СЕКТОР

СПОРТ

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

Олимпијски програм „РИО 2016“

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА

У предолимпијској години циљ програма „Рио 2016“ био је да кроз финансирање
индивидуалних годишњих програма категорисаних спортиста обезбеди оптималне услове за
даљи 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 2015 година уједно и година у којој су одвијана квалификациона такмичења за
наступ на Олимпијским играма у Рију, 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 квалификационом такмичењу.
Као и током претходних година, учесничке листе спортиста и тимова у програму су ажуриране
сходно њиховим спортским резултатима у тогу године.
КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

У 2015 години кроз Олимпијски програм „Рио 2016“ финансирано је 20 спортиста.
На основу достављениих индивидуалних планова категорисаних спортиста реализован је
велики број програмских активности, при чему су опредељена средства утрошена на следеће
намене:







Припреме у земљи и иностранству
Лична давања за спортисте и тренере
Транспосрт и набавка опреме
Здравствена нега и заштита
Набавка суплементата
Ангажовање особа у окружењу спортиста (психолози, физиотерапеути)

Партнери у пројекту





Министарство омладине и спорта
Олимпијски комитет Србије
Завод за спорт и медицину спорта
Антидопинг агенција

СЕКТОР

МЕЂУНАРОДНИ ПРОГРАМ

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

Олимпијска солидарност-Технички курс за
тенере

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА

Главни циљ овог програма био је да се тренерима пружи базична обука путем курса који води
експерт из стране земље. Курсеви оваквог типа се одржавају у складу са правилима који је
утврђен од стране међународне спортске федерације за ту врсту обуке. Основна идеја је да се
омогући „стандардизација“ обуке која се пружа тренерима широм света. Технички курсеви у
просеку трају од 7 до 15 дана.
КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

Од 26 до 31. октобра је у Београду одржан технички курс за тренере у кајаку и кануу. Овај курс
пружио је могућност да Савез ангажује техничког експерта ИЦФ-а Чабу Санто. На овом курсу је
присуствовало више од 40 тренера из великог броја клубова. 16 тренера је добило сертификат
ИЦФ-а.

Партнери у пројекту
 Олимпијски комитет Србије
 Министарство омладине и спорта

СЕКТОР

МЕЂУНАРОДНИ ПРОГРАМ

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

Каријера после спорта

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА

ОКС од 2009. године спроводи програм „Каријера после спорта“ који се реализује у сарадњи са
компанијом Адеко, водећом светском компанијом на подручју рада са људским ресурсима.
Програм „Каријера после спорта“ је направљен с циљем да се пруже савети и помоћ како да
поред спортских, остваре добре резултате и у другим сферама живота и како да остваре
успешан прелаз са спортског на пословни терен.
КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

2015.година је била врло динамична у погледу реализације овог програма. Одржана су 3
семинара за спортисте Савеза, учеснике програма „Рио 2016“. У тогу године уз помоћ
компаније Адеко спортистима су 3 пута понуђене могућности за пријаву за посао.

Партнери у пројекту
 Олимпијски комитет Србије
 Адеко Србија

СЕКТОР
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Олимпијска солидарност-Олимпијска
школарина за тренере

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА

Олимпијска школарина за тренере је један од програма Олимпијске солидарности МОК-а.
Међународни програма за тренере ИЦЕЦП се реализује у сарадњи са Универзитетом Деллавер
(САД) и Олимпијским комитетом Америке, а одвија се у више периода/модула. Прва три
модула се одрћавају на Универзитету Делавер у Америци, док се завршни део програма и
презентација пројекта одвија у Лозани у седишту МОК-а.

КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

Полазник програма ИЦЕЦП био је тренер Душан Ружичић.Ружичић је током новембра
одбранио свој пројекат. Кандидат за новог полазника овог пројекта за 2016. годину био је Урош
Павловић али није изабран.

Партнери у пројекту
 Олимпијска солидарност МОК-а
 Олимијски комитет Србије

СЕКТОР

СПОРТ

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

I Европске игре 2015-Баку/Азербејџан

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА

Прве Европске игре 2015 године одржане су у Бакуу од 12 до 28.јуна 2015.године. На првим
историјским играма учествовало је 6500 спортиста међу којима је учествовало 13 спортиста и 4
службена лица (3 тренера и један физио).
Освојене су 3 медаље, две златне и једна сребрна.
КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

Процес изградње тима одвијао се кроз три периода и то: квалификација, учешћа на играма и
активности после ЕИ.
Квалификације-ОКС је сачинио интерне критеријуме за наступ на Играма.
Учешће на играма-Пријем соба за смештај чланова мисије и огранизација простора за рад.
Активирање акредитација, смештај спортиста и тренера и медицинског тима. Састанци у
оквиру Мисије.Технички састанци са тренерима.Стална комуникација да националним КСС.
Активности после ЕИ-Подношење извештаја тренера, анализа остварених резултата.

