
ПРАВИЛНИК О РАДУ  
ЗАЈЕДНИЦЕ КЛУБОВА И СЕКЦИЈА У 

ДИСЦИПЛИНИ РИБОЛОВ ШАРАНА (КАРП) 
 

 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

ЗАЈЕДНИЦА КЛУБОВА И СЕКЦИЈА У ДИСЦИПЛИНИ РИБОЛОВ ШАРАНА (КАРП), (у даљем тексту 
ЗШК) је секција Савеза спортских риболоваца Србије, чија је делатност везана за спортски риболов 
у дисциплини РИБОЛОВ ШАРАНА (КАРП). 

 
Члан 2. 

Назив је:  
ЗАЈЕДНИЦА КЛУБОВА И СЕКЦИЈА САВЕЗА СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ У ДИСЦИПЛИНИ 

РИБОЛОВ ШАРАНА - КАРП 
Скраћени назив је : ЗШК 
Седиште ЗШК је седиште Савеза. 

Члан 3. 
ШАРАН (КАРП) заједница  искључиво ради у склопу Савеза спортских риболоваца Србије који 

је члан међународних федерација у Конфедерацији спортског риболова (Ф.И.П.С ед и Ц.И.П.С.). 
Организација и рад ЗШК уређују се Статутом Савеза, Правилницима Савеза и правилницима 

ЗШК, у складу са спортским и другим правилима Савеза, правилима Ф.И.П.С.-ед и законских 
прописа који се односе на његову делатност. 

Члан 4. 
ЗШК представља и заступа Председник ЗШК.  
 

II–ЦИЉЕВИ И САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ ЗШК САВЕЗА 
 

 САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 
 

Члан 5. 
ЗШК своје циљеве остварује кроз: 

1. рад на сталном развоју, јачању и афирмацији дисциплине РИБОЛОВ ШАРАНА (КАРП) и 
спортског риболова уопште;  

2. наступање са својим чланицама око заједничких интереса за ЗШК и Савез пред 
државним органима, органима аутономних покрајина и органима јединица локалне 
самоуправе; 

3. усклађивање активности чланица ЗШК; 
4. учествовање у изградњи, одржавању и управљању спортских објеката (посебно 

такмичарских стаза), потребних ЗШК и Савезу за одржавање свих такмичења у овој 
дисциплини и осталим дисциплинама у спортском риболову; 

5. спровођење свих других задатака, мера и акција које чланство изгласа одлукама ЗШК; 
6. друге активности и мере које доприносе реализацији циљева ЗШК. 

Сви остали циљеви и садржаји активности су регулисани члановима 9. и 10. Статута САВЕЗА. 
 

СТРУЧНИ РАД 
 

Члан 6. 
Стручни рад је регулисан члановима 11. и 12. Статута САВЕЗА. 
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ОБАВЉАЊЕ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ И СПОРТСКИХ ДЕЛАТНОСТИ 

 
Члан 7. 

Обавезе су регулисане чланом 13. Статута САВЕЗА. 
 

СПОРТСКА ПРАВИЛА 
 

Члан 8. 
Обавезе су регулисане чланом 14. Статута САВЕЗА. 
 

III – ЧЛАНСТВО У ЗШК 
 

Члан 9. 
 

Ниједна спортско риболовна организација која није члан САВЕЗА не може да буде члан ЗШК. 

 
Спортско риболовне организације које испуне чланове 20. 21. и 22. Статута САВЕЗА спортских 

риболоваца Србије, постају чланови САВЕЗА. 
 

Члан 10. 
 

Уколико риболовна организација, члан САВЕЗА у својој активности има дисциплину ШАРАН 
(КАРП) или  уколико риболовна организација, члан САВЕЗА има формирану ШАРАНСКУ (КАРП) 
секцију може постати члан ЗШК. 

Секција се формира одлуком Управног одбора те риболовне организације.  
Ако се формира ШАРАН (КАРП) секција у риболовној организацији, она је дужна да поштује 

Статут, Правилнике и одлуке своје риболовне организације и не сме деловати другачије него што 
је политика његове риболовне организације.  

О свим намерама, плановима, одлукама, ШАРАН (КАРП) секција мора обавестити овлашћена 
лица у својој спортско риболовној организацији. 

Када риболовне организације и(или) секције постану чланице ЗШК прихватају Правилник о 
раду ЗШК, Правилник такмичења у дисциплини КАРП, и друге акте ЗШК и САВЕЗА. 

