
Образац 1 

 

Република Србија 

МИНИСТАРСТВО СПОРТА 

 

ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА  

НАДЛЕЖНИХ НАЦИОНАЛНИХ СПОРТСКИХ САВЕЗА 

КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС  

У ОБЛАСТИ СПОРТА, КОЈЕ ПРЕДЛАЖУ ОЛИМПИЈСКИ 

КОМИТЕТ СРБИЈЕ, ПАРАОЛИМПИЈСКИ КОМИТЕТ 

СРБИЈЕ И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 

 

У 2023. ГОДИНИ 

 

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:   САВАТЕ САВЕЗ СРБИЈЕ 

 

АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 2 

ДЕО 1 

 

 

1. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА  

 

 
Пун назив:  

Седиште и адреса:  

Број телефона:  

Факс:  

Е-маил:  

Интернет страна (Wеб страна)  

Особа за контакт (име, презиме, 

адреса, мејл, телефон, мобилни 

телефон: 

 

 

2. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ НОСИОЦУ ПРОГРАМА 
 

Пун назив: САВАТЕ САВЕЗ СРБИЈЕ 

Скраћени назив Савате СС 

Седиште и адреса: Рума 22400, ул. Моше Пијаде 27 

Број телефона: 069/132-3228 

Факс: 022/476-213 

Е-маил: savate.srbija@gmail.com  

Интернет страна (Wеб страна) www.savate-srbija.com  

Број текућег рачуна и назив и 

адреса банке: 

330-12000240-46  Credit Agricole банка Рума, Главна 

Број текућег рачуна за 

финансирање годишњих програма 

и назив и адреса банке 

840-17060763-83  Управа за трезор Ср.Митовица, 

филијала Рума, Железничка 5 

 

Порески идентификациони број: 102657305 

Особа за контакт (име, презиме, 

адреса, мејл, телефон, мобилни 

телефон: 

Миодраг Ракић,    

Моше Пијаде 27, 22400 Рума,  

savate.srbija@gmail.com 

022/476-213, 069/1323228, 

Грана/област  спорта САВАТЕ  

Ранг гране спорта у Националној 

категоризацији  спортова 

3. ГРУПА СПОРТОВА 

Ранг надлежног националног 

гранског спортског савеза 

3. ГРУПА СПОРТОВА 

mailto:savate.srbija@gmail.com
http://www.savate-srbija.com/
mailto:savate.srbija@gmail.com
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Орган код кога је организација 

регистрована и регистарски број 

Агенција за привредне регистре Републике Србије  
решење број: БС4473/2016  дана: 09.12.2016. 

Агенција за привредне регистре Републике Србије  
решење број: БС774/2015  дана: 03.03.2015. 

Агенција за привредне регистре Републике Србије  
решење број: БС887/2014  дана: 10.03.2014. 

Агенција за привредне регистре Републике Србије  
решење број: БС757/2011  дана: 25.11.2011. 

Име и презиме, функција, датум 

избора и дужина мандата лица 

овлашћеног за заступање, адреса, 

мејл, телефон, мобилни телефон 

1.Миодраг Ракић, председник савеза, изабран дана 
16.02.2020. мандат 4 године, адреса: Моше Пијаде 27, 
22400 Рума, savate.srbija@gmail.com.net 022/476-213, 
069/1323228 и 

2.Милош Вијук генерални секретар савеза, изабран 
дана 16.02.2020. мандат 4 године, адреса: Матије 
Гупца 9, 22400 Рума, моб. 060/391-0038, 

Име и презиме председника 

органа управе организације, 

адреса, мејл и телефон 

Миодраг Ракић, председник Управног одбора 
савеза, изабран дана 16.02.2020. мандат 4 године, 
адреса: Моше Пијаде 27, 22400 Рума, 
savate.srbija@gmail.com 022/476-213, 069/1323228 

Чланство у међународним 

спортским савезима 

International Savate Federation i (ISF) 

Confederation European Savate (CES) 

Balcan Savate Cometee (BSC) 

Број чланова светске федерације 62 

 

Број чланова европске федерације 27 

Представници савеза у 

међународним федерацијама (име, 

презиме и функција) 

1.Миодраг Ракић   члан директоријума 
(председништва) Интернационалне Савате Федерације 
ИСФ-а, председник Комисије за омладину и 
образовање Светске Федерације, председник Комисије 
за допинг Европске Конфедерације, 

2.Маја Оџић, члан судијске комисије Светске Савате 
Федерације и председник судијске комисије  Европске 
Савате Конфедерације 

Укупан број чланова (по 

категоријама, посебно спортских 

организација) 

укупно 46 учлањенe спортскe организацијe + 22 
брисана члана 

3 гранска подсавеза: Савате Савез Војводине и 
Савате Савез Београда, Савате Савез Новог Сада и 39 
учлањена клуба 

23 клуба редовних чланова и 

23 клуба придружних чланова 

Број регистрованих и број 

категорисаних (по категоријама) 

спортиста 

2460  регистрованих спортиста 
 

2 

Број регистрованих жена 

спортиста 

546 

Број регистрованих и број 

категорисаних (по категоријама) 

спортских стручњака 

41 укупно 

1 доктор физичке културе 

2 магистра физичке културе 
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15  професора спорта и физичког васп. 

  4 виша тренерска школа 

  18 оперативни тренер у саватеу 

  1 међународна диплома савате ФИС 
Укупан број запослених 1 запослени 

Укупан број спортских 

организација чланова 

организације 

46 спортскe организацијe 

Датум одржавања последње 

Изборне скупштине 

16.02.2020. године 

Датум одржавања последње 

седнице Скупштине 

20.02.2022. Редовна Годишња Скупштина 
 

Укупни приходи у претходној 

години.  

Укупни приходи у 2022. години:  6.319.636,oo 

Укупни приходи у претходној 

години из јавних прихода (сви 

извори), укључујући и јавна 

предузећа и друге организације 

којима је оснивач Република 

Србија, АП и ЈЛС 

Укупни јавни приходи у 2022. години:  5.500.000,оо 
 

Планирани приходи у текућој 

години. 

Укупни планирани приходи у 2023.год: 6.063.000,oo 

- Годишњи програм  = 5.100.000,оо 
- Спортски камп   = 300.000,оо 
 

Да ли  постоје ограничења у 

коришћењу имовине и обављању 

делатности (стечај,  ликвидација, 

забрана обављања делатности) 

не 

Да ли организација има у току 

судске и арбитражне спорове (које 

и вредност спора) 

не 

Да ли је организација у последње 

две године правноснажном 

одлуком кажњена за прекршај или 

привредни преступ у вези са 

својим финансијским пословањем, 

коришћењем имовине, раду са 

децом и спречавању негативних 

појава у спорту 

не 

Да ли организација има блокаду 

рачуна, пореске дугове или дугове 

према организацијама социјалног 

осигурања 

не 

Назив програма који је у 

претходној години финансиран из 

јавних прихода,  датум 

подношења извештаја и да ли је 

реализација програма позитивно 

Годишњи извештај редовних програма 30. 12. 2022. 
 

Извештај о Програму реализације спортских кампова  
предат 15. 07. 2022. године 
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оцењена Реализација свих програма позитивно оцењена 

Учешће репрезентације и 

спортиста  на великим 

међународним спортским 

такмичењима  из члан 163. став 1. 

Закона о спорту, у наредној 

години 

1. Будимпешта, Мађарска, 28. 01. 2023.– 
Светски КУП у асаут саватеу 

2. Weiz, Аустрија, 24.02.2023. – Rise of 
Spartans међунар.такмичење у комбат 
саватеу 

3. Пловдив, Бугарска, 29-30. 04. 2023.– 
Пловдив опен КУП у комбат и асаут саватеу 

4. Ташкент, Узбекистан, 05-09.05.2023.– 
Азијски опен КУП у саватеу 

5. Подчертек, Словенија, 21-25.06.2023. – 
Светски првенство за јуниоре у асаут 
саватеу 

6. Подчертек, Словенија, 21-25.06.2023. – 
Светски КУП за кадете у асаут саватеу 

7. Вараждин, Хрватска, 12-16. 07. 2023.– 
Елиминације Светског првенства за 
сениоре и сениорке комбат савате 

8. Вараждин, Хрватска, 12-16. 07. 2023.– 
Финале и елиминације Светског првенства 
за јуниоре комбат савате 

9. Ругвица, Хрватска, 31.08.-03.09.2023.– 
Европско првенство за јуниоре у асаут 
саватеу 

10. Weiz, Аустрија, 06-07.10.2023. – Светски 
КУП у комбат саватеу „Belt of Austrija“ 

11. Ријад, Саудијска Арабија 20-23.10.2023. - 
World Combat  Games 2023.  

12. Вараждин, Хрватска, 25.11.2023.– 
Међународно такмичење „Dragon 
challange“ саватеу 

13. Париз, Француска, 12. 12. 2023. - Финале 
првенство света у комбат саватеу за 
сениорe 

Број под којим је савез уписан у 

матичној евиденцији и датум 

уписа 

Национална евиденција –завода за спорт и медицину 

спортса РС  број задњег решења о задњем упису у 

националну евиденцију  16331755-18/4  дана 

22.12.2021. 

