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ПРЕДМЕТ: ОБАВЕШТЕЊЕ   

Поштовани,                                                                                                                                                                                                             

пошто је Савез бућакароша Србије у Статуту, објављеном на сајту АПР, навео шифру делатности  93.1 - 

спортска делатност (9319) која обухвата спортске, забавне и рекреативне делатности (рад спортских објеката, 

активности спортских екипа или клубова и остале непоменуте активности у вези са организовањем, 

промоцијом и управљањем спортским приредбама), и на медијима најавили организавање тзв. "Светског 

првенства у лову сома бућком" обавештавамо све да на основу прегледа матичне евиденције  и наше 

документације Савеза утврдили смо:                                                                                                                                                                                                      

1.  да Савез рекраеативног и спортског риболова  - Савез бућкароша Србије није члан САВЕЗА СПОРТСКИХ  

РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ, надлежног националног Савеза, за грану спорта - спортски риболов.                                                                    

2.  да нема спортске активности, утврђене спортским правилима Савеза.                                                                                                  

3.  да нема право организовања тзв. "Светског првенства у лову сома бућком" које је са њихове стране 

најављено за период од 30. јуна до 6. јула у  Новом Саду, Кањижи и Малом Зворнику.  

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

ЧЛАНСТВО У САВЕЗУ 

Савез рекреативног и спортског риболова " СРПСКИ САВЕЗ БУЋКАРОША" није члан САВЕЗА СПОРТСКИХ 

РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ и никада није поднео захтев за пријем у чланство Савеза спортких риболоваца 

Србије, нити се налази у евиденцији и књизи чланова.                                                                                                                                                   

                                                                                                   ***                                                                                   

НАДЛЕЖНИ НАЦИОНАЛНИ ГРАНСКИ САВЕЗ 

На основу члана 99. Закона о спорту:  Надлежни национални грански спортски савез јесте највиши облик 

удруживања у Републици Србији у одговарајућој грани спорта.                                                                                                                                                              

Надлежни национални грански спортски савез има искључиву улогу у одређеној грани спорта за 

репрезентовање националног спорта на међународним такмичењима и у међународним спортским савезима, 

организовање и вођење националних спортских такмичења и уређење обављања спортских активности и 

делатности путем спортских правила.                                                                                                                                                                         

Само један спортски савез може да стекне статус надлежног националног гранског спортског савеза у једној 

грани спорта, осим у случају спорта особа са инвалидитетом. 

 



 

САВЕЗ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ је надлежни национални Савез за спортску грану:                     

Спортски риболов, на основу ПРАВИЛНИКА о надлежним националним спортским савезима за спортске 

гране и области спорта у републици Србији  ( Сл.гласник РС, бр. 95 од 30.11.2016, 45 од 13.06.2018,.чл. 2 -  

(33) Спортски риболов - Савез спортских риболоваца Србије) 

МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

Светска организација слатководног риболова ФИПСед и Светска конфедерација  свих риболовних 

интернационалних организација ЦИПС у класификацији својих дисциплина немају дисциплину (Clonck fishing) 

- лов сома бућком. 

*** 

Интернатионална конфедерација  Ц.И.П.С је састављена од интернационалних федерација:                                 

*ФИПСед - слатководни риболов (Тhe International Fresh Water Sport Fishing Federation (FIPS-ed),                                  

*ФИПС  Mouche - риболов мушицом (Тhe International Fly Sport Fishing Federation (FIPS-Mouche),                                           

*ФИПС м - морски риболов (Тhe International Sea Sport Fishing Federation (FIPS-M).                                                                           

и придруженог члана                                                                                                                                                                                             

* Кастинг - спортски риболов (The International Casting Sport Fishing Federation (ICSF)  

ФИПСед има следеће дисциплине спортског риболова:                                                                                                                                      

Coarse fishing - дисциплина пловак  у категоријама: даме, сениори, мастерси, ветерани, хендикепирани, кадети, јуниори У20 , 

јуниори У25 ); Feeder fishing - дисциплина фидер; Carp fishing - шарански риболов; Trouth with natural baits - риболов пастрмке 

на природни мамац; Carnivorous artifical bait boat angling - риболов грабљивица – са брода; Cornivorousw artifical bait shore 

angling - риболов грабљивица – са обале; Black bass fishing - Блек бас; Ice fishing - Риболов на леду; 

Савез спортских риболоваца Србије има сертификат о чланству у овим Међународним организацијама и  

једини може организовати Европска и Светска првенства на територији Србије.          

Не постоји у класификацији спортских дисциплина ових Међународних организација  дисциплина "БУЋКА" 

или "БУЋКАРЕЊЕ" и не постоји у међународном календару такмичења за 2019 годину ово Светско  

првенство. 

У скоро свим земљама у свету је овакав начин риболова - БУЋКОМ забрањен или се води као привредни 

риболов тј. неспортски. 

СПОРТСКЕ ГРАНЕ И СПОРТСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ 

      *** 

На основу ПРАВИЛНИКА о спортским гранама и областима спорта у Републици Србије и спортским 

дисциплинама у оквиру спортских грана у области спорта (Сл.гласник РС бр. 51 од 4. јуна 2016, 95 од 30. 

