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 Управни  одбор Спортског савеза Војводине,  разматрао  је  и  усвојио  Програм  

рада  и финансијски   план  ССВ  у   скраћеном  облику,   без  детаљног навођења  

хронолошких  активности,  јер  смо  били  у  обавези  да  га у  тој  форми  предамо 

Покрајинском секретаријату спорта и омладине.  

 

Као  и  ранијих  године,  потребно  је  увођење  нових активности,  које  су  везане  

за већину активности ССВ, тако да ћемо у  2018.  години  конкурисати  са  пројектима  за  

суфинансирање програма и  манифестација од интереса за АПВ. 
 

Тежићемо ка успостављању  сарадње са регијама које нас окружују и са којима 

АПВ  одржава  привредне,  културне  и  друге  везе  и  пројекте  који  би  омогућили преко 

граничну сарадњу. 

 

Финанијски  план  прихода  и  расхода  Спортског  савеза  Војводине,  у  форми 

предлога, урађен је на основу проширених активности  ССВ  и идеја  за које сматрамо да 

могу значајно побољшати неке облике  деловања и учешћа Савеза.  

Као и сваке године до сад, планови зависе искључиво од прихода како из  

покрајинског  буџета, тако и споствених прихода.  

Сигурни приходи у 2018. години планирани су као дотација Покрајинског  

секретаријата за спорт и омладину. Они се односе на активности, на бројне   

манифестације као и на обезбеђивање техничких услова за рад Савеза, у шта се убрајају,  

грејање, струја, вода, телефон, ПТТ трошкови, трошкови  организације.  

 
Ако имамо у виду све активности и комплетан план рада, средства која смо навели 

за реализацију свега планираног, нису уопште велика, што је доказ добре  организације и 

функционалности, која је резултат подмлађивања и едукације чланова радних тела и 

комисија, на којима је највећи терет за спровођење комплетног плана и програма.  

  

У наставку је укратко представљен хронолошки распоред активности Спортског 

савеза Војводине за 2018. годину.  

 

ЈАНУАР  
 

1. Прикупљање и прва контрола годишњих финасијских извештаја гранских савеза, 

2. Израда завршних рачуна ,  

3. Одржавање система и надоградња базе е-савези, 

4. Присутвовање на проглашењима спортиста за 2017. годину општинских спортских 

савеза, 

ФЕБРУАР 
 

1. Одржавање седнице НО ССВ,  

2. Израда завршних рачуна и слање у АПР, 
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3. Одржавање седнице УО и НО ССВ са усвајањем извештаја НО за 2017. 

годину, 

4. Присутвовање на проглашењима спортиста за 2017. годину општинских 

спортских савеза, 

5. Потисивање уговора гранских савеза са Покрајинским секретаријатом за 

спорт и омладину за 2018.годину, 

 

МАРТ 
 

1. Одржавање седнице УО и НО ССВ са усвајањем извештаја НО за 2017. 

годину, разматрање радних материјала за Скупштину ССВ,  

2. Учешће на ски фесту у сарадњи са Савезом спорт за све Војводине, 

3. Спровођење поступка Јавне набавке мале вредности за електричну 

енергију и набавку спортских реквизита, 

4. Уговори са савезима који су у згради за партиципацију трошкова, 

5. Програм стручне посете територијалним спортским савезима у 2018. 

6. Редовна Скупштина Спортског савеза Војводине 

 

АПРИЛ 

 

1. Редовна Скупштина Спортског савеза Војводине, 

2. Програм стручне посете територијалним спортским савезима у 2018.  (1 - 2 

Јединице локалне самоуправе) 

3. Одржавање седнице УО ССВ,  

4. Именовање комисије за прикупљање и обраду предлога програма 

покрајинских гранских савеза , 

5. Присуствовање Скупштинама спортских савеза чланица ССВ, 

 

МАЈ 

 
1. Програм стручне посете територијалним спортским савезима у 2018. (1 - 2 

Јединице локалне самоуправе) 

2. Обилазак општинских савеза чланица ССВ, 
3. Обрада предлога годишњих  програма гранских савеза за 2019. 
4. Припрема предлога финасијског плана за 2019. годину према Покрајинском 

секретаријату за спорт и омладину, е-савези , 

5. Проширене седница   Управног  одбора  Спортског савеза Војводине  на  
којој  ће  се  разматрати   закључци  и  одлуке Скупштине ССВ и друга 
текућа питања као и актуелни проблеми  
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6. Присуствовање на спортским такмичењима којима су чланице ССВ 
организатори, 

 

ЈУН 

 

1. Програм стручне посете територијалним спортским савезима у 2018. (1 - 2 

Јединице локалне самоуправе) 

2. Седница Управног одбора ССВ на којој ће се разматрати предлог комисије 
за прикупљање и обраду годишњих програма гранских савеза за 2019., које 
предајемо Покрајинском секретаријату за спорт и омладину, 

 

ЈУЛ 

 

1. Програм стручне посете територијалним спортским савезима у 2018. (једна 

ЈЛС) 

2. Присуствовање на спортским такмичењима којима су чланице ССВ  
организатори, 
 
 
 
 

АВГУСТ 

 

1. Обрада прикупљених података за израду израду монографије 50 година 

награде „Јован Микић Спартак“ 

2. Присуствовање на спортским такмичењима којима су чланице ССВ  
организатори, 

3. Израда предлога конкураса за Награду „Јован Микић Спартак“ за 2018. 

 

СЕПТЕМБАР 

 
1. Састанак са члановима комисије за израда правилника и конкурса за 

награду „Јован Микић Спартак“ за 2018. годину, 
2. Седница Управног одбора ССВ на којој ће се разматрати предлога конкурса 

за Награду „Јован Микић Спартак“ за 2018. 

3. Учешће  у  обележавању  значајних  датума  и  годишњица   спортских 
организација које су чланице Спортског савеза Војводине, као и наставак 
активности, 

4. Учешће на лет фесту у сарадњи са Савезом спорт за све Војводине, 
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5. Програм стручне посете територијалним спортским савезима у 2018. (једна 

јединице локалне самоуправе) 

 

ОКТОБАР 

 

1. Расписивање конкурса за Награду „Јован Микић Спартак“ за 2018. годину, 

2. Наставак рада на терену, Програм стручне посете територијалним 

спортским савезима у 2018. (две јединице локалне самоуправе) 

3. Именовање комисије за доделу награде „ЈМС“ 

4. Учешће Спортског савеза Војводине на сајму спорта 2018.године, 

 

 

НОВЕМБАР  

 

1. Седница Управног Одбора Спортског савза Војводине на којој ће се 

разматрати, предлог комисије за Награду „Јован Микић Спартак“ за 

2018.годину као и одређивање  места завршне манифестације, 

2. Припрема филма о добитницима награде, 

3. Програм стручне посете територијалним спортским савезима у 2018. (1-2 

Јединице локалне самоуправе) 

4. Учешће Спортског савеза Војводине на сајму спорта 2018.године, 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

1. Седница УО на којој ће се разматрати годишњи извештају комисија и 

радних група, 

2. Додела награде „Јован Микић Спартак“ за 2018.годину, 

3. Промоција монографије о добитницима награде „Јован Микић Спартак“, 

4. Присутвовање на проглашењима спортиста за 2018. годину општинских спортских 

савеза, 

5. Завршетак активности Спортског савеза Војводине за 2018.годину. 

                      

                                                                                                 Генерални секретар ССВ  

 мр Младен Стојшин 


