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ZAPISNIK 
SA SEDNICE VANREDNE IZBORNE SKUPŠTINE SAVATE SAVEZA SRBIJE 2020 

 

 

 U  nedelju 16. Februara 2020. Godine u 12 časova održana je sednica Vanredne Izborne Skupštine 

Savate Saveza Srbije u Press Sali Hotela „Park“ u Rumi nakon sednice Redovne godišnje skupštine.  

Sednica Vanredne Izborne Skupštine zakazana je zbog usklađivanja sa olimpijskom godinom po Zakonu u 

sportu. 

 

 Skupštini je prisustvovalo ukupno 48 učesnika, od 21 delegata redovnih članova učlanjenih klubova I 

2 predstavnika pridružnih, počasnih i pomažućih članova sa pravom glasa 18 delegata redovnih članova je 

bilo prisutno kao 3 predstavnika pridružnih članova saveza i 27 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.Bogdan Jocković  

2. KBS  “Novi Sad” Novi Sad, Srđan Nadrljanski  2.  Miloš Vijuk,  20.Jovana Vučković 

3. SK “Goran Ostojić” Beograd, Dejan Gavrilović  3.  Rade Kljajić,  21.Kristina Džolić 

4. SBK “Stari Grad” Beograd, Ilija Stojanović  4.  Darko Grujić,  22.Radoje Stevanović 

5.  SBU “Borac” Zrenjanin, Ajredin Ajeti   5.  Anastasija Ikonić,  23.Jelena Sedoglavić 

6.  BK “Ringfajter” Kanjiža, Mihalj Halas   6.  Bojan Gatarić,  24.Aleksa Guša 

7.  SK “Vojvodina” Novi Sad, Maja Odžić   7.  Zorica Mrdalj,  25. Nebojša Bojanić 

8.  KBS “Grocka” Beograd, Milovan Gašić   8. Tatjana Vidaković,  26.Nada Miladinov 

9. KBS “Knez Lazar” Obrenovac, Dejan Marinković 9. Marko Vidaković,  27.Đuro Vojnović 

10. BK “Gard” Vršac, Stevo Pavlović   10. Dušan Boberić  

11. KBS “Kikinda” Kikinda, Vanja Dumitrov  11. Dušan Dimić  

12. SK “Arena” Iđoš, Milan Miladinov   12.Kristina Tošić  

13. SBK “Spartak SM” Sr.Mitrovica, Igor Šivoljicki  13.Vladimir Vujadinov   

14. KBS “Voždovac” Beograd, Aleksandar Dikić  14.Igor Miličević   

15. SUBS “Pobednik 021” N.Sad, Branislav Plavšić  15.Sofija Miličević 

16. SBK “Beograd” Beograd, Jovan Dojčinović   16. Zorica Miličević 

17. Savate Savez Vojvodine,  Miroslav Odžić  17. Ivan Rajković 

18. Savate Savez Beograda, Velimir Karanović  18. Strahinja Jocković   

 

Prisutni delegate pridružnih članova: 

1.SK “Banat" Zrenjanin, Slobodan Popov 

2.BK “Senta” Senta, Halas Marta 

3. Savate Savez Novog Sada, Igor Pantić         

      

Predsedavajući Skupštine: predsednik Miodrag Rakić.  Sednica je počela u 12,oo časova. 

  

 



 

Dnevni red: 

 

1. Izbor predsedavajućeg, verifikacione  komisije, izborne komisije i zapisničara. 

2. Usvajanje zapisnika sa zadnje sednice Izborne skupštine 04.12.2016 . 

3. Izbor predsednika, organa i radnih tela 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 Miroslav Odžić iz Novog Sada, Velimir Karanović iz Beograda i Nada 

Miladinov iz Iđoša. Za zapisničara je jednoglasno izabran Miloš Vijuk iz Novog Sada. 

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

izabrani: 1.predsednik Milovan Gašić iz Beograda, 2. Nenbojša Bojanić i 3. Dejan Marinković iz Obrenovca.  

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

1.predsednik Dejan Gavrilović iz Beograda, 2. Slobodan Popov iz Zrenjanina  i 3. Maja Odžić iz Novog Sada.  