Број и датум решења спортског 

инспектора о испуњености услова 

за обављање спортских 

активности и делатности 

Број решења: 66-00-00010/2/2020-03 

Датум:  22.01.2020. 

Датум усвајања програма развоја  

гране, односно области спорта 

Програм развоја Савате Савеза Србије за 2022. годину 

усвојен  20.02.2022. у Руми. 
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ДЕО 2/1 
 
1. Област/и општег интереса на коју се програм односи (заокружити област која је 
предлогом програма обухваћена): 
 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ 

1) обезбеђивање услова за припрему, учешће и остваривање врхунских 

спортских резултата спортиста на олимпијским играма, параолимпијским 

играма и другим великим међународним спортским такмичењима (члан 112. 

став 1. тачка 1) Закона); 

2) унапређење система спорта и подизање капацитета Олимпијског комитета 

Србије, Параолимпијског комитета Србије и Спортског савеза Србије и 

других надлежних националних спортских савеза за гране и области спорта 

преко којих се остварује општи интерес у области спорта (члан 112. став 1. 

тачка 2) Закона); 

3) обезбеђивање услова за организовање и одржавање школских и 

универзитетских спортских такмичења на нивоу Републике Србије (члан 112. 

став 1. тачка 8) Закона). 

 

НАПОМЕНА: За сваку област општег интереса под тачкама 1), 2) и 3) попуњавају се 

посебно само делови образаца 2 и 3 и слажу се по тачкама 1), 2) и 3). Заједнички део 

апликационог формулара су делови 1, 4 и 5. 
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ДЕО 2/2 
 

Област општег интереса (из 2/1):  

 

Програми под редним бројем 1), 2), 3), 

 
 

1. Назив програма (од 5 до 10 речи) 
 

Редовни годишњи програм за 2023. годину 

 

2. Локација(е) (навести све локације на којима се програм реализује): 
У Србији, Београд, Рума, Обреновац, Гроцка, Нови Сад 
У иностранству: Будимпешта-Мађарска, Веис-Аустрија, Ла Моте Серволекс, Француска, 
Подчертек-Словенија, Пловдив-Бугарска, Ријад-Саудијска Арабија. 

 
 

3. Средства из буџета Републике Србије – од МОСа 
 
 

Укупни трошкови програма Средства буџете Републике 

Србије (МОСа) 

% укупних трошкова које 

финансира МОС 

 

5.763.000,оо 

 

5.100.000,оо 

 

87% 

 
 

4. Кратак садржај (опис) програма (највише једна страна) – укратко представити: 
 

(Код учешћа на међународним такмичењима посебно навести: назив такмичења, место 
одржавања, термин, очекивани број земаља учесника, очекивани број спортиста на 
такмичењу, број спортиста носиоца програм, број службених лица носиоца програма, 
очекивани резултат на такмичењу) 
 

Међународни програм се састоји од наступа на Европским, Светским првенствима и 
КУП-овима за пионире, кадете, јуниоре и сениоре у мушкој и женској конкуренцији у асаут и 
комбат саватеу као и наступ на квалификлационим међународним такмичењима за ова 
првенства. У 2023. години ми смо организатори Светског првенства за јуниоре и Светског 
првенства за кадете у асаут саватеу. У овом програму потребно је обезбедити средства за 
годишњу чланарину Интернационалној Савате Федерацији и Европској Савате 
Конфедерацији, котизације за наступ на међународним такмичењима, као и осигурање, 
превоз  и дневнице за спортисте. 

У оквиру овог програма су и припреме за међународна првенства која се одржавају 
викендом у Новом Саду, Београду и Руми на која долазе репрезентативци, судије и тренери 
а одржавају се током целе године пре међународних такмичења а организују их клубови 
чланице савеза. У оквиру овог програма спада превоз спортиста на припреме, набавка 
неопходне спортске опреме за наступ и припреме репрезентативаца, смештај и исхрана 
спортиста, као и набавка средстава за опоравак и медицинску заштиту. 

Едукативни програм који подразумева организацију и учешће на међународним и 
домаћим семинарима за судије, тренере и спортисте, тестирање спортиста, здравствена 
заштита и стручно усавршавање тренера за звање оперативног тренера и спортиста. Ту су 
присутни и трошкови хонорара и превоза водитеља семинара, материјал за маркетинг и 
штампање материјала за семинаре. 

Домаћи програм који садржи: организација домаћих првенстава и КУП-ова за 
пионире, кадете, јуниоре и сениоре у асаут и комбат саватеу, организацију седница 
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Скупштине и органа савеза, комисија и присуствовање седницама клубова чланица у виду 
помоћи за оснивање и регистрацију нових клубова. Овде је неопходна набавка медаља, 
диплома, плакета, пехара, обезбеђивање сала и борилишта за наступ, хонорари и превоз 
службених лица, превоз борилишта за првенства и штампање спортских књижица, бод листа 
и материјала.  

Програм међудржавне и међународне спортске сарадње, присуствовање на 
међународним симпозијумима, седницама у интернационалној и европској савате 
федерацији као и пријатељским сусретима у саватеу на којима ће наступити представници 
нашег савеза на позив других земаља. 

Организација универзитетског првенства Србије у асаут саватеу у виду развоја 
школског и универзитетског спорта у сарадњи са Универзитетским Спортским Савезом 
Србије. 

У све горе наведено укључен је и лични доходак запосленог на одређено време за 
административне послове, књиговодстене услуге, спровођење јавних набавки, трошкови 
ревизије финансијских извештаја и ширење информација – маркетинг. 

Програм техничког функсционисања савеза и рад канцеларије савеза која организује 
све активности савеза, ради на изради планова, програма и извештаја, регистрације 
спортиста и клубова, књиговодствене услуге и свих обавеза које закон и надлежни савези 
траже од Савате Савеза Србије. Овде су присутни трошкови за рад канецеларије савеза, 
материјални трошкови: телефон, административни материјал,АДСЛ, компјутерски програми 
и тонери за штампач. 

 
 

5. Детаљан опис активности  којима ће се програм реализовати  - Означење и опис 
програмских целина и активности – навести хронолошки све активности које ће се 
реализовати у оквиру програма, и сваку описати са једним или два пасуса у којима 
ће се навести подактивности, које ће циљне групе бити обухваћене, како ће се 
реализовати, шта ће бити улога сваког од партнера. 
 

1- Међународни програм: подразумева наступе чланова репрезентације Србије на 

Европском Првенству у асаут саватеу за сениоре и сениорке, на Светском Првенству у 
комбат саватеу за јуниоре, сениоре и сениорке, Светском првенству за млађе јуниоре у 
асаут саватеу и Светском КУП за кадете у асаут саватеу, наступе на квалификационим 
међународним такмичењима – Светским КУПовима за ова првенства. Савате Савез 
Србије ће сноситио трошкове дневница за спортисте, превоз спортиста и котизација за 
учествовање као и медијске трошкове за објављивање резултат на сајту савеза, 
сајтовима других провајдера, спортској штампи, радију и телевизији, рекламе преко 
плаката, фотографија и других рекламиних материјала. 

  

1/1- 28. јануар 2023. године у Будимпешти, Мађарска – „Светски КУП у асаут 

саватеу за пионире, кадете, јуниоре и сениоре. Ово такмичење је једно од 
квалифинација за Сениорско светско првенство у комбат саватеу за сениоре и Светско 
првенство за јуниоре у 2023. 

Планиран је наступ 10 учесника јуниора и сениора репрезентативца Србије  и 10. 
пионира и кадета заједно са тренером. 

 

1/2- 24. фебруар 2023. године Weiz, Аустрија,– Rise of Spartans међународно 
такмичење у комбат саватеу за сениоре.  

Планиран је наступ 6 учесника јуниора и сениора из Србије  заједно са тренером.  
 

1/3- 28-30. Април 2023. године у Пловдив, Бугарска – Пловдив опен КУП у комбат и 

асаут саватеу. Наступиће спортисти Србије у саставу од 10 учесника спортиста и 
тренера.  

 

1/4- 05-09. мај 2023. године Ташкент, Узбекистан, - Азијски опен КУП у саватеу 
међународно такмичење у саватеу за јуниоре и сениоре.  
Планиран је наступ 6 учесника јуниора и сениора из Србије  заједно са тренером. 
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1/5- 21-25. Јун 2023. године у Подчертек, Словенија – Светско првенство у асаут 

саватеу за јуниоре. Наступиће репрезентација Србије у саставу од 14 учесника: 
спортиста,  тренера и  судија. За ово такмичење путоваће се о трошку савеза уз 
девизне дневнице за четири дана и котизације за наступ чланова репрезентације. 
За ово такмичење савез ће издвојити средства за превоз, смештај, храну и 

котизације ФИС.  
 

1/6- 21-25. Јун 2023. године у Подчертек, Словенија – Светски КУП у асаут саватеу 

за кадете. Наступиће спортисти из Србије у саставу од 10 учесника: спортиста,  тренера 
и  судија. За ово такмичење путоваће се о трошку клубова из Србије.  

