви услови и ако је њен Статут у складу са 
статутом САВЕЗА. 
 

2) ТЕРИТОРИЈАЛНИ САВЕЗИ 
 
Територијални риболовни савез може постати члан САВЕЗА. 
Услови које територијални риболовни савез мора да испуни да би био члан САВЕЗА:           
- Мора да буде територијално уобличен; 
- Мора да има најмање пет чланова; 
- Мора да добије позитивну оцену целисходности оснивања и рада од Форума САВЕЗА 
 

        Територијални спортски савези, чланови САВЕЗА су дужни да приме у чланство риболовну организацију у року 
од 60 дана од дана подношења уредног захтева за пријем у чланство, ако је њен статут у складу са статутом тог 
савеза. 
        Територијални спортски савези, чланови САВЕЗА, могу у чланство примити само организацију која је у систему 
спорта успостављеном овим статутом, односно која је стални (редовни) члан САВЕЗА.  
              

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 спортског 
риболова, укључујући и усвајање одговарајућих статутарних одредби. 

Риболовно дисциплински сродни савези могу да буду чланови САВЕЗА. 
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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.  
       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. 
        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 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. 
        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.  
 
  III / 2. НАЧИН УЧЛАЊИВАЊА, ПРОДУЖЕЊА ЧЛАНСТВА, ПРИЈЕМ СЕКЦИЈА 

 

Члан 22. 

ПРИЈЕМ НОВИХ ЧЛАНОВА  је регулисан Правилником о условима, начину учлањења и продужења чланства 
Молба за пријем у чланство САВЕЗА подноси се у писаној форми Управном одбору САВЕЗА. 
Уз молбу за пријем у чланство и потписану ПРИСТУПНИЦУ, прилаже се: одлука 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. 
 
ПРОДУЖЕЊЕ ЧЛАНСТВА СТАРИХ ЧЛАНОВА се врши сваке године, најкасније до фебруара месеца и то 
испуњењем обавеза које су регулисане Правилником о условима, начину учлањења и продужења чланства. 
 
ФОРМИРАЊЕ НОВЕ СЕКЦИЈЕ (ДИСЦИПЛИНЕ) је регулисано Правилником о условима, начину учлањења и 
продужења чланства. 

Члан 23. 

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 САВЕЗА. 

III / 3. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА 
Члан 24. 

Члан има право да: 
1) покреће и разматра сва питања везана за остваривање циљева САВЕЗА; 
2) користи помоћ, подршку и услуге САВЕЗА, у мери која не штети интересима других чланова САВЕЗА; 
3) остварује увид у рад САВЕЗА и његових органа; 
4) учествује у активностима САВЕЗА; 
5) добије информације потребне за остваривање чланских права; 
6) управља пословима САВЕЗА (право гласа) у складу са овим Статутом; 
7) преко својих представника у органима САВЕЗА даје своје предлоге, сугестије и мишљења ради 

доношења одговарајућих одлука, закључка и др. и да тражи интервенцију САВЕЗА код надлежних 
спортских и државних органа ради заштите интереса риболовног спорта у Србији; 

 
Члан је дужан да: 
1) сарађује са другим члановима САВЕЗА и у односима са њима поштује спортске и етичке принципе; 
2) учествује у активностима САВЕЗА и раду органа САВЕЗА; 
3) редовно измирује своје финансијске обавезе према САВЕЗУ и обезбеђују услове за ефикасан рад 

САВЕЗА; 
4) даје САВЕЗУ податке и информације које САВЕЗ од њих тражи ради обављања Законом и Статутом 

предвиђених послова и задатака; 
5) испуњава све обавезе утврђене законом, Статутом САВЕЗА и другим општим актима САВЕЗА; 
6) у потпуности поштује сва своја општа акта; 
7) извршава правноснажне одлуке органа САВЕЗА и Арбитраже; 
8) чува спортски дух и углед САВЕЗА; 
9) обезбеди јавност свог рада, у складу са законом и својим статутом; 
10) усагласи свој Статут и друга општа акта са Статутом и општим актима САВЕЗА; 
11) без одлагања, а најкасније у року од седам дана од дана усвајања, односно доношења одлуке) обавести 

САВЕЗ о изменама свог Статута, уз достављање пречишћеног примерка статута, одржаној Скупштини и 
избору лица овлашћеног за заступање; 
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12) без одлагања, а најкасније у року од три дана од дана доношења одлуке којом се утиче на остваривање 
надлежности САВЕЗА или рад органа и тела САВЕЗА у складу са овим Статутом, обавести САВЕЗ о тој 
одлуци, уз достављање текста одлуке; 

13) учествује у акцијама које организује његова риболовачка организација а које захтевају присуство и 
учешће већег броја људи кроз добровољни рад, обавезу радног дана и сл;  

14) учествује у акцијама које корисник организује на свом рибарском подручју, а које захтевају присуство и 
учешће већег броја људи кроз добровољни рад, обавезу радног дана и сл; 

15) спроводи по одобрењу све акције и послове САВЕЗА; 
16) врши евиденцију и води регистре које им наложи САВЕЗ; 
17) врши едукацију за своје чланове по плану и програму САВЕЗА;  
18) своје активноси усмери на популаризацију риболовног спорта; 
19) обезбеди у оквирима своје надлежности да се деца не излажу спортским активностима и физичким 

вежбањима која могу да угрозе или погоршају њихово здравствено стање или да негативно утичу на 
психосоцијални и моторички развој или образовање; 

20) да организовано: у школама, на медијима, у својим организацијама, еколошким и другим школама и 
камповима ради са младима који желе да постану риболовци. 

 
Члан 25. 

       Посредни члан (спортско рекреативни риболовац) може у САВЕЗУ да се бави спортским и такмичарским 
активностима у складу са правилима из Правилника САВЕЗА. У том случају, он мора да има лиценцу у такмичарској 
сезони у години када наступа. . 

Члан 26. 

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. 

III / 4. НАЧИН УЧЕСТВОВАЊА У РАДУ И ОДЛУЧИВАЊУ 
 

      Члан 27. 

Члан учествује у раду и у одлучивању у органима САВЕЗА преко својих представника. 
Лице које представља члана САВЕЗА, ако није у питању заступник члана САВЕЗА, мора да поседује писано 

овлашћење оверено печатом члана САВЕЗА и потписано од стране лица овлашћеног за заступање члана САВЕЗА, 
ако овим Статутом није другачије одређено. 

III / 5. КЊИГА ЧЛАНОВА И ДРУГЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ 
 Члан 28.   

САВЕЗ и чланови САВЕЗА воде евиденције својих чланова (књига чланова), и друге базичне евиденције, у 
складу са Законом о спорту. 

САВЕЗ води базичне евиденције свих риболоваца, свих такмичара, свих судија, врхунских спортиста и 
спортских резултата. 

САВЕЗ и чланови САВЕЗА су дужни да се упишу у националне евиденције, у складу са Законом о спорту. 
Одлуке органа САВЕЗА обавезно се уносе у књиге одлука коју води Савез с тим да се одлуке могу заводити и 

уписивати и у деловодни протокол. 

III / 6. ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА 
Члан 29. 

Чланство члана у САВЕЗУ, престаје његовим брисањем из регистра чланова ако члан:  
1)  престане са радом;  
2)  иступи из САВЕЗА;  
3)  буде искључен из САВЕЗА. 

 
Престанак рада члана САВЕЗА утврђује се на основу одлуке надлежног државног органа којом је члан 

брисан из одговарајућег регистра. 
Од покретања поступка ликвидацији или стечаја па до престанка рада, члану САВЕЗА су суспендована права и 

обавезе у САВЕЗУ. 
Иступање члана из САВЕЗА могуће је само на основу писане изјаве члана САВЕЗА о иступању из САВЕЗА, 

дате на основу пуноважне одлуке надлежног органа члана САВЕЗА, уз отказни рок од три месеца. 
Окончањем чланства гасе се сви захтеви из чланског односа, осим захтева САВЕЗА на измирење заосталих 

финансијских обавеза. 
Престанком својства члана САВЕЗА престаје и мандат представницима члана у органима и радним телима 

САВЕЗА.  
Престанком својства члана САВЕЗА престаје и право учешћа у активностима у организацији САВЕЗА. 

 

Члан 30. 

Искључење члана САВЕЗА могуће је ако: 
1)  својим активностима теже штети угледу САВЕЗА; 
2)  грубо поступа супротно интересима САВЕЗА или одлукама органа САВЕЗА; 
3)  својим радом, актима или организацијом крши законске обавезе, Статут и друге опште акте САВЕЗА или 

своја општа акта; 
4)  престане да испуњава услове за чланство у САВЕЗУ. 
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У случајевима из става 1. овог члана, Управни одбор је дужан да члана САВЕЗА писаним путем упозори на 
постојање околности због којих може бити искључен из чланства и да му остави могућност да се у року од две 
недеље изјасни о приговорима на његов рад. 

Управни одбор пре доношења одлуке о искључењу, а након истека рока из става 2.овог члана, оставља члану 
САВЕЗА писаним путем примерени рок за отклањање недостатака из става 1. овог члана, али не дужи од два 
месеца.  

Одлуку о искључењу доноси Управни одбор САВЕЗА већином од укупног броја чланова и писано је саопштава 
члану САВЕЗА.  

Одлука о искључењу мора бити образложена. 
Управни одбора САВЕЗА може у случајевима из става 1. овог члана донети, већином од укупног броја чланова 

Управног одбора, када за то постоје оправдани разлози, одлуку о привременој суспензији чланства у САВЕЗУ до 
окончања поступка из ст. 2-4 овог члана, али не дуже од шест месеци.   

Против одлуке о суспензији, односно искључењу, члан САВЕЗА може поднети жалбу Арбитражном суду, чија 
одлука је коначна.                                                                                                                                                                            
До доношења коначне одлуке Арбитражног суда, права члана САВЕЗА су суспендована.  