 
Члан 11. 

Члан ЗШК има право да: 
1) покреће и разматра сва питања везана за остваривање циљева ЗШК; 
2) користи помоћ, подршку и услуге ЗШК, у мери која не штети интересима других чланова 

ЗШК; 
3) остварује увид у рад ЗШК и његових органа; 
4) учествују у активностима ЗШК; 
5) управља пословима ЗШК (право гласа) у складу са овим Правилником и Статутом 

САВЕЗА; 
Сва остала права чланова ЗШК су регулисана чланом 24. Статута САВЕЗА. 
 
Члан ЗШК је дужан да: 

1) сарађује са другим члановима ЗШК и у односима са њима поштује спортске и етичке 
принципе; 

2) учествује у активностима ЗШК и раду органа ЗШК; 
3) даје ЗШК податке и информације које ЗШК од њих тражи ради обављања Законом и 

Статутом САВЕЗА предвиђених послова и задатака; 
4) извршава правноснажне одлуке органа САВЕЗА и Арбитраже; 
5) да спроводе по одобрењу све акције и послове ЗШК и САВЕЗА; 

Све остале обавезе чланице ЗШК су регулисане чланом 24. Статута Савеза. 
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Члан 12. 
Чланство члана у ЗШК гаси се: 

1) престанком рада члана ,  

2) иступањем члана; 

3) искључењем члаа;  

4) гашењем ШАРАН (КАРП) секције. 
Члан 13. 

Престанак рада члана ЗШК и Савеза је регулисан чланом 29. Статута Савеза. 
Иступање члана из ЗШК и Савеза је регулисан чланом 29 Статута Савеза. 
Искључење члана Савеза је регулисано чланом 30. Статута Савеза. 
Гашење КАРП секције члана Савеза могуће је само на основу писане изјаве члана Савеза о 

гашењу ове секције, дате на основу пуноважне одлуке надлежног органа члана Савеза. 
На тај начин, гасе се сви захтеви из чланског односа за ову ШАРАН (КАРП) организацију, осим 

захтева Савеза на измирење заосталих финансијских обавеза. 
Престанком својства члана ЗШК престаје и мандат представницима члана у органима и 

радним телима Савеза.  
Престанком својства члана ЗШК престаје и право учешћа у активностима у ЗШК Савеза. 
 

IV - ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ 
 

Члан 14. 
Дисциплинска одговорност за лица у надлежности ЗШК регулисана је члановима 32. и 33. 

Статута Савеза. 
 

V - УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ У ЗШК 
 

Члан 15. 
На основу Статута Савеза, ЗШК има своје представнике у органима Савеза и то: 

1. 1-2 делегата у Скупштини Савеза, који стичу право учешћа после 2 године 
континуираног рада ЗШК (На основу Пословника о раду Скупштине) 

2. Може имати једног представника у УО Савеза ако председник Савеза процени потребу 
његовог ангажовања; 

3. Једног представника у Форуму Савеза; 
 

Члан 16. 
Чланице ЗШК управљају преко својих представника у органима ЗШК. 
У органима и телима ЗШК могу бити заступљени само представници оних спортских 

организација које су чланице САВЕЗА а који су измириле све обавезе према САВЕЗУ.  
 

ОРГАНИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  
 

Члан 17. 
Органи организације су: 
- ЗАЈЕДНИЦА ШАРАНСКИХ КЛУБОВА И СЕКЦИЈА (ЗШК) 
- ПРЕДСЕДНИК ЗШК 
У ЗШК  свака организација – чланица Савеза даје по 1 (једног) представника. 
Представници за ЗШК из организације - члана се бирају на седницама тих организација. 
Одлуку о расписивању избора доноси председник ЗШК, најкасније 60 дана пре избора у ЗШК. 
Мандат представника у ЗШК траје 4 (четири) године и усаглашен је са циклусом летњих 

олимпијада. 
Представници у ЗШК могу бити поново бирани на такав мандат, без ограничења броја 

мандата. 
О свим одлукама са ЗШК, представници чланова ЗШК морају обавестити овлашћена лица у 

својим ШАРАН (КАРП) секцијама и својим риболовним организацијама. 
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Члан 18. 

