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ПРОГРАМ 
развоја савате спорта у 2020-2024. години 

у складу са Стратегијом развоја спорта у РС и  

Акционим планом за њену примену 
 

 

     Програм развоја савате спорта за период 2020-2024. Године усвојен на Редовној Годишњој 

скупштини Савате Савеза Србије 16.02.2020. године у Руми на предлог председника савеза Миодрага 

Ракића и генералног скретара савеза Милоша Вијука за праћење Стратегије развоја спорта РС.  

 

У овом предлогу дате су смернице Програма развоја савате спорта од 2020-2024.године. који 

је усклађен са Планом активности савеза за наредни период. 

 

 Савате Савез Србије ће у периоду од 2020-2024. године у свом Програму развоја савате спорта 

дати приоритет следећим програмским активностима: 

 

- Стварању услова и унапређење саватеа као врхунског спорта у циљу повећања врхунских 

спортских резултата на званичним међународним такмичењима; 

- Репрезентовање саватеа као националног спорта и усклађивање активности својих чланова; 

- Стварање услова за унапређење стручног рада спортских стручњака у саватеу; 

- Подстицање бављења савате спортом посебно деце и омладине; 

- Организовање и вођење међународних спортских такмичења у саватеу; 

- Организовање и вођење националних спортских такмичења у саватеу; 

- Организовање спортских кампова у саватеу; 

- Организовање међународних и националних семинара у саватеу; 

- Учествовање на међународним семинарима у иностранству; 

- Учествовање на седницама Интернационалне Савате Федерације, Европске Савате 

Конфедерације и Балканског Савате Комитета;  

- Развој саватеа као универзитетског спорта организацијом Универзитетског првенства Србије; 

- Спречавање негативних појава у савате спорту. 

 

Савате Савез Србије ће у свом акционом плану по програму за развој саватеа као врхунског 

спорта у циљу повећања врхунских спортских резултата дати акценат на:  

 

- наступе наше репрезентације на званичним међународним такмичењима; 

 

- припреме репрезентације Србије за међународна такмичења; 



 

 

 

- усавршавање стручног кадра за развој врхунског спортисе, стручно усавршавање и 

едукација; 

 

- покрити трошкове годишње чланарине надлежним међународним организацијама. 

  

Савате Савез Србије има као општи циљ наставак обезбеђивања услова за развој врхунског 

спорта и стварање услова за развој саватеа као националног спорта 

 

Као посебне циљеве савез планира:  

 

- подизање капацитета и даље унапређење стручног рада у области врхунског спорта;  

 

- стварање услова за одржавање и даље постизање врхунског спортског резултата;  

 

- унапређење услова за развој спортисте до врхунског резултата;  

 

У циљу обезбеђивања услова за развоја врхунског спорта потребно је  

- спортистима обезбеде услови, ресурси и могућности у циљу максималног испољавања 

њихових потенцијала, као и услови за тренинг по највишим светским критеријумима, како би 

били спремни за постизање најбољих резултата на међународним такмичењима кроз спортске 

кампове када су млађи узрасти у питању – кадети и јуниори;  

 

- ангажују најбољи спортски стручњаци у организацијама у области спорта у Републици 

Србији, у циљу подизања квалитета стручног рада, с посебним ангажовањем и инсистирањем 

на перманентној едукацији спортских стручњака ангажованих у систему спорта Републике 

Србије, како кроз неформално образовање, тако и кроз повезивање са високошколским 

установама.  

 

  

У циљу спречавања негативних појава у савате спорту Савате Савез Србије ће се радити на  

унапређене мере за спречавање свих негативних појава у спорту (насиље, допинг, намештање мечева, 

нелегално клађење и сл.).  

 

- успостављањем механизама за доследну примену Националне стратегије за борбу против насиља и 

недоличног понашања гледалаца на спортским приредбама , 

 

-унапређени механизми за борбу против манипулација на спортским такмичењима;  

 

 -унапређењем услова којим се обезбеђује спречавање допинга у спорту  организације семинара о 

допингу који ће бити организован у сарадњи са АДАС-ом као и постављањем линкова на сајту савеза 

он лине Едукације о допингу АДАС-а, достава истих линкова клубовима, едукација стипендиста 

савеза и тестирање спортиста на националним такмичењима у сарадњи са АДАС-ом за које ће савез 

издвојити 90.000,оо динара годишње. Попуњавање АДАМС базе података наших спортиста у 

сарадњи са АДАС-ом и Интернационалном Савате Федерациојом када то буде тражено. 

 

 



У циљу подстицање бављења савате спортом посебно деце и омладине као општи циљ савез 

планира повећан обухват бављења спортом у свим сегментима становништва, посебно жена, особа са 

инвалидитетом и старих кроз активности у којима ће бити: 

 

− подстакнута и ојачана свест о важности редовне физичке активности;  

 

− побољшањем материјално-техничких услови у циљу доступности свим грађанима да се баве 

спортом;  

 

  Савате Савез Србије је у циљу обезбеђивања ових услова ослободио клубове чланице савеза 

свих дажбина а то значи да клубови неће плаћати годишњу чланарину савезу, котизацију за наступ 

такмичара на првенствима Србије у саватеу, регистрације спортиста, судија и тренера су бесплатне, 

полагања за техничка звања у саватеу за спортисте су бесплатни. На овај начин смо клубовима 

омогућили растерећење свих обавеза према савезу и већу могућност стварања бољих услова за 

бесплатно тренирање деце у њиховим клубовима. 

 

У оквиру стратегије и плана Савате Савеза Србије на организовању и вођењу спортских 

такмичења планирана су следећа првенства Србије у 2016. години: 

  

Савате савез Србије ће за ове активности платити трошкове хонораре судија и службених лица 

као и обезбеђивање медаља и диплома, листа и материјала за такмичења, медије. На овај начин смо 

клубовима омогућили растерећење ових обавеза према савезу и већу могућност стварања бољих 

услова за тренирање деце у њиховим клубовима. 

 

Савате Савез Србије у циљу развој саватеа као универзитетског спорта већ годинама 

организује Универзитетска првенства Србије у сарадњи са Универзитетским Спортским савезом 

Србије.  

Савате Савез Србије ће у наредном периоду обезбедити већу медијску присутбост савате 

спорта на националној телевизији, регионалној и локалној, спортској штампи, интернету и другим 

медијима. 

 

Организација спортских кампова у саватеу за младе перспективне спортисте савеза као и 

тестирања спортиста на кампу од стране Завода за спорт и медицину спорта. 

 

План стратегије који се односи на период од 2020-2024. године у циљу развоја врхунских 

спортских резултата иорганизације великих међународних такмичења од посебног интереса за 

Републику Србији састоји се од организације Светског Првенства за јуниоре и светског КУПа за 

кадете у асаут саватеу у Руми од 01-03. Јула 2021. Године и организацији још међународних 

такмичења од интереса за Републику Србију у наредном периоду 

 

У Руми 16. 02.2020. године 

         
 

       М.П.   председник Миодраг Ракић 