 
Уколико члан САВЕЗА упркос двострукој опомени закасни са уплатом годишње чланарине и не измири обавезе 

у року од месец дана од пријема друге опомене, истеком овог рока аутоматски се гаси његово чланство без потребе 
доношења одлуке о искључењу. 

Организација која је искључена из чланства САВЕЗА може бити поновно примљена у чланство најраније после 
две године од престанка чланства, уколико су престали разлози због којих је донета одлука о искључењу. 

 

Члан 31. 

Чланство посредног члана (спортско рекреативног риболовца) у САВЕЗУ престаје : 
 ако члан не купи риболовну дозволу за текућу годину; 
 ако изгуби право на лиценцу риболовца; 
 ако прекршајем од корисника добије суспензију бављења спортско рекреативним риболовом;  
 одлуком надлежног органа САВЕЗА; 
 престанком рада САВЕЗА  

III / 7.  ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ 
Члан 32. 

Лица у надлежности САВЕЗА која намерно или из нехата поступе супротно Статуту и другим општим актима 
САВЕЗА, одлукама органа или овлашћених лица САВЕЗА или повреде углед САВЕЗА могу дисциплински одговарати 
и бити кажњена: 

1)  опоменом; 
2)  јавном опоменом 
3)  суспензијом; 
4)  забраном обављања дужности у САВЕЗУ; 
5)  новчаном казном 
6)  искључењем из САВЕЗА. 
 
Управни одбор САВЕЗА ближе уређује дисциплинским правилником: дисциплинске мере, дисциплинске 

прекршаје и дисциплински поступак, у складу са овим Статутом.  
 

Члан 33. 

Ниједан непосредни и посредни члан САВЕЗА не може бити дисциплински кажњен или сносити друге 
негативне последице због коришћење својих права утврђених законом, општим актима Савеза и општим актима 
члана САВЕЗА. 
           

IV - УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА САВЕЗА 
 

Члан 34. 
 

       САВЕЗ је тако организован да се спортско рекреативни риболовци (посредни чланови САВЕЗА), преко својих 
организација спортских риболоваца (чланова) у својим такмичарским зонама и својим такмичарским регионима 
такмиче за своје организације (клубове) у појединачној конкуренцији. 
       Организација (клуб) може да име више секција са различитим спортско риболовним дисциплинама. 
       Спортско рекреативни риболовац (посредни члан) може да се такмичи у више различитих спортско риболовним 
дисциплинама али за сваку ову дициплину мора да има такмичарску лиценцу.  

 
Члан 35. 

 
      Кординатори такмичарских  региона представљају спону између такмичарских региона  и САВЕЗА.  
Кординатори : 

- присуствују организованим састанцима на нивоу такмичарских региона; 
- организују прикупљање података са свог Региона; 
- дистрибуирају пропагандни материјал, позиве; 
- конролишу организације пријатељских купова, РПТ турнире; 
- дистрибуирају лиценце судијама, такмичарима, организацијама; 
- проверавају документацију свим учесницима такмичења; 
- организују едукацију, полагање испита и провере знања  
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Такмичарски регион је риболовна територија, која је територијално уобличена, а која покрива такмичарске 
зоне са свим риболовним организацијама (клубовима) са те територије. 

 
Број и састав такмичарских региона, предлаже ново формирани Форум на свом првом састанку, а 

после тога усваја ново формирани Управни одбор на првом редовном састанку.  
 
Број и састав региона се не мења у току олимпијског циклуса који траје 4 (четири) године. 
 
 

Члан 36. 
 

Делови такмичарских региона су такмичарске зоне.  
 
Такмичарска зона је риболовна територија, која је територијално уобличена, а која покрива све риболовне 
организације (клубове) са те територије. 
 
Број и састав такмичарских зона у оквиру региона , предлаже ново формирани Форум на  свом 

првом састанку, а после тога усваја ново формирани Управни одбор на првом редовном састанку.  
 
Број и састав зона се не мења у току олимпијског циклуса који траје 4 (четири) године. 

 
 

V - УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ У САВЕЗУ 
 

Члан 37. 

САВЕЗОМ управљају чланови, непосредно или преко својих изабраних представника у органима САВЕЗА, на 
начин одређен овим Статутом. 

У органима и телима САВЕЗА могу бити заступљене само постојеће активне такмичарске зоне и  само 
представници оних организација који су чланови САВЕЗА и који су измирили све обавезе према САВЕЗУ. 
 

Члан 38. 

Органи САВЕЗА су: 
1) Скупштина; 
2) Управни одбор;  
3) Надзорни одбор; 
4) Председник САВЕЗА;  
5) Секретар; 
Органи САВЕЗА могу бирати или именовати своје комисије, савете, тимове и др. за обављање одређених 

послова из своје надлежности. 
Мандат чланова органа САВЕЗА траје четири године, ако овим Статутом није другачије одређено. 
У случају када је истекао мандат органа САВЕЗА, а нису изабрани нови органи, односно нови чланови органа, 

раније изабрани органи врше дужност до преузимања дужности од стране новоизабраних органа. 
Члан органа САВЕЗА може бити само лице које је обухваћено ингеренцијама САВЕЗА или чланова САВЕЗА. 

 

Члан 39. 

Чланови Управног одбора САВЕЗА, укључујући и заступника и ликвидационог управника не могу бити 
следећа лица: 
        1) Чланови Управе, укључујући заступника и ликвидационог управника, покрајинског и градског - општинског 
спортског савеза; 

          2) Чланови Управе, осим председника управе и заступника, као и ликвидациони управници националних 
гранских спортских савеза у неолимпијским гранама спорта и националних спортских савеза за област спорта; 

        3) Лица које врше јавну функцију, као ни лица које врши функцију у органу политичке странке;  
4) Власници и чланови органа спортских кладионица, као ни запослени у спортској кладионици; 
5) која су осуђивана за кривична дела против привреде, имовине и службене дужности, као и за следећа 

кривична дела: тешко убиство, тешка крађа, разбојничка крађа, разбојништво, утаја, превара, неосновано 
коришћење кредита и друге погодности, изнуда, уцена и зеленаштво, омогућавање употребе допинг средстава, 
неовлашћена производња и стављање у промет допинг средстава, насилничко понашање на спортској приредби 
или јавном скупу и договарање исхода такмичења, док трају правне последице осуде; 

6) која не могу бити чланови органа привредних друштава или удружења у складу са законом којим је 
уређен сукоб интереса у обављању јавних дужности. 

7) спортски инспектори; 
 

У САВЕЗУ не може бити запослено лице које је запослено у спортској кладионици или је власник или члан 
органа спортске кладионице. 

Председник управног одбора не може бити члан управе, председник или заступник друге организације у 
области спорта. 

Ако члан органа САВЕЗА, укључујући и заступника и ликвидационог управника, у току трајања мандата 
престане да испуњава услове да буде члан органа у сладу са овим Статутом, сматра се да је престао мандат даном 
престанка испуњености тих услова, уколико овим Статутом није другачије утврђено. 
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Члан 40. 

Чланови органа САВЕЗА имају посебне дужности према САВЕЗУ у погледу дужности пажње, дужности 
пријављивања послова и радњи у којима имају лични интерес, дужности избегавања сукоба интереса, дужности 
чувања пословне тајне и дужности забране конкуренције.  

Уговор између члана органа САВЕЗА, односно заступника и САВЕЗА може да се закључи по одобрењу 
Управног одбора САВЕЗА 

На посебне дужности према САВЕЗУ из става 1. овог члана и последице повреде тих дужности сходно се 
примењују одредбе о посебним дужностима према друштву Закона којим је уређен рад привредних друштава и 
закона којим је уређена правна заштита пословне тајне, ако Законом о спорту није другачије прописано. 

 

Члан 41. 

Члан органа САВЕЗА нема право гласа на седници органа САВЕЗА кад се одлучује о: 
1) покретању спора или одустајању од спора против њега; 
2)  одобравању послова између њега и САВЕЗА у случају сукоба интереса, односно постојања личног 

интереса при одлучивању; 
3) његовој одговорности или разрешењу. 
Члан органа САВЕЗА нема право гласа ако се одлука односи на закључење правног посла са њим или на то 

да се спор између њега и Савеза поведе или оконча, или ако се одлучује о имовинским питањима која су повезана 
са његовим брачним другом или рођаком до другог степена сродства у правој линији или се односе на неко правно 
лице над којим он има контролу или економски интерес. 

V / 1. СКУПШТИНА  
 

V / 1.1. САСТАВ, ИЗБОР  
Члан 42. 

Скупштина је највиши орган САВЕЗА.  
 
Број делегата за Скупштину је :  
 
1) по 1 (један) делегат, свака ТАКМИЧАРСКА ЗОНА од стране редовних (сталних) чланова САВЕЗА; 
2) од 1 (једног) до 4 (четири) делегата свака такмичарско активна дисциплина из дисциплински сродног 

савеза или асоцијације зависно од броја клубова и (или) секција и то обавезно из различитих зона;   
3) 2 (два) делегата од стране придружених чланови САВЕЗА. 

 
Број делегата за Скупштину из сваког дисциплински сродно такмичарско активног савеза или асоцијације се 

одређује тако што свака активна редовна дисциплина даје одређени број делегата, зависно од броја активних 
клубова и(или)секција.  

Делегати се одређују на основу броја редовних чланова САВЕЗА из те дисциплине,тако што се рачуна просек 
у претходном олимпијском циклусу:  

до  10         активних клубова и(или) секција             =   1 делегата 
од  11 - 20 активних клубова и(или) секција              =   2  делегата 
од  21 - 30 активних клубова и(или) секција              =   3  делегата    
од  31 и више активних клубова и(или) секција          =  4  делегата 

 
Избор делегата је регулисан Правилником о раду Скупштине. 
Чланови Управног одбора САВЕЗА, не рачунајући Председника САВЕЗА не могу бити делегати за Скупштину. 
Делегата у Скупштини САВЕЗА, може мењати његов заступник или друго лице на основу потписаног 

пуномоћја, овереног печатом члана САВЕЗА и потписаног од стране заступника члана САВЕЗА. Пуномоћје се издаје 
за сваку седницу Скупштине. 

