
 

З А П И С Н И К 
о раду Управног одбора Пикадо федерације Србије, на онлајн седници која је 

закључена 27. новембра 2021. године. 

У раду су учествовали: 
Јожеф Бата, председник 
Зоран Халер, потпредседник 
и чланови УО: 
Младен Мићуновић, 
Владимир Петровић, 
Влада Бобар, 
Горан Павић и 
Дејан Божић. 
 

За седницу је на предлог председника једногласно утврђен следећи 

Дневни ред 

1. Извештај председника ПФС о затеченом стању при преузимању дужности; 

2. Разматрање плана рада за текућу и наредну сезону и доношење одговарајућих 
закључака; 

3. Разно; 

Расправа и одлучивање 

1. По овој тачки дневног реда председник ПФС је члановима доставио писмени 
извештај о затеченом стању при преузимању дужности у којем је посебно нагласио проблеме 
са опремом за такмичење која се већ дуже време налази ускладиштена под условима који су 
од претходног УО договорени по цени која је, због дугог периода складиштења изразито 
неповољна и поставља се питање да ли нам је уопште потребна опрема – метални сталци за 
мете с обзиром да су обезбеђена средства за израду нове које би била погоднија. Такође је 
навео и проблеме са већим бројем рачуна у различитим банкама и указао и на потрeбу 
промене адресе седишта ПФС како би се олакшало пословање. У дискусији је указано и на 
потребу измене прописа а у односу на проблем са складиштењем опреме да се покуша у 
преговорима са складиштарем доћи до повољног решења по обе стране. 

2. Председник је указао на немогућност одржавања Националног првенства по 
скраћеном систему у децембру како је било планирано. Ово из разлога јер је потребно у врло 
кратком времену решити питање опреме, усклађивање свих прописа, установљење базе, 
утврђивање пропозиција, спровођење поступка регистрације и лиценцирања у оквиру којега 
би клубови морали обавити и лекарске прегледе, затим посебно и проверити који би услови 



морали бити испуњени у оквиру мера заштите од епидемије Ковид 19, а што се све показује 
као немогуће у тако кратком времену. У дискусији која је вођена изнето је становиште да би 
требало одустати од покушаја да се првенство одржи у текућој години и уместо тога одмах 
започети квалитетне припреме за наредну сезону. Такође је изнето и становиште о 
евентуалном отписивању дуговања клубова из ранијих година и потреби измене начина 
плаћања и задуживања клубова за убудуће. Изнето је и мишљење да би евентуалним 
отписивањем дугова клубовима који су остали дужни могли бити стављени у неравноправан 
положај они клубови који су редовно изморивали своје обавезе. У вез са тим је и закључено да 
би новим начином обрачуна требало уредити да се укупне обавезе плаћају до почетка сезоне 
да се не би поново долазило у ситуацију да се гомилају дуговања, а да при томе ипак треба 
водити рачуна и о клубовима посебно онима који се финансирају из општинских буџета а 
имајући у виду искуства са динамиком уплате одобрених средстава клубовима. 

Након тога, једногласно су усвојени следећи 

Закључци 

1. Због неповољних услова узрокованих ситуацијом са Корона вирусом, недостајућом 
опремом и недовољно времена за квалитетну припрему такмичења, није могуће одржати 
такмичење националног првенства Србије у текућој години. 

 

2. Одмах започети са припремама за наредну сезону како би такмичење започело у 
марту 2022. године и у том правцу: 

• до 15. јануара 2022. године: 
- установити базу података којој ће клубови моћи приступати онлајн путем официјелног 

сајта ПФС и на тај начин обављати послове регистрације, лиценцирања и пријаве играча 
• до 15.01.2022. године; 

- припремити нове Пропозиције такмичења које ће пре усвајања биту упућене 
клубовима ради давања примедби, сугестија и предлога, а потом усвајање Пропозиција и 
утврђивање Календара такмичења; 

• од 15. јануара до 1. марта 2022. године  
- извршити лиценцирање и регистрације за сезону; 

 

Oдмах започети и до почетка такмичења довршити  израду нове опреме – инсталација за 
потребан број бацачких места (најмање 21). 
 

3. До почетка такмичења извршити потребне измене правилника (Такмичарског и 
Регистрационог) као и других аката ради омогућавања преласка на календарску такмичарску 
сезону која се поклапа са календарском годином, онлајн регистрације и лиценцирања, као и 
друге које се покажу као неопходне ради реализације постављених циљева; 

 
4. Донети одлуку о евентуалном отписивању дуговања клубова из претходних година, а 

клубовима који су у преплати те износе урачунати као аконтацију будућих обавеза и  одлуку о 
висини финансијских обавеза клубова и начину и роковима плаћања, водећи рачуна и о 
могућностима клубова, посебно клубова који се финансирају из буџета; 

 

3. По овој тачки није било предлога. 
Седница је закључена 27. новембра 2022. године у   22  часова. 
 

Председник 
Јожеф Бата 