 

1/7- 12-16. јул 2023. године у Вараждин, Хрватска,  Елиминације Светског првенства 

у комбат саватеу за сениоре и сениорке.  
Планиран је наступ 12 учесника сениора и сениорки репрезентативаца Србије 

заједно са тренером и судијама. На ово такмичење путоваће се о трошку савеза уз 
девизне дневнице за четири дана и котизације за наступ чланова репрезентације. 

За ово такмичење савез ће издвојити средства за превоз, смештај, храну и 
котизације ФИС.  

 

1/8- 12-16. јул 2023. године у Вараждин, Хрватска,  Елиминације и финале Светског 

првенства у комбат саватеу за јуниоре.  
Планиран је наступ 8 учесника јуниора репрезентативаца Србије заједно са тренером 

и судијама. На ово такмичење путоваће се о трошку савеза уз девизне дневнице за 
четири дана и котизације за наступ чланова репрезентације. 

За ово такмичење савез ће издвојити средства за превоз, смештај, храну и 
котизације ФИС.  

 

1/9- 31. август – 03. септембар 2023. године Ругвица, Хрватска, Европско Сениорско 

првенство у асаут саватеу. Наступиће 14 чланова националног тима Србије спортиста, 
тренер и судија. 

Савате Савез србије ће платити котизације ЦЕС за наступ спортиста као и девизне 
дневнице за 3 дана и котизације за наступ као и превоз који ће обезбедити савез зависно 
од висине обезбеђених средстава.  

 

1/10- 06-07. октобра 2023. године у Веис, Аустрија – Светски КУП у комбат саватеу 
„Belt of Austrija“. Наступиће спортисти из Србије у саставу од 10 учесника: спортиста, 

тренера и судија о трошку клубова. 
 

  1/11- 20-23. октобар 2023. Ријад, Саудијска Арабија  2023. - World Combat  Games 
2023. међународно такмичење у комбат саватеу за сениоре и асаут саватеу за сениорке 

Планиран је наступ 6 учесника репрезентативца Србије  заједно са тренером.  
 

1/12- 25. новембар 2023. године Вараждин, Хрватска– Међународно такмичење 
„Dragon challange“ саватеу. Наступиће 8 учесника из Србије спортиста, тренер и судија о 

трошку клубова. 
 

1/13- 12. децембар 2023. године у Ла Моте Серволекс, Француска – Финале 

Светског првенства у комбат саватеу за сениоре и сениорке. Путоваће се аутобусом и 
планиран је наступ 4 учесника 2 спортиста и 2 тренера а спортистима ће бити исплаћене 
девизне дневнице за 3 дана и плаћене котизације. 

 
Да би наступили на овим такмичењима Савате Савез Србије ће уплатити годишњу 

чланарину Интернационалној савате федерацији куповином девиза од банке на њихов 
рачун по фактури у противредности од 900 еура и Европској Савате Конфедерацији у 
противредности од 100 еура. 
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2.-Припреме за међународна првенства одржаваће се викендом током целе 
године у периоду од марта до октобра за репрезентативце, судије и тренере пре 
међународних такмичења а организује их савез заједно са клубовима  чланицама савеза. 

 
 2/1- 04-25. фебруара 2023. Базичне викенд припреме у Руми, Новом Саду, и Београду, 
за Светско првенство у саватеу. Планирано је да на припремама учествује 8 јуниора, 12 
кадета, 8 сениора, 3 сениорке као и 8 тренера и 6 судија који ће радити са репрезентацијом. 
Планирано је да се спортисти нађу на минимум три заједничка тренинга викенд припрема. 
Савез ће обезбедити и хонорар за троје водитеља припрема и платити порез и ПИО. 
 Партнери у организацији савезу биће клубови из градова у којима ће се припреме 
одржати а то су клубови чланова стручног штаба из Руме, Новог Сада, Београда Савате бокс 
клуб „Рума“ Рума, Савате клуб „Војводина“ Нови Сад, Савате клуб „Горан Остојић“ Београд. 
Они ће обезбедити салу и опрему за припреме као и исхрану спортиста. 
 
 2/2- 22. Априла - 04. јуна 2023. Специфичне викенд припреме у Руми, Новом Саду, 
Београду за Европско првенство у комбат саватеу и Базичне викенд припреме за Европско 
првенство у асаут саватеу. Планирано је учествовање 8 јуниора, 12 кадета, 8 сениора, 3 
сениорке као и 8 тренера и 6 судија који ће радити са репрезентацијом. Планирано је да се 
спортисти нађу на минимум три заједничка тренинга викенд припрема.Савез ће обезбедити 
хонорар за водитеље припрема и платити порез и ПИО. 
 Партнери у организацији савезу биће клубови из градова у којима ће се припреме 
одржати а то су клубови чланова стручног штаба из Руме, Новог Сада и Зрењанина: Савате 
бокс клуб „Рума“ Рума, Савате клуб „Војводина“ Нови Сад, Савате клуб „Горан Остојић“ 
Београд. Они ће обезбедити салу и опрему за припреме као и исхрану спортиста. 
 
 2/3- 05-27. августа 2023. Специфичне викенд припреме у Руми, Новом Саду и Београду 
за Европско првенство у асаут саватеу. Планирано је учествовање 18 учесника од тога 8 
сениора 4 сениорке, 3 тренера и 3 судија који ће радити са репрезентацијом. Планирано је 
да се спортисти нађу на минимум три заједничка тренинга викенд припрем. Савез ће 
обезбедити и хонорар за троје водитеља припрема и платити порез и ПИО.  
 Партнери у организацији савезу биће клубови из градова у којима ће се припреме 
одржати а то су клубови чланова стручног штаба из Руме, Новог Сада и Београда: Савате 
бокс клуб „Рума“ Рума, Савате клуб „Војводина“ Нови Сад, Савате клуб „Горан Остојић“ 
Београд. Они ће обезбедити салу и опрему за припреме као и исхрану спортиста. 
 

3-  Едукативни програм подразумева организацију и учешће на међународним и 
домаћим семинарима за судије, тренере и спортисте, тестирање спортиста, здравствена 
заштита и стручно усавршавање тренера за звање оперативног тренера и спортиста. Ту су 
присутни и трошкови хонорара и превоза водитеља семинара, материјал за маркетинг и 
штампање материјала за семинаре. 
 

 3/1- 04-05. фебруар 2023. Ругвица, Хрватска– Међународни Судијски семинар у 

саватеу који ће бити одржан у Хрватској на којем је планирано да учествује 6 судија из 
Србије. 

 
 3/2- 26. фебруар 2023. Рума– Савезни Судијски и тренерски семинар у саватеу који ће 
бити одржан у Руми у организацији Савате Савеза Србије. Планирано је присуство око 40 
учесника. Семинар ће водити 2 наших судија интернационалног ранга и 2 тренера 
интернационалног ранга као и 1 водитељ семинара представник Факултета спорта и 
физичког васпитања из Београда којима ће савез платити хонорар за водитеља семинара и 
платити порез и ПИО. 
 Партнер у организацији савезу биће: СБК „Рума“ Рума који ће обезбедити салу и опрему 
као и исхрану водитеља семинара. 
 
 3/3- 02-09. јула 2023. Караташ – Савезни семинар за спортисте у саватеу у оквиру 
спортског кампа за пионире и кадете и млађе јуниоре који ће водити двоје тренера чланова 
стручног штаба који ће водити семинар за спортисте и полагања за техничка звања у 
саватеу члана комисија за полагања јер се планира учествовање 15 спортиста. Савез ће 
платити хонорар за 2 тренера који ће водити семинар. 
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 3/4- мај-јун-јул 2022. –Домаћи семинари за спортисте за полагање техничких звања у 
саватеу у Руми, Новом Саду, Београду и другим градовима у Србији. Техничка комисија ће 
вршити полагања спортиста за чега ће им бити исплаћен хонорар уговором са спортским 
стручњаком. 
 
       3/5- 10. децембар 2023. у Руми – Савезни судијско-тренерски семинар у саватеу који 
ће бити одржан у Спортском Центру у Руми у организацији Савате Савеза Србије. 
Планирано је присуство око 40 учесника. Семинар ће водити 2 интернационалних судија и 2 
наших тренера у циљу едукације тренера савеза, којима ће савез платити хонорар за 
водитеља семинара и платити порез и ПИО.. 
 Партнер у организацији савезу биће: СБК „Рума“ Рума који ће обезбедити салу и опрему 
за припреме као и исхрану водитеља семинара. 
 
 3/6- 10. децембра 2023. Рума – Семинар о допингу у спорту  у Спортском Центру у 
Руми који ће водити представници АДАС-а а којима ће присуствовати око 50 учесника 
савеза.  
 Партнер у организацији савезу биће: Савате бокс клуб „Рума“ Рума који ће обезбедити 
салу и опрему за припреме као и исхрану водитеља семинара. 
 
 
 4  Домаћи програм који садржи: организација домаћих првенстава за пионире, кадете, 
јуниоре и сениоре у асаут и комбат саватеу, организацију седница Скупштине и органа 
савеза, комисија и присуствовање седницама клубова чланица у виду помоћи за оснивање и 
регистрацију нових клубова. Овде је неопходна набавка медаља, диплома, плакета, пехара, 
обезбеђивање сала и борилишта за наступ, хонорари и превоз службених лица, превоз 
борилишта за првенства.  
 