 
V  / 1.2. МАНДАТ 

Члан 43. 

Мандат делегата у Скупштини траје 4 (четири) године. 
Делегати у Скупштини могу бити поновно бирани на такав мандат, без ограничења броја мандата. 
У раду Скупштине могу учествовати представници придружених, почасних чланова, а  по позиву Председника 

САВЕЗА и представници и других организација и државних органа. 
Мандат  делегата у Скупштини може престати и пре истека рока. (Регулисано Пословником о раду 

Скупштине). 
 
 
V / 1.3. РЕДОВНА СКУПШТИНА 

Члан 44. 

Редовна седница Скупштине сазива се једанпут годишње. 
Делегату у Скупштини шаље се писани позив за седницу Скупштине, са дневним редом, по правилу, најмање 

10 дана пре одржавања Скупштине. Позив за седницу се шаље препорученим писмом на последњу познату 
поштанску адресу, и рок од 10 дана се рачуна од датума означеног на поштанском штамбиљу.  

Делегат у Скупштини може се писмено сагласити да се позиви и комплетна документација за седницу шаљу 
електронском поштом. 

Делегат у Скупштини може дати предлог за измену дневног реда Скупштине, писменим поднеском са 
образложењем, најкасније пет дана пре одржавања Скупштине. 

Председавајући Скупштине најкасније три дана пре седнице Скупштине утврђује дефинитивни дневни ред 
Скупштине и објављује га на огласној табли и на интернет сајту САВЕЗА. 

Изборна редовна седница Скупштине се сазива сваке четири године, по правилу у Олимпијској години. 
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V / 1.4. ВАНРЕДНА СКУПШТИНА 

Члан 45. 

Председавајући Скупштине може у свако доба сазвати ванредну седницу Скупштине ако то интереси Савеза 
захтевају. 

Председавајући Скупштине је обавезан да сазове ванредну седницу Скупштине ако то писмено тражи, уз 
предлагање дневног реда, Управни одбор, Надзорни одбор или једна трећина делегата у Скупштини САВЕЗА, а ако 
Председавајући Скупштине не сазове седницу Скупштине, њу могу сазвати они делегати у Скупштини, односно онај 
орган САВЕЗА који су тражили њено сазивање. 

Скупштина се мора сазвати најкасније у року од 15 дана од дана подношења уредног захтева за одржавање 
Скупштине САВЕЗА,  с тим да између подношења уредног захтева за одржавање Скупштине САВЕЗА не сме да 
протекне више од 30 дана, а само изузетно, из разлога болести или службене одсутности у иностранству 
Председавајућег Скупштине, рокови за сазивање и одржавање Скупштине могу бити двоструко дужи.  

Позив за ванредну Скупштину са предлогом дневног реда мора бити упућен делегатима у Скупштини са 
правом гласа најкасније седам дана пре термина за одржавање седнице скупштине.  

На дневном реду ванредне Скупштине  могу бити само питања која су наведена у захтеву за сазивање 
ванредне Скупштине. О питањима која нису наведена  у дневном реду Скупштине а појаве се током седнице 
Скупштине, може се одлучивати али двотрећинском већином од укупног броја делегата. 

Ако је на ванредној Скупштини гласано о поверењу, односно разрешењу органа САВЕЗА и предлог не буде 
прихваћен, сазивање нове ванредне Скупштине се не може тражити из истих разлога следећих годину дана. 

На сазивање ванредне седнице Скупштине сходно се примењују одредбе овог Статута о редовној Скупштини 
и Пословника о раду Скупштине. 

Ванредна Скупштина САВЕЗА има сва овлашћења као и редовна Скупштина. 
 
 
V / 1. 5. НАДЛЕЖНОСТ СКУПШТИНЕ 

Члан 46. 

Скупштина: 
 
1)  разматра, доноси и усваја: 

 
1. Статут, измене и допуне Статута, и аутентично тумачење Статута САВЕЗА; 
2.  Годишње извештаје о раду САВЕЗА и његових органа; 
3.  Финансијске и ревизорске извештаје; 
4.  Одлуку о престанку рада САВЕЗА; 
5.  Одлуку о статусним променама; 
6.  Одлуку о програму рада и развоја САВЕЗА; 
7.  Одлуке о отуђењу непокретности САВЕЗА; 
8.  Одлуке о промени намене објеката којима САВЕЗ располаже; 
9.  Кодекс понашања чланова САВЕЗА; 
10. Одлуку о удруживању у Савезе; 
11. Извештаје о реализацији програма који се финансира из јавних средства; 
12. Оквирни четворогодишњи програм развоја риболовног спорта за које је САВЕЗ   
надлежан у складу са Законом о спорту; 
13.  Одлуке по жалбама на одлуке других органа САВЕЗА, уколико за решавање по  
жалби није надлежна Арбитража у складу са овим Статутом; 
14. Доноси Пословник о свом раду; 
15. Одлуке које су јој изричито стављене у надлежност овим Статутом или Законои. 

 
2) бира и разрешава у складу са овим Статутом и Пословником о раду Скупштине Савеза: 
   Председника САВЕЗА; 
   Чланове Управног одбора, на предлог Председника САВЕЗА; 
   Чланове Надзорног одбора 
 
За вршење одређених послова Скупштина може образовати комисије, одборе и радна тела. Одлуком о 

образовању комисија, одбора и радних тела утврђује се њен делокруг и састав. 
 
V / 1. 6. ОДЛУЧИВАЊЕ СКУПШТИНЕ 

Члан 47. 

Скупштина може да ради и одлучује ако је присутна већина делегата у Скупштини, а одлуке се доносе 
већином присутних делегата а двотрећинском већином од укупног броја делегата Скупштине се доносе одлука: о 
престанку рада САВЕЗА, о питањима која нису наведена  у дневном реду Скупштине а појаве се током седнице 
Скупштине. 

Већина за доношење одлуке из става 1. овог члана рачуна се у односу на оне који су гласали ЗА или 
ПРОТИВ усвајања одлуке (уздржани гласови се не рачунају). 

    Право гласа има Председавајући Скупштине.  
 

Председник САВЕЗА може предложити да се чланови Управног одбора бирају као јединствена листа. 
   Делегати у Скупштини одлучује јавно дизањем руку, осим ако Скупштина већином потребном за рад и 

одлучивање не одлучи да се гласање обави тајно.     
    
  Рад Скупштине САВЕЗА уређује се Пословником о раду Скупштине, кога на предлог Управног одбора усваја 

Скупштина, а у току рада Скупштине води се одговарајући записник. 
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V / 2. УПРАВНИ ОДБОР САВЕЗА  
 

Члан 48. 
 
Управни одбор САВЕЗА је извршни орган Скупштине САВЕЗА и орган управљања у САВЕЗУ, са свим 

правима и обавезама предвиђеним овим Статутом између две седнице Скупштине САВЕЗА. 
Чланови Управног одбора, не рачунајући Председника САВЕЗА и Надзорног одбора, не могу истовремено бити 

и делегати за Скупштину САВЕЗА.  
Председник и потпредседник САВЕЗА су чланови Управног одбора.  
Председник САВЕЗА је уједно и председник Управног одбора САВЕЗА. 
Председник Управног одбора САВЕЗА председава и руководи радом Управног одбора САВЕЗА. 
Чланови Управног одбора имају једнака права, дужности и одговорности за рад Управног одбора. Одлучује се 

по принципу: сваки члан Управног одбора САВЕЗА има један глас. 
 

V / 2.1. САСТАВ  
Члан 49. 

Управни одбор чине: 
1) председник; 
2) потпредседник; 
3) девет чланова.    
 
Председник САВЕЗА је уједно по функцији и председник Управног одбора. 
Секретар САВЕЗА учествује у раду Управног одбора без права гласа. 
Председник САВЕЗА предлаже потпредседника и чланове Управног одбора, тако да структура чланова 

Управног одбора обезбеђује заступљеност свих области спорта у САВЕЗУ и одговара структури чланства САВЕЗА. 
Скупштина, на основу предлога Председника, бира потпредседника и чланове Управног одбора.  
 
 
V / 2.2. МАНДАТ 

Члан 50. 

Председник САВЕЗА одређује сваком члану Управног одбора конкретно задужење. 
 
Мандат члана Управног одбора траје 4 (четири) године.                                                                                                     
Члан Управног одбора може бити поново биран на такав мандат, без ограничења  
броја мандата. 
Мандат члана Управног одбора може престати и пре истека рока из претходног члана  
овог Статута, ако: 
1. поднесе оставку, 
2. на лични захтев, а у случају дуготрајне и теже болести, 
3. у случају пресељења у друго место када не може ни физички да обавља поверене послове и задатке,  
4. ако буде опозван од стране САВЕЗА због непридржавања одредби Статута и других општих аката САВЕЗА, 

лошег рада, или за САВЕЗ штетних поступака,  
5. ако буде опозван од онога ко га је бирао, 
6. уколико се не одазива, без оправдавања разлога, на три узастопне седнице или три пута неоправдано 

неизвршава преузете задатке САВЕЗА, 
7. услед престанка рада члана САВЕЗА, такмичарског региона или зоне коју представља, 
8. смрћу представника. 
 
Члан Управног одбора, може бити замењен и пре истека његовог мандата.  
Председник је дужан да привремено промени чланове а број замењених чланова може да буде највише 1/3 

укупног броја чланова.  
Уколико превремено престане мандат или привремено буде замењено 50% чланова Управног одбора, 

обавезно се сазива, без одлагања, ванредна седница Скупштине.  
Управни одбор констатује испуњеност услова за престанак чланства у Управном одбору. 
Коначну одлуку доноси Скупштина на првој наредној седници. Мандат новоизабраног члана Управног одбора 

траје колико и мандат осталих раније изабраних чланова. 
 

V / 2.3. НАДЛЕЖНОСТИ УПРАВНОГ ОДБОРА 
 

Члан 51. 