новембра 2016, 59 од 16. јуна 2017, 84 од 20. септембра 2017, 44 од 8. јуна 2018,   

(51) Спортски риболов, обухвата следеће спортске дисциплине: 

– дисциплине (појединачно, екипно): Coarse fishing/пловак; Feeder/фидер; Carp/шарански риболов; Trouth 

with natural baits/риболов пастрмке на природни мамац; Carnivorous artifical bait boat angling/риболов 

грабљивица – брод; Cornivorousw artifical bait shore angling/риболов грабљивица – обала; Black bass, Fly 

fishing/мушичарење;                                                                                                                                                                                                       

То значи у Србији у оквиру  спортске гране у  области спорта  - спортски риболов не постоји дисциплина . 

"БУЋКА" или "БУЋКАРЕЊЕ" (Clonck fishing) 

*** 



 

СПОРТСКА ПРАВИЛА 

На основу члана 3. Закона о спорту, одређени појмови се користе у Закону                                                                                                                             
19) надлежни национални грански спортски савез јесте онај национални грански спортски савез који уређује путем спортских правила обављање спортских 

активности и спортских делатности у одређеној грани спорта, у складу са овим законом; )                                                                                                                                                  

20) надлежни међународни спортски савез јесте међународни спортски савез који је члан или који је признат од стране Међународног олимпијског 

комитета и Међународног параолимпијског комитета када су у питању спортови особа са инвалидитетом, односно међународни спортски савез који је на 

светском нивоу надлежан за одређену грану или област спорта и у који је учлањен надлежни национални спортски савез;                                                                                                                                           

28) спортска правила јесу правила утврђена општим актима надлежних националних спортских савеза, којима се уређује обављање спортских активности и 

делатности и остваривање утврђених спортских циљева;                                                                                                                                                                                                             

На основу члана 6. Закона о спорту: Надлежни национални спортски савези усаглашавају своја спортска правила 

са спортским правилима надлежног међународног спортског савеза, а у случају да нису усаглашена или да 

надлежни национални спортски савез није донео одговарајућа спортска правила, непосредно се примењују 

спортска правила надлежног међународног спортског савеза, осим ако нису у складу са овим законом.  

На основу члана 100. Закона о спорту: Надлежни национални грански спортски савез утврђује спортска 

правила у одговарајућој грани спорта, а у складу са законом и спортским правилима надлежног међународног 

спортског савеза.                                                                                                                                                                                                    

Спортским правилима из става 1. овог члана утврђују се:                                                                                                                           
1)систем, пропозиције, правила и календар такмичења, укључујући и одређивање аматерских и професионалних спортских такмичења и лига;                                           

2) правила за организовање спортских такмичења;3) услови и критеријуми за учешће на спортским такмичењима и поступак утврђивања њихове 

испуњености, укључујући и услове за наступ страних спортиста и спортиста који наступају за стране репрезентације; 4) услови и критеријуми за учешће 

на националном лигашком спортском такмичењу, односно професионалном спортском такмичењу и поступак утврђивања њихове испуњености 

(дозвола за сезону); 5) начин и поступак регистровања уговора између спортисте, односно спортског стручњака и спортске организације и опште 

(минималне) услове за закључење уговора између спортисте, односно спортског стручњака и спортске организације; 6) услови за организовање и 

учешће спортских организација у такмичењима за подручје више држава или више региона различитих држава; 7) услови и начин регистровања 

спортиста и спортских стручњака за спортску организацију, укључујући и регистровање страних спортиста и спортских стручњака; 8) мере за спречавање 

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

9)медицинска заштита спортиста; 10) дисциплински поступак и дисциплинске казне; 11) статус спортиста и спортских стручњака и преласци спортиста и 

спортских стручњака у домаће и иностране спортске организације, укључујући трансфере и уступање спортиста између спортских организација; 12) 

услови за вршење посредовања у преласцима спортиста и спортских стручњака из једне у другу спортску организацију; 13)статус спортских судија, 

суђење на такмичењима, надзор над суђењем и статус и надлежности других службених лица на спортским такмичењима; 14) обављање стручног рада 

у спортским организацијама; 15)друга питања утврђена законом и спортским правилима надлежног међународног спортског савеза. 