 4/1- 05. марта 2023. Београд – Првенство Србије кадете и јуниоре у асаут саватеу 

биће одржано у Београду. Планирано је да наступи 30 клубова са 12 судија којима ће бити 
плаћен хонорар, порез и Пио. Савез ће обезбедити и медаље и дипломе за учесника. 
 Партнер у организацији савезу биће: Савате савез Београда који ће обезбедити салу, 
борилишта, обезбеђење, разглас, лекара и опрему и исхрану судија. 
 
 4/2 - 19. марта 2023. Обреновац – Првенство Србије за млађе јуниоре, јуниоре и 
сениоре у комбат саватеу одржаће се у Спортској хали у Обреновцу а планирано је 
присуство 30 клубова и 12 судија којима ће бити плаћен хонорар, порез и Пио. Савез ће 
обезбедити и медаље и дипломе за учеснике као и плакате, бод листе за такмичење. 
Партнер у организацији савезу биће: КБС „Кнез Лазар“ који ће обезбедити салу, ринг, 
обезбеђење, разглас, лекара и опрему и исхрану судија. 
 
       4/3 - 09. априла 2023. Рума – Првенство Србије за сениоре у асаут саватеу биће 

одржано у Спортској хали у Руми. Планирано је да наступи 30 клубова са 12 судија којима ће 
бити плаћен хонорар, порез и Пио. Савез ће обезбедити и медаље и дипломе за учеснике, 
закуп сале изнајмљивање и борилишта. 
 Партнер у организацији савезу биће: Савате бокс клуб „Рума“ који ће обезбедити салу, 
борилишта, обезбеђење, разглас, лекара и опрему и исхрану судија. 
 

 4/4- 14. мај 2023. Обреновац – КУП Србије за пионире, кадете и млађе јуниоре у 

асаут саватеу одржаће се у спортској хали у Руми, планиран је наступ око 30 клубова  а 
судиће 12 судија којима ће бити плаћен хонорар, порез и Пио. Савез ће обезбедити и 
медаље и дипломе за учеснике као и плакате, бод листе за такмичење. 
 Партнер у организацији савезу биће: КБС „Кнез Лазар“који ће обезбедити салу, ринг, 
обезбеђење, разглас, лекара и опрему и исхрану судија. 
 
 4/5 - 17. септембар 2023. Гроцка - Првенство Србије за пионире у асаут саватеу 
одржаће се у спортској хали у Гроцкој, планиран је наступ око 30 клубова  а судиће 12 судија 
којима ће бити плаћен хонорар, порез и Пио. Савез ће обезбедити и медаље и дипломе за 
учеснике као и плакате, бод листе за такмичење. 
 Партнер у организацији савезу биће: Клуб борилачких спортова „Гроцка“  који ће 
обезбедити салу, борилишта, обезбеђење, разглас, лекара и опрему и исхрану судија. 
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 4/6- 05. новембра 2023. Обреновац – КУП Србије за млађе јуниоре, јуниоре и сениоре 

у комбат саватеу одржаће се у Обреновцу, планиран је наступ око 30 клубова  а судиће 12 
судија којима ће бити плаћен хонорар, порез и Пио. Савез ће обезбедити и медаље и 
дипломе за учеснике као и плакате, бод листе за такмичење. 
 Партнер у организацији савезу биће: КБС „Кнез Лазар“који ће обезбедити салу, ринг, 
обезбеђење, разглас, лекара и опрему и исхрану судија. 
 
 

5.-Седнице и састанци чланова Управног и Надзорног одбора ће се одржавати по 
плану и програму током целе године. 

 
 5/1 - 09. Јануара 2023. Рума, седница Надзорног одбора Савате СС одржаће се у 
Културном центру у Руми. Планирано је присуство 3 чланова одбора који ће усвојити 
материјал за скупштину савеза и извештаје о раду за 2022. годину. Савез ће за 3 чланова 
одбора који су дошли на седницу обезбедити материјал за рад. 
 Партнер у организацији савезу биће: Савате бокс клуб „Рума“ Рума који ће обезбедити 
исхрану присутних чланова одбора. 
 
 5/2 - 09. Јануара 2023. Рума, седница Управног одбора Савате СС одржаће се у 
Културном центру у Руми. Планирано је присуство 5 чланова одбора који ће усвојити 
материјал за скупштину савеза и извештаје о раду за 2022. годину. Савез ће за 5 чланова 
одбора који су дошли на седницу обезбедити материјал за рад. 
 Партнер у организацији савезу биће: Савате бокс клуб „Рума“ Рума који ће обезбедити 
исхрану присутних чланова одбора. 
 
 5/3 - 12. фебруара.2023. Рума- седница Редовне Годишње Скупштинe Савате СС која 
ће се одржати у Културном центру у Руми. Планирано је присуство делегата 39 учлањена 
клуба и 3 гранска савеза као и великог броја спортиста и тренера. На седници ће бити и 
додела признања најуспешнијим спортистима, клубу, тренеру и судији за 2022. годину којима 
ће се уручити пехари, дипломе и плакете чије трошкове ће сносити савез. 
 Партнер у организацији савезу биће: Савате бокс клуб „Рума“ Рума који ће обезбедити 
медије и храну за учеснике. 
 
 5/4 - 09. априла 2023. Рума, седница Управног одбора Савате СС одржаће се у 
Културном центру у Руми. Планирано је присуство 5 чланова одбора. Савез ће за 5 чланова 
одбора који су дошли на седницу обезбедити материјал за рад. 
 Партнер у организацији савезу биће: Савате бокс клуб „Рума“ Рума који ће обезбедити 
исхрану присутних чланова одбора. 
 
 5/5  19. март 2023. Обреновац - седница Управног одбора Савате Савеза Србије 
одржаће се у Спортском Центру у Обреновцу. Планирано је присуство 5 чланова одбора. 
Савез ће за 5 чланова одбора који су дошли на седницу обезбедити материјал за рад. 
 Партнер у организацији савезу биће: Клуб борилачких спортова  „Кнез Лазар“ Обреновац  
који ће обезбедити медије и храну за учеснике. 
 
 5/6  14. мај 2023. Обреновац - седница Управног одбора Савате Савеза Србије 
одржаће се у Спортском Центру у Обреновцу. Планирано је присуство 5 чланова одбора. 
Савез ће за 5 чланова одбора који су дошли на седницу обезбедити материјал за рад. 
 Партнер у организацији савезу биће: КБС „Кнез Лазар“који ће обезбедити медије и храну 
за учеснике. 
 

 5/7  - 02. јула 2023. Рума - седница Надзорног одбора Савате Савеза Србије одржаће 

се у Културном центру у Руми. Планирано је присуство 3 чланова одбора. Савез ће за 5 
чланова одбора који су дошли на седницу обезбедити материјал за рад. 
 Партнер у организацији савезу биће: Савате бокс клуб „Рума“ Рума који ће обезбедити 
исхрану присутних чланова одбора. 
 
 5/8  - 17. септембра. 2023., Гроцка - седница Управног одбора Савате Савеза Србије 
одржаће се у Гроцкој. Планирано је присуство 5 чланова одбора. Савез ће за 5 чланова 
одбора који су дошли на седницу обезбедити материјал за рад. 
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 Партнер у организацији савезу биће: Клуб борилачких спортова „Гроцка“  који ће 
обезбедити исхрану присутних чланова одбора. 
 
 5/9  - 10. децембра 2023. Рума - седница Управног и Надзорног одбора Савате СС 
одржаће се у Спортском Центру у Руми. Планирано је присуство 8 чланова одбора. Савез ће 
за 8 чланова одбора који су дошли на седницу обезбедити материјал за рад. 
 Партнер у организацији савезу биће: Савате бокс клуб „Рума“ Рума који ће обезбедити 
исхрану присутних чланова одбора. 
 
 У склопу наведених програма савез ће исплаћивати лични доходак у току 2023. године за 
једног запосленог на одређено време за административно-стручне послове у канцеларији 
савеза, као и за техничко стручне послове у организацији такмичења, семинара и припрема 
савеза.  
 
 

6   Програм међудржавне и међународне спортске сарадње, присуствовање на 
међународним симпозијумима, седницама у интернационалној и европској савате 
федерацији као и пријатељским сусретима у саватеу на којима ће наступити представници 
нашег савеза на позив других земаља.  

Као и сваке године представници нашег савеза наступиће на семинарима у саватеу у 
Француској на позив Француске федерације који се обично одржава у мају месецу, као и на 
пријатељски сусрет у Хрватској, Аустрији и бугарској у виду међудржавне спортске сарадње. 

За овај вид програма савез ће обезбедити услове за учествовање који се односе на 
котизације и чланарине међународним организацијама као и контакте и обезбеђивање 
смештаја преко организатора а клубови превоз и опрему за своје чланове. 

