СЕКТОР

СПОРТ

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

Олимпијски програм „РИО 2016“

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА

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 предстојећим 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.
Обзиром да је 2016 година олимпијска година Савез ће уз помоћ ОКС-а настојати 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 преполовљен, пре свега због смањења средстава од стране МОС-а тако да ће велики
део терета припрема за Игре у Рију поднети Савез из средстава редовног програма.
КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

У 2016 години кроз Олимпијски програм „Рио 2016“ финансира се 18 спортиста.
На основу достављениих индивидуалних планова категорисаних спортиста реализован је до
сада велики број програмских активности, при чему су опредељена средства утрошена на
следеће намене:





Припреме у земљи (Савез) и иностранству (ОКС)
Лична давања за спортисте и тренере (ОКС)
Набавка суплементата (ОКС-Савез)
Ангажовање особа у окружењу спортиста (психолози, физиотерапеути-ОКС-Савез)

Партнери у пројекту
 Министарство омладине и спорта
 Олимпијски комитет Србије

СЕКТОР

СПОРТ

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

РАЗВОЈНИ ПРОГРАМ

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА

Развојни програм покренут је у пуном капациету у 2016. години, с циљем да се обезбеде
оптимални услови за развој најбољих младих спортиста узраста од 16 до 20. година.
Током 2015. године Развојни програм био је реализован у могућем обиму који је подразумевао
финансирање програмских активности спорстиста који су испуњавали услове за прву категорију
овог програма. Нажалост, нико од наших младих спортиста у прошлој години није испунио
критеријумске услове прве категорије.
КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

У 2016. години кроз Развојни програм биће финансирано четворо младих кајакаша који по
критеријумским условима спадају у 2 категорију. За ову свхру ОКС је из сопствених средстава
издвојио 260.000,00 динара по категорисаном спортисти.
На основу достављениих индивидуалних планова категорисаних спортиста који су предати 6
априла текуће године, опредељена средства биће утрошена на следеће намене:




Припреме у земљи
Набавка суплементата
Трошкови превоза

У Развојни програм на основу резултата у 2015. години „упали“ су: Марија Достанић, Бојан
Миликовић, Страхиња Стефановић и Биљана Релић.

Партнери у пројекту
 Олимпијски комитет Србије

СЕКТОР

СПОРТ

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ РИО 2016

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА

Олимпијске игре у Рију одржавају се од 5. до 21. августа ове године. Кајакашка такмичења су на
програму од 15. до 20. августа. Савез тренутно има пласираних 10 спортиста у седам
дисциплина када су у питању мирне воде. Континенталне доквалификције за Рио одржаће се
18. и 19. маја у немачком Дуисбургу. Спортисти Савеза имају прилику да обезбеде још две
норме у дисциплинама к-1 500м (даме) и ц-1 1000м (мушкарци).
Када је реч о дивљим водама, с обзиром да нико од репезентативаца није испунио
прошлогодишњу норму за наступ на СП у Лондону, сходно томе неће имати прилику да на
доквалификацијама на ЕШ у Л. Микулашу ове сезоне обезбеди норму за Рио.

КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

Процес изградње тима за ОИ одвија се кроз два периода и то: квалификација и активности пре
Игара.
Квалификације-По ИЦФ критеријумима која су усвојена од старне МОК-а Савез је обезбедио
учешће на Играма на СП у Милану (квалификационо такмичење) у седам дисциплина и то у: к-1
200м, к-2 200м, к-1 1000м, к-2 1000 (мушкарци) и к-4 500м и к-2 500м (жене). Савез ће имати
прилику да пријави од постојећих спортиста учесника Игара у Рију и следеће дисциплине к-4
1000м (мушкарци), к-1 500м и к-1 200м (даме).
Активости пре Игара-Савез је ширу поименичну пријаву за учешће спортиста послао
31.марта.Рок за коначну поименичну пријаву је 1. јул 2016. године. У међувремену на
изборним контролама за Рио (Куп Србије и СК у Рачицама) одредиће се састав репрезентације
за наступ у Бразилу. Спортисти морају имати обављене лекарске прегледе до 1. јула. Транспорт
чамаца из Португалије обезбедио је ОКС месец ипо дана пре почетка игара, као и завршне
припреме које ће се реализовати од 4 до 11. августа у Монтеморо о Вељу. Спортисте учеснике
игара у Рију обућиће нови партнер ОКС-а Пољска компанија 4 ф, док комбинезоне за наступ на
играма у Рију дужан је да обезбеди Савез. У овом тренутку 10 спортиста и 4 тренера планирана
су за одлазак на ОИ у Рију.

