ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ КАЈАКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
ИЗМЕЂУ ДВЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
19.03.2017. – 17.03.2018. 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 седам седница
Управног одбора и више састанака комисија Савеза.
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
Савез је током 2017. године са МОС-ом потписао уговор који се односи на
реализацију редовног програма, програма за огранизацију кампова за
перспективне спортисте и два програма за огранизацију међународних
такмичења од значаја за Републику Србију која су се односила на Светски
куп за сениоре и Европско првенство за јуниоре и сениоре до 23. године.
Сва четири програма су у потпуности реализована и средства су оправдана
Министарству у предвиђеним роковима.
Основни буџет за реализацију редовног програма захваљујући раду Савеза
и резултатима (освојене медаље на ЕП-у и СП-у) увећан је за 9 милиона
динара која су наменски добијена за куповину чамаца. После успеха на ЕП-у
и пријема у Влади РС, Министар Вања Удовичић одборио је куповину
групних чамаца у вредности од 3 милиона динара. Након успеха на СП и
пријема код председника Републике Александара Вучића одборено је
додатних 6 милиона динара за набавку једноседа. При томе је обећана
помоћ државе на реализацији пројекта регатног центра за кајакаше који
представља и највећи проблем приликом реализације тренинга у летњем

периоду.
ОЛИМПИЈСКИ КОМИТЕТ СРБИЈЕ
У постолимпијској години успостављен је нови програм Олимпијског
комитета Србије „програм Токио 2020“. Циљ овог програма је да се кроз
финансирање индивидуалних годишњих категорисаних посада обезбеде
оптимални услови за континуитет у остваривању врхунских спортских
резултата наших такмичара на највећим спортским догађајима, уз посебан
фокус на достизање максималних резултата на играма у Токију.
Применом раније утемељеног концепта директног финансирања,
спортиста који су на основу остварених спортских резултата распоређени
у једну од хијерархијских категорија програма „Токио 2020“ обезбеђено је
да реализују своје програмске активности користећи опредељења средства
према усвојеним индивидуалним плановима.
Савез је уз помоћ ОКС-а настојао да реализацијом програма „Токио 2020“
обезбеди свим учесницима најбоље могуће услове како за припрему тако и
наступ на тамичењима.
У 2017. години кроз Олимпијски програм „Токио 2020“ финансирано је 18
спортиста.
У 2017. години кроз Развојни програм финансирано је двоје младих и
перспективних спортиста који су по критеријумским условима ОКС-а
сврстани у прву категорију. За ову сврху ОКС је издвојио сопствена
средства за категорисане спортисте.
За најуспешније спортисте у 2017. години од стране Олимпијског комитета
Србије на традиционалној свечаности одржаној у свечаној сали Скупштне
Републике Србије, проглашени су Марко Томићевић и Миленко Зорић.
Њихов тренер Урош Павловић нашао се у најужем кругу за освајање титуле
најбољег тренер у 2017.години.
Председник Савеза Мирко Нишовић изабран је на изборној Скупштини
Олимпијског комитета Србије у Извршни одбор, у четвртом мандату, у

континуитету са највећим бројем гласова делегата Скупштине. Селектор
за спринт Бора Сибинкић постао је члан програмске комисије Олимпијског
комитета.
Репрезетнација Србије била је учесник олимпијског тима који је наступао
на ЕЈОФ-у у Мађарској.
СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Савез има одличну сарадњу са спортским савезом Србије, чија
рачуноводствена агенција је задужена за књиговодство Савеза. На изборној
Скупштини ССС, спортискиња Милица Старовић
изабрана је за
потпредседика Управног одбора Спортског савеза Србије.
ПАРАОЛИМПИЈСКИ КОМИТЕТ СРБИЈЕ
Савез је током 2017. године имао сарадњу са Параолимпијским комитетом
Србије, за помоћ у суфинансирању спортиста Арсена Арсеновића и Вука
Радовановића за део припрема за одлазак на СП у Рачице.
Крајем прошле године Управни одбор Савеза донео је одлуку да подржи
идеју за оснивање Паракајакашког
савеза Србије. Замисао је да
Паракајакашки савез Србије по оснивању буде члан Параолимпијског
комитета Србије и као такав уђе у систем редовног финансирања ПОКС-а.
На тај начин би се и Законски решио статус паракајака у Србији, с озбиром
да је све време био недефинисан, а паракајаши би добили третман какав
заслужују особе са инвалидитетом у оквиру надлежности ПОКС-а.
Процедура за оснивање савеза је у току.
АНТИДОПИНГ АГЕНЦИЈА
Сарадња са антидопинг агенцијом Републике Србије настављена је у 2017.
години. Обављене су редовне годишње допинг контроле на националним
такмичењима, на мирним водама. Такође у сарадњи са антидопинг
агнеције вршене су контроле на међун Посебан третман имали су
„олимпијци“ који су више пута у току године тестирани. Значајан акценат
стављен је и на едукацију спортиста кроз обавезна предавања која