 

Predsednik verifikacione komisije Milovan Gašić podneo je izveštaj o prisustvu delegata na sednici. Od 21 

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

sednici je prisustvovalo 18 delegata kao i 3 delegata pridružnih članova i 27 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  04.12.2016. 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 5 redovnih članova 

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

glasanjem jednoglasno izabran sa svih 18 glasova za. Na ovaj način provereno je poverenje za ovu funkciju 

svih prisutnih delegata sa pravom glasa na mandat od 4 godine. 

 

Od  predloženih članova za Upravni odbor na predlog predsednika saveza javnim glasanjem 

jednoglasno su izabrana još 4 predložena člana: 

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 javnim glasanjem jednoglasno je izabran je za generalnog sekretara Miloš 

Vijuk, diplomirani ekonomista iz Novog Sada član KBS “Novi Sad” iz Novog Sada  sa svih 18 glasova. Na 

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

generalnog sekretara saveza. 

 

 

 

 



 

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: Biljana Ninčić, iz Rume diplomirani ekonomista 

Biljana Đuričić iz Rume, diplomirani pravnik i 

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

 

Na predlog predsednika jednoglasno je usvojena Odluka o formiranju komisija saveza: 

 

Sudijska komisija: 

1.Predsednik: Maja Odžić, Novi Sad 

2.član: Velimir Karanović, Beograd 

3.član: Aleksandar Dikić, Ruma 

 

Takmičarska komisija: 

1.predsednik: Ivan Jegorović, Obrenovac 

2.član: Miodrag Rakić, Ruma 

3.član: Miloš Konstantinović, Beograd 

 

Trenerska komisija: 

1.predsednik: Miodrag Rakić, Ruma 

2.član: Miroslav Odžić, Novi Sad – imenovan za razvoj omladinskog sporta i edukaciju 

3.član: Dejan Gavrilović, Beograd – imenovana za razvoj vrhunskog sporta i edukaciju 

 

Stručni štab: 

1.selektor – Miodrag Rakić, Ruma – imenovan kao trener za juniore assaut savate 

2. savezni trener za senior u combat savateu: Dejan Gavrilović, Beograd 

3. savezni trener za junior u combat savateu: Srđan Nadrljanski, Novi Sad 

4. savezni trener za seniore u assaut savateu: Miroslav Odžić, Novi Sad 

5. savezni trener imenovana za razvoj ženskog sporta u savateu: Nada Miladinov, Iđoš 

6. savezni trener za žene u assaut savateu: Ivana Popadić, Zrenjanin 

 

Komisija za registraciju i dodelu dozvola za rad: 

1.predsednik: Dejan Gavrilović, Beograd 

2.član: Miloš Mudrić, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd 

3.član: Miodrag Rakić, Ruma 

 

 



 

Medicinska komisija: 

1.predsednik dr Đuro Vojnović, Ruma 

2.član: dr Dragan Ovcin, Ruma 

3.član: Vanja Petruš, Ruma 

 

Komisija za borbu protiv dopinga i negativnih pojava: 

1.predsednik Velimir Karanović, Beograd – imenovan kao lice za bezbednost na takmičenjima 

2.član Igor Šivoljicki, Sr.Mitrovica 

3.član: Miodrag Rakić, Ruma – imenovan kao lice protiv doping 

 

Komisija za marketing: 

1.predsednik: Jovan Dojčinović, Beograd 

2.član: Mihalj Halas, Kanjiža 

3.član: Damjan Marković, Ruma 

 

Komisija za pravna pitanja i disciplinski rad: 

1.presednik Nada Miladinov, Iđoš 

2.član: Stevo Pavlović, Vršac 

3.član: Milovan Gašić, Beograd 

 

Stalna arbitraža dipl.pravnik sudija Biljana Đuričić, Ruma 

 

Tačka 4.  Razno 

 

Izabrani delegate 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 12,40 časova. 

 

     
zapisničar:         predsedavajući: 

Miloš Vijuk       M.P.      Miodrag Rakić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Образац 2 

Преглед и листа чланова Савате СС 

 

САВАТЕ САВЕЗА СРБИЈЕ 

ПРЕГЛЕД ЧЛАНОВА ПРАВНИХ ЛИЦА 2020. 

 

 
Р. 

бр. 

 
НАЗИВ / ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 

Бр. 

евиденц.  

