
 Записник са састанка ЗФК одржаног 01.02.2017. године у Крагујевцу. 
 
На састанку ЗФК присуствовали су: 
 

1. Недељко Ступар, Нишава Ниш 
2. Саша Јаковљевић, Смуђ Пожаревац 
3. Ненад Костадиновић, Енерго тим Београд 
4. Саша Милковић, Еко трофеј, Београд 
5. Бојан Милошевић, Ибар спорт Краљево 
6. Милош Павличевић, МГП Обреновац 
7. Пане Јанковић, Трстеник Трстеник 
8. Драган Бошковић, Чигра Крушевац 
9. Александар Ковачевић, Тамиш Панчево 
10. Душан Билбија, Шумадија Крагујевац 
11. Горан Нешић, Петар Спасојевић Трстеник 
12. Мирослав Митровић, Мрена Параћин 

Присутан је још био и Александар Радовић из клуба Газиводе Зубин Поток, који је 
поднео захтев за чланство у ССРС и ЗФК, почетком године. 
 
Састанку је присуствовао председник ССРС Драган Бошковић, тако да је овај 
састанак био уједно и састанак ЗФК са преседником ССРС. 
 
Дневни ред састанка је био следећи: 
 

1. Организација такмичења у 2017. години. 
2. Конкурс за стазе. 
3. Обавезе клубова око новог статута. 
4. Правилник такмичења. 
5. Светско првенство, Португалија 
6. Светско клупско, Шпанија 
7. Јадранско-подунавски куп. 
8. Разно. 
 

Организација такмичења у 2017. години биће по следећем: 
1. Међу регионално Север и Југ по 2 кола. 
2. Државно – изборно 3 пута по 2 кола. 
3. Куп Србије 2 кола. 
Сви такмичари који буду пријављени за такмичења морају бити лиценцирани и 
пријављени ССРС до датума који је одредио Форум ССРС. 
За куп Србије клубови морају да пошаљу пријаву и уплате котизацију до 
01.09.2017. године. Екипе за куп Србије се пријављују у форми 4 такмичара + 1 
резерва, могу бити комбиноване из више клубова, с тим да из клуба носиоца 
пријаве мора бити најмање два такмичара. С обзиром да још увек нема услова за 
организацију лиге, пласман клубова на купу Србије одређује учешће клубова на 
светском клубском првенству и јадранско-подунавском купу.  
 



 
Конкурс за стазе је расписан и траје од 01.02.2017.године.У оквиру ове тачке 
дневног реда разматрано је на којим стазама би било могуће организовати 
такмичења, а на основу календара такмичења који је усвојен у ССРС за ову годину, 
а у оквиру тога које су могућности клубова да конкуришу за организацију 
такмичења. С обзиром да ће ове године бити два међурегионална такмичења, 
услова које треба да испуне стазе и домаћини, као и због чињенице да су своје 
учешће ове године најавили, осим такмичара из клубова присутних на састанку и 
такмичари из клубова Тимок Зајечар, Морава Чачак, као и три нова клуба која су у 
фази формирања, донета је одлука да следећи клубови конкуришу и то: 
 
1.Међу регионална такмичења Север и Југ: Шумадија Крагујевац-језеро Гружа, 
Нишава Ниш-језеро Бован, Тамиш Панчево-река Тамиш. 
2.Изборно 1. и 2. коло: Каравуково ДТД и НС ДТД 
3.Изборно 3. и 4. коло: у зависности од места одржавања Јадранско-подунавског 
купа  ( Нишава или неки од клубова из Београда )    
4.Изборно 5. и 6. коло: Шумадија Крагујевац-језеро Гружа 
5.Куп Србије: у зависности од места одржавања Јадранско-подунавског купа           
( Нишава или неки од клубова из Београда )     
 
Коначну одлуку о стазама и домаћинима такмичења досноси Форум ССРС. 
 
Новина која је предвиђена новим Законом о спорту је то да сви клубови имају 
обавезу да до 15.02.2017. године усагласе своје статуте са статутом ССРС и исти 
доставе у ССРС како би добили потврду да су чланови ССРС. Клубови који то не 
учине биће брисани из евиденције и неће моћи да постоје као спортска 
организација. Новина у новом статуту је и то да клубови чланови и придружени 
чланови ССРС могу организовати своја такмичења у складу са својим планом, али 
да морају да их пријаве ССРС и да на тим такмичењима мора учествовати 75% 
екипа или такмичара на појединачним такмичењима, чланова ССРС. Обавезе које 
клубови имају око новог статута појаснио је и председник ССРС Драган Бошковић. 
За нове чланови скупштине ССРС из ЗФК изабрани су Пане Јанковић из Трстеника 
и Александар Ковачевић из Панчева, представник ЗФК у Форуму ССРС уместо 
Дејана Тодоровића биће Саша Јаковљевић из Пожаревца. Такође је одређено и да 
се на крају такмичарске сезоне организује скупштина ЗФК на којој ће се бирати 
органи ЗФК. Датум ће бити накнадно одређен. 
 
Такмичарски и судијски правилник за дисциплину пловак и фидер, од ове године 
ће бити одвојени.  
Новина је да ће се такмичења одржавати на стази која је подељена у 4 сектора са по 
9 такмичара. 
Новина код количине мамаца је да ларва за удицу мора бити у мерици за ларву 
(50г) и то је максимална количина ларве. 
Милош Павличевић је поднео предлог у вези бодовања клубова и појединаца, који 
ће бити разматран на Форуму ССРС. 
 



Светско првенство у Португалији биће одржано 24. и 25. Јуна. Оквирна доплата по 
такмичару износи 800Е, сви репрезентативци ће добити путем маил-а обавештење 
о доплати, како би могли да се изјасне о прихватању исте. 
Светско клупско првенство биће одржано у Шпанији 01. и 02. Априла. Рок да се 
направи екипа и пријави је најкасније 30 дана пре почетка, остављена је могућност 
да било који клуб који  саставити екипу може да се пријави.    
Јадранско – подунавски куп биће одржан 16. и 17. Септембра, број екипа који може 
да учествује из Србије је три у формату 3+1. Котизација по екипи износи 250Е. 
Екипе могу бити комбиноване. 
Сви такмичари који буду у саставу било које екипе морају бити лиценцирани. 
Посебан састанак око организације Јадранско – подунавског купа биће одржан 
након одређивања стазе, односно након што се буде знао приближан број 
пријављених екипа које су се пријавиле. Стазе које су у оптицају су Бован, Ћелије, 
ДТД у зависности од броја екипа. 
 
На крају у слободној дискусији, у коју су се укључили сви присутни, постављана су 
питања председнику ССРС у вези разних нејасноћа које су присутни имали, а 
везано за рад ССРС, обавезе клубова, систем такмичења, репрезентације итд. 
Такође дискутовало се и око организације пријатељских купова. Након дуже 
дискусије, одлучено да клубови који буду организовали купове одреде износ 
котизације који они буду сматрали да треба. Пане Јанковић из Трстеника је најавио 
да ће котизација са тог купа ићи као донација за репрезентацију следеће године, 
исто је најавио и Саша Милковић за куп на Ади. 
 
Састанак је завршен 21.00. 
 
Председник ССРС Драган Бошковић                     Председник ЗФК Недељко Ступар 