Антидопинг агенција реализује. У сарадњи са АДАС-ом у 2017. години
вршена је едукација тренерског кадра кроз стручни семинар.
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ
Обавезни здравствени прегледи за стипендисте Министарства омладине и
спорта обављена су два пута годишње, по Закону. Осим обавезног
здравственог прегледа спортиста стипендиста Савез је финансирао
прегледе спортиста репрезентативаца који нису стипендисти, а који су
морали због здравствених проблема користити услуге републичког Завода
за спорт.
САРАДЊА СА СВЕТСКОМ КАЈАКАШКОМ ФЕДЕРАЦИЈОМ И ЕВРОПСКОМ
КАЈАКАШКОМ АСОЦИЈАЦИЈОМ
Николина Мијушковишћ и Николина Милић (Марина Прогар) заједно са
тренером Јованом Бандином, били су учесници развојног прогама кампа у
организацији Светске кајакашке федерације, током 2017. године, у
дисциплини кану за жене. Камп је послужио као припрема за учешће на
Светским куповима и Европском првенству.
Кристина Петровић (КК Гусар), била је учесница кампа када је у питању
програм ИЦФ за женски слалом.
Савез је имао представнике на конгресу ЕКА у Букурешту.
У сарадњи са ИЦФ-ом Савез је органиозовао први пут у својој историји и то
веома успешно светски куп за сениоре.
У сарадњи са ЕКА успешно је организовано Европско првенство за јуниоре
и сениоре до 23. године.
Јована Станојевић судија ИЦФ-а изабрана је за члана одбора за мирне воде
Европске кану асоцијације.
РЕЗУЛТАТИ
Позитиван тренд и висок ниво резултата које кајакаши постижу на
међународној сцени, у протеклим сезонама, настављен је и у 2017. години.

Највеће остварење међу резултатима је златна медаља посаде Марко
Томићевић, Миленко Зорић у дисциплини к-2 1000м на СП у Рачицама.
Од резултатских остварења у 2017. години када су у питању мирне воде
издвајамо још две медаље на СП у Чешкој: сребно Марка Новаковића и
Небојше Грујића у к-2 200м и бронзу Милице Старовић у дисциплини к-1
200м. На ЕП у Пловдиву, освојене су три медаље: сребрна Марка
Томићевића и Миленка Зорићу у к-2 1000м, сребна медаља Дејана Пајића и
Ервина Холперта у к-2 500м и бронзана медаља Марка Драгосављевића у к1 200м. Овојена је и медаља на светком купу у Београду, бронзаног сјаја за
четверац у сасатаву: Молдован, Старовић, Бедеч, Молдован.
Кајакашки подмладак блистао је током 2017-те. Рекордан број медаља, чак
9 (4 злата-Достанић у к-1 500м, Мијушковић у ц-1 200м, Мијушковић,
Милић у ц-2 200м и Марко Драгосављевић у к-1 200м, 1 сребро, 5 бронзи)
освојили су јуниори и млађи сениори на ЕШ-у Београду чиме је исписана на
најлепши могући начин још једна страница историје кајакашког спорта у
нашој земљи. На СП у Румунији освојене су 4 медаље (два злата:
Мијушковић у ц-1 200 и ц-2 200м, сребро и бронза). Да би на најлепши
могући начин била заокружена више него успешна година у млађим
категоријама побринули су се кадети и јуниори који су освојили 4 медаља
на „олимпијским надама“ такмичењу у Чешкој (две златне медаље: Бојан
Зделар у к-1 500м и к-1 200м, сребро и бронза)
Када су у питању дивље воде, дисциплине спут и слалом, и даље је
непоромењено стање у погледу напретка у резултатима. Направљен је
мали помак у спусту који је нажалост неолимпијска дисциплина. Желели
би смо да видимо напредак у слалому којег нема, а реч је о олимпијској
дисциплини. Савез озбиљна средства улаже и усмерава ка такмичарима на
дивљим водама што се тиче опреме, припрема и свега што је у његовој
могућности и очекује од клубова много више ангажовања и улагања на
самом терену и раду са такмичарима.
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, првенство државе за све категорије у спринту,
спусту и слалому, првенство државе на 5км у спринт , првенство државе на
ергометрима, Првенство државе у мини и пионирској лиги Србије у
спирнту, 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.
У 2017. години број регистрованих тамичара у Савезу прешао је цифру од
1600 а екипно и појединачно првенство државе за све категорије оборило
је рекорд по броју учесника (преко 650 спортиста).
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, и специјализовану видео
презентацију, Савез се на најбољи начин промовисао љубитељима спорта у
Србији. Министар Омладине и спорта Вања Удовичић и сам је узео учешће
у промоцији нашег спорта, обилаком штанда и демонтрацијом веслања на
ергометрима, уз дружење са спортистима.
Интезивирана је промоција кајакашког спорта кроз друштвене мреже
(Фејсбук, Твитер, Инстаграм, Ју тјуб) и сајт савеза. Јавности су доступне 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 тамичења
која је огранизовао на Ади Циганлији-Светски куп за сениоре (који је био
уживо преношен преко националне РТС телевизије)
На почетку ове године одржана је и традиционална манифестација „Дан
кајака“ где су јавности презентирани успеси кајакаша током 2017. године и
где су награђени најспешнији спортисти, тренери и клубови. Од званица
предсендик ОКС-а и ПОКС-а учествовали су у церемонији доделе признања.
ОПРЕМА
Највећу набавку у историји свог постојања када је у питању опрема, Савез је
имао током прошле и почетом ове године и то кроз куповину: 6 групних
чамаца за спринт (4 двоседа и два четверца), 21 чамца (2 кану једноклек,
један кану двоклек, чамац за паракајак и 17 једноседа), 8 чамаца за
потребе репрезентативаца у дисциплни спуст (уз комплетну пратећу
опрему), 2 чамца са веслима за потребе репрезентативаца у слалому, 20
ергометара (тренажера). За набавку опреме издвојена је скоро једна
трећина буџета а све с циљем омогућавања што бољих услова за развој
кајакашког спорта. Овим набавкама кајакаши су добили врхунску и
најсавременију опрему за тренинг и такмичење. Министар Вања Удовичић
свечано је извршио примопредају чамаца и ергометара у просторијама
Савеза.
ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЈЕКТИ
Конкретни помаци су направљени након састанка представника локалне
самоуправе у Бачкој Паланци и представника МОС-а. Договор је
конкретизован- изградња регатног центра у Бачкој Паланци од државног
интереса за кајакашки спорт. Вредност инвестиције саме стазе је 5
милиона евра. Рок завршетка изградње овог пројекта је 2020.година. У
току је добијање грађевинских дозвола и израда пројетка од стране