листа 

Категорија 

чланства 

1 Савате бокс клуб „Рума“   1 Редован члан 

2 Савате клуб „Горан Остојић“  Београд                             2 Редован члан 

3 Савате клуб „Војводина“ Нови Сад                                  3 Редован члан 

4 Клуб борилачких спортова „Кнез Лазар“  Обреновац    4 Редован члан 

5 Савате клуб „Арена“  Иђош                                              5 Редован члан 

6 Клуб борилачких спортова „Нови Сад“ Нови Сад          6 Редован члан 

7 Савате бокс клуб „Сирмијум“ Сремска Митровица       7 Редован члан 

8 Клуб борилачких спортова „Гроцка“ Београд                 8 Редован члан 

9 Клуб борилачких спортова „Вождовац“ Београд            9 Редован члан 

10 Клуб борилачких спортова „Победник“ Београд            10 Редован члан 

11 Боксерски клуб „Гард“ Вршац                                          11 Редован члан 

12 Спортско удр. Борил. спортова „Победник 021“ Н.Сад  12 Редован члан 

13 Клуб борилачких спортова „Кикинда“ Кикинда             13 Редован члан 

14 Бокс клуб „Рингфајтер“ Кањижа                                      14 Редован члан 

15 Спортско борилачко удружење „Борац“ Зрењанин        15 Редован члан 

16 Савате бокс клуб „Спартак СМ“ Сремска Митровица   16 Редован члан 

17 Савате бокс клуб „Београд“  Београд                               17 Редован члан 

18 Савате клуб „Стари Град“  Београд                                  18 Редован члан 

19 Савате клуб „Макс-Феникс“ Жабаљ                                19 Редован члан 

20 Клуб борилачких спортова кунг-фу кик-бокс „БФЦ“ 20 Редован члан 

21 Спортско удружење борилачких спортова „Академац“ 21 Редован члан 

22 Савате Савез Војводине                                              23 Придружни члан 

23 Савате Савез Београда                                                 24 Придружни члан 

24 Савате Савез Новог Сада                                             25 Придружни члан 

25 Савате клуб „Банат“  Зрењанин                                 26 Придружни члан 

26 Аикидо удружење „Јабланица“ Медвеђа                  27 Придружни члан 

27 Спортско удружење борил. Спорт. „14:23“ Лајковац             29 Придружни члан 

28 Будо клуб „Сента“ Сента                                             30 Придружни члан 

29 Клуб борилачких спортова „Галактик“ Сомбор       31 Придружни члан 

30 Савате клуб „Феникс“ Прово                                      32 Придружни члан 

31 Савате клуб „Џим Тоник“ Нови Сад                          33 Придружни члан 

32 Клуб борилачких вештина „Чакурики“ Нови Сад    34 Придружни члан 

33 Кик-бокс клуб „Раднички-Крсташ“ Београд             35 Придружни члан 

34 Спортско друштво „Борилачки клуб Чопор“ Младеновац   36 Придружни члан 

35 Клуб борилачких спортова „Интернационал“  37 Придружни члан 

36 Спортски клуб „Огњени Вук“ Бач                             38 Придружни члан 

37 Клуб борилачких спортова „Деспот Стефан“ Ариље       40 Придружни члан 

38 Клуб борилачких вештина „Фама“ Златибор           42 Придружни члан 

39 Клуб борилачких спортова „С.Ђорђе“ Костолац     43 Придружни члан 
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ZAPISNIK 
SA SEDNICE IZBORNE SKUPŠTINE SAVATE SAVEZA SRBIJE 2016. 

 

 U  nedelju 04. Decembra 2016. godine održana je sednica Izborne Skupštine Savate Saveza Srbije u 

Konferencijskoj sali Kulturnog Centra, ulica Veljka Dugoševića 102 u Rumi u 14,00 časova. 

 Skupštini je prisustvovalo ukupno 24 učesnika, od 29 delegata redovnih članova učlanjenih klubova sa 

pravom glasa 16 delegata redovnih članova je bilo prisutno kao 3 predstavnika pridružnih članova saveza i 5 

učesnika sednice.  

