ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ КАЈАКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
ИЗМЕЂУ ДВЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
17.04.2016. – 19.03.2017. године
У периоду између две седнице Скупштине, спроведена је реализација свих програмских
активности и обавеза Савеза на основу одлука са претходне седнице Скупштине, плана и
програма рада и усвојеног Календара такмичења.
У периоду између две седнице Скупштине одржано је 11 седница Управног одбора, више
састанака комисија Савеза.
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
Савез је током 2016. године са МОС-ом потписао уговор који се односи на редовног
програм и програм за огранизацију кампова за перспективне спортисте. Оба програма су у
потпуности реализована и средства оправдана Министарству у предвиђеним роковима.
Правдање буџетских средстава Савеза када је у питању 2014. година проглашено је
најбољим правдањем једног националног гранског Савеза и биће узет као пример добре
праксе за сва будућа правдања нациналних гранских Савеза. Високу оцену када је у питању
правдање средстава МОС-у понели су и извештаји за 2015 и 2016. годину.
Стипендисти и носиоци националних признања Савеза потписали су у 2016. години посебне
уговоре са МОС-ом, тако да, се према новом Закону о спорту и важећим уредбама,
опредељена средстава за стипендије и национална признања, директно уплаћују спортистима
и носиоцима националних признања.
Премијер Србије Александар Вучић је у више наврата, на конференцијама за новинаре и у
телевизијским интервјуима, у јавним наступима, истакао пример успешног рада Савеза и
његовог председника.
ОЛИМПИЈСКИ КОМИТЕТ СРБИЈЕ
У олимпијској години циљ програма „Рио 2016“ је да кроз финансирање индивидуалних
годишњих програма категорисаних спортиста обезбеди оптималне услове за континуитет у

остваривању врхунских спортских резултата наших спортиста на највећим спортским
такмичењима, уз посебан фокус на резултат на Играма у Рију.
Применом раније утемељеног концепта директног финансирања, спортистима који су на
основу остварених спортских резултата били распоређени у једну од хијерархијских
категорија програма РИО 2016 обезбеђено је да реализују своје програмске активности
користећи опредељења средства према усвојеним индивидуалним плановима.
Савез је уз помоћ ОКС-а настојао да реализацијом програма РИО 2016 обезбеди свим
учесницима најбоље могуће услове како за припрему тако и наступ на Играма. За разлику од
претходних година, програм Олимпијског буџета намењен спортистима у 2016. години је
био преполовљен, пре свега због смањења средстава од стране МОС-а тако да је велики део
терета припрема за Игре у Рију поднео Савез из средстава редовног програма.
У 2016. години кроз Олимпијски програм „Рио 2016“ финансирано је 18 спортиста.
У 2016. години кроз Развојни програм финансирано је четворо младих кајакаша који по
критеријумским условима спадају у 2 категорију. За ову свхру ОКС је издвојио сопствена
средства за категорисане спортисте.

ПАРАОЛИМПИЈСКИ КОМИТЕТ СРБИЈЕ
Савез је током 2016. године имао одличну сарадњу са Параолимпијским комитетом Србије,
односно генералним секретаром Бојаном Јаћимовићем, за помоћ у финансирању спортиста
Арсена Арсеновића и Вука Радовановића за одлазак на Светско првенство у Паракајаку
које је одржано у немачком Дуисбургу. To такмичење било је уједно и квалификационо за
одлазак на Параолимпијске игре у Рију. Нажалост, јако је мало фалило за испуњавање норми
па су поменута двојица такмичара, остала без могућности да наступе на ПОИ у Бразилу.

АНТИДОПИНГ АГЕНЦИЈА
Сарадња са антидопинг агенцијом Републике Србије настављена је у 2016. години. Обављене
су редовне годишње допинг контроле на националним такмичењима, на мирним и по први
пут на дивљим водама. Посебан третман имали су „олимпијци“ који су више пута у току

године тестирани. Значајан акценат стављен је и на едукацију спортиста кроз обававезна
предавања која Антидопинг агенција реализује.