Партнери у пројекту
 Олимијски комитет Србије

СЕКТОР

Односи са јавношћу

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

ЛЕТЊЕ ДРУЖЕЊЕ СА КАЈАКАШИМА

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА

Пројекат је замишљен као бесплатна школа кајака. Да бисмо осигурали будућност кајакашког
спорта, Савез је у сарадњи са компанијом Књаз Милош организовао бесплатну школу кајака,
која је одржана на Ади Циганлији другог и трећег викенда у августу.

КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
На промоцији су сви заинтересовани посетиоци могли бесплатно да се окушају у кајакашком
спорту: најмлађи у мини кајаку уз надзор лиценцираних тренера Савеза. Сви остали могли су
да се окушају у веслању кајака за рекреативце, док су се они најхрабрији пробали такмичарске
кајаке.
Сви посетиоци школе кајака дружили су се са најбољим кајакашким репрезентатицима
Марком Новаковићем и Небојшом Грујићем, , Марком Драгосављевићем, Стефаном Векићем.
Дејаном

Пајићем,

Марком

Томићевићем и

Миленком

Зорићем,

Драганом

Ханчовским и Урошем Митјевим , Симом Болтићем, Владимиром Торубаровим, Ервином
Холпертом и Дејаном Терзићем.
У бесплатној школи кајака учествовали су и јуниорски репрезентативци: Бојан Милинковић,
Страхиња Стефановић, Ивана Јанић, Биљана Рељић и Марија Достанић.
За 4 дана ове кампање кроз беспланту школу кајака прошло је преко 100 посетилаца.
Партнерска компанија „Комунис“ која је задужена за ПР компаније Књаз Милош, донирала је
Савезу средства у новцу, док је Компанија Књаз донирала производе (пакете киселе воде) и
била покровитељ екипног и појединачног првенства државе за све категорије.
Партнери у пројекту
 Компанија Књаз Милош
 Писани и електронски медији
 Комунис

СЕКТОР

АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВНИ ОДБОР

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА
Управни Одбор као орган Савеза у 2015 години одржао је 12 седница. Донето је 89 одлука који
су били од интереса за Савез. У просеку УО Савеза је одржавао седнице једном месечно.

КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
Управни одбор је током 2015 године извршавао закључке Скупштине, Усвојио годишњи
Програм рада, доносио и мењао Правилнике и друга општа акта Савеза која су била у његовој
надлежности, утврђивао смернице за развој кајакашког спорта на основу предлога комисија,
донео одлуку о висини чланарине, утврдио листу и избор спортиста и других лица за доделу
стипендија, признања и награда, утврдио посебне програме бриге о перспективним
спортистима, донео одлуке о кандидовању на државном нивоу за организовање светског Куп-а
(2016) Европског сениорског првенства (2017), на расписаном конкурсу именовао селекторе,
одлучивао о учешћу репрезентација на међународним такмичењима (састав и руководство),
усвојио критеријуме за избор чланова репрезентације које су предложили селектори за мирне
воде и дивље воде, усвојио годишњи календар такмичења, давао сагласност члановима и
спортистима за учествовање на међународним спортским приредбама, издавао дозволе за рад
спортским стручњацима, одлучивао о жалбама чланова као другостепени орган у питањима
која су регулисана актима Савеза,..
Партнери у пројекту
 Министарство омладине и спорта

СЕКТОР

АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВНИ ОДБОР

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

МАЈСКА НАГРАДА

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА

На основу постигнутих резултата у 2014 години, Савез је конкурисао за „Мајску награду“
Спортског савеза Србије-највеће друштевно спортско признање.
КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
Награда у категорији „најбољи грански савез” припала је Кајакашком савезу Србије коју је
примила најбоља спортисткиња Србије у 2014 години, Николина Молдован, а уручена јој је од
стране саветника у Спортском савезу Србије Данета Корице и генералног секретара Владимира
Батеза.
„Мајска награда“ додељена је Кајакашком савезу Србије за 2014. годину за остварене
резултате. Подсећамо да су најбољи кајакаши и кајакашице Србије у 2014.години освојили 2
европске и рекордних 5 светских медаља, укупно 7, на великим спортским догађајима.
Партнери у пројекту
 Спортски савез Србије
 Писани и електронски медији

СЕКТОР

АДМИНИСТРАЦИЈА

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

ТРЕНЕРСКИ СЕМИНАР-ИСХРАНА И ОПОРАВАК
КАЈАКАША И КАНУИСТА

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА

Главни циљ овог програма био је да се тренерима пружи едукација путем семинара који води
експерт . 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
такмичара.

КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
У циљу стручног усавршавања тренера, Кајакашки савез Србије организовао је семинар са
предавањима на две теме. Предавање на тему „Исхрана кајакаша и кануиста“, окупљеним
тренерима одржала је др. Марија Анђелковић, док је на тему „Опоравак кајакаша и
кануиста“предавање одржао др. Предраг Милковић.
Др. Анђелковић из „Центра за спортску исхрану и суплементацију“ своје предавање базирала је
на резултатима истраживања које је спроведено на врхунским српским кајакашима и на основу
тих резултата, окупљеним тренерима дала је препоруке и предлоге за правилну исхрану и
суплементацију кајакаша. Акценат предавања др. Милковића био је на практичним упутствима
у вези са исхраном и надокнадом воде и електролита у току турнирских такмицења и
тренинга.Семинару је присуствовало је 28 кајакашких и кану тренера.
Партнери у пројекту
 Центар за спортску исхрану и суплементацију
 Антидопинг агенција

СЕКТОР

АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВНИ ОДБОР

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

ЧАМЦИ И ВЕСЛА ЗА ОЛИМПИЈЦЕ

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА

Савез је уз помоћ Олимпијског комитета обзебедио гарнитуру чамаца за спортисте који су
испунили норму за Олимпијске игре у Рију. Набављено је и 20 весала за „олимпијце“ и спаринг
партнере у програму РИО 2016.
КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
Путем јавне набавке, Савез је од најпознатијег произвођача чамаца Нело, купио за потребе
„олимпијаца“: четири једноседа, три двоседа и један четверац. Највећи део набавке
финансирао је Олимпијски комитет Србије. Чамци су уступљени на реверс спортистима: Марку
Драгосављевићу, Николини Молдован, Далма Ружичић Бенедек, Дејан Пајић (једноседи),
Николина и Оливера Молдован, Небојша Грујић- Марко Новаковић, Симо Болтић-Владимир
Торубаров (двоседи), Ервин Холперт-Дејан Терзић-Владимир Торубаров-Симо Болтић
(четверац). Када су у питању весла, набављена су од два произвођача Јантекс и Брача.
Словачки произвођач је уступио 2 весла на поклон док су 2 весла купљена а добили су их:
Николина и Оливера Молдован, Дејан Пајић, Миленко Зорић. Од литванског произвођача
Брача набаљенво је 15

весала од чега 7 на поклон док су 6 плаћена. Добили су их

репрезентативци:Марко Драгосављевић, Небојша Грујић, Марко Новаковић, Милица Старовић,
Далма Ружичић, Бојан Милинковић и Владимир Торубаров, Симо Болтић, Урош Митјев, Драган
Ханчовски, Лука Карановић, Стефан Векић и Марија Достанић.
Партнери у пројекту
 Олимпијски комитет Србије
 Министарство омладине и спорта

СЕКТОР

АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВНИ ОДБОР

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

ЏПС САТОВИ ЗА ТРЕНИНГ

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА

Савез је уз помоћ Олимпијског комитета обзебедио ЏПС сатове за спортисте који су испунили
норму за Олимпијске игре у Рију. Набављено је 9 сатова.
КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
Путем јавне набавке, Савез је од најпознатијег произвођача сатова за тренинг „Гармин“, купио
сатове за потребе следећих спортиста- „олимпијаца“: Милица Старовић, Далма РужичићБенедек, Марко Новаковић, Небојша Грујић, Миленко Зорић, Марко Томићевић, Марко
Драгосављевић, Оливера Молдован и Николина Молдован. Стари сатови су сервисирани а
потом уступљени на реверс: Сими Болтићу, Кристини Бедеч и Дејану Пајићу.
Партнери у пројекту
 Олимпијски комитет Србије
 Министарство омладине и спорта

СЕКТОР

АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВНИ ОДБОР

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

ЧАМЦИ И ВЕСЛА ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВЦЕ НА
ДИВЉИМ ВОДАМА

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА

Циљ набавке спорстске опреме је стварање што бољих услова за такмичарски напредак
репрезентативаца на дивљим водама. Набавка опреме је извршена у складу са исказаним
потребама.
КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
Путем јавне набавке реализована је ова активност. Савез је купио три чамца и три весла за
слалом који су уступљени на реверс: Душану Стољиковићу (КК Гусар), Предрагу Павловићу (КК
Студеница), Мирославу Павловић (КК Студеница), Богдану Букари (КК Ибар).
Партнери у пројекту
 Министарство омладине и спорта