 
  7   Организација универзитетског првенства Србије у асаут саватеу одржаће се 
14. маја 2023. Руми биће одржано у Спортском Центру у Руми. Планирано је да наступи 20 
клубова са 10 судија којима ће бити плаћен хонорар, порез и Пио. Савез ће обезбедити и 
медаље и дипломе за учеснике, закуп сале изнајмљивање и превоз борилишта. 
 Партнер у организацији савезу биће: СБК „Рума“ који ће обезбедити два борилишта, 
обезбеђење, разглас, лекара и опрему као и исхрану судија. 

 
8  Програм техничког функсционисања савеза и рад канцеларије савеза која 

организује све активности савеза, ради на изради планова, програма и извештаја, 
регистрације спортиста и клубова, књиговодствене услуге и свих обавеза које закон и 
надлежни савези траже од Савате Савеза Србије. Овде су присутни трошкови за рад 
канецаларије савеза, материјални трошкови: телефон, интернет и административни 
материјал, сервис штампача и пуњење тонера. 

 
8/1     Материјални трошкови за рад канцеларије савеза односиће се на: 

- 8/1/1  Трошкове мобилног телефорна савеза запосленог у канцеларији савеза 
- 8/1/2   Трошкови интернета и сајта савеза  

 
8/2     Административни трошкови канцеларије савеза: 

- 8/2/1   Трошкови административног материјала књижара 
 
У плану и програму лични доходак запосленог на одређено време за 

административно-стручне послове, књиговодстене услуге, спровођење јавних набавки, 
трошкови ревизије финансијских извештаја и ширење информација – маркетинг, АДСЛ и 
закуп годишњег домена сајта савеза. 
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6. Време реализације програма и динамика реализације (трајање и план активности): 
 

6.1. Време  2023. година 

6.2. Време почетка реализације  01.01.2023 

6.3. Време завршетка реализације  31.12.2023 

6.4. Активности/програмске целине по месецима 

 

НАЗИВ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Реализа

тор 

Светски КУП 

у  Мађарској 

х            Савате 

савез 

Србије 

Међународно 

Такмичење 

Аустрија 

  

х 

          Савате 

савез 

Србије 

Међународно 

Такмичење 

Узбекистан 

     

х 

       Савате 

савез 

Србије 

Светско 

сениор.првен.  

Комбат 

Хрватска 

    

 

 

 

 

 

 

х 

     Савате 

савез 

Србије 

Светско 

јуниор.првен. 

Комбат 

Хрватска 

      

 

 

 

х 

     Савате 

савез 

Србије 

КУП  

Комбат/асо 

Бугарска 

    

х 

  

 

 

 

     Савате 

савез 

Србије 

Светско 

првенство  

јуниори  

асаут савате 

Словенија 

     

 

 

 

х 

 

 

     Савате 

савез 

Србије 

Светски КУП 

кадети  

асаут савате 

Словенија 

      

х 

 

 

     Савате 

савез 

Србије 

Међунар.такм 

савате 

Хрватска 

      

 

 

 

    

х 

 Савате 

савез 

Србије 

Светски КУП 

кадети  

асаут савате 

Аустрија 

      

 

 

 

   

х 

  Савате 

савез 

Србије 

ЕП сениори 

асаут савате 

Хрватска 

         

х 

 

 

  Савате 

савез 

Србије 

Светске Игре 

Комбат гејмс 

Сауд.Арабија 

          

х 

  Савате 

савез 

Србије 

Финале -СП 

комбат савате 

Француска 

          

 

 

 

 

х 

Савате 

савез 

Србије 
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Годишња 

чланарина 

ФИС 

  

х 

 

 

         Савате 

савез 

Србије 

Годишња 

чланарина 

ЦЕС 

 х  

 

 

 

        Савате 

савез 

Србије 

Базичне 

припреме за 

СП  

  

х 

 

х 

 

 

        Савате 

савез 

Србије 

Спец. припр. 

за СП и 

баз.припр. 

СП  јун 

   

 

 

х 

 

х 

 

 

      Савате 

савез 

Србије 

Баз.припр. за 

ЕП 

     

 

 

х 

 

х 

 

 

 

 

   Савате 

савез 

Србије 

Савезни 

судијски 

семинар 

 х  

 

         

х 

Савате 

савез 

Србије 

Савезни 

тренерски 

семинар 

 х  

 

 

 

        

х 

Савате 

савез 

Србије 

Савезни 

семинар  

заспортисте 

       

х 

 

 

    Савате 

савез 

Србије 

Семинар о 

допингу у 

спорту 

            

х 

Савате 

савез 

Србије 

Прв.Србије 

кад/јун 

асаут савате 

   

х 

 

 

        Савате 

савез 

Србије 

Прв.Србије 

мл.јун/јун/сен 

комбат савате 

   

х 

 

 

 

 

       Савате 

савез 

Србије 

Прв. Србије 

сениори  

асаут савате 

   

 

 

 

х 

        Савате 

савез 

Србије 

Првенство 

Србије 

пионири 

асаут савате 

     

 

    

х 

   Савате 

савез 

Србије 

Универзитетс

ко Првенство 

Србије асаут 

савате 

     

х 

       Савате 

савез 

Србије 

КУП Србије 

пион/кадети/

мл.јуниори 

асаут савате 

     

х 

    

 

   Савате 

савез 

Србије 

КУП Србије 

мл.јуниори, 

јун/сен 

комбат савате 

     

 

    

 

  

х 

 Савате 

савез 

Србије 

Седница УО х х х  х  х  х   х Савате 
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и НО савеза 

скупштина 

СС 

Техничко 

функцион. 

савеза 

х х х х х х х х х х х х Савате 

савез 

Србије 

(означавање се врши са XX) 

 

7. Учесници у реализацији програма: 
 
Миодраг Ракић, Рума, преседник савеза и организатор првенства и семинара 
Велимир Карановић, Београд, организатор седница, семинара, припрема 
Маја Оџић, Нови Сад, интернационални судија, прес. судијске комисије  
Милош Вијук, Рума, секретар савеза  
Мирослав Оџић, Нови Сад, тренер, члан тренерске комисије и организатор припрема 
Биљана Нинчић, Рума, дипломирани економиста, председник Надзорног одбора 
као и колеге судије, тренери и спортисти савеза који учествују у реализацији програма. 
Биљана Ђуричић, Рума, дипломирани правник, председник комисије за јавне набавке 
као и колеге судије, тренери и спортисти савеза који учествују у реализацији програма. 

 

7.1. Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство) 
       Миодраг Ракић, председник савеза и руководилац програма савеза од 2003. године. 

 

7.2. Број учесника (укупан број и број по категоријама) 
      Укупан број учесника:  468 учесника који се понављају у различитим програмима и  
    велики број спортиста који ће учествовати на првенствима,  
    припремама и семинарима 
 
 Међународни програм: 10 тренера и чланова стручног штаба и клубова  
              6 интернационалних судија,  
       26 сениора репрезентативаца, 
    18  јуниора репрезентативаца 
              22 кадета репрезентативаца 
 
 Домаћи  програм:  25 судија савеза  
              44 представника клубова на седницама скупштине и комис. 
       и велики број спортиста који ће наступити на првенствима 
  
 Едукативни  програм:  30 судија савеза  
              42  тренера клубова  
    и велики број спортиста на семинарима за спортисте 
  
 Међународна сарадња: 2 делегата  у међународним организацијама  
     
 
 Универзитетски програм: 12 судија савеза   
    и велики број студената који ће наступити на првенству 
 
 Техничко функционисање савеза 1 запослени уговором о раду на одређено време 
 

 

7.3. Лица која се предлаже за реализацију програма (по програмским целинама и улогама  

у програму ) : 

 
          Међународни програм:      1. тим од 3 тренера члана стручног штаба и клубова  

     Мирослав Оџић, Нови Сад, члан тренерске комисије 
    Миодраг Ракић, Рума, члан тренерске комисије  
    Дејан Гавриловић, члан тренерске комисије спортски дир. 
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    2. тим од 3 интернационалних судија у репрезентацији Србије 
    Маја Оџић, Нови Сад преседник судијске комисије 
    Алексанмдра Мудринић, Нови Сад, интернац. судија 
    Велимир Карановић, Београд, интернац. судија 
   
 Домаћи  програм:  3. тим од 3  службена лица на првенствима Србије 
    Миодраг Ракић, Рума, врховни делегат на првенствима 
    Маја Оџић, Нови Сад преседник судијске комисије 
    Велимир Карановић, Сента, члан судијске комисије  
 
    4. тим од 3  службених лица Такмичарске комисије савеза 
    Иван Јегоровић, Беочин, председник такмичарске комисије 
    Милош Константиновић, Београд, члан такмичарске комисије 
    Миодраг Ракић, члан такмичарске комисије 
 
    5. Нада Миладинов, Иђош, председник дисципл.комисије 
    Стево Павловић, Вршац члан дисципл. комисије 
    Гашић Милован, Београд,члан дисципл. комисије 
    
 Едукативни  програм:  7. тим од 5 чланова Тренерске и судијске комисије 
    Дејан Гавриловић, Београд, професор доктор, 
    Милош Мудрић, ДИФ Београд 
    Миодраг Ракић, Рума, тренер, члан комисије    
    Маја Оџић, Нови Сад преседник судијске комисије 
    Мирослав Оџић, Нови Сад, члан комисије 
 
