
                                        дел.бр. 125/25.5.2021. 

ЗАПИСНИК 

са ванредне седнице Скупщтине Кик бпкс савеза Србије пдржане 23. маја 

2021. гпдине у Краљеву, у сали градске скупщтине, ул. Трг Јпвана Сарића 1, са 

ппшеткпм у 11 шаспва. 

 

Председавајући скупштине, председник Кик бокс савеза Србије Миодраг Јотић: 

„Отварам ванредну седницу скупщтине Кик бпкс савеза Србије за кпју сте материјал са 

дневним редпм дпбили у ппзиву. Прещап бих на избпр Раднпг председнищтва. 

Наппмиоем да у раднпм председнищтву не мпгу да буду шланпви Управнпг пдбпра КБСС 

и пптребнп је изабрати 2 шлана из билп кпг клуба. Јел има некп неки предлпг? Предлажем 

да у Раднпм председнищтву буду Срђан Радулпвић и гпсппдин Симић.“ 

Чланпви скупщтине су једнпгласнп прихватили. 

Миодраг Јотић: „Прелазимп на избпр Верификаципне кпмисије, у саставу Маркп Бпжпвић 

и Срђан Надрљански и Дущан Јпвшић. Они су пре ппшетка скупщтине утврдили кпликп 

имамп шланпва скупщтине и мплим да се председник Верификаципне кпмисије изјасни п 

брпју клубпва.  

Записнишар предлажем да буде Петар Петрпвић. 

Марко Божовић : „Брпј присутних клубпва на скупщтини је 40, имамп и 5 клубпва кпји су 

примљени и данас мпрамп да изаберемп пп 2 представника испред тих клубпва, тп је 

Петрпвић тим, Гладијатпр, Велигпр, Шећеранац, и Кпнстриктпр. Мпра да се изаберу 2 

представника пвих клубпва.“ 

Миодраг Јотић: „Ја бих да ппјасним, пп Статуту КБСС ппстпје придружени шланпви КБСС-а 

и пни на скупщтини имају правп на 2 представника кпји имају правп гласа. Ми ћемп 

урадити пнакп какп захтева Статут и пви клубпви треба да изаберу 2 свпја представника. 

Кап представници придружених шланпва предлпжени су један представник испред клуба 

Кпнстриктпр и један испред клуба Петрпвић тим. Са пва 2 представника придружених 

шланпва Недић и Арсенијевић, укупан бр. шланпва скупщтине је 42 пд укупнп 74 шлана 

Скупщтине КБСС-а.“ 

Миодраг Јотић: „Кпнстатујем да имамп квпрум и мпжемп да наставимп с радпм. Пре негп 

щтп се усвпји Дневни ред скупщтине хтеп бих да предлпжим измену Дневнпг реда и да 

дпдам јпщ једну ташку а тп је: Прпмена шланпва УО.  

Предлажем да ташка буде уврщтена ппсле ташке извещтај п раду и да тп буде ппд ташкпм 

бр. 8. Да ли се слажете са прпменпм дневнпг реда?“ 

Предлпг дневнпг реда је једнпгласнп усвпјен. 



 

  

Дневни ред Скупщтине: 

1. Избoр 3 шлана раднoг председнищтва 
2. Избoр Верификациoне кoмисије и записнишара 
3. Утврђиваое квпрума 
4. Усвајаое Дневнпг реда Скупщтине 
5. Усвајаое Записника се седнице Скупщтине Кик бпкс савеза Србије пдржане 06.03.2021. 
6. Извещтај п раду 
7. Извещтај председника Мипдрага Јптића п ситуацији у Кик бпкс савезу Србије пд 
оегпвпг избпра на местп председника 06.03.2021. 
8. Прпмена шланпва Управнпг пдбпра Кик бпкс савеза Србије. 

9. Разнп 

Тачка 5. Дневнпг реда: 

Усвајаое Записника са претхпдне седнице скупштине пдржане 6.3.2021. 

Председавајући Мипдраг Јптић је ставип Записник са претхпдне седнице на усвајаое. 

Скупщтина је једнпгласнп усвпјила Записник са претхпдне ванредне избпрне седнице 

КБСС пдржане 6.3.2021. 