 

 Prisutni delegati klubova:                                       Pridružni članovi saveza i gosti: 

1. SBK "Ruma" Ruma, Damjan Marković    1.  Miodrag Rakić, Ruma 

2. KBS  “Novi Sad” Novi Sad, Srđan Nadrljanski   2.  Miloš Vijuk, Ruma 

3.  SK “Goran Ostojić” Beograd, Ahmed Bakir   3.  Velimir Karanović, Beograd 

4. SK “Banat" Zrenjanin, Slobodan Popov    4.  Milan Karanović, Beograd 

5.  KBS “Jedinstvo” Novi Bečej, Miroslav Odžić   5.  Marko Ivanović, Beograd 

6.  SK “Fer Plej”Bačka Palanka, Maja Trbojević   7.  Ninoslav Zec, Kikinda 

8.  SK “Vojvodina” Novi Sad, Maja Odžić    8.  Zoran Milošević, Valjevo 

9.  KBS “Grocka” Beograd, Milovan Gašić     

10. KBS “Knez Lazar” Obrenovac, Dejan Marinković   

11.  BK “Gard” Vršac, Milan Savanović    

12.  KBS “Kikinda” Kikinda, Vanja Dumitrov   

13. KBS “Soko” Ub, Ilija Stojanović     

14. KBS “Koloseum” Ruma, Nenad Đorić    

15.  KBS “Voždovac” Jovan Dojčinović    

16.  KBS “Galaktik” Sombor, Nebojša Bojanić      

                

Predsedavajući Skupštine: predsednik Miodrag Rakić.  Sednica je počela u 14,oo časova. 

  

 Dnevni red : 

 

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

2. Izveštaj verifikacione komisije 

3. Usvajanje zapisnika sa zadnje sednice Skupštine 21. Februara 2016. 

4. Razmatranje i usvajanje novog Statuta Savate Saveza Srbije usaglašenog sa Zakonom o sportu 

5. Izbor predsednika Savate Saveza Srbije 

6. Verifikacija izbora članova Upravnohg odbora, generalnog sekreatara na predlog novo izabranog 

predsednika 

7. Imenovanje lica za zastupanje saveza. 

8. Izbor članova Nadzornog odbora 

9. Imenovanje lica za podnošenje prijave za promenu Statuta u Agenciji za privredne registre. 

10. 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 Miroslav Odžić iz Novog Sada, Srđan Nadrljanski iz Novog Sada i Maja 

Odžić iz Novog Sada. Za zapisničara je jednoglasno izabran Miloš Vijuk iz Rume. 

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

izabrani: 1.predsednik Vanja Dumitrov iz Kikinde, 2. Maja Trbojević iz Bačke Palanke i 3. Nada Miladinov iz 

Iđoša.  

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

1.predsednik Maja Odžić iz Novog Sada, 2. Srđan Nadrljanski iz Novog Sada  i 3. Nenad Đorić iz Rume.  

 

Tačka 2.  Izveštaj verifikacione komisije 

Predsednik verifikacione komisije Vanja Dumitrov iz Kikinde podneo je izveštaj o prisustvu delegata na 

sednici. Od 29 delegata redovnih članova saveza sa pravom glasa sednici je prisustvovalo 16 delegata kao i 3 

delegata pridružnih članova i 5 učesnika tako da je sednica imala kvorum i pravo za punopravno donošenje 

odluka i izbor organa i radnih tela saveza. 

 

Tačka 3.  Usvajanje zapisnika sa zadnje sednice Skupštine Savate Saveza Srbije 

Zapisnik sa zadnje sednice Izborne Skupštine Savate Saveza Srbije održane u Novom Sadu  21.02.2016. 

godine usvojen je jednoglasno od strane prisutnih delegata. 

 

Tačka 4.  Razmatranje i usvajanje novog Statuta Savate Saveza Srbije usaglašenim sa Zakonom o 

sportu 

Predsednik Miodrag Rakić obrazložio je amandmane na sledeće članove Predloga Statuta dostavljene nedelju 

dana ranije u zakonskom roku za ovu sednicu od njegove strane i strane Maje Odžić koji su jednoglasno 

usvojeni. Amandmani na sledeće članove Predloga Statuta: 

Члан 20. став 3 гласи: 
Савате клуб који реализује програме у поред услова наведених у ставу 1. овог члана, за редовно 

чланство у Савезу треба да испуни посебне услове и то да:   
има најмање 10 спортиста регистрованих и ангажованих у клубу, у складу са Законом о спорту и 

актима Савеза; 

- учествује на 50% званичних такмичења организованих од стране савеза у једној календарској 

години:  
- има ангажованог најмање једног спортског стручњака који испуњава услове за рад са децом; 

- ради са децом у пионирској и кадетској конкуренцији /најмање 5 регистрованих/ која морају 

учествовати на државном првенству.“ 

Предлог измене: 