СЕКТОР

АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВНИ ОДБОР

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

КОМБИ ВОЗИЛО

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА

Повећање возног парка је била идеја водиља за набавку новог комби возила Волксваген
транспортер Т-5. Циљ куповине новог превозног средстава је сигурнија, ефикаснија и
рационалнија уштеда приликом транспорта спортиста, чамаца опреме и реквизита.
КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
Савез је за сврху одабира типа и марке превозног средстава расписао јавну набавку где је
исказао своје потребе у погледу захтева који испуњавају одређене стандардне. Олимпијски
комитет је финансирао куповину новог возила. „Стари“ Волксваген транспортер Т-5 продан је
Кајак кану савезу Војводине. Савез тренутно располаже са три комби возила.
Партнери у пројекту
 Олимпијски комитет Србије

СЕКТОР

АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВНИ ОДБОР

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
Савез је на основу захтева стручног штаба направио списак опреме за теретану које је
финансирао Олимпијски комитет Србије.
Савез је обезбедио у сопственим просторијама (део хангара) адекватан простор за монтажу
теретане од 65 квадрата. Донацију за под теретане даровала је компанија Таркет.
Председник Савеза Мирко Нишовић донирао је одређен број справа за теретану.
Партнери у пројекту
 Олимпијски комитет Србије
 Компанија Таркет

СЕКТОР

МЕЂУНАРОДНИ ПРОГРАМ

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

ИЦФ КАМП ЗА КАНУ

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА

Савез је аплицирао за ИЦФ пројекат учешћа на кампу за кану који је одржан у Будимпешти.
Циљ кампа била је тренинг обука и унапређење такмичарских резултата.
КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
Красимира Стојчева, Страхиња Младежић и Николина Мијушковић били су учесници кампа у
организацији Међународне кајакашке федерације. Камп је трајао непуних месеца дана и
послужио је као припрема за учешће на Светском првенству у Милану. Учесници кампа имали
су бесплатан смештај и исхрану, као и обезбеђено учешће о трошку ИЦФ-а на СП у Милану.
Савез је био дужан да покрије трошкове транспорта.
Партнери у пројекту
 ИЦФ

СЕКТОР

АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВНИ ОДБОР

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

ПРИКОЛИЦА ЗА ЧАМЦЕ

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА

Потребе Савеза узрокована с обзиром на све већу бројност екипе која учествује на
међународним такмичењима, транспорт опреме и реквизита довели су до куповине
специјализоване приколице за чамце.
КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
Купљена приликолица одговара са габартима са транспорт мање количине чамаца. Иако је
првобитна намена приликолице била транспорт моторног чамца, приликолица је уз
надоградњу у потпуности адаптирана за транспорт такмичарских чамаца (мирне и дивље
воде). Тиме је возни парк Савеза када су у питању специјализоване приколице за транспорт
опреме увећан. Савез располаже за три приколице за транспорт чамаца.
Партнери у пројекту
 Министарство омладине и спорта

СЕКТОР

АДМИНИСТРАЦИЈА

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

НАБАВКА КАЈАКАШКИХ ЕРГОМЕТАРАТРЕНАЖЕРА

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА
У циљу омогућавања што бољих услова за припреме репрезентативаца, Савез се одлучио за
набаку кајакашких ергометара-тренажера од познате компаније Данспринт.

КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
Набавка ергометара реализована је преко јавне набавке. Савез је купио 4 тренажера за
потребе репрезентативаца. Тренажери су коришћени у зимском припремном периоду када
није било услова за тренинг на води. Тренутно су уступљени на реверс клубовима: КК Братство
(Кањижа), КК Таркет (Бачка Паланка), КК Вал (Сремска Митровица).
Партнери у пројекту
 Министарство омладине и спорта

СЕКТОР

ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПЦИ

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА
У току 2015 године покренута су и оконачана 2 дисциплинска поступка. Изречене су новчане
казне за прекршиоце.

КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
Временском забраном рада (два месеца) и новчаном казном (противредност 1000,00 евра)
кажњен је тренер Драган Плавишћ. Новчаном казном (противредност 300 евра) кажњен је
тренер Душан Ружичић. Разлог је био физички обрачун.
Партнери у пројекту
 Управни одбор Савеза

СЕКТОР

АДМИНИСТРАЦИЈА

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

КУПОВИНА ГУМЕНОГ ЧАМЦА

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА
У склопу припрема за Олимпијске игре у Рију, стручни штаб је исказао потребу за набавком
гуменог чамца за праћење тренинга на води.

КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
Савез је купио гумени чамац од овлашћеног дилера за набавку чамаца. Купљени чамац је
марке Зодијак. Котистили су га тренери на мирним водама за време реализације припрема у
Турској у децембру 2015. Године.