Мандат представника члана у ЗШК може престати и пре истека рока из претходног члана овог 
Правилника ако:  

1. тај представник поднесе оставку; 
2. ако буде опозван због непридржавања одредби Правилника и других општих аката ЗШК 

и САВЕЗА; 
3. ако га опозове онај ко га је бирао у органе и тела ЗШК; 
4. уколико се не одазива, без оправданог разлога, на две узастопне или на укупно три 

седнице у мандату; 
5. услед престанка рада члана ЗШК коју представља; 
6. смрћу представника 

Члан 19. 
 

                                                   ЗАЈЕДНИЦА ШАРАНСКИХ КЛУБОВА (ЗШК) 
 
А. Предлаже измене и даје на усвајање Управном одбору САВЕЗА: 

1.  Правилник суђења и такмичења у дисциплини шаран (карп); 
2.  Правилник о раду ЗШК; 
3.  Програм рада и развоја ЗШК; 
4.  Кодексе и друга правила понашања чланица ЗШК; 
5.  Извештаје о раду ЗШК и њених органа; 
6.  Одлуке о престанку рада ЗШК; 
7.  Одлуке о стицању и престанку чланства у ЗШК. 

 
Б. Бира: 

1.  Председника ЗШК; 
  2. 1-2 делегата за Скупштину САВЕЗА, (На основу Пословника о раду Скупштине); 
3. Кандидата(е) за Форум САВЕЗА;  
4. Организациони тим ЗШК 

 
Члан 20. 

ЗШК може имати седнице које се одржавају најмање једном годишње. 
Седнице ЗШК сазива председник ЗШК.  
Председник ЗШК утврђује дневни ред и руководи радом седнице ЗШК. 
Седница ЗШК се може сазвати и од најмање 1/3 организација – чланова ЗШК, уз назначење 

предмета расправе. 
ЗШК може да заседа ако седници присуствује више од половине њених изабраних 

представника у ЗШК. 
ЗШК све одлуке доноси већином гласова присутних представника. 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ЗШК 
 

Члан 21. 
Председник ЗШК се бира из редова истакнутих спортиста и спортских радника или истакнутих 

чланова ЗШК, на предлог члана у ЗШК и уз његову претходно прибављену сагласност.  
Мандат Председника ЗШК је 4 (четири) године и на исту функцију може бити биран поново, 

без ограничења броја мандата. 
За свој рад Председник ЗШК одговара Савезу и ЗШК. 
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Члан 22. 
 

Председник ЗШК:  
 
- Представља и заступа ЗШК; 
- Руководи радом ЗШК и усклађује активности органа ЗШК; 
- Утврђује предлоге општих аката и одлука које доноси ЗШК; 
- Организује, усмерава и врши координацију сарадње са САВЕЗОМ; 
- Бира организациони тим ЗШК; 
- Обавља и друге послове одређене овим Правилником или одлукама ЗШК; 
 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ТИМ ЗШК 
 

Члан 23. 
ОРГАНИЗАЦИОНИ ТИМ ЗШК: 
- помаже у организацији такмичења; 
- координира између САВЕЗА и чланова ЗШК по питању административних и књиговодствених 

послова.  
ОРГАНИЗАЦИОНИ ТИМ ЗШК је састављен од два члана. 
ОРГАНИЗАЦИОНИ ТИМ ЗШК бира председник ЗШК. 
ОРГАНИЗАЦИОНИ ТИМ ЗШК се састаје по потреби. 
 

VI - ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНОВА ЗШК 
 

Члан 24. 
Дужност председника ЗШК, свих представника чланова у ЗШК, свих представника ЗШК у 

органима САВЕЗА је да свим својим  члановима, свим такмичарима у ЗШК, преноси информације 
из САВЕЗА, објасни функционисање САВЕЗА, скрене пажњу појединцима, уколико њихове изјаве, 
претпоставке, нетачне информације на јавним местима, друштвеним мрежама уносе пометњу код 
чланства. 

Члан 25. 
Представник члана у ЗШК одговоран је за штету коју би својим одлукама проузроковао у ЗШК, 

ако је та одлука донета грубом непажњом или са намером да се та штета проузрокује.  
Ако представник члана ЗШК преузме три задатка а неоправдано их не изврши, односно ако 

три пута неоправдано не присуствује заказаним седницама, Председник ЗШК је овлашћен да га 
опозове и извести његову организацију. 