„Савате клуб који реализује програме у поред услова наведених у ставу 1. овог члана, за редовно 

чланство у Савезу треба да испуни посебне услове и то да:   
- има најмање десет спортиста регистрованих и ангажованих у клубу, у складу са Законом о 

спорту и актима Савеза; 

- учествује на минимум два званична такмичења у различитим узрасним категоријама 

организованих од стране савеза у једној календарској години:  
- има ангажованог најмање једног спортског стручњака који испуњава услове за рад са децом; 

- ради са децом у пионирској и кадетској конкуренцији која наступају на државним првенствима.“ 

 

 

У Члану 29. став 2 додати тачку 8) :  „8) спортски посредници у одговарајућим гранама 

спорта.“ 

 

Члан 32. став 2  гласи: 

„Скупштину сачињавају по један представник редовних чланова Савеза (чланови Скупштине), 

2 представника (делегата) придружених чланова Савеза и 1 представник (делегата) почасних и 

помажућих чланова. „ 



Предлог измене: 

„Скупштину сачињавају по један представник редовних чланова Савеза (чланови Скупштине), 

1 представник (делегат) придружених чланова Савеза и 1 представник (делегата) почасних и 

помажућих чланова. „ 

 

Члан 37. став 1 гласи: 
„Управни одбор се састоји из:  

1) председника;  
2) два потпредседника;  
3) 4 члана.“ 

Предлог измене: 
„Управни одбор се састоји из:  

4) председника;  
5) једног потпредседника;  
6) 3 члана.“ 

 

Члан 39. став 1 гласи: 
„Управни одбор заседа и одлучује у седницама које сазива Председник , а у случају његове 

спречености потпредседник кога овласти Председник или најстарији потпредседник.“ 

Предлог измене: 
„Управни одбор заседа и одлучује у седницама које сазива Председник , а у случају његове 

спречености седницу сазива потпредседник .“ 

 

Члан 43. став 8 гласи: 
„Уколико Председник Савеза поднесе оставку, његове послове преузима најстарији потпредседник 

који је дужан да сазове ванредну изборну скупштину, која ће се одржати најкасније три месеца од 

дана подношења оставке.“ 

Предлог измене: 
„Уколико Председник Савеза поднесе оставку, његове послове преузима потпредседник који је 

дужан да сазове ванредну изборну скупштину, која ће се одржати најкасније три месеца од дана 

подношења оставке.“ 

 

Члан 44. став 3 гласи: 
„Потпредседник Управног одбора кога овласти Председник замењује Председника у свим правима 

и обавезама за време његовог одсуства.“ 

Предлог измене: 
„Потпредседник Управног одбора на основу овлашћења Председника замењује Председника у свим 

правима и обавезама за време његовог одсуства.“ 

 

Члан 73. став 2 гласи: 
„За арбитражно решавање спорова из става 1. овог члана надлежан је Стална спортска арбитража 

при Олимпијском комитету Србије (Арбитража), у складу са Законом о спорту и Статутом 

Олимпијског комитета Србије.“ 

Предлог измене: 
„За арбитражно решавање спорова из става 1. овог члана надлежан је Стална спортска арбитража 

при Спортском савезу Србије (Арбитража), у складу са Законом о спорту и Статутом Спортског 

савеза Србије.“ 

 

Члан 71. став 1  гласи: 

 „Статут и друга општа акта Савеза, као спортска правила из чл. 3. ст. 1. тач. 20) и чл. 5. ст. 2. 

Закона о спорту, непосредно се примењују на сва лица која су, непосредно или посредно, 

обухваћена надлежностима Савеза (непосредни и посредни чланови).” 

Предлог измене: 

 „Статут и друга општа акта Савеза, као спортска правила из чл. 3. ст. 1. тач. 28) и чл. 6. ст. 2. 

Закона о спорту, непосредно се примењују на сва лица која су, непосредно или посредно, 

обухваћена надлежностима Савеза (непосредни и посредни чланови).” 

  



Nakon usvojenih amandmana na Predlog Statuta jednoglasno je doneta Odluka o usvojanju Statut 

Savate Saveza Srbije na osnovu kojeg će se uskladiti Pravilnici i Opšta akta saveza. 

