
ВАНРЕДНА СКУПШТИНА КИК БОКС САВЕЗА СРБИЈЕ 

БЕОГРАД,  ХОТЕЛ СРБИЈА 03.09.2018. 

ЗАПИСНИК 

Ванредна седница Скупштине Кик бокс савеза Србије одржана је  03.09.2019.године са 

почетком у 17:00  часова. 

Седници је присуствовало      чланова Скупштине од укупно 54 колики је број редовних 

чланова Скупштине. 

Седницу је отворио и водио подпредседник Кик бокс савеза Србије Дејан 

Милосављевић. 

 

Дневни ред: 

1. Избор Радног Председништва 

2. Избор Верификационе комисије и два оверивача записника 

3. Избор председника КБСС 

4. Избор два потпредседника КБСС 

5. Избор Чланова Управног одбора 

6. Избор чланова Надзорног одбора 

7. Разно 

 

Дејан Милосављевић: Ако сте сагласни, започео бих седницу. Ми смо добили од сада 

већ бившег подпредседника УО КБСС Зорана Миловановића Захтев, на основу 

примедбе Министарства омладине и спорта, да се организује нова изборна Скупштина 

Кик бокс савеза Србије. Потреба је била због неких процедуралних ствари, нешто је 

Министарство признало са прошле седнице, нешто нису признали, добили сте сви то 

обавештење, јел тако? Прочитали сте, требали би да потврдимо оно што смо већ 

одлучили, таком да мислим да ово неће трајати дуго. После сазивања ове Скупштине, 

Зоран Миловановић је поднео оставку на место подпредседника Кик бокс савеза 

Србије, тако да се није ни појавио и ја ћу, као други подпредседник КБСС водити ову 

Скупштину до избора Председника.  

На основу члана 41. Статута КБСС, став 9, и на основу Решења инспектора 

Министарства омладине и спорта, сазвана је ванредна изборна Скупштина КБСС, тако 

да сам ја за то да пређемо на овај дневни ред. 

Сви сте добили Дневни ред, има седам тачака. 

Стављам на гласање предложени Дневни ред. 

Дневни ред је стављен на гласање. 

Дневни ред је једногласно усвојен. 

 

 

Тачка 1. – Избор радног председништва 

 

Дејан Милосављевић: Требали би због процедуре да то буду легитимни чланови 

Скупштине, представници клубова, лица овлашћена за заступање својих клубова, треба 

да буду изабрана двојица. Предлажем Ненада Пагониса и Душка Басрака. 

Стављено је на гласање и Ненад Пагонис и Душко Басрак су једногласно изабрани као 

чланови Радног председништва. 

 

 

 

 

 

 

 



Тачка 2. – Избор верификационе комисије  и два оверивача записника 

 

Дејан Милосављевић: Комисија треба да има три члана, предлажем Бојана 

Милосављевића, Марка Симића и  Драгана Јовановића. За овериваче записника 

предлажем Срђана Матића и Велимира Милетића. 

Предлог је стављен на гласање и једногласно је усвојен. 

Верификациона комисија је после провере овлашћења, констатовала да постоји кворум 

за рад, 33 од 54 клуба су присутни, 4 овлашћења су нерегуларна, тако да се потврђује 

33 присутна заступника клубова. 

Дејан Милосављевић је констатовао да, по увиду  Верификационе комисије, постоји 

кворум за рад и предложио је генералног секретара КБСС Петра Петровића да буде 

записничар.  

Предлог је једногласно усвојен. 

 

 

Тачка 3: Избор председника Кик бокс савеза Србије 

 

Дејан Милосављевић: У материјалу за седницу сте добили документ где је 

прецизирано да сваки клуб има право да предложи кандидата за председника Кик бокс 

савеза Србије.   

Петар Петровић: Да би неко могао да буде кандидат, било је потребно да га кандидује 

макар 10 клубова. На адресу Кик бокс савеза Србије стигао је само један предлог 12 

клубова, где за председника предлажу Срђана Бугарчића. 

Дејан Милосављевић: Ми смо дакле добили предлог само за једног кандидата, Срђана 

Бугарчића. Срђан Бугарчић је већ поднео свој план и програм рада, тако да уколико 

хоће, може да то поново предочи Скупштини, или ако хоће да још нешто образложи, 

дајем му реч. 