Партнери у пројекту
 Олимијски комитет Србије
 Министарство омладине и спорта

СЕКТОР

Односи са јавношћу, АДМИНИСТРАЦИЈА

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

СПОНЗОРСКИ УГОВОР

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА

Секретар кајак клуба Таркет из Бачке Паланке Владимир Перак обезбедио је спонзорски уговор
са ОТП-банком који је Савез потписао на годину дана.

КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
Напоран рад, труд и одличне резултате на светском нивоу српских кајакаша прва је
препознала 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.Уговор о спонзорству потписан је
31. марта 2016. године уз пристуство представника медија између председника Савеза Мирка
Нишовића и Ивана Радојчића заменика председника ИО и директора пословног сектора ОТП
банке.

Партнери у пројекту
 ОТП Банка

СЕКТОР

СПОРТ

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

ПАРАОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ РИО 2016

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА

Параолимпијске игре у Рију одржавају се у септембру ове године. Савез се обратио
Параолимпијском комитету Србије за помоћ у финансирању спортиста Арсена Арсеновића и
Вука Радовановића за одлазак на Светско првенство у Паракајаку које се одржава од 17. до 19.
маја 2016.г. у немачком Дуисбургу. To такмичење је уједно и квалификационо за одлазак на
Параолимпијске игре у Рију.
КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
Вук Радовановић (1998) и Арсен Арсеновић (1993) су први пут наступили за репрезентацију
Србије прошле године, на СП у паракајаку у Милану.
Од октобра 2015. године када су почеле припреме за нову сезону, спортисти Арсеновић и
Радовановић, најозбиљније су схватили значај предстојећег такмичења и циљ (одлазак на
Параолимпијске игре) који

су пред собом поставили, тако да се непрекидно налазе у

тренажном процесу (тренирају са кајакашким олимпијцима кад год им то прилике и услови
дозвољавају) који ће трајати све до одласка у Немачку на доквалификације за Параолимпијске
игре у Рију. С озбиром на постигнуте резултате на тренинзима и значајан напредак који су
показали у односу на прошлу годину и резултате које су остварили на дебитанском такмичењу,
очекује се да могу да изборе олимпијску норму и додатна места за Србију у паракајаку, спорту
који ће први пут бити представљен на Играма у Рију.
Савез се обратио ПОКС-у да финансира одлазак двојице паракајакаша (са тренерима) на СП у
паракакајку у Немачку. Трошкови би подразумевали транспорт и смештај за време такмичења.
Смештај у две двокреветне собе (2 такмичара + 2 тренера Урош Павловић и Миленко
Нашагаћин) износио био за три дана боравка 1380,00 евра (115 евра*3 дана*4 особе), док је
повратна авионска карта на реалцији Београд-Диселдорф-Београд око 250 евра (1000,00 евра).
Савез је до прошле године финансирао припреме и учешће на такмичењима спортистима, али
с озбиром на податак да је ове године смањен буџет и да се из средстава редовног програма
морају финасирати припреме наших најбољих Олимпијаца јер су Игре у Рију приоритет, није у
могућности да финансира паракајак.
Партнери у пројекту
 Параолимпијски комитет Србије

СЕКТОР

АДМИНИСТРАЦИЈА

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

УПРАВНИ ОДБОР

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА
Управни Одбор је као орган Савеза у 2016. години одржао 5 седница. Донето је 49 одлука који
су били од интереса за Савез.

КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
Управни одбор је у току прва четири месеца ове године извршавао закључке Скупштине,
Усвојио годишњи Програм рада, доносио и мењао Правилнике и друга општа акта Савеза која
су у његовој надлежности, утврђивао смернице за развој кајакашког спорта на основу предлога
комисија, донео одлуку о висини чланарине, утврдио критеријуме за избор чланова
репрезентације на предлог селектора, утврдио листу спортиста за доделу стипендија, издавао
дозволу за рад спортским стручњацима, давао сагласност члановима и спортистима за
учествовање на међународним спортским приредбама, донео календар такмичења. Управни
одбор је усвојио предлог измена и допуна Статута Савеза и пословника о раду Скупштине, који
су усклађени са Законом о спорту и које треба да усвоји Скупштина Савеза.
Обавезе Управног одбора у наредном периоду биће: усклађивање свих Правилника и
Пословника у складу са новоусвојеним Статутом Савеза и Законом о спорту, да извршава
одлуке и закључке Скупштине, утврди посебне програме бриге о перспективним спортистима,
доносе одлуке о кандидовању на државном нивоу за организовање светских купова за 2017 и
2018 годину, да одлучује о учешћу репрезентација на међународним такмичењима (састав и
руководство), доносе одлуку о пријему у чланство Савеза нових клубова Савеза, разматра
Завршни рачун, финансијске и ревизорске извештаје...

Партнери у пројекту

СЕКТОР

АДМИНИСТРАЦИЈА

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

ТРЕНЕРСКИ СЕМИНАР

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА

Главни циљ пројекта биће да се тренерима пружи едукација путем семинара који води
експерти . 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 наших
спортиста.

КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
У циљу стручног усавршавања тренера, Савез ће организовати семинар са предавањима на
две теме током октобра месеца.
Партнери у пројекту

СЕКТОР

АДМИНИСТРАЦИЈА

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

ЧАМЦИ И ВЕСЛА ЗА ОЛИМПИЈЦЕ

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА

Савез је из редовног програма издвојио средстава за набавку два весла, ротационог седишта и
кану чамца за спортисте који су испунили норму за Олимпијске игре у Рију, односо спортисте
кандидате за одлазак на ОИ. Набављено је и 2 комада весала за „олимпијце“ и једно весло за
кану чамац.
КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
Савез је од најпознатијег произвођача чамаца Нело, купио за потребе најбољег кануисте
Страхиње Младежића најновији модел кануа. Докупљена су и два весла од словачког
произвођача „Јантекс“ за Марка Томићевића и Симу Болтића, док је ротационо седиште
купљено за Дејана Пајића.
Партнери у пројекту
 Министарство омладине и спорта

СЕКТОР

АДМИНИСТРАЦИЈА

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

ОПРЕМА ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВЦЕ НА ДИВЉИМ
ВОДАМА

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА

Циљ набавке спортске опреме је унапређење што бољих услова за такмичарски напредак
репрезентативаца на дивљим водама. Набавка опреме је извршена у складу са исказаним
потребама.
КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
Савез је купио седам комплета сигурносне опреме за репрезентатице у слалому и спусту која
још није испоручена а биће уступљена: Душану Стоиљковићу (КК Гусар), Предрагу Павловићу
(КК Студеница), Мирославу Павловићу (КК Студеница), Богдану Букари (КК Ибар), Павлу
Здравковићу (КК Ибар), Сретену Биљићу (Наутички), Милици Костов (КК Гусар) и Марку
Марјановићу (Дрина).
Партнери у пројекту
 Министарство омладине и спорта

СЕКТОР

АДМИНИСТРАЦИЈА

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

ОПРЕМА ЗА ТЕРЕТАНУ

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА

Циљ набавке опреме за теретану био је постизање што боље физичке форме за припреме
спортиста-Олимпијаца.
КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
Уколико финансијске могућност с озбиром на смањен буџет за редован програм када је у
питању 2016. година, то дозволе, Савез је планирао да докупи неколико справа за теретану коју
користе спортисти који се спремају за ОИ у Рију.
Партнери у пројекту
 Министарство омладине и спорта

СЕКТОР

МЕЂУНАРОДНИ ПРОГРАМ

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

ИЦФ КАМП ЗА КАНУ ЗА ПЕРСПЕКТИВНЕ
СПОРТИСТЕ

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА

Савез је аплицирао за ИЦФ пројекат учешћа на кампу за кану који се одржава у Будимпешти.
Циљ кампа је тренинг обука и унапређење такмичарских резултата.
КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
Николина Мијушковишћ и Николина Милић (Марина Прогар) заједно са тренером Јованом
Бандином, биће учесници кампа у организацији Међународне кајакашке федерације. Камп ће
трајати од 1.маја до 15.јуна и послужиће као припрема за учешће на Светским куповима у
Дуизбуруг и Рачицама као и на Купу за женски Кану у Француској. Учесници кампа имају
обезбеђен бесплатан смештај и исхрану, као и обезбеђено учешће о трошку ИЦФ-а на СП за
јуниоре у Белорусији. Савез је био дужан да покрије трошкове транспорта. О учешћу на СП у
Белорусији одлука тек треба да се донесе.
Партнери у пројекту
 ИЦФ
 Министарство омладине и спорта