Лица из става 1. овог члана не сносе одговорност ако своје мишљење издвоје у записник. 
Председник ЗШК одговара ЗШК и Управном одбору САВЕЗА за штету коју проузрокује у 

вршењу својих овлашћења под условима и на начин утврђен овим Правилником.  
 

Члан 26. 
За надокнаду штете причињене ЗШК и САВЕЗУ може се покренути поступак пред надлежним 

судом против лица из претходног члана овог Правилника. 
 

VII - ДОДЕЉИВАЊЕ СПОРТСКИХ И ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА 
 

Члан 27. 
За постигнуте резултате на спортском пољу, а на званичним првенствима, ЗШК може да 

предложи Управном одбору Савеза одређена спортска признања предвиђена Правилницима 
САВЕЗА. 

За нарочит допринос развоја спортског риболова ЗШК може да предложи Управном одбору 
САВЕЗА одређена јавна признања. 
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VIII - СРЕДСТВА ЗА РАД И ФИНАНСИРАЊЕ ЗШК 
 

Члан 28. 
Средства за рад и посебне намене ЗШК обезбеђују се из редовних и ванредних прихода а на 

основу Статута САВЕЗА.  
 
Редовни приходи ЗШК обезбеђују се из:  
-  Котизације од такмичења,  
- Давања из буџета за репрезентације, уколико га буде а по одлуци Управног одбора САВЕЗА. 
Ванредни приходи Организације су приходи од:  
- Издавачке и образовне делатности у спортском риболову; 
- Донатора, спонзора или добротвора; 
- Маркетинга, у складу са законом; 
- и других извора, у складу са законима; 

Члан 29. 
Сва средства из претходног члана се уплаћују на рачун ЗШК у Савезу. 
 

IX – НАЦИОНАЛНИ ТИМОВИ, РЕПРЕЗЕНТАТИВЦИ, СЕЛЕКТОРИ 
 

Члан 30. 
САВЕЗ може имати националне тимове у дисциплини ШАРАН (КАРП). 
САВЕЗ није у обавези да сноси трошкове евентуалног одласка на међународна такмичења. 
Управни одбор Савеза доноси одлуку о репрезентацији за ту календарску годину, 

организационим условима и начину финансирања.   
О такмичењима за репрезентације и селекције САВЕЗА води се посебна евиденција у САВЕЗУ. 
Комплетан систем такмичења је прилагођен омасовљењу такмичара и избору најбољих 

такмичара за представљање на међународним такмичењима.   
 

Члан 31. 
Репрезентацију Србије на Светском првенству у текућој години представљају 4 двочлане 

екипе, три првопласиране са Државног првенства и четврта, коју бира Селектор. Ова два члана 
екипе коју бира селектор не морају бити из истог тима.  

У случају да нека од прве три пласиране екипе или њихов појединац одустане од учествовања 
на Светском првенству за текућу годину Селектор бира њихове замене од такмичара који су се 
такмичили нa Државном првенству текуће године.  

Четвртопласирана и петопласирана екипа представљају нашу земљу на Дунавско – 
Јадранском такмичењу (Балканском првенству).  

 
Члан 32. 

У случају да се евентуално у некој такмичарској години не одржи Државно Првенство Србије, а 
по плану Управног одбора Савеза је одлазак на то светско првенство, за ту календарску годину 
састав Репрезентације Србије одређује Селектор. 

 
Члан 33. 

Екипа може одустати од Светског првенства и о томе писано МОРА обавестити ССРС и то у 
року од 60 дана пре Светског првенства. 

Екипа која после тог рока неоправдано одустане од учествовања на Светском првенству биће 
кажњена.  (Казнене одредбе у Дисциплинском Правилнику ССРС)  

Екипа може одустати од Дунавско јадранског такмичења (Балканског првенства) и о томе 
писано МОРА обавестити ССРС и то у року од 30 дана пре тог такмичења. 

Екипа која после тог рока неоправдано одустане од учествовања на овом такмичењу биће 
кажњена (Казнене одредбе у Дисциплинском Правилнику ССРС) и сносиће све трошкове 
котизације за ту екипу. 
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Члан 34. 
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.-ед на међународним 
такмичењима. 

Ознаке и симболе САВЕЗА ови спортисти морају носити на тренинзима репрезентација и 
такмичењима за репрезентацију, или као представници тих селекција на даљим такмичењима. 

 
Члан 35. 