 Универзитетски програм: 8. тим од 3 члана Универзитетског одбора савеза 
    Мирослав Оџић, Нови Сад, председник одбора 
    Дејан Гавриловић, члан одбора  
    Дарко Кнежевић, Жабаљ, члан одбора 
 
 Техничко функционисање савеза 1 запослени уговором о раду на одређено време на 
радном месту за административне и стручно техничке послове савеза: Миодраг Ракић, 
Рума, председник савеза 

 

    

7.3. Организације партнери (опис партнера)и разлози за предложену улогу сваког 

партнера 

 
1. Савате бокс клуб „Рума“ Рума партнер у организацији: 

- Седнице Скупштине Савате Савеза Србије у Руми  05.02.2023. 
- Организација судијског и тренерског семинара у Руми 23.03. и .10.12..2023. 
- Семинар о допингу у спорту са АДАС-ом у Руми 10.12.2023. 
- Седнице Скупштине, Управног и Надзорног одбора у Руми: 09.01.2023.; 

12.02.2023. 22.01.2023; 02.07.2023.; и 10.12.2023. 
- Првенства Србије у саватеу 05.03.2023., 09.04.2023.. 
- Припрема чланова репрезентације Србије викендом у Руми током целе године 

 
2. Савате клуб „Војводина“ Нови Сад партнер у организацији: 

- Припрема чланова репрезентације Србије викендом у Новом Саду током целе 
године 

 
3. Савате савез Београда партнер у организацији: 

- Припрема чланова репрезентације Србије викендом у Београду током целе 
године 

- Тренерског семинара у Београду  23.04.2023. 
- КУП Србије комбат савате 05.11.2023. 
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4. Клуб борилачких спортова „Гроцка“ Гроцка партнер у организацији: 
- Припрема чланова репрезентације Србије Београду викендом током целе 

године 
- Првенство Србије асаут и Универзитетско првенство савате 19.07.2023. 

 
5. Клуб борилачких спортова „Кнез Лазар“ Обреновац партнер у организацији: 

-   Првенство Србије у асаут саватеу у Обереновцу  19.03.2023., 
- КУП Србије и Универзитетско првенство у асаут саватеу у Обереновцу  

14.05.2023., 
-  Седница Управног одбора у Обреновцу 19.03.2023., 14.05.2023. 

 

 

8. Очекивани резултати програма: 
   

8.1. Опис опште сврхе која се жели постићи реализацијом програма  
        
- постизању врхунских резултата националног тима на међународним такмичењима 
поготово првенствима европе и света и балкана за кадете, јуниоре и сениоре 
- омасовљењу на првенствима Србије за све узрасте у асаут и комбат саватеу; 
- омасовљавању и популаризацији саватеа на целој територији Србије, 
- практичној примени знања и искуства стечених на одржаним Првенствима Србије, 
семинарима и припремама, 
- медијској пажње и представљање нашег спорта преко телевизије, радија, спортске 
штампе, и рекламе након спортских манифестација јер је она део обавезне најаве и 
објављивања резултата за свако наше такмичење, 
- бољи статус спортиста репрезентативаца у друштву и могућност уласка међу 
стипендисте Србије у 2023. години 
- боља и масовнија организованост чланства у клубовима учесницима првенстава, 
- могућност суфинансирања рада савеза заједничким пројектима у организацији  
котизацијама, чанаринама, донаторством и другим видовима дотација. 
- практичној обуци знања и физичке припремљености пред Првенства Србије,  
- боља и масовнија организованост чланства у клубовима учесницима семинара. 
- остваривање услова за врхунски резултат на међународним првенствима, 
- практичној обуци знања и физичке припремљености националног тима Србије,  
едукацији тренера, спортиста и судија у саватеу и допингу у спорту као и стручно 
усавршавање тренера који немају звање оперативног тренера у саватеу. 

 
8.2. Опис резултата – резултати (користи које настају као последица успешно 

изведених активности); утицај на циљне групе; публикације и остали производи; 
могућност понављања. 

-   Остварен пласман наше репрезентације као и у претходним годинама дакле 2. или 
4. место на овим међународним Пренствима, 

- Омасовљење чланства савеза у виду ангажовања већег броја нових спортиста, 
клубова и појединаца спремних да се укључе у рад клубова и савеза, 

- Пораст квалитета саватеа код великог броја појединаца у извођењу техника, тактике, 
физике спремности и бржег развоја ка врхунским резултатима у наредним годинама, 

- Омасовљење и практично усавршавање судијске организације и службених лица на 
првенствима а тиме и здраве основе за квалитетнији рад унутар читавог савеза, 

- Већа медијска присутност у свим срединама након одржаних међународних 
првенстава, ради популаризације савеза, клубова и истакнутих спортиста појединаца 
који су на тај начин носиоци позитивних особина у друштву, и својим  утицајем 
пример новим младим генерацијама у време великог пораста криминала и дроге у 
свету и код нас, 

- Бољи статус Савате Савеза Србије у друштву и скретање пажње спортске јавности 
на квалитетан рад, резултате и аматерски дух саватеа као спорта који је јединствен у 
свету по својој структури (само једна светска, европска федерација, и национална 
федерација), 

-  Боља организованост свих чланова и чланица савеза, као и радних тела савеза. 
-  Наставак издавачке делатности као у претходне три књиге о саватеу. 
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9. Евалуација програма (како ће се пратити реализација програма, укључујући и 
наменско коришћење средстава и вршити оцењивање реализације програма; хоће ли 
евалуација бити унутрашња или спољна): 
            Приходи и расходи се достављају канцеларији савеза где се преко текућег 
рачуна савеза у трезору за буџетска средства број 840-17060763-83 и рачуна за 
сопствена средства 330-12000240-46 код Кредит Агрикол Банке врши плаћање трошкова 
по приспелим рачунима, или куповином девиза код Банке за девизне трошкове и 
плаћањем динарских трошкова: опрема, превоз и друго.  
Управни одбор прати реализацију програма и са секретаром и председником усваја 
извештај о потрошњи средстава у складу са уговором и о томе извештава чланице 
савеза, Министарство спорта и Спортски Савез Србије. 
Ревизија сагласности финансијког извештаја биће вршена у складу са планом и 
програмом и уговором са Министратвом спорта РС.  
Радно место лица запосленог у канцеларији и закуп пословног простора омогућују 
услове за квалитетан организациони рад, као и стручно вођење књиговодства уговором 
са агенцијом за књиговоство да ће се реализација одвијати по плану и по закону. 
Оцена реализације програма врши ће се и од стране служби надлежних друштвених 
структура Министарства спорта и Спортског Савеза Србије, као и стручних тимова и 
комисија Савате Савеза Србије након реализације програма, дакле биће и унутрашња и 
спољна. 
 

 
9.1. Како ће се пратити реализација програма? 

    Надзорни одбор врши контролу наменског коришћења средстава и заједно са 
канцеларијом савеза, секретаром и председником израђује извештај о потрошњи 
средстава у складу са уговором доставља га Управном одбору и чланицама савеза а 
преко њих и Министарство спорта и Спортски Савез Србије 
 

 
9.2. Како ће се пратити наменско коришћење средстава? 

        У детаљном извештају достављају се фотокопије свих рачуна о наменској потрошњи 
средстава Министартсву спорта и Спортском савезу Србије, а на крају године и Извештај 
ревизорске куће о наменској потрошњи буџетских средстава. Извештаји ће бити 
објављени јавно на сајту савеза као и јавне набавке и одлуке органа савеза. 
 

 
9.3. План евалуације - Које ће се процедуре за процену успешности програма користити 

(са становишта ефикасности, успешности, утицаја, релевантности и 
одрживости) – ко ће радити евалуацију, када, шта се оцењује, шта ће се, како и 
зашто пратити и оцењивати; индикатори успешности реализације програма? 

 
       Процена успешности програма вршиће се од стране  стручних тимова и комисија 
Савате Савеза Србије након реализације програма. 
 