СЕКТОР

МЕЂУНАРОДНИ ПРОГРАМ

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

ИЦФ КАМП ЗА СЛАЛОМ ЗА ПЕРСПЕКТИВНЕ
СПОРТИСТЕ

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА

Савез је аплицирао за ИЦФ пројекат учешћа на кампу за слалом. Циљ кампа је тренинг обука и
унапређење такмичарских резултата.
КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
Дејана Влајић и Огњен Димитријевић (КК Ибар), биће

учесници кампа у организацији

Међународне кајакашке федерације. Учесници кампа имају обезбеђен бесплатан смештај и
исхрану, као и обезбеђено учешће о трошку ИЦФ-а на такмичењима током сезоне. Савез је био
дужан да покрије трошкове транспорта.
Партнери у пројекту
 ИЦФ
 Министарство омладине и спорта

СЕКТОР

МЕЂУНАРОДНИ ПРОГРАМ

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

ИЦФ КАМП ЗА СЛАЛОМ ЗА ДАМЕ

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА

Савез је аплицирао за ИЦФ пројекат учешћа на кампу за слалом. Циљ кампа је тренинг обука и
унапређење такмичарских резултата.
КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
Кристина Петровић (КК Гусар), требала би да буде

учесница кампа у организацији

Међународне кајакашке федерације. Учесници кампа имају обезбеђен бесплатан смештај и
исхрану, као и обезбеђено учешће о трошку ИЦФ-а на такмичењима током сезоне. Савез је у
обавези да покрије трошкове транспорта. Одлуку о учешћу у овом пројекту тек треба да
донесе УО Савеза.
Партнери у пројекту
 ИЦФ
 Министарство омладине и спорта

СЕКТОР

АДМИНИСТРАЦИЈА

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

ПРИКОЛИЦА ЗА ЧАМЦЕ

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА

Потребе Савеза узроковане с обзиром на све већу бројност екипе која учествује на
међународним такмичењима, транспорт опреме и реквизита
изискују куповину
специјализоване приколице за транспорт опреме и реквизита.
КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
Одлука о куповини приколице је донета од стране УО, али питање је да ли ће бити средстава за
њену реализацију. Приликолица са церадом одговара са габартима за транспорт опреме за
теретану, кајакашких тренажера и друге врсте опреме.
Партнери у пројекту
 Министарство омладине и спорта

СЕКТОР

АДМИНИСТРАЦИЈА

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

КУПОВИНА МИНИ КАЈАК ЧЕТВЕРАЦА

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА
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 прошле године купио четверце за потребе
Војвођанских клубова, Савез Србије је купљене четверце наменио клубовима који припадају
кајакашком савезу Београда.
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.

КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
Мини кајак четверци су на реверс подељени следећим клубовима: Академском кајак клубу
(Београд), Наутичком клубу (Београд), Кајак клубу Змај (Земун) , Кајак клубу Земун (Земун) ,
Кајак клубу Барајево (Барајево) , Кајак клубу Марина Прогар (Прогар), Кајак клубу Забрежје
(Забрежје), Кајак клубу Зорка (Шабац), Кајак клубу БСК (Борча) и Кајак кану савезу Војводине.
Од ове сезоне у мини кајак лиги Србије, уводи се дисциплина мини кајак четверац на 500м.

Партнери у пројекту
 Министарство омладине и спорта

СЕКТОР

ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПЦИ

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА
У току прва четири месеца текуће године покренут је један дисциплински поступак против
репезентативца Марка Драгосављевића.

КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
Суспензијом са листе стипендиста за 2016 годину репрезентативац Драгосављевић је кажњен
због нарушавања угледа Савеза.

Партнери у пројекту
 Управни одбор Савеза

СЕКТОР

КОМИСИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ ТРЕНЕРА

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

ЛИЦЕНЦИРАЊЕ ТРЕНЕРА

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА
У складу са Законом о спорту и Правилником о лиценцирању тренера, комисија за
лиценцирање тренера вршиће лиценцирање тренера и у 2016.години.

КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
У прва четири месеца текуће године поднет је један захтев за издавање лиценце. Тренер
новосадске Војводине Павле Јованов стекао је звање оперативног тренера са Д лиценцом.

Партнери у пројекту
 Управни одбор Савеза

СЕКТОР

КОМИСИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СУДИЈА

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СУДИЈА

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА
У складу са Законом о спорту и Правилником о номенклатури звања судија, комисија за
лиценцирање судија обавиће и током 2016 године лиценцирање судија Савеза.

КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
За сада није поднет ни један захтев за лиценцирање судија. Полагање судијског испита за
звање нових судија обавиће се током екипног и појединачног првенства државе, наравно
уколико буде заинтересованих лица.

Партнери у пројекту
 Управни одбор Савеза

СЕКТОР

ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ, АДМИНИСТРАЦИЈА

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

САЈАМ СПОРТА

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА

Традиционално, Савез ће и ове године узети учешће на овој манифестацији чији је
циљ да представи сва достигнућа врхунског, школског, рекреативног и универзитетског
спорта.

КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

На Међународном сајму спорта који ће бити одржан на београдском сајму Савез ће се
представити низом едукативних и забавних активности. Посетиоци штанда имаће прилику да
се друже с спортистима, погледају изложбу „Трофеја“, да се фотографишу и опробају на
кајакашким тренажерима.
Партнери у пројекту
 Електронски и писани медији
 Министарство омладине и спорта

СЕКТОР

ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ, АДМИНИСТРАЦИЈА

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА
Савез ће у 2016 години наставити са добро опробаном праксом презентације и популаризације
кајакашког спорта путем друштвених мрежа.

КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
Пратећи већ развијени сервис обавештавања путем социјалних мрежа (Фацебоок, Тwиттер,
Јутјуб, Инстаграм) требало да допринесу квалитетнијем информисању јавности о
дешавањима у кајакашком спорту. Сервиси друштвених мрежа стално се побољшавају, дајући
нове могућности корисницима. Овакве мреже, поред првобитне улоге комуникације, имају и
улогу маркетинга.

Партнери у пројекту
 Министарство омладине и спорта

СЕКТОР

АДМИНИСТРАЦИЈА

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

НАСТАВНО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА

Изградња садржаја Наставног-образовног центра Кајакашког савеза Србије, Кајак-кану савеза
Војводине и Кајакашког клуба "Братство" у склопу објекта кајакашког клуба “Братство“ из
Кањиже требало би да у 2016. години буде завршена.
КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
Општина Кањижа улаже у пројекат 3 милиона динара, тј. 30% укупне инвестиције, и извођење
радова прве фазе је при крају. План завршетка читавог пројекта предвиђен је за средину
августа.

Партнери у пројекту





Министарство омладине и спорта
Кајак кану савез Војводине
Кајакашки клуб Братство Кањижа
Општина Кањижа

СЕКТОР

АДМИНИСТРАЦИЈА, ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ,
КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И
ПРИЗНАЊА, УПРАВНИ ОДБОР

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

ДАН КАЈАКА

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА
Кајакашки савез Србије ће огранизовати свечаност „Дан кајака“ и наградити најбоље у 2016.
години.

КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
Најбољи спортисти, тренери и клубови биће награђени на основу постигнутих резултата у 2016.
години.

Партнери у пројекту
 Министарство омладине и спорта

СЕКТОР

РЕГИСТРАЦИОНА КОМИСИЈА И КОМИСИЈА ЗА
ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО, УПРАВНИ ОДБОР

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

ПРИЈЕМ НОВИХ КЛУБОВА У ЧЛАНСТВО
САВЕЗА

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА
У складу са развојем и популаризацијом кајака, односно отварањем нових кајакашких центара
Савез ће и у 2016. години примати у чланство клубове који буду испуњавали услове
предвиђене Статутом и Правилницима.

КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
У прва четири месеца није било захтева за пријем у чланство нових клубова.
Партнери у пројекту

СЕКТОР

АДМИНИСТРАЦИЈА, ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

ПРЕНОСИ МЕЂУНАРОДНИХ КАЈАКАШКИХ
ДОГАЂАЈА

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА
Сходно пракси популаризације кајака у земљи и доброј сарадњи која у континуитету траје од
2013. године са јавним сервисом „РТС-ом“ током 2016. године Савез ће покушати да обезбеди
преносе са светских Купова у Дуизбургу и Рачицама као и са ЕШ у Москви.

КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

У току су преговори за преносе највећих кајакашких такмичења ове сезоне. РТС има екслузивно
право преноса Олимпијских игара за подручије Србије. Самим тим преносиће и догађаје
везане за кајакашка такмичења на Играма у Рију.
Партнери у пројекту
 Радио телевизија Србије

СЕКТОР

АДМИНИСТРАЦИЈА

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

СПОРТСКА ОПРЕМА

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА
Официјелна спортска опрема у 2016 години биће компанија „Да капо“.

КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

Фирма Да Капо на расписаној јавној набавци добила је посао набавке спортске опреме свих
репрезентативних селекција кајакашког Савеза.
С обзиром на ограничена средства у буџету за 2016. годину Савез ће купити значајно мању
количину опреме.

Партнери у пројекту
 Компанија Да Капо
 Министарство омладине и спорта

СЕКТОР

АДМИНИСТРАЦИЈА, ЗДРАВСТВЕНА
АНТИДОПИНГ КОМИСИЈА

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

ДОПИНГ КОНТРОЛА СПОРТИСТА

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА
Сходно усвојеном Закону о андидопингу национални Савези су у обавези да обаве годишње
минимално две антидопинг контроле које се финансирају из редовног програма.
КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

Антидопинг тестови биће обављени на Куп-у Србије, као и екипном и појединачном првенству
државе за све категорије. По први пут ове године најављене су и антидопинг контроле
спортиста на дивљим водама.

Партнери у пројекту
 Антидопинг агенција Србије
 Министарство омладине и спорта

СЕКТОР

АДМИНИСТРАЦИЈА

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ СПОРТИСТА

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА
У 2016. години, грански национални Савези су дужни да финансирају здравствене прегледе
спортиста-стипендиста.

КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

Осим обавезног здравственог прегледа спортиста стипендиста (два пута годишње-апил,
децембар) Савез ће финансирати прегледе спортиста учесника Олимпијских игара у Рију.
Завод за спорт и медицину спорта РС је база врхунског спорта у коме спортисти обављају
комплетне спортско медицинске прегледе и тестирања с циљем да утичну на просперитет и
резултате спортиста.

Партнери у пројекту
 Републички завод за спорт и медицину спорта
 Министарство омладине и спорта

СЕКТОР

АДМИНИСТРАЦИЈА,

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

СРЕДСТВА ЗА ОПРАВАК СПОРТИСТА

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА
Званични добављач у 2016. години када су у питању средства за опоравак спортиста биће
фирма Протеини си из Словеније. Ова Словеначка компанија по први остварује сарадњу са
савезом преко своје овлашћене филијала у Србији.

КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

Словеначка франшиза Протеини си започела је ове године пословање у Србији. Код овог
добављача могу се наћи додаци исхрани за спортисте разних европских произвођача.
Франшизне продавнице под брендом Протеини.си, поред Словеније и Србије, послују и у
Хрватској, Босни и Херцеговини, Црној Гори и Италији.
Д спорт систем овлашћени дистрибутер овог бренда је набавку суплементације за Савез добио
преко Јавне набавке. Највећи део производа биће набављен за спортисте учеснике програма
РИО 2016, што је делом финансирати ОКС, док је мањи део набавке већ реализован за потребе
спортиста на дивљим водама.

Партнери у пројекту
 Министарство омладине и спорта
 Панспорт
 Олимпијски комитет Србије

СЕКТОР

КОМИСИЈА ЗА ДИВЉЕ ВОДЕ, КОМИСИЈА ЗА
МИРНЕ ВОДЕ, УПРАВНИ ОДБОР

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

КРИТЕРИЈУМИ ЗА УЛАЗАК У РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА
Комисије за дивље и мирне воде су током 2015. године одржале неколико састанака на којима
су донете важне одлуке у погледу струке и развоја кајака и кануу како на мирним тако на
дивљим водама.

КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
Усвојени су критеријуми и норме за улазак у репрезентацију на мирним и дивљим водама.