Управни одбор: 
1) води текуће послове САВЕЗА;  
2) руководи радом САВЕЗА и стара се о спровођењу одлука, ставова и закључака Скупштине САВЕЗА и 

општих аката САВЕЗА; 
3)  предлаже Скупштини  финансијске извештаје; 
4)  разматра поднете годишњи извештаје о раду САВЕЗА и његових органа; 
5) усваја општа акта САВЕЗА потребна за остваривање циљева САВЕЗА, која нису у изричитој надлежности 

Скупштине; 
6)       утврђује предлог промена Статута и општих аката; 
7)       управља и располаже имовином и средствима САВЕЗА; 
8)       извршава одлуке и закључке Скупштине; 
9)       обезбеђује средства за рад САВЕЗА; 
10) бира Секретара САВЕЗА; 
11) припрема и утврђује предлоге општих аката и одлука из надлежности Скупштине САВЕЗА; 
12) именује представнике САВЕЗА у другим организацијама; 
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13) утврђује награде и признања САВЕЗА организацијама и појединцима за заслуге и резултате у развоју и 
унапређењу спорта и одлучује о додели награда и признања; 

14) одлучује о образовању огранака (секција, подружница), њиховом месту обављања активности и 
делатности и заступнику; 

15) утврђује посебне програме бриге о перспективним спортистима; 
16) одобрава правне послове у случају сукоба интереса; 
17) одлучује о покретању спора или одустајању од њега; 
18) одлучује о формирању кампа за све узрасне категорије, плану, начину рада и обезбеђивању 

средстава; 
19) на предлог Форума, предлаже министарству надлежном за послове спорта Републике Србије програме 

којима се утврђује међународна спортска такмичења за чију организацију се обезбеђују средства из 
буџета Републике Србије; 

20) доноси одлуку о пријему у чланство и престанку чланства у САВЕЗУ; 
21) формира Форум и потребне комисије, одређујући им састав, задатке и надлежност; 
22) бира председника Форума и Председника судијског и стручног тела; 
23) разматра актуелна питања из области спортског риболова;  
24) усваја програм, годишњи план рада и финансијски план САВЕЗА за наредни период; 
25) усваја завршни рачун САВЕЗА и подноси га надлежним службама у законском року; 
26) утврђује текуће програме спортске сарадње; 
27) одлучује као другостепени орган о жалбама против првостепених одлука органа или именованих лица 

САВЕЗА; 
28) утврђује календаре такмичења и остале рекреативне програме на предлог    

       Форума и одговарајућих комисија; 
29) усваја број такмичарских зона  и такмичарских региона  за наредни олимпијски    

       циклус,а на основу предлога Форума; 
30) одређује износе за чланарину чланова, лиценце за такмичаре, судије, тренере,  котизације за 

разигравања и лиге и других накнада које САВЕЗ наплаћује, наплаћује а на основу предлога Форума; 
31) даје сагласност на нормативе запослених у САВЕЗУ, као и на потписивање појединачних уговора и 

колективних уговора; 
32) одређује која се документа и подаци сматрају службеном и другом тајном, 
33) бира представнике САВЕЗА у организацијама и савезима у којима је САВЕЗ члан; 
34) доноси правилник о материјалној и дисциплинској одговорности чланова и чланица САВЕЗА и именује 

дисциплинску комисију САВЕЗА; 
35) одлучује које спортисте, спортске стручњаке и стручњаке у спорту САВЕЗ ангажује и са њима склапа 

уговоре; 
36) даје сагласност на уговоре о спонзорству који стварају обавезе за САВЕЗ,  
37) одређује унутрашњу организацију САВЕЗА; 
38) одређује начин евиденције о стручном раду у САВЕЗУ; 
39) одређује начин евидентирања риболоваца прављења регистра свих риболоваца; 
40) прави план едукације свих риболоваца, а посебно план малих школа риболова за младе; 
41) прави план организације едукације на целој територији Републике преко својих чланова; 
42) одређује изглед чланске карте, лиценци, такмичарских, судијских и тренерских докумената и других 

докумената и образаца или усваја предложена идејна решења истих; 
43) одлучује о изгледу заставе; 
44) одлучује о преузимању обавеза из здравственог осигурања у складу са Законом и међународним 

прописима; 
45) ради на оспособљавању и подизању кадрова у области спортског риболова; 
46) организује стручну службу САВЕЗА и њен рад; 
47) обезбеђује уредно и благовремено информисање спортских риболоваца и чланова и чланица САВЕЗА; 
48) обавља и друге послове и задатке који, по свом карактеру или садржају, спадају у надлежност 

Управног одбора САВЕЗА а који  нису у делокругу Скупштине САВЕЗА или других органа САВЕЗА. 
49) бира и разрешава све селекторе свих националних тимова на основу предлога Форума; 
 
За вршење одређених послова из своје надлежности Управни одбор може образовати комисије и радна тела 

или именовати поједина лица. Одлуком о образовању комисије или радног тела, односно именовању лица утврђује 
се њихов делокруг рада, односно састав. 

Управни одбор може већином од укупног броја чланова образовати Секретаријат Управног одбора  који 
решава хитна питања из надлежности Управног одбора између две седнице, с тим да се одлуке верификују на првој 
наредној седници Управног одбора.  

Рад Управног одбора ближе се регулише Пословником о раду, кога доноси Управни одбор. 
 
V / 2.4. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА 

Члан 52. 

Управни одбор заседа и одлучује у седницама које сазива Председник, а у случају његове спречености 
потпредседник. Седнице се обавезно сазивају и на захтев Надзорног одбора или најмање пет чланова Управног 
одбора САВЕЗА. 

Управни одбор може да одлучује о хитним питањима (осим усвајања општих аката), и на седници одржаној уз 
коришћење електронских средстава комуникација (тзв. електронска седница). 

Управни одбор може, на писани предлог Председника да одлучује и писаним изјашњењем чланова ван 
седнице (осим усвајања општих аката). Уколико члан Управног одбора не одговори на предлог одлуке Председника 
у остављеном року, сматраће се да је дао сагласност. 

Седнице Управног одбора одржавају се, по правилу, најмање два пута годишње. 
Управни одбор може да одлучује ако је присутно више од половине укупног броја чланова. У случају да 

Управни одбор нема кворум потребан за одлучивање, Председник, односно потпредседник ће, у хитним 
случајевима, сазвати најкасније у року од  три дана, нову седницу са истим дневним редом. Управни одбор на 
поновљеној седници може да одлучује већином гласова присутних чланова.  
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Управни одбор одлучује простом већином гласова присутних чланова, ако овим Статутом није другачије 
одређено. У случају поделе гласова одлучује глас Председника. 

Одлука о покретању јавне  расправе на нацрт Статута се доноси двотрећинском већином.   
Одлука Управног одбора о отуђењу непокретне имовине САВЕЗА пуноважна је само уз сагласност Скупштине 

САВЕЗА. 
Чланови Управног одбора приликом одлучивања нису везани обавезама према својим организацијама нити 

могу примати од њих упутства, и дужни су да штите интересе САВЕЗА као целине и заступају одлуке Скупштине и 
Управног одбора САВЕЗА. 

 
За свој рад Управни одбор одговара Скупштини САВЕЗА. 
 
 

   V/ 3. НАДЗОРНИ ОДБОР САВЕЗА 
Члан 53. 

 
Надзорни одбор САВЕЗА, је надзорни орган САВЕЗА, који врши контролу законитости рада и финансијског 

пословања САВЕЗА и годишњих финансијских извештаја. 
Надзорни одбор има три члана. 
Надзорни одбор из свога састава бира свога председника. 
Надзорни одбор подноси Скупштини САВЕЗА извештај о питањима из свог делокруга приликом усвајања 

извештаја о раду. 
Надзорни одбор одлуке доноси већином гласова а свој рад уређује Пословником о раду Надзорног одбора. 

 
Члан 54. 

 
По обављеном прегледу рада САВЕЗА и његових органа, завршних рачуна и рачуноводствене документације, 

Надзорни одбор подноси Скупштини извештај о нађеном стању са предлогом мера за отклањање евентуалних 
недостатака у раду и пословању. 

Органи САВЕЗА дужни су да Надзорном одбору омогуће несметан рад и увид у своје пословање. 
Чланови надзорног одбора, не могу бити чланови Управног одбора и делегати у Скупштини САВЕЗА,  
Чланови надзорног одбора могу бити поново изабрани само још у једном мандату. 
Управни одбор може именовати ревизора са надзорним овлашћењима утврђеним у складу са прописима о 

рачуноводству и ревизији. 
 

V / 4. ПРЕДСЕДНИК САВЕЗА  
Члан 55. 

 
Председник САВЕЗА је Председавајући Скупштине и Председник Управног одбора САВЕЗА по функцији. 
Мандат Председника САВЕЗА је 4 (четири) године и на исту функцију може бити биран поново, без 

ограничења броја мандата. 
Председника САВЕЗА бира Скупштина САВЕЗА из редова истакнутих спортиста и спортских радника и 

спортских стручњака, на предлог Управног одбора САВЕЗА или три делегата Скупштине, уз његову претходно 
прибављену сагласност, с тим да један делегат у Скупштини може да предложи само једног кандидата за 
председника САВЕЗА. 

Кандидатура се подноси најкасније 20 дана након пријема позива за достављање предлога. 
Кандидати за Председника САВЕЗА дужни су да најмање 7 дана пре седнице изборне Скупштине доставе 

САВЕЗУ свој програм рада, који се објављује на Интернет сајту САВЕЗА. 
За свој рад председник САВЕЗА одговара Скупштина САВЕЗА. 
У случају да Скупштина не усвоји годишњи извештај о раду САВЕЗА, приступа гласању о поверењу 

(разрешењу) Председнику САВЕЗА.  
Председнику САВЕЗА престаје функција пре истека времена на коју је изабран оставком или разрешењем. 
Уколико Председник САВЕЗА поднесе оставку, његове послове преузима потпредседник који је дужан да 

сазове ванредну изборну  скупштину, која ће се одржати најкасније три месеца од дана подношења оставке. 
У случају престанка мандата Председнику пре рока на који је изабран, мандат престаје свим члановима 

Управног одбора с даном прве седнице Скупштине на којој се бира нови председник у складу са овим Статутом. 
Председник одређена овлашћења, у писаној форми, може пренети на потпредседника или секретара САВЕЗА 

и именовати стручне сараднике САВЕЗА за поједина питања делатности САВЕЗА. 
 