 Међународна Светска и Европска савате федерација након првенстава објављује 
резултате и на основу њих се прави коначан пласман појединаца и репрезентација на 
основу којих се прави поређење резултата нашег тима у односу на друге националне 
тимове као и поређење резултата нашег тима у 2023. години у односу на резултате у 
претходним годинама.  
 На домаћим првенствима и такмичењима која су појединачног типа на сваком 
првенству се сабирају медаље и прави пласман појединаца по категоријама, узрасту, 
полу и дисциплини а на основу истих се прави и пласман клубова по броју освојених 
медаља и поена које они доносе. На крају године се сумирају резултати и прави укупан 
годишњи пласман клубова. На основу наведених резултата на крају године проглашавају 
се најуспешнији појединци пионири, кадети, јуниори и сениори, као и најуспешнији клуб, 
тренер и судија у протеклој години. 
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 Резултати свих активности и првенстава након такмичења се објављују на сајту 
Савате Савеза Србије, медијима као што је државна телевизија – спортска редакција 
РТС 2 канал, радио, локалне телевизије, спортска штампа, провајдерски сајтови као што 
су борилачки клуб и други. 
 Финансијским извештајем пратиће се планирани и остварени приходи и расходи и 
извршиће се анализа остварених резултата. На основу исте савез ће имати увид на 
свако појединачо стање након завршених путовања, да ли се план и прогам остварује у 
складу са утврђеним активностима пре реализације програма или је и у којој мери дошло 
до одступања.  
 Извршиће се анализа остварених резултата о броју учесника, појединаца, по 
категоријама, и освојеним медаљама, пласман на основу наведених резултата, 
квалитету борби, појединих такмичара по узрасту и полу. На основу ове анализе утврди 
ће се и перспективни појединци за спортске кампове и семинаре а и стручна лица – 
судије, на основу суђења да ли су и у којој мери показали напредак у својој делатности и 
допринели бољем угледу репрезентације Србије у свету.  
 Праћење и анализа програма и резултата рада је битна ради побољшања квалитета 
активности рада савеза у наредном периоду, адекватном планирања активности и 
едукације у наредном периоду, постизања циљева програма и обезбеђивања услова за 
остваривање врхунских резултата на међународним такмичењима. 
 Најбољи индикатори успешности реализације програма су освојене медаље и 
квалитет  нашег тима на међународним такмичењима, масовност и квалитетна техника 
на домаћим такмичењима, квалитет суђења упоређењем бодовних листа судија и 
њихове сагласности у доношењу одлука, присуство и успешност тренера на припремама 
и семинарима које доводи до бољих и врхуснких резултата њихових спортиста. 

 
 

10. Финансијски план програма, по изворима прихода и врстама трошкови: 
 

10.1. Укупна вредног програма:  
Укупна бредност буђета програма је 5.763.000,оо динара од тога је планирано да 

буде 663.000,оо динара од сопствених средстава око 13% и 5.100.000,оо динара или око 
87% од Министарства спорта РС, од тога директних трошкова 4.990.000,оо динара или око 
97,8% а индиректних 110.000,оо динара или око 2,2%. 

 
10.2. Нефинансијско учешће носиоца програма:  

          Сигурно је да ће део програма бити обезбеђен од стране клубова и спонзора 
обезбеђивањем дела опреме за рад савеза, превоза или преко партнера и учесника 
програма својим радом и обезбеђивањем услова за организацију такмичења, семинара и 
других активности 
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10.3. Финансијски план програма: 

 
Потребна средства за реализацију програма 

 
ИЗВОРИ ПРИХОДА Планирана средства 

Министарство спорта 5.100.000,oo 

Друга министарства/државни органи 

(навести који) 

 

Град/општина  

Аутономна покрајина  

Спортски савез  

Сопствена средства 663.000,oo 

Спонзори (који)  

Донатори (који)  

Остали извори   

УКУПНИ ПРИХОДИ 5.763.000,oo 

 

Укупни трошкови за реализацију програма: 

 

ВРСТА ТРОШКОВА ЈЕД. МЕРЕ  БРОЈ ЈЕД.  

ЦЕНА по 

јединици УКУПНО 

Директни трошкови     

1. трошкови путовања (превоз) за 

спортисте и спортске стручњаке 

који непосредно учествују у 

реализацији програма      

2. трошкови путовања (превоз) за 

друга лица која  непосредно 

учествују у реализацији програма     

3. трошкови куповине спортске 

опреме (дресови, тренерке, торбе, 

лопте и др.) и реквизита 

савате мајице 
трикои 
тренерке 

Укупно 
 

154.000,оо 
 154.000,оо 

4. трошкови куповине остале 

основне опреме потребне за 

непосредну реализацију програма 

(струњаче, чамци, једрилице, 

гимнастичке справе, кошеви, 

голови, и др.)     

5. трошкови смештаја и исхране     

6. трошкови изнајмљивања 

простора       
7. трошкови изнајмљивања опреме 

и реквизита     

8. трошкови прилагођавања 

спортског објекта захтевима 

одржавања одређеног такмичења     

9. хонорари лица која учествују у 

реализацији програма 

вод.семинара 
6 такм. Судије 
Вод припрема 

54 x 6.452 
 

348.408,оо 
 348.408,oo 

10. транспорт опреме и реквизита     

11. осигурање врхунских 

спортиста, спортских стручњака, и     
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спортиста репрезентативаца (чл. 

21. Закона о спорту) 

12. осигурање опреме потребне за 

непосредну реализацију програма     

13. финансијске услуге (банкарске 

и књиговодствене) 

књиговодство 
банк.провизије 
девизне пров. 
фискализација 

12 месеци 
 

 
136.592,оо 136.592,оо 

14. визе     

15. ширење информација и 

комуникације      

16. маркетинг и набавка 

пропагандног материјала 

пропагандни 
материјал, 
календари, 
лајв стрим 

Укупно 
 120.000,оо 120.000,оо 

17. превод докумената     

18. штампање публикација и 

материјала     

19. набавка средстава за опоравак 

спортиста, преписана од стране 

овлашћеног доктора;     

20. здравствени прегледи 

спортиста, лечење спортиста и 

медицинска едукација     

21. антидопинг контрола и 

едукација тестирање 2 х 45.000 90.000,оо 90.000,оо 

22. спровођење екстерне ревизије 

реализације програма 
редовног прог. 
реализ.кампа 

51.000+20% 
10.000+20% 

61.200,оо 
12.000,оо 73.200,оо 

23. трошкови зараде лица 

запослених на реализацији 

програма (бруто зарада) доходак 1 зап. 12 месеци х 136.094,оо 1.633.128,оо 

24. трошкови котизације за учешће 

на такмичењу 

Аустрија 
Хрватска 
Француска  
Словенија укупно 

1.840.279,оо 
 1.840.279,оо 

25.  спровођење јавних набавки      

26. набавка стручне литературе и 

компјутерских програма     

27. трошкови организације сталне 

спортске арбитраже и арбитражног 

поступка     

28. школарине и стручно 

оспособљавање, као и котизације 

за учешће у стручном 

усавршавању  спортским 

стручњацима и стручњацима у 

спорту     

29. чланске обавезе према  

међународној федерацији 

годишња члан. 
светској ФИС 
годишња члан. 
европској ЦЕС 

прот.еур 
900  

 
прот.100еур 

106.200.оо 
 
 

11.800,оо 118.000,оо 
30. трошкови обезбеђења и 

лекарске службе на такмичењу     

31.  куповина и изнајмљивање 

возила     

32. набавка пехара, медаља, 

диплома и сл. 
медаље 
дипломе 

укупно за 
2023. 136.000,оо 136.000,оо 
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плакете 

33. дневнице спортиста и 

спортских стручњака који 

учествују на припремама, односно 

међународном такмичењу 

Хрватска 
Аустрија 
Француска  
Словенија 

 
укупно 340.393,оо 340.393,оо 

34. дневнице других лица који 

учествују у реализацији програма     
35. превоз опрема и реквизита     

36. лекови, суплементи и 

медицинска помагала     

37. набавка канцеларијске опреме 

(компјутер, телефон, штампач, 

телевизор, пројектор и сл.) 

неопходне за реализацију програма     
38. набавка канцеларијског 

материјала неопходних за 

реализацију програма (оловке, 

папир, и др.)     
Укупни оправдани директни 

трошкови    4.990.000,оо 

Индиректни трошкови носиоца 

програма (максимално 15% од 

оправданих директних 

трошкова)     

1. Зараде запослених код носиоца 

програма који не реализују 

непосредно програмске активности     

2. Остали трошкови (трошкови 

комуналних услуга, птт трошкови, 

интернет,  набавка канцеларијског 

материјала и сл.) 

интернет 
годишњи сајт 
 

мобилни 
телефон 
 
Канц. 
материјал 

Укупно 
 
 
Укупно 
 
 
Укупно: 

12.090,00 
 
 

54.165,00 
 
 

43.745,оо 110.000,00 
Укупни оправдани индиректни 

трошкови    110.000,00 

УКУПНО    5.100.000,оо 

 
НАПОМЕНА: Наведени финансијски план програма садржи могуће (допуштене) финансијске 
трошкове, у оквиру којих су наведени дозвољени трошкови по врстама трошкова. Сваку 
врсту трошкова треба поделити на подврсте (нпр. 1. на 1.1., 1.2, 1.3), у зависности од 
природе трошка. На пример: трошкове путовања разделити према виду превоза и да ли је у 
земљи или иностранству; бруто зараде лица запослених на реализацији програма разделити 
према називима радних места, односно улози у реализацији програма; хонораре учесника у 
рeализацији програма разделити према програмским целинима у којима су 
ангажовани,односно улози у реализацији програма; набавку спортске опреме разделити на 
врсту опреме (патике, дресови, шортсеви, тренерке, мајице, јакне, лопте, торбе), итд. Буџет 
програма може бити приложен и као посебна ексел табела. 
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10.4. Динамички план коришћења средстава: 
10.5. Учешће на великом међународном спортском такмичењу (рекапитулација 

трошкова) 
- Трошкови припрема за такмичење:   укупно  208.952,оо 
 1. квартал  41.520,оо 
 2. квартал  76.000,оо 
 3. квартал  42.800,оо 
 4. квартал  47.632,оо 
 