 

Tačka 5.  Izbor predsednika Savate Saveza Srbije 

 Dosadašnji predsednik Saveza Miodrag Rakić iz Rume, predložen od strane 7 redovnih članova 

saveza i jednog pridružnog člana, bio je jedini kandidat za naredni mandat predsednika saveza i Upravnog 

odbora i on je tajnim glasanjem jednoglasno izabran sa svih 16 glasova za. Na ovaj način provereno je 

poverenje za ovu funkciju svih prisutnih delegata sa pravom glasa na mandat od 4 godine. 

 

Tačka 6.  Verifikacija izbora članova Upravnog odbora, generalnog sekreatara na predlog novo izabranog 

predsednika 

 

 Tajnim glasanjem jednoglasno je izabran je za generalnog sekretara Miloš Vijuk, diplomirani 

ekonomista iz Rume predložen od strane KBS “Novi Sad” iz Novog Sada i SBK “Ruma" sa svih 16 glasova. 

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

generalnog sekretara saveza. 

Od 5 predloženih članova za Upravni odbor tajnim glasanjem izabrana su 4 predložena člana: 

Nada Miladinov iz Iđoša, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Novi Sad , predložena od strane SK “Arena” 

Iđoš sa 13 glasova. 

Milan Savanović, iz Rume, na predlog KBS “Knez Lazar” iz Obrenovca i SBK “Ruma” iz Rume sa 14 

glasova. 

Ilija Stojanović iz Beograda predložen od strane KBS “Grocka” iz sa 13 glasova. 

Jovan Dojčinović iz Beograda predložen od strane KBS “Voždovac” iz Beograda sa 12 glasova. 

 

Na predlog predsednika Miodraga Rakića jednoglasno je izvršena je verifikacija članova Upravnog odbora 

(po Statutu UO čini 5 članova) koji će naredne 4 godine činiti: 

Miodrag Rakić, Ruma, predsednik saveza i UO 

Nada Miladinov, Iđoš za podpredsednika Upravnog odbora. 

Milan Savanović, Ruma član UO. 

Ilija Stojanović, Beograd član UO. 

Jovan Dojčinović, Beograd član UO 

 

Tačka 7.  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 Matije Gupca 9, 22400 

Ruma, JMBG 2409987800049, lk 006974241. 

 

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

 

Tačka 8.  Izbor članova Nadzornog odbora 

 

Tajnim glasanjem sa po 15 glasova za izabrani su 3 člana Nadzornog odbora Savate Saveza Srbije: 

predsednik Nadzornog odbora: Biljana Ninčić, iz Rume diplomirani ekonomista 

Biljana Đuričić iz Rume, diplomirani pravnik i 

Nenad Đorić iz Rume, diplomirani profesor fizičkog vaspitanja. 

 

Tačka 9.  Imenovanje lica za podnošenje prijave za promenu Statuta u Agenciji za privredne registre i 

adrese sedišta saveza 

 

Jednoglasno je usvojena Odluka da je predsednik Saveza i Upravnog odbora: Miodrag Rakić, rođen 

02.10.1959. u Inđiji, adresa Moše Pijade 27, 22400 Ruma, JMBG 0210959880047 lk. 004895389 



imenovan za lice za podnošenje prijave za promenu Statuta i adrese sedišta saveza u Agenciji za privredne 

registre u Beogradu. 

 

Tačka 10.  Razno 

 

- Jednoglasno je usvojena Odluka o organizovanju Balkanskog Prvenstva za juniore i seniore u asaut i 

combat savateu od 05-07. Maja 2017. u Sportskom Centru u  Rumi. 

 

- Jednoglasno je usvojena Odluka o o formiranju Sekretarijata Saveza koji će činiti Velimir Karanović 

iz Beograda, Maja Odžić iz Novog Sada i Miloš Vijuk iz Rume kako bi pomogli da klubovi što pre usvoje 

svoje nove Statute usklađene sa Statutom Savate Saveza Srbije i Zakonom o sportu. 

 

- Jednoglasno je usvojena  Odluka predsedništva Skupštine o formiranju stalnih komisija Saveza: 

1) Sudijska komisija koju će voditi predsednik komiisije Maja Odžić iz Novog Sada 

2) Takmičarska komisija koju će voditi predsednik komisije Ivan Jegorović iz Obrenovca 

3) Za selektora i šefa stručnog štaba imenovan je Miroslav Odžić iz Novog Sada 

(Oni će do sledeće sednice Redovne godišnje Skupštine izabrati svoj tim i pripremiti pravilnike za rad 

u okvru svojih delatnosti.) 