Члан 56. 
 
Потпредседник Управног одбора замењује Председника у свим правима и обавезама за време његовог 

одсуства.За свој рад Потпредседник одговара Скупштини САВЕЗА, Управном одбору САВЕЗА и Председнику САВЕЗА. 
 

Члан 57. 
Председник САВЕЗА обавља следеће послове: 
 
 представља и заступа САВЕЗ; 
 финансијски је налогодавац за извршење финансијског плана; 
 руководи радом САВЕЗА и усклађује активности органа САВЕЗА; 
 припрема седнице Управног одбора и Скупштине; 
 сазива седнице и председава седницама Скупштине; 
 сазива седнице и руководи радом Управног одбора; 
 брине о извршавању програма, планова, одлука и закључака Скупштине; 
 потписује одлуке и друга акта које доноси Скупштина; 
 подноси Скупштини годишњи извештај о раду САВЕЗА, који обухвата и његов рад и рад Управног одбора; 
 брине о извршавању одлука и закључака органа САВЕЗА; 
 утврђује предлоге општих аката и одлука које доноси Управни одбор САВЕЗА; 
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 организује, усмерава и врши координацију сарадње са надлежним државним органима и другим органима 
и организацијама; 

 остварује спортску сарадњу; 
 предлаже именовање председника Форума, председника судијског тела и председника стручног и 

тренерског тела; 
 одобрава службена путовања у земљи и иностранству; 
 одговара за законитост рада САВЕЗА; 
 одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у САВЕЗУ; 
  предлаже општи акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у САВЕЗУ; 
 именује и одређује накнаду стручним и другим сарадницима, саветницима САВЕЗА; 
 обавља и друге послове одређене Законом за заступника, овим Статутом, општим актима САВЕЗА и 

одлукама Скупштине и Управног одбора САВЕЗА. 
 

Члан 58. 

У вршењу надзора над законитошћу рада САВЕЗА, Председник има овлашћења која на основу закона има 
директор привредног друштва.  

Председник САВЕЗА је дужан да информише органе САВЕЗА о активностима и делатностима САВЕЗА и 
његовом финансијском пословању. 

Уколико орган САВЕЗА, односно најмање 5 делегата Скупштине САВЕЗА то захтева, уз навођење разлога 
добијања података, секретар је дужан да им такве информације саопшти најкасније у року од 15 дана од дана 
подношења захтева. 

 
Члан 59. 

Лица која су својим радом у спорту Републике Србије то заслужили Скупштина може прогласити почасним 
председником. Почасни председник САВЕЗА може да учествује у раду, без права гласа, Скупштине и Управног 
одбора САВЕЗА. 

 
V / 5. СЕКРЕТАР САВЕЗА  

Члан 60. 
Секретар САВЕЗА: 
  организује и контролише обављање стручних и административних послова у САВЕЗУ и предузима мере за 

унапређење тих послова; 
  стара се о припремама седница органа САВЕЗА и извршавању одлука и других аката тих органа; 
  стара се о вођењу записника са седница органа САВЕЗА; 
  обавља послове које на њега пренесе председник САВЕЗА, односно Управни одбор САВЕЗА; 
  заступа и представља САВЕЗ у оквирима овлашћења која му да Предсдник САВЕЗА; 
  учествује у раду органа САВЕЗА , без права гласа; 
  обавља и друге послове у складу са овим Статутом и општим актима САВЕЗА. 

          
За свој рад секретар САВЕЗА одговара Председнику САВЕЗА и Управном одбору. 
 
Секретар обавља своју функцију по правилу аматерски (волонтерски), али може, у случају потребе и 

засновати радни однос са САВЕЗОМ за време трајања мандата. 
Секретар се именује на период од 4 године, уз могућност поновног именовања. 
Секретар може одређене послове из свог делокруга пренети на друга руководећа лица, уз сагласност 

Председника. 
Секретар се именује из реда лица која имају најмање средњу стручну спрему, доказане стручне и 

организационе способности, добро познавање стања у риболову и спорту Србије. 
У случају одсутности или спречености секретара, замењује га лице које одреди Управни одбор. 
 

V / 6. СУКОБ ИНТЕРЕСА И ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ 
 

Члан 61. 

Секретар и чланови органа САВЕЗА дужни су да поступају савесно, пажљиво и одговорно према САВЕЗУ, у 
складу са законом и општим актима САВЕЗА. 

Лица из става 1. овог члана која имају лични интерес не смеју користити САВЕЗ за лично богаћење, односно 
личне потребе 

Председник, секретар, запослени и чланови органа САВЕЗА не могу директно или индиректно бити 
ангажовани у конкурентској организацији у области спорта. 

Сукоб интереса у смислу става 2. овог члана постоји ако је члан органа САВЕЗА, односно секретар или члан 
његове породице (супружник, крвни сродник у правој линији и у побочној линији до другог степена сродства, 
усвојитељ и усвојеник, сродник по тазбини до првог степена сродства): 

1)уговорна страна у правном послу са САВЕЗОМ; 
2)власник или на други начин у пословном односу са лицем из правног посла или радње које закључује 

уговор са САВЕЗОМ или које има финансијске интересе у том послу или радњи, по основу којих се разумно може 
очекивати да утичу на поступање члана органа САВЕЗА, односно секретара, супротно интересу САВЕЗА; 

3)под контролним утицајем стране из правног посла или радње или лица које има финансијски интерес у 
правном послу или радњи, тако да се основано може очекивати да то утиче на поступање члана органа САВЕЗА, 
односно секретара, супротно интересу САВЕЗА. 

Уговор између секретара и САВЕЗА може да се закључи по одобрењу Управног одбора САВЕЗА. Уговор са 
секретаром потписује Председник САВЕЗА. 

Повреда сукоба интереса и забране конкуренције из ст. 2. и 3. овог члана даје САВЕЗУ право на накнаду 
штете и право да се послови које лице изврши за свој рачун признају као послови извршени за рачун САВЕЗА. 

У случају сукоба интереса између САВЕЗА и секретара, САВЕЗ заступа Председник САВЕЗА. 
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V / 7. ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНОВА ОРГАНА САВЕЗА 

 
Члан 62. 

САВЕЗ одговара за своје обавезе целокупном својом имовином. 
Чланови органа САВЕЗА одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују САВЕЗУ, ако такву 

одлуку донесу намерно или крајњом непажњом.  
За штету не одговарају чланови органа САВЕЗА који су били против доношења штетне одлуке или су се 

уздржали од гласања, ако су у поступку који је претходио гласању образложили свој став о штетности предлога 
одлуке о коме се гласа. 

 
Члан 63. 

 
Скупштина САВЕЗА може покренути поступак пред надлежним судом против лица из претходног члана овог 

Статута, који су донели одлуку којом се наноси штета САВЕЗУ из претходног  члана овог Статута.  
Поступак из става 1.овог члана могу покренути Управни и Надзорни одбор или најмање десет редовних 

чланова САВЕЗА.  

VI - ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА 

 
Члан 64. 

Облици организовања и рада у САВЕЗУ су: тела, савети, комисије, одбори, секције, канцеларије, 
специјализовани сервиси и др. 

Делокруг, надлежности, састав и начин рада појединих организационих делова и облика рада у САВЕЗУ 
уређује се одговарајућим општим актима, која доноси Управни одбор. 

 
Члан 65. 

САВЕЗ има следеће сталне облике организовања:  
 Форум САВЕЗА; 
 Судијско тело и инструкторски тим САВЕЗА; 
 Стручно и тренерско тело; 
 Дисциплинску комисију; 
 Комисију за камп перспективних спортиста и рада са младима; 
 Комисију за регистрацију; 
 Комисију за маркетинг и пропаганду, односе са јавношћу и издаваштво; 
 Комисију за правна питања; 
 Комисију за међународну сарадњу; 
 Спортско медицинску комисију; 
 Комисију за спречавање негативних појава у спорту.  
 
Управни одбор може именовати и друга привремена или стална радна тела по посебним задацима.  

 

Члан 66. 

Радна тела и комисије чине, ако овим Статутом није другачије одређено: 
 председник кога именује и разрешава Управни одбор САВЕЗА, 
 два до четири члана које именује и разрешава Управни одбор САВЕЗА на предлог Председника комисије. 
Мандат председника и чланова радних тела и комисија траје четири године. 
 

VI / 1. СПОРТСКИ ФОРУМ (ФОРУМ) 
Члан 67. 

ФОРУМ је стално стручно тело Управног одбора САВЕЗА које је задужено за организовање и контролу 
такмичења и суђења, тренерски рад и усавршавање, бодовање појединаца и клубова и предлагање за кажњавања 
и награђивања. 

Форум ради у:   
1) сталном саставу; 
2) проширеном саставу. 
 
Стални састав Форума чине: 
1) председник;    
2) председник судијског тела; 
3) председник стручног и тренерског тела; 
3) представници свих активних такмичарских категорија: (млади, даме, сениори,   
    хендикепирани, ветерани) у активним такмичарским дисциплинама: пловак, фидер,  
    шаран, мушица, кастинг, пастрмка, грабљивице (са обале и из чамца), морски  
    риболов, подводни риболов, риболов на леду, односно оне редовне дисциплине  
    које одреди  Управни одбор САВЕЗА;  
5) представници лигаша активних такмичарских дисциплина, код екипних такмичења.  
 
Проширени састав Форума, поред набројаних, чине кординатори свих такмичарских региона. 

