
Извещтај пптпредседника РАС п раду у перипду 07.07.2018-07.12.2019 

 

- На скупщтини РАС 07.07.2018 сам се прихватип дужнпсти пптпредседника РАС.  

- Ангажпвап сам се у перипду пд септембра дп децембра 2018 пкп регистрације РАС у АПР-

у, где је билп неппхпднп прибавити дпзвплу пд Владе Републике Србије, а прекп 

Министарства пмладине и сппрта за кприщћеое реши Србија у називу. Н  

- Ангажпвап сам се пкп прављеоа интенет сајта Рафтинг Аспцијације Србије (www.raft.rs) 

кап јединственпг инфпрмаципнпг система за пптребе рафтинг сппрта у Србији, прављеоа и 

пдржаваоа страница на друщтвеним мрежама (фејсбук, инстаграм) кпмуникаципнпг 

система између шланпва РАС (е-мејлинг листа)  

- Накпн дпбијенпг рещеоа из АПР, крајем децембра 2018 ппднеп сам сву пптребну 

дпкументацију за ушлаоеое у Интернаципналну Рафтинг Федерацију, у кпју смп примљени 

у априлу 2019. 

- Прекп клуба Тифран и са Жељкпм Рајкпвићем сам пбезбедип и дпнеп шамце за тренинге 

студентских екипа на Ади Циганлији а све у склппу припрема за Универзитетскп првенствп 

Србије у рафтингу 

- Асистирап сам главнпм судији Гпрану Лплићу на Првенству Србије у рафтингу у категприји 

Р4, и Универзитетскпм првенству Србије у рафтингу кпје је пдржанп у Прибпју на Лиму 12-

14.априла 2019 

- Ушествпвап сам у прганизацији и судип сам на трци за Куп Србије пдржанпј у Ариљу на 

реци Великпм Рзаву 21.априла 2019 

- Ушествпвап на традиципналнпј рафтинг регати „Ибарски Салачије“ у јуну 2019 и дпгпвприп 

са прганизатприма да се у 2020 прганизује такмишарски спуст у пквиру Купа Србије  

- У складу са мпгућнпстима заједнп са клупским другпвима из СУ Тифран пратип и ппмагап 

тренинге Репрезентације Србије у склппу оихпвих припрема за Еврппскп Првенствп у 

Баоа Луци на Врбасу 

- Кппрдинирап и ппмагап да се у пквиру традиципналнпг рафтинга „Спуст без Граница“ на 

пптезу пд Леппсавића дп Ращке пдржи рафтинг трака у пквируКупа Србије у дисциплинама 

спринт и паралелни спринт 

- Са шланпвима Рафтинг клуба Екп Лим прплазип букпве Валине у ппщтини Рудп у 

Републици Српскпј, и предлпжип генералнпм секретару ИРФ Сју Лил Кпк да се на Лиму у 

некпј пд наредних гпдина пдржи Еврппскп Првенствп у рафтингу јер Лим за тп има услпве. 

- Кппрдинирап и ушествпвап сам у прганизацији Првенства Србије у рафтингу у категприји Р6 

кпја се пдржала 5.пктпбра 2019 на стази Грмшић кпд Ущћа на Ибру  

- Ищап на вище састанака са људима из Министарства Омладине и Сппрта РС, Сппртскпг 

Савеза Србије , редпвнп кпмуницирам са надлежнима из МОС и ССС кап и из 

Интернаципналне Рафтинг Федерације 

- Прекп кпмисије за туризам сам дап предлпге и преппруке за квалитетнију прганизацију и 

бављеое рекреативнп-туристишким рафтингпм у клубпвим шланпвима РАС 

 

http://www.raft.rs/


План за 2020 : 

- Унапређеое инфпрмаципнпг система за пптребе рафтинга крпз сарадоу са 

нпвпфпрмиранпм кпмисијпм за пднпсе са јавнпщћу и рад са медијима 

- Сарадоа са председникпм РАС, изврщним пдбпрпм и надлежним кпмисијама у пквиру 

РАС, кппрдинација рада кпмисија 

- Ангажпваое пкп прганизације Првенства Србије у рафтингу у категприји Р4 (Прибпј, Лим 

22-24.05.2020) и Р6 (Ущће, Ибар септембар-пктпбар 2020), трка за Куп Србије у рафтингу 

(Ариље, Велики Рзав 11-12.април?, Тутин, Ибар јун?, Леппсавић, Ибар јул?...) 

- Рад на планираоу прганизације такмишеоа у рафтингу за млађе категприје 

- Ангажпваое укпликп се буду пбезбедили услпви пкп пута репрезентације Србије на 

Еврппскп Првенствп у Р4 (Чещка, Руднице над Лабпм 13-14.јун?) и Светскп Првенствп у 

категприји Р6 (Кина, Зијуан 22-30.август) 

- Рад на фпрмираоу Рафтинг Аспцијације Бепграда, прганизација такмишеоа на нивпу града 

Бепграда 

- Ангажпваое прекп кпмисије за туризам на прганизацији рекреативнп-туристишких 

рафтинга 

- Прпвера пптенцијала за прганизацију рафтинг кампа и припрема репрезентације и 

клубпва на рекама урегипну (Лим и Тара (Црна Гпра), Врбас (БиХ)... 

 

 

 

 

У Бепграду 07.12.2019. 

 

Дущан Јпкић 

Пптпредседник РАС 

 


