
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 13. новембар 2021. године, подносим Скупштини Пикадо 

федерације Србије, 

ПРОГРАМ 

КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДНИКА ПИКАДО ФЕДЕРАЦИЈЕ СРБИЈЕ 

 

Кандидат: Јожеф Бата 

 

 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 уз прелазак на сезону која 

траје од јануара до децембра у календарској години. (календарска годишња сезона) 

У такмичењу појединачног Националног првенства ће се сви регистровани играчи такмичити у 

истом рангу, посебно у мушкој и женској категорији, касније и у млађим категоријама дечаци и 

девојчице, када се за то створе услови. 

Екипно првенство Србије ће се организовати у два ранга (прва и друга лига). 

Куп Србије ће се организовати по моделу као и у претходном периоду. 

У плану је и организација Националног првенства парова (у једном такмичарском дану). 

1.2. Континуитет чланства у WDF и учешћа у такмичењима која организује WDF и учешће у 

активностима WDF 

1.3. Континуирано формирање националног тима (репрезентације Србије). Формирање 

националног тима на основу постигнутих резултата, а касније ангажовање и селектора за рад са 

репрезентацијом. 

 

 



 

2. ПОПУЛАРИЗАЦИЈА ПИКАДА У СРБИЈИ 

2.1. Популаризација пикада као спорта у Србији, организација такмичења широм Србије. 

Организација регионалних лига на територији Републике Србије (СРПСКА ПИКАДО ЛИГА) по 

јединственим пропозицијама, које ће дати победника СРПСКЕ ПИКАДО ЛИГЕ. 

2.2. Остварити сарадњу са основним и средњим школама, како би се преко школских такмичења и 

кроз рад клубова укључио млађи узраст у пикадо. Касније, стручним радом, постићи да та деца 

постану чланови клубова и да се постигне могућност организације националне лиге за млађе 

узрасне категорије. 

2.3. Један од циљева је да се поред АПАТИН ОПЕН-а у Републици Србији организује WDF турнир 

под називом „СРБИЈА ОПЕН“ са високим наградим фондом. 

 

3. УСЛОВИ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ И РАД ПИКАДО ФЕДЕРАЦИЈЕ 

3.1. Обезбеђивање врхунских услова када су у питању државна такмичења, такође обезбеђивање 

идентичних услова на свим местима где ће се играти национално првенство. 

3.2. Неопходно је прегледати и ажурирати сву документацију која се односи на такмичења. 

3.3. Обезбеђивање преноса уживо са националних такмичења на званичном јутјуб каналу Пикадо 

федерације Србије. 

3.4. Обезбеђивање квалитетног рада канцеларије Пикадо федерације Србије кроз адекватну базу 

података и адекватан софтвер. Са новим софтвером ће се олакшати рад канцеларије јер ће 

клубови све своје обавезе моћи да одраде путем интернета без доласка у канцеларију или слања 

поште. Знатно лакши и прегледнији увид у играчку структуру свих клубова на територији Србије, 

врло једноставна и брза регистрација играча. Врло прегледан календар такмичења са одиграним 

такмичењима и постигнутим резултатима итд. За израду, набавку софтвера је неопходно одвојити 

одређена материјална средства. Дакле поптуна дигитализација. 

 

4. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СТАБИЛНОГ ФИНАНСИРАЊА АКТИВНОСТИ ПФС 

4.1. Неопходно је увођење новина када су обавезе клубова у питању, наиме потребно је да се 

материјалне обевезе (регистрација клуба, котизација, регистрација играча) измире пред почетак 

првенства, то ствара услове и јасан увид у материјално стање ПФС-а и тако ПФС може да 

функционише без додатних проблема. 

4.2. Довођење спонзора. 

4.3. Договор са Министартсвом омладине и спорта Републике Србије о износу средстава за 

финансирање пикадо федерације и њеног рада. 

4.4. Писање пројеката у земљи и у иностранству. 



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

Скупштине , предлажем Скупштини да изебере: 

-за потпредседника ПФС: 

1. Зоран Халер из Вранића 

- за чланове Управног одбора ПФС: 

2. Младен Мићуновић из Новог Сада 
3. Влада Бобар из Бешке 
4. Горан Павић из Нових Бановаца 
5. Дејан Божић из Руме 
6. Владимир Петровић из Ниша 
 

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. 

За крај само укратко да вас упознам и са краткорочним плановима: 

У 2021. години ПФС је у обавези да одигра национално првенство у појединачној конкуренцији за 

мушкарце и жене, такође је неопходно да се прогласи државни првак у екипној дисциплини. 

Због тога би веома брзо након избора уследило пријављивање клубова и лиценцирање играча 

1.000,00 РСД по играчу. Чланарина за 2021. годину би се утврдила у износу од 4,000,00 динара по 

клубу, сразмерно времену активности ПФС (два месеца). Комплетан износ чланарине и накнада 

за лиценце играча, као и заостале обавезе клубова из ранијег периода ако их имају, морали би се 

уплатити пре почетка такмичења. 

 

Након тога би се у једном такмичарском дану одиграло појединачно национално првенство Србије 

у конкуренцији мушкараца и жена. Обзиром на мањак времена не можемо организовати више 

такмичарских дана, а да би првенство ипак било регуларно и објективно, систем самог такмичења 

би се регулисао измењеним пропозицијама. Регистровани играчи, који су се пријавили, жребали 

би се  у групе и након групне фазе би се одређени број играча пласирао на главну таблу где би се 

играло на директно испадање. 

Када је екипно првенство у питању то би се играло у два такмичарска дана (један викенд субота, 

недеља) и играло би се по прилагођеним пропозицијама купа Србије. 

Следећа такмичарска сезона би се играла од јануара до децембра 2022. године са следећим 

званичним такмичењима: 

- појединачно првенство Србије (мушкарци и жене) 

- екипно првенство (прва и друга лига мушкарци и прва лига жене) 

- КУП Србије 

- национално првенство парова (у једном такмичарском дану) 

           Кандидат 

           Јожеф Бата 