 

Члан 68. 
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Задаци сталног састава Форума су да:  
   одређује рокове за доношење одлука по питању такмичења; 
   прати сва такмичења која организује САВЕЗ; 
   одређује и шаље своје делегате на такмичења; 
   расписује конкурс за домаћине такмичења; 
   прегледа такмичарске стазе; 
   одређује домаћине за такмичења; 
   прави календар такмичења; 
   верификује резултате такмичења; 
   бодује клубове и такмичаре; 
   предлаже Управном одбору број и састав такмичарских зона и број и састав региона (распоред зона по 

регионима) за наредни олимпијски циклус; 
   предлаже Управном одбору селекторе свих репрезентација (националних тимова); 
   извештава Управни одбор о раду репрезентација (националних тимова);      
   предлаже Управном одбору износе за чланарину чланова, лиценце за такмичаре, судије, тренере,  

котизације за екипна и појединачна такмичења и других накнада које САВЕЗ наплаћује;  
   оцењује целисходност оснивања и рада територијалног САВЕЗА; 
   утврђује казнене одредбе, дисциплинске мере; 
   подноси дисциплинске тужбе, по службеној дужности против клубова и лица  у надлежности САВЕЗА која 

су начинила дисциплински прекршај; 
   контролише и примењује казнене одредбе за клубове и појединце. 

 
Члан 69. 

Председника и два потпредседника Форума, на предлог Председника САВЕЗА. бира Управни одбор, 
Стални састав Форума на предлог Председника Форума, бира Управни одбор. 
Свака активно такмичарска категорија у свакој активно такмичарској дисциплини има право да предложи 

више кандидата за стални састав Форума. 
Председник Форума има могућност да између предложених кандидата изабере чланове Сталног састава 

Форума.   
Одлучивање у Форуму САВЕЗА је по већинском систему присутних чланова. 
Форум сазива Председник Форума, обавезно на почетку календарске године, на крају такмичарске године, по 

свом нахођењу или на захтев Председника САВЕЗА.  
Председник и два потпредседника Сталног састава Форума, чине Секретаријат Форума  који решава хитна 

питања из надлежности Форума између две седнице, а везано за неко одређено такмичење у одређеној дисциплини 
и категорији с тим да се одлуке верификују на првој наредној седници Форума.  

Секретаријат Форума може да одлучује о хитним питањима и на седници одржаној уз коришћење 
електронских средстава комуникација (тзв. електронска седница). 

У сваком такмичарском региону се формира ФОРУМ региона. 
ФОРУМ РЕГИОНА бира кординатора Региона који је уједно и члан Проширеног састава Форума.                                                                                                                                       
Све остале задатке, начин рада и остало што је потребно уређује Правилник Форума.                                                                                                                                                                   
Мандат Председника Форума и чланова Форума је четири године са правом поновног избора. 
 

VI / 2. СУДИЈСКО ТЕЛО 
Члан 70. 

Судијско тело сачињавају регистроване судије које имају лиценцу за суђење у текућој години. 
Управни одбор предлаже Председника Судијског тела већином гласова.  
Управни одбор бира Председника Судијског тела на мандатни период од четири године, са правом поновног 

избора. 
Председник судијског тела мора да зна да користи електронске комуникације. 
Председник бира 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 САВЕЗА. 
Одлуке Судијског тела се доносе већином гласова присутних судија. 
Рад судијског тела је регулисан Правилником судијског тела. 

VI / 3. ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА  
Члан 71. 

Дисциплинска комисија САВЕЗА је независна, комисија САВЕЗА, која одлучује о прекршајима утврђеним 
Дисциплинским правилником и другим општим актима САВЕЗА, од стране лица у надлежности САВЕЗА. 

 Управни одбор САВЕЗА ближе уређује дисциплинским правилником: дисциплинске мере, дисциплинске 
прекршаје и дисциплински поступак, у складу са овим Статутом. Дисциплинске мере се одређују за све такмичаре, 
судије и делегате, остала службена лица, вође екипа и остале пратиоце, домаћине такмичења, репрезентативце, 
селекторе, чланове стручних и организационих тимова на свим такмичењима у свим категоријама и дисциплинама; 
припремама, тренинзима и наступима репрезентација;  као  и одговорних   лица и(или) заступника члана САВЕЗА и 
свих осталих лица у надлежности САВЕЗА 

 
Члан 72. 

Дисциплинску комисију чине председник и два члана, које бира и разрешава Управни одбор на период од 4 
године, већином од укупног броја чланова. 

За председника и члана дисциплинске комисије може бити изабрано лице које је истакнути стручњак у 
спорту или спортски стручњак и није делегат у Скупштини, члан Управног одбора, арбитар Арбитражног суда. 
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Уколико председник  или члан дисциплинске комисије буде изабран на неку од претходно наведених 
функција, функција у дисциплинској комисији му престаје даном избора. 

 

Члан 73. 

Дисциплинска комисија одлучује искључиво на основу Дисциплинског Правилника и других општих аката 
САВЕЗА. 

Дисциплинска комисија своје одлуке доноси већином гласова од укупног броја чланова.   
Дисциплинска одлука доноси се у писменој форми и мора бити образложена. 
 
Против одлука Дисциплинске комисије допуштена је жалба Управном одбору у року од 15 дана од дана 

уручења одлуке. 
У поступку пред Дисциплинском комисијом у принципу јавност је искључена.  
Организација и рад Дисциплинске комисије ближе се уређује Дисциплинским Правилником САВЕЗА. 
Дисциплинска комисија покреће дисциплински поступак на основу дисциплинске тужбе коју могу поднети 

Форум САВЕЗА, органи САВЕЗА и лица у надлежности САВЕЗА.  
При подношењу дисциплинске тужбе плаћа се такса у висини утврђеној одлуком Управног одбора САВЕЗА. 

Такса се не плаћа када дисциплинску тужбу подноси Форум САВЕЗА или орган САВЕЗА. 
 

Члан 74. 

Члану САВЕЗА и лицу у надлежности САВЕЗА, могу се изрећи дисциплинске мере и санкције у складу са 
законом, Статутом и општим актима САВЕЗА, с тим да му не може бити изречена казна за дисциплински прекршај за 
који није крив и који пре него што је учињен није био општим актом САВЕЗА утврђен као дисциплински прекршај и 
за који није била прописана врста и висина казне, која према учиниоцу може бити изречена, ако законом није 
другачије одређено. 

Члан САВЕЗА има у дисциплинском поступку право на: вођење поступка без одуговлачења и са што мање 
трошкова; независност, стручност и непристрасност органа који одлучује о одговорности; браниоца о личном 
трошку; изјашњење и извођење доказа; писмену и образложену одлуку и жалбу. 

VII   РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

 

Члан 75. 

Сви спорови између САВЕЗА и чланова САВЕЗА као и међусобне спорове лица у ингеренцији САВЕЗА 
решавају се у складу са Законом о спорту и овим Статутом. 

За арбитражно решавање спорова из става 1. овог члана надлежан је Стални спортски арбитражни суд при 
Спортском Савезу Србије - арбитража, у складу са Законом о спорту и Статутом Спортског савеза Србије . 

Спор пред Арбитражом је хитан. 
Чланови САВЕЗА и друга лица у ингеренцији САВЕЗА, дужна су: да пруже Арбитражи помоћ у раду; да не 

ометају и не утичу на  арбитражни поступак и његов исход; да на захтев Арбитраже доставе информације и исправе 
којима располажу; да се одазову позиву Арбитраже за учешће у поступку; да поштују и извршавају одлуке 
Арбитраже; и  не смеју у јавности омаловажавати Арбитражну или њене одлуке. 

Кршење обавеза из претходног става представља тежи дисциплински прекршај.  
Члану САВЕЗА који не изврши коначну одлуку Арбитраже суспендовано је чланство у САВЕЗУ даном истека 

рока за испуњење одлуке, све до извршења одлуке Арбитраже члану САВЕЗА престаје чланство у САВЕЗУ даном 
истека двоструког рока за испуњење одлуке Арбитраже. 

Сви уговори које међусобно закључују лица која су у ингеренцији САВЕЗА, односно којима се регулишу 
питања обухваћена ингеренцијом САВЕЗА обавезно садрже арбитражну клаузулу којом се утврђује надлежност 
Арбитраже, у складу са Статутом Спортског савеза Србије, за решавање свих спорова који би проистекли из 
уговора на који се односи арбитражна клаузула. 

Сва лица у ингеренцији САВЕЗА обавезна су да се уздрже од покретања и вођења судског спора у питањима 
која су у надлежности Арбитраже.  

Члан 76. 

        Одлука Арбитраже је коначна и обавезујућа за све учеснике спора. 
 
 

 VIII - НАЦИОНАЛНИ ТИМОВИ, РЕПРЕЗЕНТАТИВЦИ,  СЕЛЕКТОРИ 
 

Члан 77. 

САВЕЗ и сви његови чланови обавезни су да створе услове за успешан рад националних  селекција, са циљем 
постизања што је могуће бољих спортских резултата и достојног репрезентовања риболовног спорта Србије. 

Изабрани такмичари и чланови стручних тимова националних селекција морају имати одговарајуће спортске 
и моралне квалитете и дужни су да испуњавају све обавезе према националној селекцији. 

Свака новоформирана такмичарско активна дисциплина може имати право на репрезентативну селекцију тек 
у трећој години њеног активног рада. 

 
VIII / 1. Национални тимови 

Члан 78. 

САВЕЗ може имати националне тимове у свим активним узрасним категоријама такмичара дисциплине пловак 
и то: кадети-иње-У 15,  јуниори У20, јуниори У25, сениори, даме, ветерани и хендикепирани. 
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САВЕЗ може имати националне тимове у свим активним сродним спортским риболовним дисциплинама и то:  
фидер, шаран, мушица, пастрмка, риболов грабљивица са обале и из чамца, блек бас, риболов на мору, подводни 
риболов, риболов на леду, односно оне редовне дисциплине које одреди Управни одбор САВЕЗА.                                                                                                   

Свака нова дисциплина и категорија коју одреди Ф.И.П.С.ед, може имати национални тим.  
О такмичењима за репрезентативне селекције САВЕЗА води се евиденција у САВЕЗУ. 
 
