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*М.Миловановића 4/1 Београд * office@ribolovci.org.rs * www.ribolovci.org.rs * 069 884 6100* 

На основу члана 23 Правилника форума, покренут је дисциплински поступак за појединце и екипе у 

2016. години. У поступку решавања оправданости или неоправданости дисциплинских мера и 

доношења предвиђених санкција, Форум је донео одређене Дисциплинске мере – одлуке. 

На те одлуке Форума, сви су имали право жалбе Управном Одбору.  

Право жалбе је искористио само Радослав Мудрински. 

 

ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА: 

 

Управни одбор ПОТВРЂУЈЕ све дисциплинске мере које је донео Форум, а жалбу Радослава Мудринског 

прослеђује Дисциплинској комисији на разматрање. 

 

ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ - ОДЛУКЕ 
 

ДИСЦИПЛИНА ЛОВ РИБЕ УДИЦОМ НА ПЛОВАК 

МАСТЕР ЛИГА – ЕКИПНО  ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ 

1. ЕКИПА: Кечига Сремска Митровица, се није такмичила на 4, 5 и 6 колу. 

Неоправдано изостали са такмичења. 

ОДЛУКА: Због повреде члана 30.2 изриче им се дисциплинска мера: ЗАБРАНА УЧЕСТВОВАЊА НА 

ЕКИПНИМ ТАКМИЧЕЊИМА ОД ГОДИНУ ДАНА – немају право учествовања на квалификацијама за 

мастер лигу 2017 и право учествовања у такмичењу Друге лиге (уколико је буде). 

2. Радмило Младеновић – Ветерница Лесковац , по пријави Врховног судије за некоректно понашање 

према делегату овог такмичења и повреде члана 23.1 правилника. 

ОДЛУКА: На основу члана 23.1 изриче му се дисцоплинска мера: ЈАВНА ОПОМЕНА. 

 

ЈУНИОРИ У18 – ПОЈЕДИНАЧНО ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ 

1. Владимир Стојковић – Еко трофеј Београд и 

2. Жељко Вуксић  – Смуђ Алибунар, нису се такмичили на 4, 5 и 6 колу. 

Неоправдано изостали са такмичења 

ОДЛУКА: Због повреде члана 33.1 правилника Форума, и недостављања писаног документа о 

разлозима одустајања, а на основу члана 23.2 изриче се дисциолинска мера: ОПОМЕНА. 

 

ЈУНИОРИ У23 – ПОЈЕДИНАЧНО ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ 

1. Станоје Дорословачки -  Шаран Србобран, се није такмичио на 4, 5 и 6 колу 

Неоправдано изостао са такмичења 

ОДЛУКА: Због повреде члана 33.1 правилника Форума, и недостављања писаног документа о 

разлозима одустајања, а на основу члана 23.2 изриче се дисциплинска мера: ОПОМЕНА. 
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КАДЕТИ – ПОЈЕДИНАЧНО ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ 

1. Милан Чакаревић -  Трон фишинг тим Београд 

2. Тамара Ивановић – Трон фишинг тим Београд  

3. Санда Јањешић –  Трон фишинг тим Београд 

4. Урош Вукојевић - Трон фишинг тим Београд, нису се такмичили на 5 и 6 колу . 

Неоправдано изостали са такмичења 

ОДЛУКА: Због повреде члана 33.1 правилника Форума, и недостављања обавештења тј потврде о 

разлозима одустајања, а на основу члана 23.2 изриче се дисциолинска мера: ОПОМЕНА. 

 

ДИСЦИПЛИНА - БЛЕК БАС 

БАС лига - ЕКИПНО ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ 

1. Екипа -  Раптуре Фишинг тим Крагујевац се није такмичила на 2 завршна  кола (5 и 6). 

Нису најавили недолазак и нису оправдали недолазак – неоправдано су поступили. 

ОДЛУКА: на основу члана 38.1 изриче се дисциплинска мера: – НОВЧАНА КАЗНА У ВИСИНИ ОД 300 ЕВРА   

А  АКО НЕ ПЛАТЕ -  ЗАБРАНА ТАКМИЧЕЊА ГОДИНУ ДАНА 

2. Иван Мујовић – Урбан фишинг тим Србија „Магуро прошоп“ 

Против  Ивана Мујовића је због повреде члана 23.1 а на основу члана 23.2, покренут дисциплински 

поступак. Због његовог искреног кајања за учињени дисциплински прекршај, изречена је дисциплинска 

мера:  – ЈАВНА ОПОМЕНА. 