САВЕЗ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ у оквиру СПОРТСКИХ ПРАВИЛА, нема такмичења у овој дисциплини, 

нити је ова дисциплина у класификацији риболовних дисциплина у међународним организацијама.                                                                                                                             

На основу члана 2. Правилника о ближим условима за обављање спортских активности и спортских делатности 

("Службени гласник РС", број 42 од 4. маја 2017, где се утврђују ближи услови за обављање спортских активности 

и спортских делатности од стране спортских организација, спортских друштава, гранских спортских савеза, 

територијалних спортских савеза, стручних и других удружења и савеза у области спорта (у даљем тексту 

организације у области спорта), утврђује се да Организације у области спорта могу обављати спортске активности 

и спортске делатности уколико у складу са Законом, спортским правилима и овим Правилником морају да имају: 
1) учлањене или уговором ангажоване спортисте; 2) ангажоване спортске стручњаке у зависности од врсте делатности; 3) обезбеђен одговарајући простор, 

односно спортске објекте и спортску опрему; 4) одговарајућу унутрашњу организацију и финансијска средства, ако учествује у спортским такмичењима; 5) 

осигурану безбедност спортиста и других учесника при обављању спортских активности и делатности;                                                                                                                                                                                     

На основу члана 35. Закона о спорту: Спортска организација може обављати спортске активности и спортске 

делатности ако, у складу са овим законом и спортским правилима, има: 1)учлањене или уговором ангажоване спортисте; 2) 

ангажоване спортске стручњаке у зависности од врсте делатности; 3) обезбеђен одговарајући простор, односно спортске објекте и спортску опрему; 4) 

одговарајућу унутрашњу организацију и финансијска средства, ако учествује у спортским такмичењима; 5)осигурану безбедност спортиста и других 

учесника при обављању спортских активности и делатности; 6)одговарајући број животиња у спорту у којем учествују животиње. 

Савез рекреативног и спортског риболова " СРПСКИ САВЕЗ БУЋКАРОША" не испуњава ближе услове за 

обављање спортских активности и спортских делатности, јер нема лиценциране (регистроване) спортисте, 

нема лиценциране (регистроване) и ангажоване спортске стручњаке 

 



 

ОРГАНИЗАЦИЈА МЕЂУНАРОДНИХ ТАКМИЧЕЊА 

На основу члана 162, Закона о спорту:  Организација у области спорта може се кандидовати за организовање 

великог међународног спортског такмичења на територији Републике Србије под условом да пре подношења 

кандидатуре: 1) образује иницијативни одбор за припрему кандидатуре; 2) припреми пројекат, односно студију о организовању и финансирању 

такмичења, која обавезно садржи материјално-техничке, финансијске, организационе и стручно-кадровске елементе за организацију; 3)прибави 

мишљење Олимпијског комитета Србије, односно Параолимпијског комитета Србије, када су у питању олимпијски, односно параолимпијски спортови и 

надлежног националног гранског спортског савеза у олимпијском спорту, односно параолимпијском спорту; 4) прибави мишљење Спортског савеза 

Србије и надлежног националног гранског спортског савеза у неолимпијском спорту; 5) прибави мишљење надлежног органа јединице локалне 

самоуправе на чијој територији се организује такмичење и територијалног спортског савеза јединице локалне самоуправе; 6) прибави сагласност Владе 

за велика међународна спортска такмичења из члана 163. тач. 1), 2), 3), 4) и 6) овог закона, односно сагласност Министарства за друга велика 

међународна спортска такмичења. 

Ми знамо да ова процедура није испоштована, јер од надлежног савеза, Савеза спортских риболоваца Србије 

није добијена сагласност, а добијен је негативан одговор од стране Спортског савеза Србије  а после дописа 

који смо ми послали (прилог) 

На основу члана 165 Закона о спорту                                                                                                                                                           

Спортске организације, спортске екипе и спортисти могу учествовати на међународним спортским 

приредбама само уз претходну сагласност надлежног националног гранског спортског савеза.                                                         

Надлежни национални грански спортски савез може да одбије давање сагласности из става 1. овог члана ако 

би учешће спортске организације, односно спортске екипе или спортиста на међународним спортским 

приредбама, штетило интересу и угледу Републике Србије. 

Тражимо инспекцијски надзор за Савез рекреативног и спортског риболова - САВЕЗ БУЋКАРОША СРБИЈЕ 

због непоштовања Закона о спорту, Правилника  о спортским гранама, Правилника о ближим условима за 

обављање спортских активности, Правилника о надлежним националним спортским савезима, у 

поменутим члановима ( 3, 6, 35, 99, 100, 162, 165 а на основу чланова Закона 169, 172, 173, 175. ставови 45); 

49); 50); 51); 52)                                                            

   С поштовањем    

   ___________________ 

   Председник Драган Бошковић 

   Седиште: ССРС у Београду, М.Миловановића 4/1, Огранак ССРС у Крушевцу, Косовска, 35                                                                                                         

  Доставити: 

  Републички спортски инспектор                                                                                                                                                                                             

Савез рекреативног и спортског риболова " Савез бућкароша Србије",                                                                                                                                    

Савез спортских риболоваца Србије                                                                                                                                                                                                

Министарство омладине и спорта,                                                                                                                                                                                                                                                                              

Спортски савез Србије - комисија за врхунски спорт                                                                                                                                                                                                   

Покрајински секретаријат за  спорт и  омладину                                                                                                                                                     

Градски секретаријат за спорт Новог Сада                                                                                                                                                                                 

Члан Градског већа за спорт и омладину Новог Сада Огњен Цвјетићанин                                                                                                      

Општина Кањижа                                                                                                                                                                                                             

Општина Мали Зворник                                                                                                                                                                                                      

Агенција за привредне регистре 

   




