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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СПОРТСКОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ 

 

 

 

Имајући  у  виду  целокупну  ситуацију у земљи, може  се закључити  да смо 

2017. годину   завршили доста успешно. 

Сви органи Савеза, као и Комисије успешно су обављале надлежности из 

свог домена. Заједнички циљ свих је био популаризација спорта на територији АП 

Војводине. 

 

Ради боље прегледности , извештај о раду  састоји се из следећих целина:  

1. РАД ОРГАНА  САВЕЗА 

2. РАД КАНЦЕЛАРИЈЕ  

3. САРАДЊА СА ПОКРАЈИНСКИМ СЕКРЕТАРИЈАТОМ ЗА СПОРТ И 

ОМЛАДИНУ 

4. АКТИВНОСТИ ПО ПОСЕБНИМ ПРОГРАМИМА 

5. ОБЕЛАЖАВАЊЕ БИТНИХ ДАТУМА 

6. НАГРАДА ЈОВАН МИКИЋ СПАРТАК 

 

1. РАД ОРГАНА 

 

Скупштина ССВ 

У току 2017.године Скупштина ССВ је заседала два пута.  

На Ванредној Изборној Скупштини ССВ одржаној 27.06.2017. усвојени су 

Извештај о раду и финансијском пословању ССВ за 2016.годину и извештај 

Надзорног одбора о раду и пословању ССВ за 2016.годину, план рада ССВ  и 

финансијско пословање за 2017.годину, као и избор председника савеза и 

чланова Управног одбора и Надзорног одбора. 

 

Великој сали Спортског савеза Војводине 18.10.2017.године одржана је 

Ванредна Скупштина Спортског савеза Војводине, на којој је присуствовало 76 

делегата (52 покрајинска гранска савеза и 24 општинска/градска савеза) и на којој 

је једногласно усвојен нови Статут савеза. Поред делегата Скупштини су 

присуствовали и Патрик Дрид подсекретар покрајинског секретара за спорт и 

омладину, Аранка Биндер помоћница покрајинског секретара за спорт и омладину, 

Дане корица саветник председника Спортског савеза Србије, Славен Радонић 

правник у Спортском савезу Србије и Слободан Алавања помоћник директора 

Покрајинског завода за спорт и медицину спорта. 
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Управни одбор ССВ 

 

У периоду  01.01.2017. - 31.12.2017.године одржано је укупно 8 седница 

Управног одбора (у даљем тексту УО). На поменутим седницама УО разматран је 

велики број тема значајних за рад ССВ и донет је велики број одлука и закључака. 

Све одлуке се уносе у књигу одлука која се води у складу са Статутом и Законом о 

спорту РС.  

Од значајнијих одлука можемо навести следеће: 

 

- Одлука о именовањо радне групе за измене и допуне Статута 

Спортског савеза Војводине, 

 

- Разматрање  Измена и допуна Статута ССВ, који је потом дат 

Скупштини ССВ на усвајање, 

 

- Одлука о Именовању Комисија за израду предлога конкурса награде Јован 

Микић Спартак за 2017. Годину, 

 

- Одлука о Именовању Комисија за оцену годишњих програма гранских 

спортских савеза чланица ССВ.   

 

 

Надзорни одбор ССВ 

 

КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

 

Дана 28.09.2017. године одржана конститутивна седница Надзорног одбора 

Спортског савеза Војводине. На седници су присуствовали: Љубомир Ковачевић, 

Небојша Субић, Вукосава Ђапић Атанацковић, Председник ССВ Слободан 

Бошкан и генерални секретар ССВ мр Младен Стојшин. 

 

Чланови Надзорног одбора Спортског савеза Војводине једногласно су изабрали 

Вукосаву Ђапић Атанацковић за председницу НО ССВ.  

 

Назорни одбор ССВ на седници одржаној 24.04.2018. године, извршио је 
контролу финансијског пословања и законитости рада Савеза у 2017.годину. При 
томе је констатовано да није било незаконитости и неправилности у материјално-
финансијском пословању и да је исто вођено у складу са законском прописима, да 
за сваку ставку прихода  и расхода постоји одговарајућа документација и потпис 
овлашћеног лица. 
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Надзорни одбор ССВ предлаже Скупштини савеза да усвоји предложени 
финансијски извештај за 2017.годину. 
 

 

2. РАД КАНЦЕЛАРИЈЕ ССВ 

 

Као и до сада, канцеларија ССВ је током 2017.године била на располагању 

свим спортским радницима , Савезима и свим чланицама ССВ, као и другим 

спортским организацијама. Правовремено информисање и помоћ у решавању 

административно-техничким проблемима, потврђује да је ССВ прави сервис свим 

горе наведеним, без обзира да ли се ради о организацији спортског догађаја-

манифестације или текућим питањима  и проблемима. 

 

Спороведен је  поступак Јавне набавке мале набавке за електричну енергију  

као и набавку за израду сратегије развоја екстремних спортова, како би се 

обезбедила транспарентност, конкурентност и економичност.  