локалне самоуправе у Бачкој Паланци.
На иницијативу кајакашких клубова Студеница и Ибар покренута је идеја о
изградњи савремене стазе за спуст и слалом на Буку Грмчић. Уз подршку
Кајакашког савеза Србије и иницијативу Града Краљева, обављени су
разговори са представницима МОС-а у вези овог пројекта. Добијена је
подршка да дивље воде коначно добију стазу у нашој земљи чиме би се на
најбољи могући начин стоворили услови за напредак и развој. Основни
пројекат идејног решења стазе је готов.
На ицијативу кајакашког радника Хариса Харчиновића покренут је
пројекат изгадње кајакашке стазе за спуст у Новом Пазару. Локална управа
је подржала ову иницијативу, а Савез је активно учестовао у помоћи при
реализацији и контактима са Министарством омладине и спорта.
Пројекат јавно приватног партнерства, а све у склопу изградње Београда на
води и решавања дугогодишњег проблема реке Топчидер и чукаричког
рукавца са изградњом нове савремене марине, решиће проблем слалом
стазе у држави. Урбанистички пројекат који носи радни назив „ Арена“ је
готов. Ангажовани су стручњаци из Прага који су радили пројекте за
слалом стазе у Бразилу и Јапану, да направе идејно решење за стазу која би
се налазила на Ади Циганлији. Површина објекта заузима 6 хектара, а сама
стаза ће имати све карактеристике олимпијских стаза (400м) , са
најзахтевнијим карактеристикама од слалома до рафтинга. Предрачунска
вредност пројекта је 4 милиона евра.
ЕДУКАЦИЈА
Савез је организово крајем прошле године стручни 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 2017. години обавио
едукацију за тренере који су исказали жељу за добијањем одговарајуће

лиценце.
Истовремено ради се на унапређењу судијског кадра па је у том смислу
почетком ове године организован стручни семинар за судије на дивљим
водама.
ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО
У 2017. години у чланство Савеза примљени су Кајак клуб Сомбор из
Сомбора и Кајак клуб Весло из Костолца. Савез је, у оквиру својих
могућности, потпомогао новоосноване клубове одговарајућом опремом.
ПРАВНИ АКТИ
Савез у складу са Законом о спорту, прати трендове које диктира ресорно
Министаство. Сва спортска правила била су на јавној расправи а у току је
усклађивање Правилника савеза са новим Правилницима Министарства
омладине и спорта.
Спортска инспекција МОС-а извршила је инспекцијски надзор над Савезом
крајем прошле године. Кајакашки савез Србије је био први грански савез
кога је контролисала инспекција по новим спортским правилима МОС-а и
која га је оценила највећом оценом. Добијено Решење о утврђивању
испуњености услова за обављање спортских активности и делатности у
рекордном року, само је потврда доброг и законски утемељеног рада у
Савезу.
СПОНЗОРСТВО
Напоран рад, труд и одличне резултате на светском нивоу наших
спортиста препознала је ОТП банка. ОТП банка Србија, као подружница
ОТП групе која је одлучујући актер на банкарском тржишту централне и
југоисточне Европе, својим друштвено-ангажованим пословањем идеалан
је партнер Кајакашком савезу Србије у континуитету већ другу годину.

