З А П И С Н И К
са редовне годишње Скупштине Пикадо федерације Србије, која је одржана у
Апатину, сала куглане МС ЕЛКОП, дана 11. јуна 2017. године са почетком у 14 часова.
На седници су присутни:
1) Чланови Скупштине, представници клубова:
1. Пикадо клуб ARROWS:
2. Пикадо клуб БЕЧЕЈ:

Милорад Адамовић

Стеван Пуруцки

3. Пикадо клуб BLACK CODE:
4. Пикадо клуб БУБАЦ:

Ацо Бабић

Тамара Милић - по пуномоћи

5. Пикадо клуб ФАМИЛИЈА 032:
6. Пикадо клуб ГЕРИЛА:

Славко Мунитлак

Саша Теодоровић

7. Пикадо клуб ЈУНАКОВИЋ:

Небојша Перовић

8. Пикадо клуб КАПИТАЛЦИ:

Шандор Финта - по пуномоћи

9. Пикадо клуб КВАРТ:

Бобан Плавшић - по пуномоћи

10. Пикадо клуб ПАБ БЕШКА:

Владо Бобар

11. Пикадо клуб ПИКАДЕРЕ:
12. Пикадо клуб ШАБАЧКИ:
13. Пикадо клуб СПАРТАК:

Соња Бошковић - по пуномоћи
Синиша Милошевић - по пуномоћи
Љубомир Кркљеш

14. Пикадо клуб СВИЛАЈНАЦ:

Дарко Скендеровић - по пуномоћи

2) Чланови Управног одбора:
1. Владимир Ињац, председник
2. Љубомир Кркљеш, потпредседник;
3) Чланови Надзорног одбора:
1. Милорад Адамовић

Пошто је утврђено да је присутно 14 од укупно 24 чланова и да према томе
Скупштина има потребан кворум за рад, председавајући је отворио је седницу и објавио
почетак рада скупштине.
Седницом председава Небојша Перовић, председник Скупштине ПФС.
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За записничара је одређен: Дејан Весић.
Пре .почетка заседања, председавајући је предложио да се дневни ред допуни
тачком - Избор председника Скупштине Пикадо федерације Србије, са образложењем да је
досадашњем председнику скупштине истекао мандат.
Других предлога за допуну дневног реда није било
Пошто је једногласно усвојен предлог за допуну, утврђен је следећи

Дневни ред:
1. Разматрање и усвајање извештаја о раду и завршног рачуна ПФС за 2016.
годину
2. План и програм рада за 2017. годину
3. Усвајање Статута Пикадо федерације Србије
4. Разматрање и усвајање Пословника о раду Скупштине ПФС
5. Избор председника Скупштине ПФС
6. Разно

Расправа и одлучивање
1. Извештај о раду, финансијски извештај и завршни рачун образложио је
Владимир Ињац, председник ПФС.
Представник Надзорног одбора Милорад Адамаовић изјавио је да је Надзорни
одбор прегледао наведена документа и да нема примедби.
У дискусији су учествовали:
Након дискусије, приступило се гласању, па је са 13 гласова за и једним
уздржаним, донета

О д л у к а
Усвојени су: Финансијски извештај, Извештај о раду и Завршни
рачун Пикадо федерације Србије за 2018. годину, у предложеном
тексту.

2. План и програм рада за 2017. годину изнео је Владимир Ињац, председник
ПФС.
У дискусији су учествовали: Ацо Бабић, Владимир Ињац, Небојша Перовић.
Председник ПФС известио је о томе да трошкови учешћа репрезентације Србије
на Светском купу у Јапану, превазилазе могућности ПФС, те да се као алтернатива
појављује учешће репрезентативаца на Каталонија Опен у Барселони.
Током дискусије посебно је указано на потребу да се настави са редовним
спровођењем такмичења Националне лиге, Појединачног првенства и Националног купа,
да се настави са активностима на популаризацији пикада и повећању броја клубова и
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такмичара. Такође је разматрана и опција да у наредној сезони сва такмичења
националног првенства Србије буду одржавана на једном месту при чему се као
најповољнија опција показују Бановци код Београда где би домаћин био ПК Подрум. на
овај начин знатно би се смањили трошкови преношења опреме и облажио проблем
хабања нових постоља - паравана за мете. Председник ПФС такође је известио и о
плановима за набавку нових постоља - паравана за мете уз постојеће и потпуни
прелазак на овај систем уместо досадашњих металних постоља, првенствено због тога
што овај систем постављања мета захтева мањи простор.
Након дискусије приступило се гласању па је једногласно донета

О д л у к а

Усвојен је План и програм рада Пикадо федерације Србије за
2017. годину, у предложеном тексту.

3. Под овом тачком дневног реда председавајући је изнео уводно образложење
уз изношење резултата јавне расправе о предлогу Статута.
У дискусији су учествовали::
Након дискусије приступило се гласању па је са 13 гласова за и једним уздржаних
донета

О д л у к а

Усвојен је Статут Пикадо федерације Србије у предложеном
тексту.

4. Уводно излагање изнео је председник Скупштине.
У дискусији су учествовали:

Након дискусије једногласно је донета

О д л у к а

Усвојен је Пословник о раду скупштине Пикадо федерације
Србије у предложеном тексту.

5. Председавајући је известио чланове Скупштине да је председнику Скупштине
истекао мандат и да је потребно приступити избору новог председника Скупштине.
Предложени су следећи кандидати:
небојша Перовић, досадашњи председник Скупштине.
Затим се приступило гласању па је утврђено да су кандидати добили
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За предложеног кандидата гласало је 13 чланова уз један уздржан.
Према томе донета је

О д л у к а

Небојша Перовић, дипл. правник из Апатина, изабран је за
председника Скупштине Пикадо федерације Србије са мандатом од
четири године.

6. Под овом тачком расправљало се о: предлозима измена система такмичења.
У дискусији су учествовали представници клубова: Black Code, Бечеј и Фамилија
032.
.У току дискусије указано је на проблем који настаје пријављивањем играча за
турнире појединачног првенства који се не појаве на старту турнира па се догађа да неки
од играча у прва два или чак и више кола нема противника. У том правцу изнети су
предлози;:да се пријаве за турнире појединачног првенства врше на самом турниру; или
да се уведу казнени бодови за играча који је пријављен а не дође на турнир, као и да се
уведу промене у систему бодовања у правцу да играч не осваја бодове ако није остварио
бар једну победу.
Истакнут је и предлог да се уведу новчане награде и у Б групи појединачног
првенства и у Другој националној лиги, као и да се наградни фонд распореди на већи
број екипа, односно играча.
Било је речи и о електронском пикаду при чему је указано да ПФС не добија
средства за ту намену па да не може у овом моменту да финансира такмичења у
електронском пикаду али да може да подржи и промовише таква такмичења.
Председник ПФС обавестио је присутне да ће Управни одбор шре почетка идуће
сезоне коначно утврдити пропозиције свих такмичења које ће у највећој мери зависити од
броја новорегистрованих клубова и играча па је позвао клубове да у канцеларију ПФС
доставе све предлоге и сугестије у том правцу као и да, ако то желе, присуствују седници
на којој ће се о томе расправљати.
Пошто је исцрпљен дневни ред, седница је закључена у 15 часова.
Записничар

Председник Скупштине

Дејан Весић

Небојша Перовић
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