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ
Обавезни здравствени прегледи за стипендисте Министарства омладине и спорта обављени
су два пута годишње, по Закону. Осим обавезног здравственог прегледа спортиста
стипендиста (два пута годишње-апил, децембар) Савез је финансирао прегледе спортиста
учесника Олимпијских игара у Рију.
Наш Савез посебно истактнут од стране Републичког завода за спорт као пример Савеза које
је „своје“ спортисте на време прегледао у предвиђеним роковима, пре наступа на
Олимпијским играма у Бразилу.
САРАДЊА СА ИЦФ-ом и ЕКА
Николина Мијушковишћ и Николина Милић (Марина Прогар) заједно са тренером
Јованом Бандином, били су учесници кампа у организацији Светске кајакашке федерације,
током 2016. године. Камп је послужио као припрема за учешће на Светским куповима у
Дуизбуруг и Рачицама као и на Купу за женски кану у Француској.
Дејана Влајић и Огњен Димитријевић (КК Ибар), били су учесници кампа такође у
огранизацији ИЦФ-а који је имао за циљ тренинг обука и унапређење такмичарских
резултата.
Кристина Петровић (КК Гусар), била је учесница кампа када је у питању програм ИЦФ за
женски слалом.
Савез је имао представнике на самиту ИЦФ-а у Диселдорфу, и конгресу ИЦФ-а у Бакуу.
РЕЗУЛТАТИ
Позитиван тренд и висок ниво резултата које кајакаши постижу на међународној сцени, у
протеклим сезонама, настављен је и у 2016. години. Највеће остварење међу резултатима је
наступ наших спортиста на Олимпијским играма и сребрна медаља посаде Марко
Томићевић, Миленко Зорић у дисциплини к-2 1000м. Кајакашки спорт се после 32 године

вратио у олимпијску породицу освајача медаља на највећој спортској приредби. И поред
освојене медаље, УО Савеза је оценио наступ наших спортиста на ОИ као „делимично
успешан“. С тим у вези извршене су промене у стручном штабу, тако да је Савез у нови
циклус припрема за наредне ОИ у Токију ушао са промењеним и подмлађеним стручним
штабом. Промене су уследиле у незгодно време по кајакашки спорт, неколико дана пред
коначну пријаву за ЕШ у Москви и два месеца пре почетка олимпијских игара у Рију,
оставком Мирослава Родића дотадашњег селектора и постављењем вд селектора Боре
Сибинкића.
Од резултатских остварења у 2016. години када су у питању мирне воде издвајамо 5 медаља
на два светска купа у Дуисбургу и Рачицама: три сребрне медаље и две бронзане. После
Олимијских игара, прво такмичење по значају после ОИ био је ЕШ у Москви са кога су се
наши такмичари вратили са три златне медаље и једном бронзаном. Издвајамо успехе у
олимпијским дисциплинама Марка Новаковића и Небојше Грујића у к-2 200м (злато) и
Марка Томићевића и Миленка Зорића у к-2 1000м (бронза) и златне медаље: двоседа
Милица Старовић/Далма Ружичић-Бенедек у к-2 1000м и Кристине Бедеч у к-1 1000м.
Кајакашки подмладак блистао је током 2016-те. Јуниори и млађи сениори вратили су се са
регате из словачких Пјештана са 15 медаља: 5 златних, 6 сребрних и 4 бронзане медаље.
Рекордан број медаља, чак 8 (3 злата-Достанић/Релић у к-2 500м, Мијушковић у ц-1 200м,
Релић у к-1 200м, 2 сребра, 3 бронзе) освојили су јуниори и млађи сениори на ЕШ-у
Пловдиву чиме је исписана на најлепши могући начин још једна страница кајакашког спорта
у нашој земљи. Да би на најлепши могући начин била заокружена више него успешна година
у млађим категоријама побринули су се кадети и јуниори који су освојили 11 медаља на
„олимпијским надама“ такмичењу у Сегедину (пет златних медаља: Марија Достанић у к-1
500м, Николина Мијушковић у ц-1 200м, Николина Мијушковић, Николина Милић у ц2 200м, Бојан Зделар у к-1 200м и к-1 500м, две сребрне и 4 бронзане)
По први пут, када су у питању дивље воде, освојена је медаља на једном великом
међународном такмичењу. Милица Костов и Кристина Петровић биле су бронзане у
спусту у дисциплини ц2 на СП у Бањалуци.
НАЦИОНАЛНА ТАКМИЧЕЊА
Поред врхунских резултата на међународним такмичењима, на свим манифестацијама у
организацији Савеза на националном нивоу, приметан је раст у броју пријава по