VIII / 2. Репрезентативци 

Члан 79. 
 
Комплетан систем такмичења је прилагођен омасовљењу такмичара и избору најбољих такмичара за 

представљање на међународним такмичењима.   
По избору, репрезентативци ће професионално и на прави начин репрезентовати нашу земљу на свим 

међународним такмичењима уз признавање одлука селектора и поштовања свих правила из Правилника САВЕЗА и 
Правилника међународне организације Ф.И.П.С. на међународним такмичењима. 

Ознаке и симболе САВЕЗА ови спортисти могу носити само на тренинзима репрезентација и такмичењима за 
репрезентацију, или као представници тих селекција на даљим такмичењима а све је то регулисано Правилником о 
раду репрезентација (националних тимова) ССРС.    

 
VIII / 3. Селектори 

Члан 80. 
 
Селекторе свих националних тимова бира и разрешава Управни одбор. 
Селектори свих националних тимова се бираju са мандатом од четири године, односно до краја олимпијског 

циклуса са могућношћу поновног избора. 
Сви селектори националних тимова предлажу Управном одбору именовање и разрешење једног тренера свог 

стручног тима.  
Форум може да предложи селектору другог тренера и остале чланове стручног и организационог тима. 
За свој рад селектори и чланови стручних тимова су одговорни Управном одбору. 
Уколико се селектор неког националног тима разреши дужности или он сам да оставку на ову функцију, а пре 

истека мандата, Управни одбор одређује ВД селектора са одређеним временским роком, до избора новог селектора 
за тај национални тим.  

 
Члан 81. 

Критеријум, избор репрезентација (националних тимова), селектора, стручних и организационих тимова, 
понашање и ношење националних обележја и гардеробе свих учесника на такмичењима, припремама и тренинзима, 
вођења евиденција и предаје планова и извештаја је регулисан Правилником о раду репрезентација ( националних 
тимова) ССРС.    

Изабрани репрезентативци, селектори и чланови стручних и организационих тимова који без оправданих 
разлога не изврше своје обавезе према националним селекцијама(репрезентацијама) и САВЕЗУ чине дисциплински 
прекршај.(Дисциплински правилник). 

IX - СТРУЧНА СЛУЖБА САВЕЗА 

 

Члан 82. 

За обављање стручних, административних, рачуноводствених и помоћнох и других послова и радних 
задатака САВЕЗ може имати Стручну службу или ће обављање одређених послова и задатака поверити 
одговарајућим другим стручним службама, односно институцијама и организацијама. 

Стручна служба САВЕЗА обавља послове на спровођењу одлука, закључака и других аката органа САВЕЗА и 
облика организовања и рада у САВЕЗУ; припрема анализе, извештаје и информације, нацрте општих и других аката 
САВЕЗА; организује активности и извршава послове из делатности САВЕЗА и обавља друге послове које јој наложи 
Скупштина, Управни одбор или председник САВЕЗА. 

У обављању својих послова Стручна служба САВЕЗА сарађује са стручним службама чланова САВЕЗА.  
САВЕЗ ради оптималности, уштеда и рационализације свог рада може склапати и Уговоре са другим 

спортским савезима по питању заједничког обављања оваквих послова. 
 

Члан 83. 
 

Лица ангажована у Стручној службе САВЕЗА, у складу са пословима које обављају, имају право на 
одговарајућу накнаду, односно зараду и друга примања ако су у радном односу или ангажована по уговору. 

Послове и радне задатке Стручне службе утврђује Управни одбора Председник је овлашћен да, склапа 
потребне Уговоре са стручном службом.  

Финансијским планом САВЕЗА обезбеђују се потребна средства за рад Стручне службе. 
 
 

X - ДОДЕЉИВАЊЕ СПОРТСКИХ И ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА 
 

Члан 84. 
 

За постигнуте успехе и резултате на спортском пољу, а на званичним првенствима у појединачној и екипној 
конкуренцији, САВЕЗ додељује одређена спортска признања предвиђена Правилником Форума, одлукама, 
програмима и финансијским планом САВЕЗА (медаље, пехаре, дипломе и сл.) . 

Осим тога, посебну бригу САВЕЗ исказује према својим истакнутим спортистима и спортским 
категоризацијама из ове области. 

За нарочит допринос развоја спортског риболова САВЕЗ  додељује и одређена јавна признања. 
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Повељу САВЕЗА, као највише признање додељује Скупштина САВЕЗА. 
Плакете, јубиларне значке и значке за заслуге, дипломе и остала признања додељује Управни одбор на 

начин и по поступку предвиђеним посебним Правилником, на основу овог Статута. 

XI - ИМОВИНА И СРЕДСТВА 

Члан 85. 

Средства за рад и посебне намене САВЕЗА обезбеђују се из редовних и ванредних прихода.          
 Редовни приходи САВЕЗА обезбеђују се из:  
 
 чланског доприноса посредних чланова (риболоваца); 
 чланског доприноса редовних чланoва; 
 лиценци такмичара, судија и тренера; 
 котизација од такмичења, курсева, семинара; 
 прихода од сопствених активности; 
 јавних прихода. 

 
Ванредни приходи САВЕЗА су приходи од : 
 
 дотација и позајмица; 
 камата и провизија; 
 поклона и завештавања; 
      обављања посредничких делатности у снабдевању чланова САВЕЗА потребним материјалом и опремом, 

у складу са законом; 
 издавачке и образовне делатности у спортском риболову; 
 од одређених привредних, услужних и других делатности у складу са Законом (за које је САВЕЗ 

регистрован ); 
 приходи предузећа, установа, агенција и других организација у којима је САВЕЗ оснивач или суоснивач; 
 од организовања игара на срећу, у складу са законом; 
 донатора, спонзора или добротвора; 
 маркетинга, у складу са законом; 
 других извора, у складу са законом 

Одлуке о висини појединих средстава из става 1.овог члана доноси Управни одбор. 
САВЕЗ има динарски и девизни рачун и преко својих рачуна послује самостално. 
Добит коју САВЕЗ оствари у току пословне године искључиво се користи за остваривање статутарних циљева 

САВЕЗА. 
Члан 86. 

 
САВЕЗ располаже покретном и непокретном имовином. 
Објекти и средства којима располаже и која стекне САВЕЗ представљају његову имовину. 
САВЕЗ одговара за своје обавезе целокупном својом имовином. 
Располагање и управљање средствима и имовином САВЕЗА обавља се у складу са постојећим законским 

прописима у области финансијског и материјалног пословања. 
САВЕЗ може објекте и средства којима располаже, односно користи, дати на коришћење члановима САВЕЗА, 

под условима утврђеним одлуком Управног одбора САВЕЗА. 
САВЕЗ може променити намену спортском објекту којим располаже само изузетно и под условима утврђеним 

Законом о спорту.  
Члан 87. 

 
САВЕЗ може имати и одговарајуће фондове. 
Управни одбор САВЕЗА одлучује о оснивању фондова у заједници са оснивачима фондова о намени и начину 

прибављања потребних средстава.  
Та средства се воде на посебним рачунима, а њима управља Управни одбор САВЕЗА. 

XII   ЈАВНОСТ РАДА САВЕЗА 

Члан 88. 

Рад САВЕЗА је јаван, у складу са законом и овим Статутом. 
Организација и рад САВЕЗА уређују се статутом и правилницима САВЕЗА, у складу са спортским и другим 

правилима САВЕЗА, правилима Ф.И.П.С ед, Ф.И.П.С mouche и Ц.И.П.С-а и законских прописа који се односе на 
његову делатност.        

Јавност рада САВЕЗА обезбеђује се јавношћу седница органа, објављивањем одлука Органа САВЕЗА и 
благовременим и адекватним информисањем јавности и чланова САВЕЗА о активностима САВЕЗИМА. 

Органи САВЕЗА могу обезбедити јавност рада и тако што ће одлучити да се одлуке, информације и акти 
САВЕЗА и органа САВЕЗА достављају члановима САВЕЗА искључиво путем електронске поште. 

Представник САВЕЗА који даје податке и информације у вези са радом САВЕЗА одговоран је за њихову 
тачност. 

Ставове САВЕЗА, односно његових органа и тела могу да износе и заступају само изабрани функционери 
САВЕЗА. 

Одредбе овог члана сходно се примењују и на обезбеђење јавности рада чланова САВЕЗА. 
Управни одбор утврђује шта се сматра пословном тајном, у складу са законом. 

 

Члан 89. 

САВЕЗ може имати своје гласило, чији садржај и назив утврђује Управни одбор. 
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САВЕЗ може закупити у јавном гласилу-има одређени простор где ће објављивати све своје и својих чланица 
потребне информације, позиве, календаре, Правилнике и друга општа акта. 

САВЕЗ има Интернет сајт (страницу). Интернет презентација САВЕЗА је службено гласило САВЕЗА. 
Органи и тела САВЕЗА могу искључити или ограничити јавност седнице или скупа, када се разматрају 

документа или подаци поверљиве природе. 
 

Члан 90. 

Председник САВЕЗА даје податке и информације у вези са радом САВЕЗА и одговоран је за њихову тачност. 
Ставове САВЕЗА, односно његових органа и тела, могу да износе и заступају само овлашћени функционери 

САВЕЗА. 

XIII   ОПШТА АКТА САВЕЗА 

 

Члан 91. 

Општа акта Савеза су: Статут САВЕЗА, правила, правилници, пословници и одлуке органа и тела Скупштине 
САВЕЗА, програми планова рада САВЕЗА, и одлуке којима се на општи начин уређују одређена питања.  

Предлог за промену Статута мора бити достављен члановима Скупштине најмање 10 дана пре одржавања 
Скупштине. 

Амандмани на предлог Статута, односно измена и допуна Статута достављају се Скупштини писмено 
најкасније три дана пре седнице Скупштине. 

