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Sportski savez opštine Senta-sportska organizacija 
 

 
Sportski savez opštine Senta je krovna organizacija svih sportskih grana u opštini 

i postoji od 1956. godine. Član je Sportskog saveza Vojvodine, Sportskog saveza Srbije, 
Sporta za sve Vojvodine, a preko svojih organa i predstavnika ima vodeću ulogu u 
lokalnoj samoupravi iz oblasti sporta i fizičke kulture. Iako, relativno mala, Opština 
Senta ima veliki broj sportskih organizacija sa izutenim sportskim rezultatima. Nejbolje 
rezulatate članovi Sportskog saveza opštine Senta postigli su u rvanju, tenisu, ženskom 
stonom tenisu, atletici i ženskom vaterpolu. Dobri rezultati se postižu i u fudbalu, 
košarci, šahu, rukometu i plivanju. Broj sportskih organizacija, članica Sportskog saveza 
opštine Senta, se povećao u odnosu na prethodne godine. Dodate su i nove sprtske 
grane, kao što su odbojka i kajak, koji je nekada među prvim sportovima u Senti, kao i 
nove borilačke veštine. Sportski savez opštine Senta bio je inicijator i osnivač Udruženja 
pedagoga sporta i fizičke kulture opštine Senta i Udruženja sporta za sve opštine Senta. 

 
Sportski savez opštine Senta je za pola veka postojanja izdao i prigodnu 

monografiju pod nazivom “50 godina Sportskog saveza opštine Senta 1956-2006”, 
autora Lasla Taborošija. Savez je uvek vodio računa o svojim članicama, a u poslednje 
vreme je između ostalog i predložio lokalnoj samoupravi, koja je zatim usvojila 
“Strategiju razvoja sporta u opštini Senta od 2012-2016”. Podržao je i ispratio program 
usavršavanja sportskih trenera, predložio što je kasnije i usvojeno od strane lokalne 
samouprve i način finansiranja u opštini, te pravilnike o finasiranju sportskih objekata, 
sportskim stipendijama, vrhunskom sportu, školskom sportu, seoskom sportu, sportu za 
sve, finansiranju sportskih organizacija i kategorizaciji sportskih organizacija, a 
pokrenuo je školski sport i opštinske lige koji treba da budu glavni inicijator povećanja 
masovnosti. 

 
I pored teških ekonomskih uslova u našoj zemlji Sportski savez opštine Senta i 

dalje će nastaviti sa pregalačkim radom zarad poboljšanja, unapređenja i razvoja sporta 
u opštini. 