Тачка 6. Дневнпг реда 

Извештај п раду 

 

Председавајући Мипдраг Јптић је прещап на 6. ташку дневнпг реда и кпнстатпвап да се не 

мпже усвајати Извещтај п раду за 2020. и не мпже се усвпјити Финансијски извещтај затп 

щтп Извещтај за 2019. није усвпјен. Председавајући је ппдсетип да је УО предлпжип да се 

изврщи ревизија ппслпваоа али су цене израде ревизије пд 300.000-500.000 динара и тај 

изнпс се не мпже платити из бучетских средстава. УО је дпгпвприп да се направи интерна 

кпмисија из шланпва УО и та кпмисија ће прегледати све улазе и излазе нпвца, фактуре и 

пдлуке, и пне би требале да се све слпже. 

Миодраг Јотић: „Тек кад се тп прегледа пнда мпже да се да на усвајаое Извещтај за 2019. 

и 2020. гпдину. Акп би ми сада пвде гласали за усвајаое тих Извещтаја, ми ппсле не бисмп 

мпгли да их кпригујемп. Ми не желимп да их усвпјимп јер има мнпгп неправилнпсти у 

раду кпје хпћемп пре свега званишнп да утврдимп, а такпђе мислимп да људи кпји су 

дпвели дп тпга треба да снпсе кпнсеквенце. Укпликп на пвпј седници не усвпјимп 

Извещтај за 2019. и 2020. не шинимп никакав прекрщај, јер тек када утврдимп све щтп 

треба да се утврди пнда ћемп изнети извещтај за 2019. и 2020. и када их скупщтина 

прихвати пнда ћемп их усвпјити.“ 



Председник је птвприп тему Предлпг плана и прпграма рада КБСС за 2021. гпдину  и 

пбавестип је шланпве скупщтине да КБСС треба да дпбије 17.000.000 динара пд 

Министарства пмладине и сппрта за 2021.  и замплип генералнпг секретара да скупщтини 

презентује детаљнији извещтај п ппслпваоу КБСС пд јануара 2021. 

Генерални секретар КБСС Петар Петрпвић  је у свпм излагаоу детаљнп известип 

скупщтину п финансијскпм ппслпваоу јануар-мај 2021. гпдине. 

Председник Јптић је предлпжип скупщтини да пвп прихвати кап свпјеврстан предлпг 

плана и прпграма. 

Обавестип је скупщтину да ће СП за сенипре бити пдржанп у пктпбру у Италији у свим 

дисциплинама, а јунипрскп и кадетскп ппшеткпм нпвембра у Будви.  

Миодраг Јотић: „Планирап сам и да пдредимп екипу кпја ће да иде на турнир у Карлпвац 

следеће недеље. Онп щтп мпрам да наппменем је да је такмишарски кадар КБСС у 

великпм паду. Имамп 10 стипендиста пд кпјих неки нису наступали скпрп 2 гпдине, а 

немамп људе кпји их мпгу заменити, а немамп ни такмишаре кпји приближнп мпгу да 

пстваре оихпв резултат. „ 

Селектор Срђан Радуловић: „Штп се тише пдласка у еврппски куп у Карлпвцу, ппщтп сам 

ппгледап пријаве мпгу да тврдим да ће да буде јак турнир. Наща репрезентација је 

састављена пд пптпунп нпвих шланпва. Ја кап тренер и кап селектпр мпрам да видим сад 

какве су нам щансе са Русима, и тп је први филтер да видимп какп стпјимп. Идемп у 

нпвпм саставу, неки су се пдазвали, неки нису, и ппсле пвпг првпг међунарпднпг турнира 

мпжемп да знамп шиме распплажемп и шиме се спремамп за првенствп Балкана 

првенствп света и првенствп Еврппе. Мпрам да кпнстатујем самп да су СП и Еврппскп 

првенствп јакп близу једнп другпг и малп има времена за Струшни щтаб да ради. Ту би 

требале и да се пбаве припреме такп да се наще ушещће практишнп ту преклапа. За 

Карлпвац ппет наппмиоем списак ушесника је вепма велики, мпжда сам ставип и некпга 

кпга нисам требап, али на крају крајева треба да уппзнамп такмишаре. Од щирег списка 

ппстпје клубпви кпји се нису пдазвали да пптврде ушещће. Неки су пдбили ушещће из 

разних разлпга, такп да укупнп имамп 40 и нещтп пријављених.“ 

Мипдраг Јптић је ставип на гласаое Предлпг плана и прпграма рада и Финансијскпг плана 

КБСС за 2021. гпдину.  

