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З  А  П  И  С  Н  И  К  

 

са редовне годишње седнице Скупштине Пикадо федерације Србије, која је 
одржана у Жабљу, велика сала Скупштине општине Жабаљ, дана 23. фебруара 2014. 
године са почетком у 13 часова.  

 

На седници су присутни: 

 

1) Чланови Скупштине, представници клубова:

1. Пикадо клуб BLACK CODE Нови Сад: Реља Радаковић 

2. Пикадо клуб ГЕРИЛА Нови Сад:  

3. Пикадо клуб ЈУНАКОВИЋ Апатин: Небојша Перовић 

4. Пикадо клуб КЛУБ 26 Нови Сад: Александар Борић 

5. Пикадо клуб КВАРТ Нови Сад:  

6. Пикадо клуб ROCKETS Жабаљ: Милорад Ђурђевић 

7. Пикадо клуб РУТЕН Нови Сад: Александар Белић 

8. Пикадо клуб СЕВЕР СУ Суботица: Љубомир Кркљеш 

9. Пикадо клуб СНГ ВУКОВИ Нови Сад: Срђан Савковић 

10. Пикадо клуб БУБАЦ Београд: 

11. Пикадо клуб КАПИТАЛЦИ Београд:Милош Миздрак 

12. Пикадо клуб КУЛА Београд: 

13. Пикадо клуб ПИКИ 035 Јагодина: 

14. Пикадо клуб ПИКАДЕРЕ Ужице: 

15. Пикадо клуб ПАБ БЕШКА Бешка: Драган Трбовић 

16. Пикадо клуб СВИЛАЈНАЦ Свилајнац: 

 
2) Чланови Управног одбора:

1. Владимир Ињац, председник 

2. Реља Радаковић, члан 

3. Љубомир Кркљеш, члан 

4. Душан Ружић, члан 

5. Зоран Симић, члан 
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Пошто је утврђено да је присутно 9 од укупно 16 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. 

За записничара је одређен: Дејан Весић 

Председник је известиo чланове Скупштине да у року одређеном Статутом није било 
предлога за измену или допуну дневног реда па је за седницу утврђен следећи 

 

Дневни ред: 

 

1. Разматрање и усвајање финансијског извештаја о раду и завршног рачуна 

ПФС за 2013. годину 

2. План и програм рада за 2014. годину 

3. Извештај о извршавању финансијских обавеза клубова 

4.  Избор члана надзорног одбора ПФС 

5. Разно 

 

 

Расправа и одлучивање 

 

1. Извештај о раду, финансијски извештај и завршни рачун образложио је 
Владимир Ињац, председник ПФС. 

Председник Надзорног одбора Срђан Савковић, известио је Скупштину да је 
Надзорни одбор прегледао завршни рачун и финансијски извештај и да нема примедби 
на ове документе. 

У дискусији су учествовали: сви присутни чланови скупштине 

Након дискусије, Скупштина је једногласно донела 

 

 

О  д  л  у  к  у 

 

Усвојени су: Извештај о раду и Завршни рачун Пикадо 
федерације Србије за 2013. годину, у предложеном тексту. 

 

2. План и програм рада за 2014. годину изнео је Владимир Ињац, председник 
ПФС. 

У дискусији су учествовали: сви присутни чланови скупштине 

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 
такмичара.  

Након дискусије, Скупштина је једногласно донела 
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О  д  л  у  к  у 

 

Усвојен је План и програм рада Пикадо федерације Србије за 
2014. годину, у предложеном тексту. 

 

3. Извештај о извршавању финансијских обавеза клубова у претходној години, 
поднео је Владимир Ињац, председник ПФС. 

На основу резултата дискусије и изнетих предлога, закључено је да се препоручи 
Управном обору да изнађе могућност да се смање финансијске обавезе клубова према 
ПФС. 

 

4. Председник Скупштине Небојша Перовић известио је да је због смрти 
досадашњег члана Надзорног одбора Горана Петровића, потребно приступити избору 
новог члана Надзорног одбора ПФС. У складу са Статутом ПФС кандидата за члана 
Надзорног одбора може предложити сваки непосредни члан ПФС (клубови). 

Затим су изнети следећи предлози кандидата за упражњено место члана 
Надзорног одбора ПФС: 

1. Александар Белић, предложен од пикадо клуба Север СУ Суботица 

Како није било других предлога, приступило се гласању, па је утврђено да је за 
предложеног кандидата гласало 9 присутних чланова, да нико није био против и да није 
било уздржаних, па се констатује да је Скупштина једногласно донела 

 

 

О  д  л  у  к  у 

 

                            Александар Белић изабран је за члана Надзорног одбора ПФС. 

 

5.  Под овом тачком дневног реда изнето је: 

 

Зоран Симић, члан управног одбора, подено је оставку на место члана управног 
одбора из личних разлога. 

 

Председник је предложио Сашу Мркојевића за члана управног одбора. 

 

Како није било других предлога, приступило се гласању, па је утврђено да је за 
предложеног кандидата гласало 9 присутних чланова, да нико није био против и да није било 
уздржаних, па се констатује да је Скупштина једногласно донела 
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О  д  л  у  к  у 

 

 Утврђује се да је Зорану Симићу престала функција члана управног одбора услед 
оставке. 

                            

    Саша Мркојевић изабран је за члана управног одбора ПФС. 

 

 

 

 

Пошто је исцрпљен дневни ред, седница је закључена у 17 часова. 

 

Записничар         Председник Скупштине 

Дејан Весић                Небојша Перовић  
    