Укупан број  запослених радника у Спортском савезу Војводине је шест, а за 

потребе пројеката ангажована су и друга лица.  

Предлог програма за 2018. годину, достављен је Покрајинском секретаријату за 

спорт и омладину у  електронској форми (е-савези).   

 

 

3. АКТИВНОСТИ ПО ПОСЕБНИМ ПРОГРАМИМА 

 
Посета Спортском савезу општине Врбас 

 

Спортски савез Војводине у оквиру својих активности, обавио је радну посету 

општини Врбас дана 19.09.2017године. Представнике Спортског савеза 

Војводине, председника Слободана Бошкана, потпредседника УО Јована 

Ковачевића, генералног секретара мр Стојшин Младена примили су председник 

Општине Врбас Милан Глушац , члан општинског већа задужен за област спорта и 

омладине Срђан Глушац и генерални секретар спортског савеза општине Врбас 

Бојан Антонић. У просторијама председника општине Врбас гос. Глушац Милана 

разматрана супитања око финасирања програма преко којих се остварују општи 

интереси у области спорта. Општа оцена је да спорту општини Врбас 

функционише, и да се проблеми, ако их има решавају на задовољство свих 

спортских клубова. 
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ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О САРАДЊИ 

 

Председник Спортског савеза Војводине Слободан Бошкан и председник 

Савеза спорт за све Војводине Бранко Вујовић, у уторак 29.08.2017. године у 

просторијама Спортског савеза Војводине, потписали су споразум о сарадњи, 

ради заједничке реализације мера и активности из Акционог плана Програма 

развоја спорта у АП Војводини 2016 – 2018. које се односе на развој и унапређење 

области рекреативног спорта у Покрајини. 
 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ВРХУНСКОГ СПОРТА НА “НОВОСАДСКМ САЈМУ” 

 

У оквиру сајма спорта који се одрзао у Новом Саду,Спортски савез 

Војводине је у четвртак имао презентацију врхунског спорта.У гостима су нам 

били:Зоран Гајић, Андрија Герић, Васа Мијић, Ђула Мештер,Вељко Петковић, 

Давор Штефанек, Кристијан Фрис, Михаил Дудаш, Марко Новаковић, Марко 

Томићевић, Миленко Зорић, Александра Ивошев, Марина Дјекић, Александра 

Рапаић, Сара Заћири, Јован Николић, Кајдочи Томаш, Кајдочи Тивадар и 

Старовић Милица.Д омаћини током презентације били су: Владимир Батез-

Покрајински секретар за спорт и омладину и Бошкан Слободан-председник 

Спортског савеза Војводине. 

 

Дан шампиона-спортисти са инвалидитетом 

 

У петак Спортски савез Војводине је угостио врхунске спортисте са 

инвалидитетом.Наши гости су били: Борислава Перић, Златко Кеслер, Ласло 

Шурањи, Игњац Шурањи, Драгиша Брандић, Бранислав Драгин, Валтер Сеторић, 

Веселин Узелац, 

Александар Жепинић, Анчић Кристин. 

 

 

ПОСЕТА СПОРТСКОМ САВЕЗУ ГРАДА СУБОТИЦЕ 

 

У оквиру својих активности, председник Спортског савеза Војводине 

Слободан Бошкан и генерални секретар Младен Стојшин обишли су Спортски 

савез града Суботице. 

Представнике Спортског савеза Војводине, примили су генерални секретар 

Савеза града Субитице Горан Маринковић, Дејан Вуковић и предсеник савеза 

Сретен Дамјановић. 

После краћег упознавања са радом свеза делегацију је примио члан 
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градског већа задужен за спорт Немања Симовић. 

У просторијама члана градског већа за спорт разматрана су питања око 

финасирања програма преко којих се остварују општи интереси у области 

спорта. У склопу савеза је 148 клубова који се финасирају из буџета града. 

Господин Симовић је истакао да се на развоју инфрастуктуре ради се у четири 

фазе и то : 

– прва фаза, Балон на базену у Дудовој шуми 

– друга фаза, Постављање рефлектора на стадиону 

– трећа фаза, Атлетски стадион 

– четврта фаза, Покривање градског клизалишта 

Стим да су две фазе већ завршене, и да су прешли и на трећу фазу Атлетски 

стадион. 

У Спортској хали у Дудовој шуми се поставља нова климатизација која 

треба да се заврши до краја године. 

Општа оцена је да спорту Суботици функционише врло добро , и да се проблеми, 

ако их има решавају на задовољство свих спортских клубова. 148 спортски 

клубова се финасираја из буџета града. Суботица је други град по величини у 

Војводини, после Зрењанина. 

 

 

ПОСЕТА САВЕЗУ СПОРТОВА ИНЂИЈА 

 

Спортски савез Војводине у оквиру својих редовних активности, обавио је 

радну посету Савезу спортова Инђија дана 20.10.2017.године. 