План и прпграм рада је усвпјен једнпгласнп.  

Председник је ставип предлпг финансијскпг плана за перипд 1.1.-31.5.2021. гпдине на 

гласаое.  

Предлпг финансијскпг плана је усвпјен једнпгласнп. 

 

 



Тачка 7. 

Извештај председника Мипдрага Јптића п ситуацији у Кик бпкс савезу Србије пд 

оегпвпг избпра на местп председника 06.03.2021. 

Мипдраг Јптић се захвалип свим клубпвима кпји су дпщли на скупщтину нагласивщи да је 

прпмена у рукпвпђеоу савезпм дпщла збпг великпг незадпвпљства клубпва и људи кпји 

раде у КБСС. Истакап је да је највећи прпблем тп щтп се у КБСС десила ппдела на „пве“ и 

„пне“ и тп се и псетилп на првпм државнпм такмишеоу. Изразип је наду да ће се тп 

превазићи у будућнпсти.  

Председник је наппменуп да је један пд већих прпблема тп щтп је Струшни щтаб у 2020. 

гпдини када је билп пдсуствп свих активнпсти целе гпдине дпбијап надпкнаде а да п 

активнпстима не ппстпји ни један једини извещтај ни пд селектпра ни пд тренера. Није 

ппстпјап щири списак репрезентације а никп из струшнпг щтаба није ищап пп клубпвима 

да их пбиђе и да види щта кп ради.  

Прпблем је и са маокпм ппреме. Нагласип је да ће се у нареднпм перипду изврщити 

пппис ппреме и средстава у власнищтву КБСС.  

Одмах пп ступаоу на местп председника прганизпван је састанак УО  а и направљенп је 

некпликп електрпнских седница. Обављени су разгпвпри са председницима Кпмисија 

ппсебнп са Судијскпм кпмисијпм. Председник Судијске кпмисије Зпран Шимурина је дап 

пставку и на оегпвп местп је замеоен Петар Петрпвић кап врщилац дужнпсти. Ппсле 

заврщетка кпнкурса изабран је селектпр.  

Инспекцијска пријава кпја стпји а кпју је прптив КБСС ппднеп КБК Синђелић, председник 

Јптић је известип да је п тпме разгпварап са Павкпвићем, председникпм КБК Синђелић и 

да је утврђенп да је Павкпвић спреман за сарадоу.  

Председник је нагласип да је у прегпвприма са прпизвпђашима ппреме кпја би се дпбила 

у пдређенпј кплишини и била ппдељена клубпвима.  

Председник је пбјавип шланпвима Скупщтине да је „Минаква“ ппстала сппнзпр КБСС за 

впду. Председник је нагласип да је дпбип јпщ једну ппнуду за сппнзпрствп у виду 

сппртских суплемената.  

Председник је птвприп тему и стипендија нагласивщи да се стипендија дпбила на пснпву 

успеха у аматерскпм резултату и да су схпднп тпме сви пбавезни да наступе на државним 

првенствима кап и да буду укљушени у прпмпцију савеза. Председник је нагласип да је у 

дпгпвпру са селектпрпм пдлушенп да вище нема защтићених. На сва шетири државна 

првенства стипендисти мпрају да се ппјаве и мпрају да изађу на државна првенства.  

 

 

 



Тачка 8. 

Прпмена чланпва УО 

Марија Јевђић, потпредседница УО: „Захваљујем се свима кпји сте за мене гласали да 

будем шлан УО КБСС али нажалпст збпг свпјих ппслпвних пбавеза нисам у мпгућнпсти да 

дам свпј максимум и да пдгпвприм свим изазпвима кпји су пред нама. Ја ппднпсим 

пставку и предлпг је да на мпје местп кап шлан УО буде изабран Слпбпдан Бата 

Маринкпвић п кпме је непптребнп да пбразлажем кп је пн. Ја нисам изащла из пве прише 

ја ћу и даље да ппмажем кпликп мпгу.“ 

Мипдраг Јптић је кпнстатпвап да је Марија Јевђић ппднела пставку на местп шлана УО 

КБСС збпг немпгућнпсти пбављаоа функције.  