- Трошкови учешћа на међународним такмичењима:   укупно 2.591.680,oo 
 1. квартал  558.400,оо 
 2. квартал  1.094.000,оо 
 3. квартал  618.680,oo 
 4. квартал  320.600,оо 
 
- Трошкови организације домаћих такмичења:   укупно 2.299.368,oo 
 1. квартал  718.400,оо 
 2. квартал  730.367,оо 
 3. квартал  480.401,оо 
 4. квартал  370.200,oo 
 

11. Како ће реализовање програма бити медијски подржано: 
 
   Резултати свих активности Савате Савеза Србије и првенстава објављују се на сајту 
Савате Савеза Србије, у медијима као што је државна телевизија РТС 2 канал спортска 
редакција, и као што су радио, телевизија, спортска штампа, достављањем резултата од 
стране канцеларије савеза, организовањем конференција за штампу, гостовањем у 
емисијама на радију и телевизији, достављањем материјала провајдерским сајтовима и 
други медији везани за локалну територију клубова партнера у местима где се наведене 
активности реализују.   
 До сада смо имали велики број конференција за штампу као и гостовање другог 
канала РТС-а у канцеларији Савате Савеза Србије када је најављено Светско првенство 
у Новом Саду 2009. године и Балканско 2017. у Руми и када је промовисана књига „Бокс 
Француски и енглески“ коју смо реиздали након 95 година. Телевизија „СОС Канал“, 
Новосадска телевизија као и многе локалне телевизије у Руми, Срему, Новом Саду, 
Београду, Зрењанину, Сремској Митровици, Сенти, Сомбору биле су присутне на нашим 
активностима претходних година и у овој години. Поседујемо велики број штампаног 
материјала у архиви као и ДВД-ова са конференција за штампу и емисија у којима смо 
учествовали на националној и локалним телевизијама. 

 

12. Место такмичења у календару такмичења међународне федерације (код програма 
организације међународног спортског такмичења): 

     
У 2023. години савез неће бити организатор међународних такмичења 

 

13. Посебне напомене: 
 
  Овај програм за 2023. годину у рубрици  Трошкови реализације програма (бруто) 

односи се само на средства из буџета . 
 
Укупна средства су стављена у део  Потребна средства за реализацију програма где 

су наведена и сопствена средства. Програм се са прилозима подноси Спортском Савезу 
Србије. 
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ДЕО 3 
 

ПРЕГЛЕД НОСИОЦА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА  
И ПРЕДЛОЖЕНИХ СРЕДСТАВА ПО ОБЛАСТИМА ОПШТЕГ ИНТРЕРЕСА 

 
 

ЗА ОБЛАСТ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ПОД ТАЧКОМ 1) 
 

Р.бр. НАЦ. САВЕЗ Средства одобрена 

у прет. години 

Потребна 

средства 

Предлог 

средстава 

1. Савате Савез Србије 1.876.265,оо 2.591.680,оо  

2.     

     

     

     

     

 
ЗА ОБЛАСТ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ПОД ТАЧКОМ 2) 

 
Р.бр. НАЦ. САВЕЗ Средства одобрена 

у прет. години 

Потребна 

средства 

Предлог 

средстава 

1. Савате Савез Србије 840.750,оо 2.404.320,oo  

2.     

     

     

     

     

 
ЗА ОБЛАСТ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ПОД ТАЧКОМ 3) 

 
Р.бр. НАЦ. САВЕЗ Средства одобрена 

у прет. години 

Потребна 

средства 

Предлог 

средстава 

1. Савате Савез Србије 71.000,оо 104.000,оо  

2.     

     

     

     

     

     

 
 

ПРЕГЛЕД НОСИЛАЦА ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА  
И УКУПНО ПРЕДЛОЖЕНИХ СРЕДСТАВА (попуњававају подносиоци програма) : 

 
Р.бр. 

 

НАЦ. САВЕЗ Средства одобрена 

у прет. години 

Потребна 

средства  

Предлог 

средстава  

1. Савате Савез Србије 5.000.000,оо 5.100.000,оо  

2.     
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ДЕО 4 
 

ПРИЛОЗИ УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА 
 
Носилац програма:  
 
Бр. Врста прилога (обавезни) Предлагач 

програма 

(означити X) 

МОС Напомене 

1. пропратно писмо х   

2.  копија решења о 

регистрацији организације 

   

3. три примерка обрасца 

предлога програма 

х   

4. ЦД/флеш са предлогом 

програма 

х   

5.  Копија уговора о отварању 

рачуна са банком 

   

6. одлуке о суфинансирању 

програма или потврда 

намере о суфинансирању 

програма 

   

7. копија статута    

8. копија годишњег извештаја 

и завршног рачуна за 

претходну годину и 

финансијског плана за 

текућу годину 

   

9. писмо о намерама од 

издавача или медијских 

кућа уколико је програмом 

предвиђено бесплатно 

штампање или објављивање 

одређених промотивних 

материјала 

   

10. изјава да не постоје 

препреке из члана 119. ст. 

6. и 133. ст. 4. Закона о 

спорту 

х   

11. календар такмичења 

међународне спортске 

федерације за програм 

организације међународног 

спортског такмичења од 

значаја за Републику 

Србију 

х   

12. одлука надлежног органа 

носиоца програма о 

утврђивању предлога 

годишњег програма 

х   

13. Изјаву о партнерству 

попуњену и потписану од 

стране свих партнера у 

програму 
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14. Одлука ОКС, ПКС и ССС о 

утврђивању предлога 

годишњих програма 

надлежних националних 

спортских савеза 

   

15.  Копија решења о додели 

ПИБ-а (ако ПИБ није 

садржан у решењу о 

регистрацији) 

   

16 Списак усвојених и на сајту 

савеза објављених 

спортских правила (статут 

и правилници – орган и 

датум усвајања) 

   

 Други прилози    

1 Анализе, студије,    

2 Прегледи података    

3.     

 
ПОТПИС ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА 

 
      

                      Миодраг Ракић 
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ДЕО 5 

 

УПУТСТВА:  

− При креирању програма и попуњавању обрасца треба водити рачуна да програм мора 

да испуњава услове и критеријуме из члана 118. Закона о спорту(„Службени  гласник 

РС”, бр. 10/16) и услове и критеријуме из Правилника о финансирању програма којима 

се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, број __/__). 

− Предлог програма треба да прати Пропратно писмо у коме се наводе најосновније 

информације о организацији и предложеном програму (назив, временско трајање, 

финансијски износ тражених средстава). Пропратно писмо потписује лице 

овлашћено за заступање организације. 

− За набавку добара и услуга потребних за реализацију програма мора се планирати 

спровођење јавне набавке у складу са законом. 

− Из буџета Републике Србије се финансирају само програми надлежних  националних 

спортских савеза за гране спорта које су од посебног значаја за Републику Србију у 

складу са Законом о спорту. 

− У оквиру предлога годишњег програма  предложе се и програм активности за које се 

подноси посебан програм, али ако тај програм буде одобрен носилац програма не 

може у истој области општег интереса из Закона о спорту подносити посебне 

програме и по јавном позиву. 

− За сваку област општег интереса из Дела 2/1. попуњава се посебан образац. У оквиру 

обрасца у делу 2/2 тачка 5 (детаљан опис активности) посебно се означавају и 

приказују самосталне програмске целине (на пример, код програма припрема и учешћа 

на великом међународним спортским такмичењима посебно се приказују припреме а 

посебно учешће на такмичењу, и то посебно за свако међународно такмичење у коме 

се учествује), укључујући и самосталне програмске целине које се састоје из 

активности повезаних са спортом деце. 

− Трошкови реализације програма морају бити у оквиру сваке ставке раздвојени на 

подтрошкове, према врсти, са међузбиром (нпр. 1. путни трошкови – 1.1. путни 

трошкови у земљи, 1.2. путни трошкови у иностранству, 1.3 дневнице у земљи, 1.4. 

дневнице у иностранству, међузбир Путни трошкови.). 

− Обавезно треба поштовати форму при попуњавању обрасца (немојте брисати, 

мењати редослед питања и сл). Програм треба написати тако што се у обрасцу 

одговара на постављена питања – ништа се не „подразумева“. 

− Образац треба попунити фонтом ариал 10, без прореда. Једино дозвољено одступање 

је болд или италик, ако се нађе за потребно. 

− Образац обавезно потписати плавом хемијском или пенкалом и ставити печат. 

 

ИЗЈАВА:  

 

1. Изјављујем да смо упознати и сагласни да Министарство спорта није у обавези да 

одобри и финансира предложени програм.  

2. Изјављујем, под материјалном и кривичном одговорношћу, да су подаци наведени у 

овом обрасцу и документима поднетим уз овај образац истинити, тачни и 

веродостојни. 

3. Изјављујем да Министарство спорта може сматрати, у складу са Законом о спорту, 

да је предлог програма повучен уколико се не одазовемо позиву за закључење 

уговора у року од осам дана од дана позива или не извршим тражена прецизирања и 

интервенције у предлогу програма.  
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Место и датум: Рума,  09.01.2023. 

 

    
 

                                        
                                                            М.П. 

РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА               ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ  

 Миодраг Ракић          ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА 

        Милош Вијук 


