
На основу члана 43. став 4. Статута Пикадо федерације Србије и члана 21. став 4. 

Пословника о раду Скупштине Пикадо федерације Србије, као кандидат за председника 

Пикадо федерације Србије на изборима заказаним за 22.децембар 2019. године, подносим 

Скупштини Пикадо федерације Србије, 

 

П Р О Г Р А М  

КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДНИКА ПИКАДО ФЕДЕРАЦИЈЕ СРБИЈЕ 

 

Кандидат: ДЕЈАН БОЖИЋ 

 

Као председник Пикадо федерације Србије намеравам да се залажем за остварење 

следећих циљева: 

1. НАСТАВАК И УНАПРЕЂЕЊЕ ДЕЛОВАЊА ПФС КАО НАДЛЕЖНОГ 

НАЦИОНАЛНОГ ГРАНСКОГ САВЕЗА. 

Пикадо федерација Србије као надлежни национални грански савез за пикадо у 

Републици Србији, у складу са законом, надлежна је и обавезна да утврђује спортска 

правила и организује и спроводи пикадо такмичења у Србији. Да би одговорио тој улози, 

ПФС мора да обезбеди: 

1.1. Наставак континуираног спровођења Националног првенства и Купа, при чему 

ће се формат и једног и другог прилагођавати повећаном броју клубова и такмичара; 

2.2. Континуитет чланства у WDF и учешћа у такмичењима која организује WDF 

(европски и светски куп) и учешће у активностима WDF; 

2.3. Континуирано формирање националног тима (репрезентације Србије) и рад на 

остваривању што бољих резултата на такмичењима кроз унапређење стручног рада и 

организовање припрема, у складу са могућностима; 

2.4. Организовање стручног рада у складу са обавезама које проистичу из Закона о 

спорту и статуса надлежног националног гранског савеза. У том смислу потребно је 

клубове подстицати и пружити им у складу са могућностима помоћ ради упућивања 

најмање по једног од својих чланова на обуку за стицање звања спортског тренера и 

стручњака у спорту, чиме ће се створити могућности за формирање тренерске 

организације чија би основна функција била унапређење стручног рада и стварање базе за 

формирање стручног тела надлежног за издавање тренерских лиценци. Једнако тако, кроз 

школовање стручњака у спорту, створити услове за повећање броја лиценцираних судија 

које би водиле такмичења, образовање судијске струковне организације какве имају савези 

у другим спортовима. У том правцу нужно је донети и одговарајућа акта - Правилнике 

којима би се уредили услови за обављање наведених активности. 

2.   ПОПУЛАРИЗАЦИЈА ПИКАДА У СРБИЈИ   

2.1 Поставити званичну страницу ПФС на фејсбуку и инстаграму, тако доћи до што 

већег броја људи који ће добијати информације о дешању у пикадо спорту.  



2.2. Приближити пикадо спорт деци у основним и средњим школама, базу за нове 

чланове локалних клубова и омасовљење пикада у Србији 

2.3.  Организација турнира WDF мастер серије - Serbia open  - са обезбеђењем 

средстава за наградни фонд у висини која би привукла водеће играче пикада у Европи. 

2.4  Кандитатура ПФС за организацију Светског првенства 2025 

3. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СТАБИЛНОГ ФИНАНСИРАЊА АКТИВНОСТИ ПФС: 

Обезбеђење стабилног финансирања рада ПФС нужно је за остваривање основних 

циљева ПФС. У том правцу, конкретни потези би били: 

3.1.  Потписивање уговора са заинтересованим спонзорима такмичења; 

3.2.  Договор са министарством омладине и спорта о износу средстава за 

финансирање пикадо федерације; 

3.3.  Повећање сопствених прихода кроз повећање броја клубова и такмичара. без 

повећања финансијског оптерећења клубова. 

4. ДАЉЕ УНАПРЕЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПФС У СКЛАДУ СА ПОВЕЋАЊЕМ 

БРОЈА КЛУБОВА И ТАКМИЧАРА ДО КОЈЕГ ЋЕ НУЖНО ДОЋИ ОСТВАРИВАЊЕМ 

ПРЕТХОДНО ПОСТАВЉЕНИХ ЦИЉЕВА 

Већом популаризацијом пикада, очекује се и већи прилив нових клубова и играча, 

што ће довести до потребе проширења и промена у организацији самог ПФС. Ова 

реорганизација би се обављала у два основна правца - кроз регионализацију и 

професионализацију. 

4.1. Регионализација подразумева оснивање регионалних организација - савеза на 

територијалном принципу који ће бити уклопљени као организациони делови ПФС. Такви 

савези би се формирали у регионалним центрима у којима већ постоје клубови и одређена 

локална или регионална такмичењ. Оваква организација мора да покрије читаву 

територију Србије. Клубови би се учлањивали у своје надлежне територијалне савезе који 

би, уз струковне организације (тренерску, судијску и друге) били чланови ПФС. Сваки 

територијални савез био би надлежан да организује регионална такмичења (лиге и 

појединачна првенства) као део јединственог система такмичења у Србији, уз вертикалну 

проходност ка такмичењима националног ранга (Националне лиге и појединачна 

првенства), која организује директно ПФС, у складу са Такмичарским правилником 

4.2. Професионализација подразумева стварање услова за образовање стручне 

службе са стално запосленим стручњацима на челу са генералним секретаром, како у ПФС 

тако и у територијалним савезима. Да би се овај циљ остварио, потребно је обезбедити 

значајно веће приходе од оних којима сада располажемо, па ово за сада остаје као 

дугорочан циљ и једна од визија будућег развоја. 

За остварење постављених циљева потребан је тимски рад и посвећеност сваког 

појединца основном циљу због којега и постоји ПФС - организованом спортском бављењу 

пикадом и развој и уздизање пикада на ниво цењеног и популарног спорта - и у том смислу 

очекујем подршку и помоћ свих чланова ПФС.  



У складу са члановима 37. став 1. и 57. став 1. Статута и чланом 21. став 4. 

Пословника о раду Скупштине, предлажем Скупштини да изабере: 

- за потпредседника ПФС: 

1. Горан Павић из Нових Бановаца 

- за чланове Управног одбора ПФС: 

2. Кристијан Раковић из Београда 

3. Влада Бобар из Бешке 

3. Урош Јанковић из Ужица 

Уз напомену да очекујем и надам се да ће се у наредном периоду Управни одбор 

појачати и другим члановима који могу допринети још бољем раду и напретку.  

 

 

         Кандидат 

                  Дејан Божић 