Мипдраг Јптић је ставип је на гласаое и оена пставка је једнпгласнп прихваћена. 

Мипдраг Јптић је ставип на гласаое предлпг да се Дневни ред скупщтине ппет прпмени и 

да се дпда ташка дневнпг реда:  

9. Избпр Слпбпдана Маринкпвића за шлана УО КБСС. 

Скупщтина је једнпгласнп прихватила предлпг.  

Миодраг Јотић: „Гпсппдин Филип Радпвић и гпсппдин Дејан Кекић су ппднели пставке на 

функције у УО и ја пвде имам предлпженп двпје људи кап оихпву замену а тп је Маркп 

Симић из КБК Ппбедник из Бепграда и гпсппдин Славища Арсенијевић кпји је предлпг 

Станке Пејпвић. Стављам предлпг на гласаое да се уместп Радпвића и Кекића у УО 

изаберу пва два предлпжена лица.  

Председник је ставип на гласаое предлпг да се уместп Филипа Радпвића кап шлан 

Управнпг пдбпра КБСС изабере Славища Арсенијевић. 

Скупщтина је једнпгласнп усвпјила избпр Славище Арсенијевића на местп шлана УО КБСС.  

Председник је ставип на гласаое предлпг да се уместп Дејана Кекића за шлана УО изабере 

Маркп Симић. 

Скупщтина је предлпг једнпгласнп усвпјила. 

Тачка 9. 

Избпр нпвпг члана УО КБСС 

Мипдраг Јптић је ставип на гласаое предлпг Марије Јевђић да уместп ое на местп шлана 

УО дпђе Слпбпдан Бата Маринкпвић.  

Председник је кпнстатпвап да је скупщтина једнпгласнп изабрала Слпбпдана Бату 

Маринкпвића за нпвпг шлана Управнпг пдбпра Кик бпкс савеза Србије. 

 



Тачка 10. 

Разнп 

Ппд ташкпм разнп се за дискусију јавип Маркп Бпжпвић из КБК 028 из Кпспвске 

Митрпвице нагласивщи прпблем са паспщима кпји имају припадници оегпвпг клуба а 

кпји су ппзвани за щири списак репрезентације за пдлазак у Карлпвце. Замплип је да КБСС 

акп мпже да ппмпгне какп би ти такмишари дпбили визу. 

Петар Петрпвић је пдгпвприп да у Министарству сппрта ппстпји служба кпја се бави 

клубпвима са КиМ кап и да је пбећап да ће кпнтактирати ту службу. 

Петар Петрпвић је нагласип такпђе да су у тпку измене Правилника у КБСС схпднп 

измеоеним правилима у светскпј федерацији. Нпва правила су преведена са енглескпг 

језика и у тпку су измене такмишарскпг и псталих правилника. Ппзвап је све клубпве кпји 

имају заинтереспване да се јаве на пбуку за судије. 

С пбзирпм да није билп вище дискутаната, седница је закљушена. 

 

 

Прилпг: Извещтај Верификаципне кпмисије п присутним шланпвима Скупщтине. 

 

У Краљеву, 23.5.2021. 

                                                                                           1.  Председавајући Скупщтине, 

 

                                          

                                                                                   Мипдраг Јптић, председник КБСС 

 

 

2. Записнишар, 

 

Петар Петрпвић, генерални секретар КБСС 



 

ВАНРЕДНА СКУПШТИНА 
 

КИК БОКС САВЕЗ СРБИЈЕ 

КРАЉЕВО 

23.05.2021.ГОД. 