Статут, односно измене и допуне Статута усвајају се већином од укупног броја делегата Скупштине. 
Начин доношења Статута, односно измена и допуна Статута ближе се уређује пословником о раду Скупштине 
Општа акта које доноси Управни одбор САВЕЗА усвајају се већином од укупног броја чланова Управног 

одбора. 
Јавна расправа може да се води о нацрту Статута, уколико Управни одбор донесе такву одлуку 

двотрећинском већином укупног броја чланова. 
Сваки члан САВЕЗА има право да добије примерак Статута. 

 

Члан 92. 

Статут и друга општа акта САВЕЗА, непосредно се примењују на сва лица која су, непосредно или посредно, 
обухваћена надлежностима САВЕЗА (непосредни и посредни чланови). 

Статут и друга општа акта члана САВЕЗА морају бити у сагласности са Законом, Статутом и општим актима 
САВЕЗА, а у супротном су неважећи. 

У случају несагласности општег акта САВЕЗА и овог Статута примениће се одредбе Статута. 
У случају несагласности одредбе Статута и другог општег акта члана САВЕЗА са одредбом Статута и општег 

акта САВЕЗА, непосредно се примењује одредба Статута, односно општег акта САВЕЗА. 
 

Члан 93. 

Одлуке као појединачни акти које доносе органи и овлашћена лица у САВЕЗУ морају бити у складу с општим 
актом САВЕЗА и законом, а у супротном су ништаве. 

Одлуке као појединачни акти које доносе органи чланова САВЕЗА морају бити у складу са законом, Статутом 
САВЕЗА и статутом члана САВЕЗА, а у супротном су ништаве. 

На одлуке као појединачне акте које доносе органи САВЕЗА и чланова САВЕЗА мора бити омогућено право 
жалбе, осим ако је за решавање спора надлежан Арбитражни суд у складу са овим Статутом. 

Иницијативу за доношење или измене Статута САВЕЗА могу давати све чланови САВЕЗА, Управни одбор, 
Надзорни одбор, председник САВЕЗА. 

Управни одбор је обавезан да покретача извести о резултатима иницијативе. 
Општи акти САВЕЗА ступају на снагу осмог дана од дана објављивања истих, уколико се у самом документу 

не наведе другачије и морају бити у сагласности са Статутом САВЕЗА. 
У случају несагласности општег акта и Статута САВЕЗА примењиваће се Статут САВЕЗА. 
Појединачни акти које доносе органи чланова, територијалних и риболовно дисциплинских савеза и 

асоцијација или овлашћени појединци морају бити у складу са овим Статутом и општим актом САВЕЗА који се 
доноси за ту област.   

XIV. СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ 

 

Члан 94. 

 Одлуку о статусним променама доноси, у складу са Законом о спорту, Скупштина САВЕЗА, на предлог 
Управног одбора, већином од укупног броја делегата Скупштине. 

Статусне промене су: припајање, спајање, подела и одвајање. 
Статусном променом САВЕЗ, преноси целу своју имовину или њен део на једно или више постојећих или нових 

спортских организација, која су његови општи правни следбеници. 
У истој статусној промени може да се комбинује припајање, спајање, подела и одвајање. 
У случају престанка САВЕЗА, услед статусне промене, не спроводи се ликвидација. 
Споразум о замени назива не сматра се статусном променом, у складу са овим законом. 
Статусна промена извршена супротно закону ништава је. 
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XV. АНТИ-ДОПИНГ ПРАВИЛА 

 

Члан 95. 

Допинг је у супротности са фундаменталним принципима спорта и медицинском етиком. 
Допинг је забрањен, како на такмичењима тако и изван такмичења. 
Под допингом се подразумева свака активност утврђена Законом о спречавању допинга у спорту Републике 

Србије. 
Управни одбор САВЕЗА утврђује анти-допинг правила, у складу са Законом о спречавању допинга у спорту. 
Сви непосредни и посредни чланови САВЕЗА су обавезни да поштују обавезе из Закона о спречавању 

допинга у спорту и анти-допинг правила САВЕЗА. 
За кршење анти-допинг допинг правила, одговорном лицу се изричу одговарајуће казне, у складу са Законом 

о спречавању допинга у спорту и општим актима Федерције. 
Допинг контролу спроводи Антидопинг агенција Републике Србије, у складу са Законом о спречавању 

допинга у спорту. 

XVI. ПРЕСТАНАК РАДА 

 

Члан 96. 

САВЕЗ престаје са радом одлуком Скупштине САВЕЗА, донетом двотрећинском већином делегата Скупштине 
САВЕЗА. 

О доношењу одлуке о престанку рада обавештава се надлежни регистарски орган, ради брисања из регистра. 
. 

У случају престанка рада САВЕЗА, имовина САВЕЗА која преостане после намирења поверилаца, 
ликвидациони управник преноси на чланове САВЕЗА у складу са одлуком Скупштине, сразмерно њиховом 
доприносу у његовом стварању и ангажовању у времену функционисања. 

XVII.   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 97. 

Општи акти и рад САВЕЗА усагласиће се са одредбама овог Статута најкасније у складу са Законом о спорту, 
најкасније до 16.02.2017.године. 

До доношења аката на основу овог Статута, примењиваће се акти донети на основу претходног Статута, осим 
ако су у супротности са Законом о спорту или овим Статутом. 

 
Измене и допуне овог Статута врше се статутарном одлуком Скупштине САВЕЗА, која се доноси на начин и у 

поступку за доношење Статута. 
Тумачење овог Статута и других алката САВЕЗА даје Скупштина и Управни одбор САВЕЗА 

 

Члан 98. 

Постојећи органи САВЕЗА (Управни одбор, Надзорни одбор, Председник, секретар), радна тела и именована 
лица настављају са радом до истека мандата на који су бирани, односно именовани. 

 

Члан 99. 

Чланови САВЕЗА дужни су да ускладе своју организацију, рад и општа акта са Законом о спорту и овим 
Статутом, најкасније до 16. 02. 2017. године  

Чланови САВЕЗА дужни су да доставе САВЕЗУ један примерак свог статута. 
 

Члан 100. 

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут САВЕЗА од 19.11.2011, са изменама од 16.12.2014. 
године. 

Члан 101. 
 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, које се врши објављивањем Статута на 
интернет страници САВЕЗА. 

 
                                                                                 Председавајући Скупштине  
                                                                       Савеза спортских риболоваца Србије 
                                                                                        Драган Бошковић  
 
                                                                                  _____________________ 


	 
	I / 3. ПРАВНИ СТАТУС
	II / 1. ЦИЉЕВИ
	II / 2. САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ
	II / 2. СТРУЧНИ РАД
	II / 3. ОБАВЉАЊЕ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ И СПОРТСКИХ ДЕЛАТНОСТИ
	II / 4. СПОРТСКА ПРАВИЛА
	II / 5. СПОРТСКЕ ПРИРЕДБЕ

	III -  ЧЛАНСТВО У САВЕЗУ
	III / 3. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА
	III / 4. НАЧИН УЧЕСТВОВАЊА У РАДУ И ОДЛУЧИВАЊУ
	III / 5. КЊИГА ЧЛАНОВА И ДРУГЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ
	III / 6. ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА
	III / 7.  ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ
	V / 1. СКУПШТИНА

	VI - ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА
	_Toc294205671
	_Toc294205672
	_Toc294205673
	_Toc294205674
	_Toc294206464
	_Toc294206465
	_Toc294206466
	_Toc294206467
	_Toc294633804
	_Toc294633805
	_Toc294633806
	_Toc294633807
	_Toc294634353
	_Toc294634354
	_Toc294634355
	_Toc294634356
	_Toc294983750
	_Toc294983751
	_Toc294983752
	_Toc294983753
	_Toc298938753
	_Toc298938754
	_Toc298938755
	_Toc298938756
	_Toc298938885
	_Toc298938886
	_Toc298938887
	_Toc298938888
	_Toc301016575
	_Toc301016576
	_Toc301016577
	_Toc301016578
	VI / 3. ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА

	VII   РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
	IX - СТРУЧНА СЛУЖБА САВЕЗА
	_Toc294205676
	_Toc294205677
	_Toc294206469
	_Toc294206470
	_Toc294633809
	_Toc294633810
	_Toc294634358
	_Toc294634359
	_Toc294983754
	_Toc294983755
	_Toc298938757
	_Toc298938758
	_Toc298938889
	_Toc298938890
	_Toc301016579
	_Toc301016580
	XI - ИМОВИНА И СРЕДСТВА
	XII   ЈАВНОСТ РАДА САВЕЗА
	_Toc294205685
	_Toc294205686
	_Toc294206478
	_Toc294206479
	_Toc294633818
	_Toc294633819
	_Toc294634367
	_Toc294634368
	_Toc294983763
	_Toc294983764
	_Toc298938766
	_Toc298938767
	_Toc298938898
	_Toc298938899
	_Toc301016589
	_Toc301016590
	XIII   ОПШТА АКТА САВЕЗА
	XIV. СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ
	_Toc294205679
	_Toc294205680
	_Toc294205681
	_Toc294206472
	_Toc294206473
	_Toc294206474
	_Toc294633812
	_Toc294633813
	_Toc294633814
	_Toc294634361
	_Toc294634362
	_Toc294634363
	_Toc294983757
	_Toc294983758
	_Toc294983759
	_Toc298938760
	_Toc298938761
	_Toc298938762
	_Toc298938892
	_Toc298938893
	_Toc298938894
	_Toc301016582
	_Toc301016583
	_Toc301016584
	XV. АНТИ-ДОПИНГ ПРАВИЛА
	XVI. ПРЕСТАНАК РАДА
	XVII.   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
	_Toc294205683
	_Toc294205693
	_Toc294205694
	_Toc294206476
	_Toc294206486
	_Toc294206487
	_Toc294633816
	_Toc294633826
	_Toc294633827
	_Toc294634365
	_Toc294634375
	_Toc294634376
	_Toc294983761
	_Toc294983771
	_Toc294983772
	_Toc298938764
	_Toc298938774
	_Toc298938775
	_Toc298938896
	_Toc298938906
	_Toc298938907
	_Toc301016597
	_Toc301016598