такмичењима. Савез је, уз техничку подршку клубова домаћина успешно организовао и
спровео из своје надлежности такмичења: Куп Србије (Београд), Првенство државе за све
категорије у спринту (Бачка Паланка), спусту (Бук Грмчић) и слалому (Бук Грмчић),
Првенство државе на 5км у спринту (Бачка Паланка) , Првенство државе на ергометрима
(Нови Сад), Првенство државе у мини и пионирској лиги Србије у спирнту (Бачка Паланка),
и мини кајак лигу и кајакашку лигу пионира у спринту као и куп млађих категорија у
слалому.
Закључак је да су сва предвиђена такмичења на свим нивоима како мирних тако и дивљих
вода су спроведена према усвојеном Календару такмичења.
Екипно и појединачно првенство Србије за све категорије у кајаку и кануу спринт за 2016.
годину је најбројније такмичење икада организовано, где је број такмичара премашио број од
шестотина спортиста. Новина у односу на претходне године је увођење кајакашке лиге
пионира.

ПРОМОЦИЈА
Савез је промоцију кајака имао већ традиционалним учешћем на Сајму спорта где је велики
број посетилаца показао своје интересовање за наш спорт. Уприличено је дружење са нашим
најбољим репрезентатицима који су имали прилику демонстрирају веслање на кајакашким
тренажерима. Уз адекватно опремљен штанд и промотере Савез се на најбољи начин
промофисао.
Интезивирана је промоција кајакашког спорта кроз друштвене мреже (Фејсбук, Твитер,
Инстаграм, Ју тјуб) и сајт савеза. Јавности су достпуне све битне и најновије информације о
активностима које обавља Савез, као и о свим кајакашким дешавањима која се одвијају у
Србији и иностранству, а организују се под окриљем, уз учешће, или у сарадњи са Савезом.
Интернет страница активно прати текуће програме свих репрезентативних селекција ,
кампове, семинаре итд. Посетиоцима сајта је доступан календар такмичења, састави
репрезентација, резултати регата и такмичења, линкови са видео снимцима трка, директни
преноси такмичења и још много тога.
Савез је имао адекватну медијску промоцију, кроз штампане и електронске медије, а
нарочито је дошао у жижу интересовања у току и након Олимпијских игара у Рио де

Жанеиру.
На крају године одржана је и традиционална манифестација „Дан кајака“ где су јавности
презентирани успеси кајакаша током 2016. године и где су награђени најспешнији
спортисти и клубови.

ОПРЕМА
Највећу набавку када је у питању опрема, Савез је имао кроз куповину мини кајак четвераца.
У циљу омогућавања што бољих услова за развој кајакашког спорта у млађим категоријама
Савез је издвојио средства из редовног програма за набавку 10 мини кајак четвороседа. По
угледу на Кајак кану савез Војводине који је 2015 године набавио четверце за потребе
Војвођанских клубова, Савез је купљене четверце наменио клубовима који територијално
припадају кајакашком савезу Београда, доделио је по један чамац КК Зорка и Кајак кану
савезу Војводине. На тај начин су се стекли услови да се сви клубови у дражави могу
такмичити у млађим категоријама.
Одлука је донета и у складу са новим Законом о спорту где је предвиђено да национални
грански савези морају 15% средстава из редовног програма да намене млађим категоријама.
Савез је издвојио средстава за куповину кану једноклека и весла за најбољег репрезентативца
у кану спринту Страхињу Младежића и куповину опреме за дивље воде (шпиц деке и
кациге).
Возни парк увећан је за приколицу са церадом која одговара са са габартима за транспорт
опреме за теретану, кајакашких тренажера и друге врсте опреме.

ЕДУКАЦИЈА
Веслачки и Кајакашки Савез организовали су заједнички семинар за тренере у кајаку и
кануу. Главни циљ овог програма био је да се тренерима пружи адекватна едукација. Савез
непрестано ради на унапређењу спорта како би проширио базу такмичара, а један од начина
јесте и едукација тренера како би се осигурао константан раст успеха спортиста. На основу
уговора са партнерским акредитованим установама Савез је у 2016. години обавио едукацију
за тренере који су исказали жељу за добијањем одговарајуће лиценце.
ПРАВНИ АКТИ

Савез је у складу са Законом о спорту, ускладио Статут Савеза у предвиђеном року. У току је
усклађивање Правилника савеза са Правилницима Светске кајакашке федерације и Закона о
спорту.
СПОНЗОРСТВО
Напоран рад, труд и одличне резултате на светском нивоу наших спортистља прва је
препознала ОТП банка. ОТП банка Србија, као подружница ОТП групе која је одлучујући
актер на банкарском тржишту централне и југоисточне Европе, својим друштвеноангажованим пословањем идеалан је партнер Кајакашком савезу Србије.