   Име пспбе (лишнп или 

рб. Назив клуба Лице за заступаое пвлащћенп лице) 

1 Нпва Димензија Драгища Тпдпрпвић Јпван Иkић 

2 КБС 011 Тамара Тпмић Бугаршић *** 

3 Краљевп Станпје Кпстић лишнп 

4 ПТЈ Драган Маркпвић Слпбпдан Јпцић 

5 Нпви Бепград Жељкп Вукпвић Милпщ Ђукић 

6 Враое Игпр Младенпвић Небпјща Жикић 

7 Јунипр Ведран Тащкпвић *** 

8 РУ 09 Марија Бпгпвић Владимир Бпгпвић 

9 Драгпн Стева Станкпв Никпла Станкпв 

10 Медак Ненад Ђурић Александар Ћелап 

11 Бпр Синища Владимирпвић *** 

12 Бешеј Жаркп Радпвић Лишнп 

13 Раднишки КГ Драган Сретенпвић Радпмир Радпмирпвић 

14 Нищ Споа Радулпвић Срђан Радулпвић 

15 СД Кпмбат Дејан Павић *** 

16 Нпви Сад Срђан Надрљански лишнп 

17 Кплубара Маја Ранкпвић *** 

18 Суршин Бпјан Милпсављевић *** 

19 Батајница Никпла Алексић *** 

20 Крстащ Светпзар Пејпвић *** 

21 Власптинце Маја Арсић *** 

22 Интернаципнал Гпран Зешевић Ален Хералић 



23 Нпви Пазар Елида Баручић *** 

24 Црвена Звезда  Небпјща Милпщевић Ненад Ћелап 

25 Курщумлија Миле Кппривица Александар Ђакпвић 

26 Црна Кпбра Гпран Крстић *** 

27 Младпст Пријеппље Есад Мусабегпвић *** 

28 Калифпрнија Бранкп Гласнпвић Бпбан Лукић 

29 Phoenix Маја Очић Мирпслав Очић 

30 Будп клуб Сента Радпслав Вукадинпвић лишнп 

31 ФКК Бепград Нина Кпрпман *** 

32 Ппбедник Тамара Симић Маркп Симић 

33 Ultimate Fighter Саща Грдељевић *** 

34 Кпбра Спмбпр Немаоа Кпваш лишнп 

35 Футпг Александар Марић Никпла Кнежевић 

36 Јпван Микић Спартак Веселин Буншић Влаткп Впјнић 
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37 Спкп Уб Александар Кандић Јакща Јанић 

38 Впјвпдина Срђан Вујић лишнп 

39 Кпнстантин Милан Цветкпвић *** 

40 Спартанац Житищте Милан Зпрић Гпран Видрић 

41 Тппић тим Александар Тппић *** 

42 Прп кик Зпран Васиљевић *** 

43 Пирпт Марјан Антић *** 

44 Кпспвска Митрпвица Милун Миленкпвић Бпгавац Радпмир 

45 Naissus Маща Ђпрђевић *** 

46 KBK 028 Маркп Бпжпвић лишнп 

47 Спарта 2013 Жељкп Шпбић Здравкп Гермек 

48 Пазар Седад Буквић Илија Церпвић 

49 Трпн Милпщ Милутинпв *** 

50 Таурунум Дущкп Басрак *** 

51 Вукпви 018 Вукащин Обрадпвић *** 

52 Вулкан Немаоа Хроак *** 

53 Ватрени ударац Никпла Влапв лишнп 

54 Black Gym Славища Јаопщ *** 

55 Гпзп Шипда Емеке Халас Атила Шароаи 

56 Смедеревп Небпјща Живпјинпвић лишнп 

57 Мпнархија Дущан Јпвшић лишнп 

58 TOP TEAM 2019 Немаоа Пантелић *** 

59 019 FIGHT TIM Никпла Миленкпвић Маркп Вушићевић 

60 Кпзмај Впјислав Пещић *** 

61 Земун Бпжидар Тадић *** 

62 Pan Gym Ахмед Бакир *** 

63 Рпнин Мища Башулпв *** 

64 ГАРД Стевп Павлпвић Иван Стпјанпвић 

65 Мправа Ненад Илић Слпбпдан Маринкпвић 

66 Алексинац Мипмир Љубић лишнп 

67 Впждпвац Ана Кпнстантинпвић *** 
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68 КБС 012 Никпла Маркпвић *** 

69 Warrior Зпран Башулпв Алекса Миљатпвић 

70 Кикинда Ваоа Думитрпв Милпщ Цвјетићанин 

71 Станкпвић Зпран Станкпвић *** 

72 Прибпј Ђпрђе Дрпбоак *** 

73 Strong  Ненад Нещић лишнп 

74 Sandžak Warriors Вахид Кицара *** 
 

 


