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ZAPISNIK 
SA SEDNICE VANREDNE IZBORNE SKUPŠTINE SAVATE SAVEZA SRBIJE 2023 

 

 

 U  nedelju 26. Februara 2023. Godine u 10:15 časova održana je sednica Vanredne Izborne 

Skupštine Savate Saveza Srbije u Konferencijskoj Sali Kulturnog centra u Rumi.  

 

 Skupštini je prisustvovalo ukupno 43 učesnika, od 24 delegata redovnih članova učlanjenih 

klubova i 2 predstavnika pridružnih, počasnih i pomažućih članova sa pravom glasa 20 delegata redovnih 

članova je bilo prisutno kao 3 predstavnika pridružnih članova saveza i 20 sportista, trenera i gostiju 

učesnika sednice.  

 

 Prisutni delegate redovnih članova:                                       Pridružni članovi saveza i 

gosti: 

1. SBK "Ruma" Ruma, Damjan Marković   1.  Miodrag Rakić,  19.Igor Stojanov  

2. KBS  “Novi Sad” Novi Sad, Srđan Nadrljanski  2. Igor Pantić    20.Ivana Popadić 

3. SK “Banat” Zrenjanin, Slobodan Popov   3.  Adrijana Malešević  

4. KBS “Sveti Đorđe” Kostolac, Slaven Lukić  4.  Nikola Rakić,   

5.  SBU “Borac” Zrenjanin, Ajredin Ajeti   5.  Anastasija Ikonić,   

6.  BK “Ringfajter” Kanjiža, Mihalj Halas   6.  Bojan Gatarić,   

7.  SK “Vojvodina” Novi Sad, Maja Odžić   7.  Vasilije Ilić,   

8.  KBS “Grocka” Beograd, Milovan Gašić   8. Ivana Ilić    

9. KBS “Knez Lazar” Obrenovac, Dejan Marinković 9. Marko Vidaković,   

10. BK “Gard” Vršac, Stevo Pavlović   10. Aleksandar Dikić  

11. BK “Senta” Senta, Goran Stančulov   11. Miloš Nedeljković  

12. SK “Arena” Iđoš, Milan Miladinov   12. Stefana Ivanović  

13. SBK “Spartak SM” Sr.Mitrovica, Igor Šivoljicki  13.Sara Vukašinović   

14. KBS “Tim Konstantinović” Beograd, Stafan Stanković 14.Katarina Karanović   

15. SUBS “Avala Tim” Beograd, Jovan Dojčinović   15.Milan Karanović 

16. SBK “Beograd” Beograd, Velimir Karanović   16. Danijela Petrović 

17. KBS “Tigrovi 021” Žabalj, Darko Knežević  17. Ivan Rajković 

18. SBK “Sirmijum” Sr.Mitrovica, Stefan Miražić  18. Ljubomir Damjanović  

19. Savate Savez Vojvodine,  Miroslav Odžić 

20. Savate Savez Beograda, Miloš Konstantinović 

 

Prisutni delegate pridružnih članova: 

1.Savate savez Novog Sada, Mela Paunović 

2.SUBS “14:21” Lajkovac, Nebojša Bojanić 

3. SU “Iron fight team” Bački Jarak, Jovan Ikić        

       

Predsedavajući Skupštine: predsednik Miodrag Rakić.  Sednica je počela u 10,15 časova. 
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Dnevni red: 

 

1. Izbor predsedavajućeg, radnog predsedništva, verifikacione  komisije, izborne komisije i 

zapisničara. 

2. Usvajanje zapisnika sa zadnje sednice Izborne skupštine 16.02.2020 . 

3. Izbor predsednika, članova Upravnog odbora saveza: 

Izbor predsednika Savate Saveza Srbije 

Verifikacija izbora članova Upravnog odbora, generalnog sekreatara na predlog novo 

izabranog predsednika 

Imenovanje lica za zastupanje saveza. 

Izbor članova Nadzornog odbora 

4. Razno. 

 

 

Tačka 1.  Izbor predsedavajućeg, radnog predsedništva, zapisničara, verifikacione i izborne 

komisije 

U skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine Savate Saveza Srbije za predsedavajućeg sednice  Skupštine 

izabran je jednoglasno predsednik Miodrag Rakić. Na njegov predlog jednoglasno su izabrana i tri člana 

radnog predsedništva koga su činili Mihalj Halas iz Sente, Damjan Marković iz Rume i Milan Miladinov 

iz Iđoša. Za zapisničara je jednoglasno izabran Ljubomir Damjanović iz Rume. 