Срђан Бугарчић: Добар дан свима, хвала што сте у оволиком броју дошли. Моја је 

обавеза да вам се обратим јер су ме је 12 клубова кандидовало за место председника 

КБСС. У року који је предвиђен Статутом, доставио сам свој план и програм и своју 

кратку спортску биографију. Кратко ћу образложити: ово сада ја лично доживљавам 

као поновљену епизоду Скупштине, ми смо већ ово све урадили 25.6.2018. али 

нажалост морамо све поново да урадимо јер смо имали пријаву и тужбу против Савеза, 

које су поднела Министарству омладине и спорта два наша члана, клуб Палмини 

Тигрови из Јагодине који је редован члан Савеза  и Слога из Краљева који је 

придружени члан. На основу тога је издат захтев за инспекцијски надзор и 

Министарство је обавило инспекцијски надзор који је трајао доста дуго, али је донето 

Решење које је достављено канцеларији КБСС и у Решењу је стајало да су два елемента 

најбитнија ту: оставка коју је поднео Борислав Пелевић 21.5.2018. ступила је на снагу 

даном подношења, како и прописује Закон о спорту, и ми смо то и тврдили. Оставка не 

може да се повуче, закон такву могућност не предвиђа. Оно што може да се уради је да 

онај ко је поднео оставку на следећој изборној Скупштини може да буде кандидат, ако 

испуни услов да га предложи 10 клубова. У овом случају ми нисмо имали ситуацију да 

је бивши председник Борислав Пелевић поднео кандидатуру. Недвосмислено у решењу 

инспектора стоји да је његова оставка валидна. Друго, због неких, како су они навели 

"процедуралних грешака", скупштина када смо ми расправљали о оставци и повлачењу 

оставке није сазвана у складу да Статутом, са образложењем да њу није сазвао 

најстарији подпредседник КБСС Зоран Миловановић, који је по Статуту имао обавезу 

то да уради. 

Међутим, ми смо послали образложење да он то није могао да уради те је то урадио 

други подпредседник Дејан Милосављевић. У образложењу Решења инспектора стоји 

да ми нисмо доставили доказ зашто он није могао да је сазове, доказ да Зоран 



Миловановић није био тада у земљи. Међутим, не постоји ни доказ да је био у земљи. 

Постоји само чињеница да је он усмено обавестио свог колегу Дејана Милосављевића 

да у тим данима када се то дешавало неће бити у земљи у наредних 5 дана и да неће 

моћи да поступи по својој законској обавези. То је и стајало у образложењу Решења 

зашто Скупштина није била легитимна. Наравно, ми смо имали право на жалбу 

међутим ја сам одлучио, после консултације са својим колагама и нашом Јеленом 

Кубурић која је правник, да не улажемо жалбу јер ће то само продужити трајање овог 

спора и даље блокирати рад Савеза. Ви знате да је од маја месеца КБСС блокиран у 

раду, пре свега средства за рад која уплаћује Министарство. 

Успели смо да превазиђемо те проблеме и кренули смо са активностима и припремама, 

морали смо да се снађемо да не би плаћали пенале за унапред урађене резервације, неке 

ћемо ипак морати да платимо, али важно је да смо почели да радимо. 

Уколико будем изабран за председника сада на овој скупштини, и када генерални 

секретар буде однео овај Записник у Министарство и Агенцију за привредне регистре, 

надам се да ће нам се одблокирати средства и да ћемо наставити нормалан рад. 

Важно је да будете информисани сви о свим дешавањима која су се у протекла три 

месеца дешавала у Кик бокс савезу а која нису била нимало лепа, нажалост, после 

толико година рада и успеха, десило се то што се десило али, не желим више да 

коментаришем. 

Мој план и програм рада је једноставан, може да стаје у једну реченицу, а то је да ћу се 

трудити да не покварим оно што је до сада било добро, а трудићу се да много поправим 

оно што није ваљало. 

Ја сам у прошлости био скоро 16-17 година генерални секретар Кик бокс савеза Србије  

и све вас знам и радили смо заједно. Систем постоји и добро функционише. Мој задатак 

ће бити, уколико будем изабран, да тај систем побољшам. 

Напредак у односима са  Спортским савезом Србије и са Министарством спорта такође 

је мој  приоритет. 

Дејан Милосављевић: Да ли неко  жели да коментарише ово излагање? Уколико нема, 

имамо један предлог кандидата за председника: Срђан Бугарчић и ја бих га ставио на 

гласање. 

Предлог је стављен на гласање. 

Предлог је једногласно усвојен. 

Дејан Милосављевић је председавање Скупштином предао новоизабраном председнику 

Кик бокс савеза Србије Срђану Бугарчићу. 

Срђан Бугарчић: Поново вам се захваљујем што сте ме изабрали за преседника, надам 

се да ћу испунити ваша очекивања. Пружићу рад али ћу од вас и тражити рад. 

Правићемо пресеке рада, на 6 месеци, годину дана.  

 

 

Тачка 4.- Избор два подпредседника Кик бокс савеза Србије 

 

Срђан Бугарчић: Сада треба да изаберемо и подпредседнике и ја предлажем два 

подпреседника КБСС, по годинама најстаријег Божидара Ђермановића и другог, Дејана 

Милосављевића. 

Стављам овај предлог на гласање.  

Предлог за избор два подпредседника КБСС Божидара Ђермановића и Дејана 

Милосављевића је једногласно прихваћен. 

 

 

 

 

 



Тачка 5: - Избор чланова Управног одбора 

 

Срђан Бугарчић: Морамо да изаберемо и чланове Управног одбора, по Статуту имамо 

право на од 6-9 чланова, два подпредседника смо изабрали и за остале чланове ја 

предлажем исте људе као и прошли пут, и предлажем да се гласа за целу листу а не за 

појединце. Мој предлог за чланове УО су: Јелена Кубурић, Стеван Живковић, Драган 

Јовановић, Александар Марић, Михаљ Халас и Иван Сочо.  