Партнери у пројекту
 Министарство омладине и спорта

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 обавила је лиценцирање свих тренера. Тренерске лиценце важе до
2018. године.

КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
Поднето је укупно 79 захтева. Пет захтева је одбијено због неиспуњавања услова. „А“
тренерске лиценце са звањем тренер у кајак кану спорту-дипломирани професор кајак кану
спорта добило је 26 тренера, „Ц“ лиценцу са звањем тренер у кајак кану спорту добило је 5
тренера „Д „лиценцу са звањем оперативни тренер добило је 34 тренера , Е лиценцу за
звањем спортски учитељ добило је 6 тренера. Издата је једна привремена дозвола за рад и
две потврде о стручном раду.

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 обавила је лиценцирање свих евидентираних судија савеза. Тренерске
лиценце важе до 2018. године.

КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
Поднето је укупно 90 захтева. 16 захтева је одбијено због неиспуњавања услова. Звање
међународног кајакашког судије стекле су 4 судије (2 ЕКА судије и 2 ИЦФ судије). Са звањем
национални кајакашки судија регистровано је 67 судија (35 мирне воде, 32 дивље воде). Са
звањем кајакашки судија лиценциране су 3 судије.

Партнери у пројекту
 Управни одбор Савеза

СЕКТОР

ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ, АДМИНИСТРАЦИЈА

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

САЈАМ СПОРТА

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА

Традиционално, Савез узима учешће на овој манифестацији чији је циљ да представи
сва достигнућа врхунског, школског, рекреативног и универзитетског спорта. На једном месту
посетиоци могу да сазнају многе појединости о свим спортовима, а одржана су и бројна
предавања еминентних стручњака из области спортске медицине, антидопинга и хулиганизма.

КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

На Међународном сајму спорта који је одржан од 27. до 29. новембра у Хали 1 Београдског
сајма Савез се представио низом едукативних и забавних активности, којима је заједничка нит
била Олимпијске игре у Рио де Жанеиру. Посетиоци штанда имали су прилику да се друже с
олимпијцима, погледају изложбу „Трофеја“, да се фотографишу и опробају на кајакашким
тренажерима. Милица Старовић демонстрирала је основе кајака свим заинтересованима.
Међу онима који су желели да се друже са Милицом и од мастера спорта и физичког
васпитања добију часове технике кајака били су и селектор Дејвис куп репрезентације
Србије, Богдан Обрадовић, првак Европе у тенису у конкуренцији до 16 година Марко
Миладиновић, веслачки репрезентативац Радоје Ђерић, српски рекордер на 400 метара с
препонама, Емир Бекрић, и велики број посетилаца Сајма спорта. Штанд Кајакашког савеза
Србије обишао је и министар спорта и омладине у Влади Србије, Вања Удовичић, заједно са
државним секретаром за спорт, Предрагом Перуничићем. Том приликом ресорни министар
похвалио је рад Кајакашког савеза Србије у претходној години, и пре свега чињеницу да су
кајакаши изборили десет норми за Олимпијске игре, али и освојили чак 18 медаља на великим
међународним такмичењима.

Партнери у пројекту
 Електронски и писани медији
 Министарство омладине и спорта

СЕКТОР

ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ, АДМИНИСТРАЦИЈА

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

ИТНЕРЕНТ СТРАНИЦА САВЕЗА-САЈТ

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА
Званична итренет страница Савеза у 2015 години доживела комплетан редизајн.

КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
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.

Партнери у пројекту
 Министарство омладине и спорта

СЕКТОР

ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ, АДМИНИСТРАЦИЈА

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА
Од 2011. године функцинише званична Фејсбук страница Савеза која је у 2015. години
редизајнирана. Од 2014 године Савез има своју страницу и на Твитеру, а у 2015. години
офромљен је инстранграм налог Савеза и званични канал на Јутјубу.

КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
Уз реконструисан сајт , 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

РЕНОВИРАЊЕ ХАНГАРА

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА
Компанија Јаффа из Црвенке биће уз олимпијце Србије и у циклусу Рио 2016, а наставак
олимпијског партнерства између Олимпијског комитета Србије и компаније Јаффа, био је повод
да ова компанија финансира реновирање хангара Кајакашког савеза Србије на Ади Циганлији.

КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
Хангар у којем су најбољи кајакаши чувају своје чамце и реквизите неопходне за тренинг био
је у лошем стању, па су овим реновирањем спортисти добили простор који ће моћи да на
прави начин сачува њихову опрему. У обновљеном хангару монтирана је и теретана коју је
обезбедио Олимпијски комитет Србије. Кајакаш Марко Томићевић, освајач бронзане медаље
на Светском првенству, а тиме и квоте за Олимпијске игре у Рију постао је амбасадор овог
пројекта.
Обнављање хангара за наше најбоље кајакаше и читав пројекат обнављања спортских објеката
је сјајан пример улагања у спорт, односно препознавања потреба наших спортиста.
Савез последњих неколико година има континуитет врхунских резултата .Имајући у виду да
Савез у погледу резултата има највише амбиције, овај вид подршке много значи. Савез је
много уложио у опрему, а сад имамо има и адекватне услове да је сачува.
Партнери у пројекту
 Олимпијски комитет Србије
 Компанија Јаффа

СЕКТОР

АДМИНИСТРАЦИЈА

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

ИЗГРАДЊА ЗАШТИТНОГ ТРЕМА

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА
Услед недостатка простора у хангару где се смештени такмичарски чамци као и адаптирања
простора за теретану указала се потреба да се велики део опреме измести из простора хангара.

КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
Изграђено је 40 квадрата надстрешице за смештај делова стартног моста, ваге као и пратеће
опреме за стазу. Локација трема налази се у склопу комплекса старог дома спортова, у
дворишту Савеза, наслоњена уз постојећи хангар.
Партнери у пројекту
 Министарство омладине и спорта

СЕКТОР

АДМИНИСТРАЦИЈА

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

НАСТАВНО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА

Удруживањем КСС и ККСВ као Министарства омладине и спорта поркенули су пројекат чији је
главни циљ изградња садржаја Наставног-образовног центра Кајакашког савеза Србије, Кајаккану савеза Војводине и Кајакашког клуба "Братство" у склопу објекта кајакашког клуба
“Братство“ из Кањиже. Идеја за оснивање Центра за обучавање тренера произлазила је из
потреба и захтева за усавршавања тренерске структуре кајакашког и кануистичког спорта.
Потреба за то је све сигнификантнија у последње време, нарочито у последњем периоду откад
је кајакашки спорт у историјској експанзији, како резултатски тако и по популарности. Развој
неминовно повлачи потребу за све квалитетнијим радом са такмичарима нашег спорта, а
истовремено омасовљавање кајакашког спорта ће захтевати ангажовање нових тренера и
стално стручно усавршавање тренерске гарде. Центар ће такође служити за спортске припреме
репрезентације разних узрастних категорија, а по потреби и од зависности слободних
капацитета и друге спортске организације и клубове.
КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
Општина Кањижа и кајакашки клуб “Братство“ из Кањиже завршили су прибављање свих
потребних дозвола и услова, тако да пројекат поседује важећу грађевинску дозволу у складу са
новим законом о планирању и изградњи. Пројекат односно пројекти (грађевински, пројекат
електричне инсталације, грејна и сан. инсталација) су такође урађени на основу нових
законских аката. Што се тиче законски обавеза и других инспекцијских критеријума, нема
препрека да се извођење радова започне.
Општина Кањижа улаже у пројекат 3 милиона динара, тј. 30% укупне инвестиције, и извођење
радова прве фазе је у току. Министарства омладине и спорта требало би да има учешће у овом
пројекту у висини од 40% а Кајак кану савеза Војводине од 30% улагања у пројекат.
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 свечаношћу „Дан кајака“ одржаној у дому Војске Србије испратио је
једну од најуспешнијих сезона у историји и наградио најбоље у 2015. години.

КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
Најуспешнији у категорији слалома је клуб Ибар из Краљева.Најуспешнији у категорији спуста
је клуб Дрина из Бајине Баште.Најуспешнији клуб у категорији спринт је Таркет из Бачке
Паланке.У конкуренцији младих спортиста, Управни Одбор Кајакашког савеза Србије награду
за најбољу доделио је Марији Достанић. важну улогу имају и тренери. Управни Одбор
Кајакашког савеза Србије за најбољег тренера у 2015. години прогласио је Уроша Павловића.
Титулу најбоље спортисткиње Кајакашког савеза Србије за 2015. годину понеле су Милица
Старовићи Далма Ружичић-Бенедек. Титулу најбољег спортисте Кајакашки савез Србије
доделио је посади двоседа на 200 метара:Небојши Грујићу и Марку Новаковићу.
Овом приликом, специјално за ову намену промовисани су календари Кајакашког савеза
Србије за 2016 годину које је дизајнирао професор факултета примењених уметности Здравко
Мићановић.

Партнери у пројекту
 Министарство омладине и спорта

СЕКТОР

АДМИНИСТРАЦИЈА

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

ЕДУКАЦИЈА СТРУЧНОГ КАДРА

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА
На основу уговора са партнерском акредитованом установом Савез је у 2015 години, обавио
едукацију за тренере који су исказали жељу за добијањем одговарајуће лиценце. Такође у
сарадњи са Центром за спортску исхрану председник здр. комисије Савеза похађао је курс
Исхране спортиста.

КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
Поред основних академских, струковних и осталих нивоа виших студија, на Факултету за спорт
и физичко васпитање као посебна организациона јединица постоји Центар за стручно
образовање и усавршавање на коме се реализују програми оспособљавања за обављање
стручних послова у спорту и рекереацији.
Факултет располаже са свим потребним материјалним и кадровским капацитетима за
реализовање наставе за стицање следећих спортских звања: тренер у спорту, инструктор
у спорту, организатор спортске рекреације, организатор спортског пословања, менаџер
у спорту, спортски
посредник, спортски
водич, спортски
спасилац, спортски
документалиста, новинар у спорту и спортски пропагандиста.
Програми
стручног
оспособљавања,
прироритетно
су
намењени: лицима која обављајустручне послове у спорту и рекреацији дужи низ година, а при
том не поседују одговарајући степен стручне оспособљености; спортиситима националног
нивоа, који при завршетку спортске каријере желе да се стручно оспособе и тиме стекну право
на лиценцу и стручни раду у спорту; истакнутим врхунским спортистима, чиме Факултет
подржава њихово оспособљавање за професионалну каријеру, након завршетка спортске
каријере.
Целокупни наставни садржај стручног оспособљавања систематизован је у делове – наставне
блокове (наставне целине) и предметне садржаје по аутентичном приступу који је заснован на
вишегодишњем искуству Факултета у простору образовања, усавршавања и оспособљавања
кадрова за рад у спорту и рекреацији. Дистрибуција часова и наставне грађе у потпуности
одговара нормативима Министарства омладине и спорта.
У 2015 години: Цеца Гојић (Ибар Краљево), Марко Кундачина (БСК Борча) и Стрђан Стевић
похађали су програм оспособљавања стручних послова у спорту и рекреацији.
У 2015 години председник здравствене комисије Савеза др Предраг Милковић успешно је
завршио двогодишњи курс о спортској исхрани.
Партнери у пројекту
 Факултет спорта и физичког васпитања
 Центар за исхрану спортиста

СЕКТОР

РЕГИСТРАЦИОНА КОМИСИЈА И КОМИСИЈА ЗА
ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

ПРИЈЕМ НОВИХ КЛУБОВА У ЧЛАНСТВО
САВЕЗА

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА
На основу захтева клубова за пријем у чланство, у 2015. години, у чланство Кајакашког савеза
Србије примљена су 3 клуба која испуњавају све услове у складу са Статутом и Правилницима
Савеза.

КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

Реч је о клубовима Сомбор из Сомобра, Ваган из Бачког Градишта и Весло из Костолца, а све
складу са стратегијом развоја кајакашког спорта у Републици као и потребом за отварањем
нових кајакашких центара

Партнери у пројекту
 Управни одбор

СЕКТОР

АДМИНИСТРАЦИЈА, ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

ПРЕНОСИ МЕЂУНАРОДНИХ КАЈАКАШКИХ
ДОГАЂАЈА

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА
Сходно пракси популаризације кајака у Републици и доброј сарадњи која у континуитету траје
од 2013. године са јавним сервисом „РТС-ом“ реализовани су и у 2015. години преноси два
највећа спортска догађаја.

КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

Реч је о првим Европским играма у Бакуу и Светском првенству у кајаку и кануу на мирним
водама. Посебан куриозитет за разлику од претходних година јесте да је Радио телевизија
Србије бесплатно преносила кајакашка такмичења са Европских игара у Бакуу и Светског
првенства у Милану. Кајак је постао један од најуспешних спортова по броју освојених медаља
на првим Еврпским играма у Азербејџану док је су у Италији освојене 4 медаље и обезбеђено 7
квота за одлазак на ОИ у Рију.
Кајакашки савез Србије је по први пут у сарадњи са агенцијом спорт уживо преносио изборну
контролу за улазак у репрезентацију на званичном Јутјуб каналу и обезбедио пренос првенства
државе на кајакашким ергометрима које је одржано у Сурчину.

Партнери у пројекту
 Радио телевизија Србије
 Агнеција Спорт уживо

СЕКТОР

АДМИНИСТРАЦИЈА

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

СПОРТСКА ОПРЕМА

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА
Официјелна спортска опрема у 2015. години постала је марка компаније „Да капо“.

КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

Иако је Савез у 2015 години имао више понуда за произвођаче спортских опрема (Леђеа, Тамка
спорт), фирма Да Капо је на расписаној јавној набавци добила посао набавке спортске опреме
свих репрезентативних селекција кајакашког Савеза. По квалитету производа и услуга Да капо
се налази у врху домаћих произвођача спортске опреме. Врхунски квалитет, модеран дизајн и
најбоље цене главне су одлике њихових производа. Могу да се похвале тиме да су њихову
опрему носили, а и даље носе, многи страни и домаћи клубови, од разних државних
репрезентација..
Производни програм обухвата опрему за фудбал, рукомет, одбојку, кошарку, амерички фудбал,
рагби,гимнастику,тенис,веслање,кајак,бициклизам…Фирма Да капо се највише истакла у
опремању наше одбојкашке репрезентације и једини у Србији имају сертификат ФИБА-е за
опремање одбојкашких клубова.Уз одбојкашку репрезентацију, облачили су и националне
одбојкашке репрезентације Уједињених Арапских Емирата, Црне Горе, Хрватске, Кувајта,
Словеније,
Бугарске,
Белорусије,
Македоније,
Либије,
Израела
и
Катара.
Од недавно су и партнери рукометног Савеза Србије, а од 2015 године и офецијелни
произвођач спортске опреме Кајакашког и Веслачког савеза Србије.

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 били у обавези да обаве
годишње минимално две антидопинг контроле које се финансирају из редовног програма.
КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

Осим обавезне антидопоинг едукације спортиста-стипендиста, у току 2015. године од стране
Савеза предузете су следеће мере и активности у борби против допинга:
1). У рађене су допинг контроле у организацији АДАС-a : Куп Србије у Београду и изборно за
Првенство Европе за јуниоре и млађе сениоре у Баскову (Румунија).
2) Није било повреда антидопинг правила од стране такмичара и чланова Савеза.
3) Др Предраг Милковић, председник здравствене Комисије Савеза и одговорно лице за
надзор над спровођењем мера за спречавање допинга је завршио курс спортске исхране и
суплементације у организацији УМСС и одржао предавање Опоравак кајакаша/кануиста.
4) Др Марија Анђелковић испред АДАС-а је одржала предавање на тему „Исхрана
кајакаша/кануиста“, др Милица Вукашиновић-Весић испред АДАС-а одржала је предавање на
тему „Основна атидопинг едукација“.
5) На Првенству Војводине и Првенству Србије у мини-кајаку (узраст од 9-12 година) је
такмичарима и тренерима подељен штампани материјал ма тему забрањених супстанци и
допинг метода.

Партнери у пројекту
 Антидопинг агенција Србије
 Министарство омладине и спорта

СЕКТОР

АДМИНИСТРАЦИЈА

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ СПОРТИСТА

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА
У 2015 години, према упуствима Министарства омладине и спорта грански национални Савези
су били дужни да финансирају здравствене прегледе спортиста-стипендиста.

КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

Осим обавезног здравственог прегледа спортиста стипендиста (два пута годишње-апил,
децембар) Савез је изфинансирао и здравствене прегледе спортиста који су се налазили у
програму „РИО 2016“ (спаринг партнери) као и спортисте учеснике Европских игара у Бакуу.
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 2015. години када су у питању средства за опоравак спортиста била је
фирма Панспорт. Панспорт од 2012.године има сарадњу са Савезом.

КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

Панспорт је један од водећих овлашћених увозника и дистрибутера природних додатака
исхрани за спортисте. Сарадња Панспорта са реномираним светским произвођачима
омогућава корисницима производа са ових простора да дођу до неопходних додатака исхрани.
Панспорт је набавку суплементације добио преко Јавне набавке Савеза. Највећи део производа
набављен је за спортисте учеснике програма РИО 2016, што је делом финансирао и ОКС, док је
мањи део набавке 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

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

Осим донетих критеријума за улазак у репрезентацију, у 2015.години избрани су нови
селектори када су у питању дивље воде: Милан Ђорђевић-слалом, Славиша Стајовић-спуст.

Партнери у пројекту

 Управни одбор Савеза

СЕКТОР

АДМИНИСТРАЦИЈА

АКТИВНОСТ/ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

ЕКООЛИМПИЈАДА

СУМАРНИ ОПИС ПРОЈЕКТА
Пројекат Олимпијског комитета који има за циљ да деца која похађају основну школу имају
прилику да кроз дружење и игру осете олимпијски дух и да науче нешто ново о олимпизму и
историји олимпијског покрета. Пројекат се реализује у свим већим градовима Србије.

КЉУЧНЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

У пројекту ЕКолимпијада у 2015 години, испред кајакашког Савеза Србије били су учесници:
Оливера Молдован у Јагодини, Дејан Пајић у Ваљеву, Марко Драгосављевић у Трстенику,
Николна Молдован у Смедеревској Паланци, Марко Новаковић у Врању, Миленко Зорић у
Шиду.
Партнери у пројекту
 Олимпијски комитет Србије