Na predlog predsedavajućeg sednice Miodraga Rakića za članove verifikacione komisije jednoglasno su 

izabrani: 1.predsednik Darko Knežević iz Žablja, 2.Igor Pantić i 3.Mela Paunović iz Novog Sada,  

Na predlog predsedavajućeg sednice Miodraga Rakića za članove izborne komisije jednoglasno su 

izabrani: 1.predsednik Maja Odžić iz novog Sada, 2. Dejan Marinković iz Obrenovca i 3. Miloš 

Konstantinović iz Beograda.  

 

Predsednik verifikacione komisije Darko Knežević podneo je izveštaj o prisustvu delegata na sednici. Od 

24 delegata redovnih članova saveza i 2 delegata pridružnih, počasnih i pomažućih članova sa pravom 

glasa sednici je prisustvovalo 20 delegata kao i 3 delegata pridružnih članova i 20 učesnika tako da je 

sednica imala kvorum i pravo za punopravno donošenje odluka i izbor organa i radnih tela saveza. 

 

Tačka 2.  Usvajanje zapisnika sa zadnje sednice Skupštine Savate Saveza Srbije 

Zapisnik sa zadnje sednice Izborne Skupštine Savate Saveza Srbije održane u Rumi  16.02.2020. godine 

usvojen je jednoglasno od strane prisutnih delegata. 

 

Tačka 3.  Izbor predsednika, organa i radnih tela saveza: 

 

 Dosadašnji predsednik Saveza Miodrag Rakić iz Rume, predložen od strane 10 redovnih članova 

saveza, bio je jedini kandidat za naredni mandat predsednika saveza i Upravnog odbora i on je javnim 

glasanjem jednoglasno izabran sa svih 20 glasova za. Na ovaj način provereno je poverenje za ovu 

funkciju svih prisutnih delegata sa pravom glasa na mandat od 4 godine ili do sledeće izborne skupštine 

2024. U skladu sa olimpijskim ciklusom. 

 

Na predlog predsednika da ostaju prethodni članova Upravnog odbora saveza pored predsednika 

javnim glasanjem isti su jednoglasno izabrani: 

Nada Miladinov iz Iđoša, član SK “Arena” Iđoš, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Novi Sad , 

podpredsednik saveza. 

Ilija Stojanović iz Beograda, član SBK “Beograd” Beograd član UO 

Nebojša Bojanić iz Obrenovca, član KBS “Knez Lazar” Obrenovac, član UO 

Marko Ivanović iz Beograda, član SBK “Stari Grad” Beograd,  član UO 

 

Na predlog predsednika da ostane isti generalni sekretar javnim glasanjem jednoglasno je izabran Miloš 

Vijuk, diplomirani ekonomista iz Novog Sada član KBS “Novi Sad” iz Novog Sada  sa svih 20 glasova. 



Na predlog predsednika Miodarag Rakića izvršena je verifikacija mandata na 4 godine Miloša Vijuka za 

generalnog sekretara saveza ili do sledeće izborne skupštine 2024. U skladu sa olimpijskim ciklusom. 

. 

Imenovanje lica za zastupanje Saveza. 

 

U skladu sa Statutom Savate Saveza Srbije jednoglasno je doneta Odluka o imenovanju istih lica za 

zastupanje Saveza a to su: 

- predsednik Saveza i Upravnog odbora: Miodrag Rakić, rođen 02.10.1959. u Inđiji, adresa Moše 

Pijade 27, 22400 Ruma, JMBG 0210959880047 lk. 004895389 

- generalni sekretar Saveza: Miloš Vijuk, rođen 24.09.1987. u Rumi, adresa Bore Prodanovića 

10/4, 21000 Novi Sad, JMBG 2409987800049, lk 006974241. 

 

 MIODRAG RAKIĆ je dao Izjavu datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da kao 

izabrani zastupnik Savate Saveza Srbije ispunjavam uslove propisane članom 33. stav 2. odnosno član 99. 

stav 5. Zakona o sportu  RS. 