Предлог да се гласа за листу чланова Управног одбора Кик бокс савеза Србије је 

стављен на гласање. 

Предлог је једногласно усвојен. 

 

 

Тачка 6.- Избор чланова Надзорног одбора 

 

Срђан Бугарчић: Ни прошли пут нисмо хтели да мењамо, само смо потврдили 

Надзорни одбор који је бнио у предходном сазиву, подпредседник је био Слободан 

Бошњак а два члана су Срђан Михајловић и Бобан Стојановић. Ја предлажем исти 

Надзорни одбор. 

Предлог је стављен на гласање. 

Предлог је једногласно усвојен. 

 

 

Тачка 7.- Разно 

 

Срђан Бугарчић: Ако имате нека питања, изволите. 

Петар Петровић: Хвала вам што сте се одазвали скупштини у оваквом броју, ми смо у 

овим данима чинили све што је у нашој моћи да неометано радимо. Сигуран сам да 

ћемо у будућности радити још боље него у претходном периоду. 

Срђан Бугарчић: Ми смо имали већ једну седницу УО у оном сазиву и донете су неке 

одлуке и о томе сте били обавештени. Између осталог, смањена је годишња чланарина 

на 25000 дин.Ове године морају да се заврше одређена дуговања која су остала из 

прошлог периода. Ја сам одлучио да направим рестриктиван буџет у смислу учешћа на 

међународним такмичењима не оштетивши никога. На Светско јуниорско првенство у 

Италију 21 јуниор ће о трошку савеза путовати, а остали који су испод те црте, њих 14, 

њима је дата могућност да иду као су-финансирајући: савез ће сносити трошкове 

превоза, осигурања и половине смештаја, а они сами сносе трошкове пола смештаја и 

котизацију.То је преведено у новац, 215 еура по једном такмичару. Ово је морало да се 

уради ове године, не може више да се ради тако да иде ко хоће и колико хоће а да све 

сноси савез и тако се дуговања пребацују из године у годину и тај балон дуговања 

постаје све већи и већи. И други трошкови су смањени, све што је могло да се смањи је 

смањено. Следеће године, ако нам остане овај буџет, радићемо супер, неће бити 

рестрикција и резова. 

Исто се односи и на сениоре: иде 21 о трошку Савеза а они који су испод црте, њих 7, 

иду као самофинансирајући. Не као јуниори који имају део донације Савеза, већ 

потпуно самофинансирајући. Најважније је да се стручни штаб, који је остао у истом 

саставу као и раније, слаже са овом одлуком. Ове године тако идемо. Трудићемо се да 

преко Управног одбора нађемо спонзоре и покријемо овај минус. 

Божидар Ђермановић: Ти јуниори и сениори који плаћају, ти суфинансирајући, ако 

узму медаљу са борбом, Управни одбор ће да обезбеди средства да им се то врати. А 

они који плаћају пун износ као самофинансирајући, помоћи ће им се у висини од 

половине трошкова учешћа уколико као што сам рекао освоје медаљу борбом. 



Срђан Бугарчић: Ево чули сте подпредседника, ја ово сада први пут чујем, свака част. 

Ово је конкретан гест и предлог, Божо хвала ти, ја потпуно подржавам то, макар сви ми 

чланови Управног одбора морали да дамо по...., из свог џепа. 

Драган Јовановић: Да ли сви јуниори испод црте дотирају себи средства? 

Срђан Бугарчић: Не, имамо две црте и то је одлука стручног штаба. За камп 

перспективних спортиста немамо ограничења за број учесника. А од тог списка имамо 

21 који иде о трошку Савеза а 10 или 7 иде као суфинансирајући и има њих неколико 

који ће плаћати себи све трошкове. С тим што, овде потврђујем оно што је 

подпредседник Божа Ђермановић рекао, уколикоти скроз самофинансирајући освоје 

медаљу борбом, барем половину трошкова ћемо ми обезбедити из Управног Одбора да 

им се рефундира. 

Марко Симић: Сениори испод црте су суфинансирајући или самофинансирајући? 

Срђан Бугарчић: За сениоре не бих сада ништа откривао, 21 је списак оних који иде о 

трошку Савеза. Испод црте њих 7 иде као самофинансирајући, али уз један услов: 

морају да буду на припремама.Морају да плате и припреме. Без учешћа на припремама 

не могу да иду у Словачку. То је око 250 евра припреме и око 400 евра првенство. 

Наравно Савез ће сносити трошкове превоза и осигурања. И за јуниоре и за сениоре 

Савез ће за суфинансирајуће и самофинансирајуће дати могућност да не морају одмах 

да плате све то, биће клубовима испостављена увећана фактура за годишњу чланарину. 

И број тренера који учествују на првенствима ће бити смањен. 

Није више било расправе и Скупштина је завршена. 

 

Записничар 

Петар Петровић 

 