Селектора у дисциплини ШАРАН (КАРП) његово именовање и његово разрешење предлаже 
ФОРУМ САВЕЗА. 

Одлуке доноси УПРАНИ ОДБОР САВЕЗА.  
За свој рад селектор је одговоран Управном одбору САВЕЗА. 
 

Члан 36. 
Критеријуми за избор, наступ и обавезе репрезентативаца и чланова стручног штаба су 

одређени Правилником САВЕЗА о раду репрезентација и селектора. 
Изабрани репрезентативци и чланови стручног штаба који без оправданих разлога не изврше 

своје обавезе према селекцијама чине дисциплински прекршај. 
Све остало везано за националне тимове, репрезентативце и селекторе је регулисано Статутом 

САВЕЗА, Правилником о такмичењу и суђењу у дисциплини ШАРАН (КАРП) (део: репрезентације и 
међународна такмичења) и Правилником о репрезентацијама САВЕЗА. 

 
X - ЈАВНОСТ РАДА ЗШК 

 
Члан 37. 

Седнице органа, тела и других скупова у ЗШК се обезбеђују јавношћу, издавањем 
информација о раду и сарадњом са средствима јавног информисања и другим средствима 
обавештавања. 

ЗШК може имати своје званично гласило, сајт, страницу на друштвеној мрежи чији садржај, 
назив и остало што је потребно утврђује Управни одбор САВЕЗА. 

Информације се морају прво објавити на Званичном сајту САВЕЗА и званичним гласилима 
САВЕЗА.  

За давање података и информација задужује се званични представник-ници. 
 

XI  - ОПШТИ АКТИ ЗШК 
 

Члан 38. 
 

Основна општа акта ЗШК су: Правилник о Раду ЗШК, Правилник такмичења и суђења у 
дисциплини ШАРАН (КАРП), Пословници, и одлуке органа и тела ЗШК, програми и планови рада 
ЗШК. 

Иницијативу за доношење или измене Правилника о раду ЗШК, Правилника такмичења и 
суђења у дисциплини шаран (карп), могу давати сви чланови ЗШК и  Председник ЗШК. 

Председник ЗШК је обавезан да покретача извести о резултатима иницијативе. 
Општи акти ЗШК 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 Правилника о раду ЗШК примењиваће се Правилник о 

раду ЗШК. 
У случају несагласности Правилника о раду ЗШК и Правилника САВЕЗА примењиваће се 

Правилници САВЕЗА.  
У случају било каквих других несагласности примењиваће се чланови Статута САВЕЗА. 
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XII - РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 
 

Члан 39. 
Евентуално решавање спорова између ЗШК и чланица ЗШК решава ЗШК, на основу Закона о 

спорту и Статута САВЕЗА.  
Уколико се то не реши на ЗШК у првом степену, решавање у другом степену преузимају 

надлежни органи САВЕЗА по редоследу одлучивања. 
Уколико се то не реши на надлежним органима САВЕЗА, примениће се арбитражно решавање 

спорова које је регулисано Статутом САВЕЗА. 
Органи тј. организације чланице ЗШК су дужни да изврше Одлуке надлежних органа у 

њиховим степенима доношења Одлука. 
 

XIII - АНТИ-ДОПИНГ ПРАВИЛА 
 

Члан 40. 
Анти допинг правила су регулисана Статутом САВЕЗА, Спортским правилима САВЕЗА и 

Правилником о медицинској заштити спортиста у САВЕЗУ. 
 

XIV - ПРЕСТАНАК РАДА ЗШК 
 

Члан 41. 
ЗШК престаје са радом, односно престаје да постоји :  
1. одлуком Скупштине САВЕЗА; 

    2. одлуком ЗШК, када 2/3 укупног броја представника у ЗШК се изјасни за престанак рада ЗШК. 
 

XV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 42 
Општи акти ЗШК усагласиће се са одредбама овог Правилника односно Статутом САВЕЗА. 
 

Члан 43. 
За тумачење овог Правилника овлашћен је Управни одбор САВЕЗА. 
 

Члан 44. 
Измене и допуне овог Правилника врше се на начин предвиђен за његово доношење.  
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања. 
 
 
У  ______________   ______2018 
 
Председник  
Заједнице КАРП клубова и секција 
 _____________________________________ 

 
                                                                                             М.П: 
 
Председник  
Савеза спортских риболоваца Србије 
 _____________________________________ 

 