 

MILOŠ VIJUK  je dao Izjavu datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da kao izabrani 

zastupnik Savate Saveza Srbije ispunjavam uslove propisane članom 33. stav 2. odnosno član 99. stav 5. 

Zakona o sportu  RS. 

 

Na ovaj način nije došlo do promene lica za zastupanje Savate Saveza Srbije. 

 

Javnim glasanjem jednoglasno su izabrani 3 člana Nadzornog odbora Savate Saveza Srbije: 

predsednik Nadzornog odbora: Ljubomir Damjanović, Ruma 

Dragan Žikić iz Rume, diplomirani ekonomista i 

Marko Vidaković iz Rume, student 4. Godine Fakuleta sporta i fizičkog vaspitanja. 

 

Na predlog predsednika na sednici Upravnog odbora formiraće se ismene članova komisija u skladu sa 

Poslovnikom o radu Upravnog odbora saveza.  

 

 

Tačka 4.  Razno 

 

Izabrani delegati radiće u skladu sa Zakonom o sportu i Statutom i opštim aktom Savate Saveza Srbije. 

Rad komisija će biti usklađen sa odlukama Upravnog odbora 

 

Skupština Savate Saveza Srbije završila se u 10,50 časova. 

 

      
zapisničar:         predsedavajući: 

Ljubomir Damjanović       M.P.     Miodrag Rakić 

 

 

 

 

 

 

 



КАНДИДАТУРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА САВАТЕ САВЕЗА СРБИЈЕ 

НА ВАНРЕДНОЈ ИЗБОРНОЈ СКУПШТИНИ 26.02.2023. 
 

Кандидатуру Миодрага Ракића за председникa Савате Савеза Србије на Ванредној изборној 

скупштини која је заказана 26.02.2022. године у Руми предложили су следећи редовни чланови 

савеза и један грански савез: 

 

1. СУБС „Авала Тим“ Београд 

2. КБС „Гроцка“ Београд 

3. СБК „Рума“ Рума 

4. СК „Банат“ Зрењанин 

5. СУ „Горан Остојић“ Београд 

6. СК „Арена“ Иђош и 

7. СК „Војводина“ Нови Сад као и 

8. СБК „Београд“ Београд 

9. КБС „Тим Константиновић“ Београд и 

10. Савате савез Београда 

 

 КАРИЈЕРА КАНДИДАТА КАО СПОРТСКОГ ФУНКЦИОНЕРА: 

 

- тренер и оснивач Савате бокс клуба „Рума“ од 1983-2023.; 

- један од однивача Југословенског савате одбора и Удружења савате бокс клубова Југославије 

где је био генерални секретар од 1987-1992. године,  

- члан међународне судијске комисије Интернационалне Савате Федерације 1989-1992. 

- председник и оснивач Савате Савеза Србије од 2003. године до данас; 

- председник и оснивач Савате Савеза Војводине од 2003. до 2016. године 

- селектор репрезентације Србије у саватеу од 2003-2013. године и поново од 2020.-

2023.године, 

- члан председништва Интернационалне Савате Федерације од 2005.-2022. године 

- члан председништва Европске Савате Конфедерације од 2008.-2022. године 

- председник Комисије о Допингу у спорту Интернацион. Савате Федерације од 2008-2012. 
- председник и оснивач Комисије за младе Интернационалне Савате Федерације од 2010.- 2022.године 

- потпредседник Европске Савате Конфедерације од 2014 до 2017. године 

- председник Комисије за допинг Европске Савате Конфедерације од 2014.-2022. године 

- председник Комисије за младе и маркетинг Европске Савате Конфедерације 2014-2017. 

- председник Балканске Савате Асоцијације од 2017. до 2019.године 

- члан Надзорног одбора Спортског савеза Србије од 2018. године 

- Добитник плакете Међународног Олимпијског Комитета у Лозани, 10. март 2010. године 

- организовао Балканско првенство у саватеу у Руми 2005. и 2017. 

- организовао Светско Првенство у саватеу у Новом Саду 2009. на Караташу 2013. и у Руми 2021. 