Formirane su i stalne komisije čiji sastav će biti utvrđen na Redovno Godišnjoj Skupštini: 

4) Komisija za marketing,  

5) Medicinska komisija 

6) Komisija za registraciju 

7) Komisija za pravna pitanja 

 

- Jednoglasno je usvojena Odluka o promeni adrese sedišta saveza, nova kontakt adresa radne 

kancelarije sedišta Savate Saveza Srbije je Moše Pijade 27, 22400 Ruma. 

  

Skupština Savate Saveza Srbije završila se u 15,10 časova. 

 

     
zapisničar:         predsedavajući: 

Miloš Vijuk       M.P.      Miodrag Rakić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



                                                         
                ________________________________________________________________ 
                        22400 Ruma, Moše Pijade 27   Tel/fax: 022/476-213,  Mobilni: 069/132-3228 

                             

 

 
     Поштовани, 

 

овим Вас обавештавамо да је у складу са чланом 43. став 3 и став 4 Статута Савате Савеза 

Србије који гласи:  

 

„Кандидата за председника Савеза мора да предложи најмање 5 чланова савеза, с тим да један члан 

савеза може да предложи само једног кандидата за председника . Кандидатура се подноси најкасније 20 

дана након пријема позива за достављање предлога.  
Кандидати за Председника Савеза дужни су да најмање седам дана пре седници изборне Скупштине 

Савеза доставе Савезу свој програм рада, који се објављује на Интернет сајту Савеза.“ 

 

завршен рок за подношење кандидатуре за председника Савате Савеза Србије за Изборну 

Скупштину која ће се одржати дана 16.02.2020.године у хотелу „Парк“ у Руми. 

 

Позив за седницу Изборне Скупштине послат је електронски  19.01.2020.: „ Sun, Jan 19, 7:44 

PM“, у складу са Статутом у року од 20 дана до дана 08.02.2020. кандидатуру је дана 

05.02.2020.године поднео само један кандидат МИОДРАГ РАКИЋ на предлог пет клубова редовних 

чланова Савеза: 

1. Савате бокс клуб „Рума“ Рума 

2. Савате бокс клуб „Београд“ Београд 

3. Савате клуб „Војводина“ Нови Сад 

4. Клуб борилачких спортова „Вождовац“ Београд 

5. Клуб борилачких спортова „Кнез Лазар“ Обреновац 

 

У складу са Статутом и пословником о раду Скупштине кандидат Миодраг Ракић је доставио 

Програм рада за наредне 4 године и он је 05.02.2020.године објављен на сајту Савате Савеза Србије и 

тиме испунио законски услов као кандидат за председника савеза. 
 

                         
                                                                                      

         

Рума, 08.02.2020.                                                                     секретар Милош Вијук 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАМ РАДА 2020-2024. 

КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДНИКА САВАТЕ САВЕЗА СРБИЈЕ 

НА ИЗБОРНОЈ СКУПШТИНИ 16.02.2020. 
 

Поштоване колеге, 

 

као кандидат за председник Савате Савеза Србије на Изборној скупштини која је заказана 16.02.2020. 

године у Руми достављам Вам Програм рада савеза за период 2020-2024. 

 

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.  У току 

наредне четири године планирам да наш савез буде организатор Светског првенства за млађе јуниоре у 

асаут саватеу и Светског КУПа за кадете и пионире у асаут саватеу 2021. године у Руми како би тиме 

омогућили нашим спортистима да наступе и представе се нашој публици на овим великим 

међународнм такмичењима. 

 

 Као председник Комисије за младе Интернационалне Савате Федерације потрудићу се да 

организацију Светског првенства за млађе јуниоре и Светску КУП за кадете и пионире у асаут саватеу 

планирану од 01-03. Јула 2021. године у Руми, организујем на високом нивоу организације као и 

претходних међународних такмичења које смо рганизовали: Балканско првенства у Руми 2017., и 

2005.., Светско првенство у Новом Саду 2009. и наравно Светско кадетско првенство  на Караташу 

2013. Године, 

 

 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 као што је југ Србије и 

Косово 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 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. 

 

 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 и спонзорима 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, 20.01.2020.       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 

16.02.2020.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 

16.02.2020.godine u Rumi. 

 

  

 

 

    
 

         Miloš Vijuk 

 