 

ДИСЦИПЛИНА ЛОВ РИБЕ ФИДЕР ТЕХНИКОМ 

ПОЈЕДИНАЧНО ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ 

1. Сергеј Стојановић – Енерготим Београд, се није такмичио на 4, 5 и 6 колу 

Није се јавио нити оправдао недолазак  - Неоправдано изостао са такмичења. 

ОДЛУКА: Због повреде члана 33.1 правилника, а на основу члана 23.2 изриче му се дисциплинска мера: 

ЈАВНА ОПОМЕНА И НОВЧАНА КАЗНА У ИЗНОСУ ОД 50 Е. 

 

             РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

 

ШАРАН 

Радослав Мудринску и Марко Јосић -  екипа на светском првенству у ФРАНЦУСКОЈ 

Радослав Мудрински - незадовољан што је у резервној екипи, тражио је и добио сагласност да напусти 

такмичење. Оваквим потезом поступљено је противно члану 3.члану 6 и члану 30 правилника о 

репрезентацији. На основу свих релевантних чињеница, доноси се следећа: 

ОДЛУКА: 

1. Радославу Мудринском, такмичару као иницијатору напуштање реперезентације  применом 

члана 38.1 и члана 47.2 (напуштање реперезентације о свом трошку) изриче се дисциплинска 

мера: ПОСЛЕДЊА ОПОМЕНА И НОВЧАНА КАЗНА У ВИСИНИ ОД 300Е КОЈА ИДЕ У ФОНД 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ. 

Мудрински је на ову одлуку уложио жалбу УО ССРС која се прослеђује дисциплинској 

комисији.  

 

2. – Марку Јосићу, такмичару – због лакше учињеног прекршаја и олакшавајућих околности,  

изриче се дисциплинска мера: ЗАДЊА ОПОМЕНА 
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ФИДЕР 

Бојан Милошевић, такмичар – Светско првенство Нови Сад 

Због Некоректног понашања – одбио да буде резерва, такмичар је поступио супротно одредбама члана 

3. члана 6 и члан 30 правилника о репрезентацији.  

ОДЛУКА:  Узимајући у обзир олакшавајућу околност – такмичио се у другом колу, изриче му се 

дисциплинска мера:  ЈАВНА ОПОМЕНА. 

 

ПЛОВАК – ВЕТЕРАНИ 

Благоје Оташевић, такмичар – светско првенство у Чешкој 

Због Некоректног понашања – одбио да буде резерва, такмичар је поступио супротно одредбама члана 

3. члана 6 и члана 30 правилника о репрезентацији.  

ОДЛУКА:  Узимајући у обзир олакшавајућу околност – такмичио се у другом колу, изриче му се 

дисциплинска мера: ЈАВНА ОПОМЕНА. 

 

ПЛОВАК – МЛАДИ У 23 

 светско првенство у Португалу 

По пријави против Зорана Панића – тренера и Миланчета Виријевића - селектора  

Због НЕПРОФЕСИОНАЛНОГ понашања – и директне кривице за лошији пласман од могућег у том тренутку  

ОДЛУКА: 

1. Због недоличног понашања и неизвршавања одређених задатака, а због немогућности тачног 

утврђивања директне одговорности за лошији пласман екипе од очекиваног,  на основу члана 

23.2 Зорану Панићу – тренеру, изриче се дисциплинска мера: ПОСЛЕДЊА ОПОМЕНА. 
 

2. Није се могла утврдити лична одговорност селектора за лошији пласман екипе од очекиваног. 

Међутим због толерисања недоличног понашања и неизвршавања одређених задатака од стране 

тренера,  где селектор није ништа предузео - на основу члана 23.2  

Миланчету Виријевићу – селектору, изриче се дисциплинска мера: ОПОМЕНА 

 

УПРАВНИ ОДБОР ССРС 

 