године 

- водио међународне семиминаре у саватеу у Атини 2014; Јужној Африци 2010., Босни 2012. Србије 

од 2003. до сада преко 50 домаћих семинара 

- водио припреме репрезентације Србије и спортске кампове у саватеу од 2003-2022. године 

- сребрена рукавица у саватеу, диплома Париз 1990.; 

- први интернационални судија  у саватеу у Југославији, диплома Париз 1990;  

- заслужни члан Интернационалне савате Федерације од 2009;  

- Диплома међународног тренера од Интернационалне Савате Федерације од 2010. године 

- пет дипломе оперативног тренера и учитеља  из различитих борилачких спортова вискошколских 

установа и Покрајинског завода за спорт; 

- оснивач и генерални секретар Кик бокс савеза Војводине од 1999-2004. 

- један од оснивача Југословенског кик-бокс савеза, био први председник судијске комисије и 

председник такмичарске комисије овог савеза 1997-2004 

 

 

 



ПРОГРАМ РАДА 2023-2027. ПРЕДСЕДНИКА САВАТЕ САВЕЗА СРБИЈЕ 

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

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

балканским првенствима као званичним такмичењима као и свим другим такмчењима 

међународног ранга.   

 

 Као председник и оснивач савеза за протеклих 20 година рада организовао сам два светска 

првенства за млађе јуниоре у асаут саватеу 2013. на Караташу и 2021. у Руми,  Светски КУП за 

кадете у асаут саватеу планирану од 2021. године у Руми, два Балканска првенства у Руми 2005., и 

2017. На сва четири ова велика међународна такмичења репрезентација Србије је у укупном 

пласману била прва. Учествовао сам у организацији Светско првенство у Новом Саду 2009. за 

сениоре у комбат саватеу. 

 

 Као председник савеза у претходних 20 година обезбеђивао сам додатна средства за рад 

савеза не оптрећујући клубове годишњим чланаринама, котизацијама за наступ такмичара, 

едукацију судија, тренера и спортиста као и регистрације истих. 

 

 За претходних 20 година потписао сам 56 Уговора са Министарством спорта за редовне 

програме, међународне програме, кампове и стипендирање спортиста и све реализоаво у складу са 

планом и програмом и ревизијом финансијских извештаја. 

 

 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 радом у спорту задржим позицију наше земље у склопу 

Интернационалне Савате Федерације,  Европске Савате Конфедерације и Балканског Савате 

Комитета.  

 

 Као председник Савате Савеза Србије ћу наставити са обезбеђивањем услова за 

организацију националних првенстава и КУПова 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.  

 

 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 перспективне 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 и тренинге пред европска и 

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

планирати даље активности до самог такмичења и након њега. 

 

 Трудићу се да обезбедим услове да комисије и органи савеза функционишу у складу са 

Законом о спорту и Правилницима Министарства омладине и спорта Републике Србије. 

 

 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. 

 

 Као заступник савеза трудићу се да на време испунимо све захтеве и обавезе од стране 

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

медицину спорта.  

 

 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 и спонзорима и 

надам се да ћемо успети да преко комисија за популаризујемо наш спорт у Србији на много 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. 

 

Ради транспарентности рада савеза сви чланови савеза биће на време извештени о сваком 

динару који буде потрошен за рад савеза, не само на крају године већ и квартално након свака три 

месеца и исти ће бити објављени на сајту савеза.  

 

 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, 26.02.2023.    Миодраг Ракић  

 



 

 

 

IZJAVA 
ZA  SEDNICU VANREDNE IZBORNE SKUPŠTINE SAVATE SAVEZA SRBIJE 

  

 

 

Ja   MIODRAG RAKIĆ ovim dajem Izjavu datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da 

kao izabrani zastupnik Savate Saveza Srbije ispunjavam uslove propisane članom 33. stav 2. odnosno 

član 99. stav 5. Zakona o sportu  na sednici Vanredne Izborne Skupštine Savate Saveza Srbije održane 

dana 26.02.2023.godine u Rumi. 

 

  

 
    

         Miodrag Rakić 

 

 

 

IZJAVA 
ZA  SEDNICU VANREDNE IZBORNE SKUPŠTINE SAVATE SAVEZA SRBIJE 

  

 

 

Ja   MILOŠ VIJUK ovim dajem Izjavu datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da kao 

izabrani zastupnik Savate Saveza Srbije ispunjavam uslove propisane članom 33. stav 2. odnosno član 99. 

stav 5. Zakona o sportu  na sednici Vanredne Izborne Skupštine Savate Saveza Srbije održane dana 

26.02.2023.godine u Rumi. 

 

  

 

 

    
 

         Miloš Vijuk 

 

 


