
 

 

 

ПРОГРАМ РАДА 2016-2020. 

КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДНИКА САВАТЕ САВЕЗА СРБИЈЕ 

НА ИЗБОРНОЈ СКУПШТИНИ 04.12.2016. 

 

 

 

 

Поштоване колеге, 

 

као кандидат за председник Савате Савеза Србије на Изборној скупштини која је заказана 

04.12.2016. године у Руми достављам Вам Програм рада савеза за период 2016-2020. 

 

У наредном мандату трудићу се да ускладим рад савеза на начин који ће допринети 

 још бољим спортским резултатма на међународним такмичењима – Европским, светским, 

Балканским првенствима као званичним такмичењима као и свим другим такмчењима 

међународног ранга.  У току наредне четири године планирам да наш савез буде организатор 

Балканског првенства за јуниоре и сениоре 2017. године и Светског првенства за кадете 2019. 

године како би тиме омогућили нашим спортистима различитог израста и пола да наступе 

и представе се нашој публици на овим великим међународнм такмичењима. 

 

 Као потпреседник Балканског Савате Комитета потрудићу се да организацију Балка-

нског првенства за јуниоре и сениоре у комбат и асаут саватеу планирану од 05-07. Маја 2017. 

године у Руми, организујем на високом нивоу организације као и претходних међународних 

такмичења којеа смо рганизовали: Балканско првенства у Руми 2005., Светско првенство у 

Новом Саду 2009. и наравно Светско кадетско првенство  на Караташу 2013. године 

 

 Како сам председник комисије за младе и организацију кадетских пренстава и Светске 

и Европске савате организације учинићу све да својим утицајем наш савез добије организацију 

Светског кадетског првенства 2019. године јер ћу као приоритетни циљ рада савеза у наредном 

периоду дати популаризацији, омасовљењу и раду са младима јер су они будућност нашег 

спорта. 

 

 У оквиру међународног програма трудићу се да наш савез настави са успешним 

наступима на великим међународним првенствима и такмичењима и да на њима остваримо 

пласман међу прве три земље, као и до сада, и останемо у врху нашег спорта Саватеа у свету и 

Европи.  

 

Трудићу се да својим дипломатским радом у спорту задржим позицију наше земље у 

склопу Интернационалне Савате Федерације,  Европске Савате Конфедерације и Балканског 

Савате Комитета. Као члан председништва и високих функција ових организација трудићу се 

да допринесем још бољој позицији нашег савеза у активностима ових организација. 

 



 

 Као председник Савате Савеза Србије ћу наставити са обезбеђивањем услова за 

организацију националних првенстава за све узрасте и пол, младе, млађе пионире, старије 

пионире, кадете, јуниоре, сениоре, ветеране и студенте у асаут саватеу и кадете, јуниоре и 

сениоре у комбат саватеу. Трудићемо се да развијемо и дисциплину кан де комбат савате. 

 

 Ради популаризације и омасовљења Савате у свим регионима Србије, наш задатак биће 

да анимирамо отварање клубова у срединама где савате спорт није заступљен и на тај начин 

омогућити бављење нашим спортом грађанима који до сада нису имали за то могућности. 

 

 Трудићу се да иницирам организацију ревијалних такмичења у саватеу у срединама где 

до сада клубови нису имали могућност за организацију и тиме помогнемо и њима и локалној 

заједници да се боље упознају са нашим спортом. 

 

 Наставићемо са организацијом Универзтетских првенстава и трудићемо се да 

студентима и нашим члановима помогнемо да на својим високошколским установама 

представе наш спорт на што вишем нивоу јер ће и они на тај начин имати више могућности  

за наставак студија, слободне дане за такмичења и семинаре и више ангажованости у тој 

средини. 

 

 Едукација спортиста биће у наредном периоду још више заступљена са циљем да се 

спортисти упознају са свим сегментима овог спорта не само у тренажном или такмичарском 

продцесу већ кроз семинаре, кампове и припреме науче које су њихове обавезе према савезу, 

друштву, Анти допинг Агенцији Србије, Министарству омладине и спорта, Спортском савезу 

Србије и Заводу за спорт и медицину спорта. 

 

 Едукацију тренера иницираћемо стручним усавршавањем у складу са Законом о спорту 

РС на високошколским установама и домачим и међународним семинарима. 

 

 Едукацију судија организоваћемо као и до сада како би нас достојно представили у 

земљи и иностранству и одржали углед који имамо у овој струци. 

 

 Један од приоритета нашег савеза биће рад са младима јер су обни будућност нашег 

спорта и трудићу се да наставимо са учешћем на спортским камповима за младе перспекти-

внне спортисте нашег савеза финансиране од стране Министарства омладине и спорта.  

У склопу кампова организовати семинаре са полагањем за техничка звања у саватеу као и 

јединство и пријатељство између спортиста разичитих клубова како би могли боље и лакше  

да се уклопе у будућим наступима за репрезентацију Србије. 

 

 Припреме спортиста биће унапред планиране и вођене од стране наши спортских 

стручњака како би остварили што боље спортске резултате на међународним такмичењима. 

Када год будемо имали могућности организоваћемо заједничке припреме пред европска и 

светска првенства како би на време могли могли имати увид у могућности наших спортиста и 

планирати даље активности бдо самог такмичења и након њега. 

 

 



 Трудићу се да обезбедим услове да комисије и органи савеза на време припреме своје 

правилнике и правила у складу са Законом о спорту јер нас чека велики посао усаглашавања 

не само нашег савеза већ и клубова наших чланица. Усвајање новог статута савеза само је 

један корак ка овом усаглашавањеу а чека нас почетком године обиман посао са спортским 

правилима и другим обавезама у складу са Законом. 

 

 У наредном периоду рад комисија савеза биће усклађен честим састанцима са 

председницима комисија који ће имати обавезе према својим задужењима, како би смо 

заједнички са органима управљања савеза, реализовали планове и програме како оне 

периодичне тако и годишње и дугорочне. 

 

 Заступници савеза биће председник и генерални секретар како би на време, својом 

ангажованошћи, могли да реализују све захтеве и обавезе од стране Министарства омладине  

и спорта, Спортског савеза Србије, Анти Допинг Агенције и Завода за спорт и медицину 

спорта. Генерални секретзар ће полагати државни испит како би могао у складу са Законом  

врши ову функцију у савезу. 

 

 Трудићу се да обезбедим услове за набавку спортске опреме за рад савеза, од спортске 

опреме за такмичаре: патике, трикои, рукавице, кациге, штитници, тренерке до опреме за 

судије и тренере, административни рад и пропагандно маркетишки рад савеза. 

 

 У наредном периоду од четири године планирам бољу сарадњу са медијима 

испонзорима и надам се да ћемо успети да преко комисија за маркетинг на тај начин  

популаризујемо наш спорт у Србији на мног вишем нивоу него до сада и тиме допринесемо  

да сваки грађанин Србије зна шта је савате спорт. 

 

 Као председник савеза подржаћу сваког спортског радника и спортисту савеза али ћу 

тражити да испуне своје обавезе према савезу, дају свој максимум у спорту и очувају углед  

савате спорта. 

 

 Трудићу се да клубове не оптеретим чланаринама, котизацијама и обавезама као и до 

сада али ћу инсистирати да на време изврше обавезе према савезу у складу са нашим 

Статутом, општим актима  и Законом о спорту.  

 

 

 

Рума, 25.11.2016.       Миодраг Ракић 

          
  