Партнери у пројекту
 Управни одбор

СЕКТОР

АДМИНИСТАЦИЈА, УПРАВНИ ОДБОР

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

КУПОВИНА КРЕВЕТА ЗА ПОТРЕБЕ
РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦА

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА
С озбиром на смањен буџет од стране МОС-а за редован програм и преполовљен износ буџета
од стране ОКС-а, у ситуацији када Савез мора да сноси трошкове припрема олимпијаца у
земљи, куповина кревета за смештај репрезентативаца у Савезу је била оправдан трошак.

КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

Припреме Олимпијаца које се тренутно реализују на „Ади Циганлији“ у априлу и мају у
ситуацији када им је обебзеђен смештаја у савезу значајно су умањили трошкове које Савез
треба да финансира. Средства се издвајају само за исхрану. Купљено је 10 кревета, а део спрата
у згради Савеза адаптиран је за собе.

Партнери у пројекту
 ОТП Банка

СЕКТОР

АДМИНИСТАЦИЈА, УПРАВНИ ОДБОР

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

ЕЛЕКТРОНСКИ СЕМАФОР ЗА ДИВЉЕ ВОДЕ

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА
Савез је финанасирао израду семафора за електронско мерење за потребе такмичења која се
реализују на дивљим водама.

КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

У договору са Кајак клубом Студеница, која је дужна у наредних годину дана да без накнаде
уступи електронском мерење свим клубовима, средстава су издвојена за израду семафора и
софтвера за прикључивање на постојећи систем.

Партнери у пројекту
 Министарство омладине и спорта

СЕКТОР

АДМИНИСТАЦИЈА, УПРАВНИ ОДБОР

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

ОГРАНИЗАЦИОНИ ОДБОР СК и ЕШ-а

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА
Савез је у 2017. години оганизатор два велика међународна такмичења: Светског купа и
Европског првенства за јуниоре и млађе сениоре.

КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

У сусрет предстојећих манифестација средином 2016 године биће формиран огранизациони
одбори за огранизацију ових такмичења које нас чекају у мају односно јуну 2016. године.

Партнери у пројекту
 Министарство омладине и спорта
 ЈП Ада Циганлија
 Град Београд

СЕКТОР

АДМИНИСТАЦИЈА, УПРАВНИ ОДБОР

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

ОСИГУРАЊЕ СПОРТИСТА ОД ПОВРЕДА

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА
Савез је према новом Закону о спорту у обавези да осигура од последица повреда
категорисане спортисте и тренере.
КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

На основу одлуке Управног одбора прикупљене су понуде од више осигуравајућих кућа (Винер
штедише, Дунав, ДДОР). Најповољнија понуда била је осигуравајуће куће Винер штедише. На
годину дана од последица повреда осиугурано је 24 лица, 20 спортиса: категорисаних као
заслужни и међународног ранга као 4 тренера.

Партнери у пројекту
 Министарство омладине и спорта
 Винер штедише осигурање

СЕКТОР

АДМИНИСТАЦИЈА, УПРАВНИ ОДБОР

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

УПИСИВАЊЕ ОБЈЕТКА У ПЛАН ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА
Веслачки и кајакашк Савез уложили су примедбе на планирана решења предвиђена нацртом
плана детаљне регулације Ада Циганлија у којима није било сагласно постојеће стање
наведених објеката. После Јавне расправе у градској Скупштини примедбе су усвојене.

КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

Нацртом детаљног плана регулације Аде Циганлије веслачи и кајакашки објекти нису постојали
већ „Ресторан Језеро као угоститељски објекат са пратећим угоститељско туристичким
садржајима и хангаром за одлагање кајака“. Веслачки и кајакашки Савез су детаљно у
заједничкој примедби описали фактичко стање: Спортски комплекс који се састоји из два
хангара (за веслање и кајак), санитарног блока са свлачионицама, просторијама у којима се
обавља делатност и која су седиште оба национална Савеза“. Предложено је да се јасно
назначи фактичко стање односно постојање Национално кајакашко веслачког центра, односно
Веслачког и Кајакашког савеза Србије одвојено од угоститељске делатности ресторана Језеро.
Примедбе су усвојене на седници Скупштине града која је одржана 31. марта 2016. године.

Партнери у пројекту
 Град Београд