Представнике Спортског савеза Војводине, председника Слободана Бошкана и 

генералног секретара мр Стојшин Младена примили су председник Савеза 

спортова Инђија 

Драгољуб Николић и генерални секретар Љубомир Ковачевић. У склопу савеза је 

55 клубова и који се финасирају из буџета општине. После краћег упознавања са 

радом савеза председник Спортског савеза Војводине Слободан Бошкан доделио 

је женском одбојкашком клубу „Инђија“ спортску опрему. 

У 12:00 часова у центру Инђији се одржала трка поводом ослобођења 

Инђије на којој су присуствовали Покрајински секретар за спорт и омладину 

Владимир Батез,који је и отворио трку, председник општине Владимир Гак, шеф 

кабинета председника општине Немања Милојевић и председник Спортског саеза 

Војводине Слободан Бошкан, генерални секретар мр Стојшин Младен, 

председник Савеза спортова Инђија Драгољуб Николић и генерални секретар 

Љубомир Ковачевић, који су уручивали награде победницима трке. 
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ПОСЕТА ГРАДОНАЧЕЛНИКУ ЗРЕЊАНИНА И СПОРТСКОМ САВЕЗУ ГРАДА 

 

У склопу обиласка локалних самоуправа и клубова на њиховим 

територијама, представници Спортског савеза Војводине, председник Слободан 

Бошкан и генерални секретар Младен Стојшин посетили су град Зрењанин и 

Спортски савеза града Зрењанина. У кабинету градоначелника Чедомира 

Јовановића одржан је састанак којем су поред гостију из Спортског савеза 

Војводине присуствовали и председник Спортског савеза града Зрењанина Рајко 

Петровић, генерални секретар ССГЗ Вукосава Ђапић Атанацковић, помоћник 

градоначелника за спорт, туризам и омладину Симо Салапура. 

Градоначелник Зрењанина Чедомир Јовановић, захвалио се 

представницима ССВ на посети и интересовању као и одвојеном времену на 

посети граду спорта и великих спортских имена. Такође је нагласио и да 

Зрењанин има 22 олимпијске медаље. Медисон хала је реновирана од средстава 

прекограничне сарадње, као и да су три школске сале комплетно нове и једна је 

реновирана, а фудбалски стадион треба да се реновира. Градоначелник је обећао 

да ће дати све од себе да привредници и фирме на територији Зрењанина дају 

већу подршку спорту које је до сада није било у неком значајнијем обиму. 

 

 

ПОСЕТА СОМБОРУ И ОЏАЦИМА 

 

У Спортском савезу општине Оџаци настаљена је посета спортским 

савезима и јединицама локалних самоуправа. Испред спортског савеза општине 

Оџаци председника спортског савеза Војводине Слободана Бошкана и генералног 

секретара Младена Стојшина, дочекао је Михајло Сујер секретар савеза и 

председник савеза госпођа Јелена Игњатић као и Славко Родић. После разговора 

у просторијама спортског савеза, састанак је настављен у згради Општине са 

замеником председника општине господином Мирославом Кондићем и чланом 

општинског већа задуженим за спорт Небојшом Николићем. На почетку је 

анализирана ситуација спорта на територији општине, где је регистровано 36 

спортских клубова од којих се 27 финасира из општинског буџета, и да је акценат 

на раду са децом. Општа оцена је да спорт у општини Оџаци добро функционише, 

и да се проблеми, ако их има решавају на задовољство свих спортских клубова. 

 

После посете спортског савеза општине Оџаци, председник савеза 

Слободан Бошкан са секретаром савеза посетио је и спортски савез града 

Сомбора где су их дочекали председник савеза Драган Максимовић и Милош 

Алексић члан УО ССВ. 

Састанак је одржан у згради Жупаније у Сомбору, код заменика градоначелника 
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Сомбора господина Антониа Ратковића. Спортски савез града Сомбора у свом 

чланству има 145 клубова, од којих се финасира 91 клуб. Градски стадион се 

сређује за пресељење савеза са 8 запослених, а на месту садашњег савеза 

планира се музеј спорта града Сомбора. До краја састанка се разговарало о 

манифестацијама и евентуалним пројектима о сарадњи и унапређењу спорта на 

територији града Сомбора. 

 

 

ОДРЖАН СЕМИНАР „ПУТ КА ОЛИМПИЈСКИМ ИГРАМА 2024/2028“ 

 

Покрајински секретаријат за спорт и омладину и Покрајински завод за спорт 

и медицину спорта су протеклог викенда у Центру за привредно – технолошки 

развој “Цептор” на Андревљу организовали семинар под називом “Пут ка 

Олимпијским играма 2024/2028”. 

Семинар је организован за представнике локалних самоуправа задужених за 

спорт са територије АПВ и представнике покрајинских спортских гранских савеза, 

како би заједничким снагама дошли до жељених резултата. 

Семинар је отворио Покрајински секретар за спорт и омладину Владимир 

Батез, који је том прилоко изјавио да је правовремени и професионални приступ 

решавању проблема, доласку до жељеног циња, један од основних предуслова и 

самог успеха. Директор Покрајинског завода за спорт и медицину спота др Данијел 

Жупић, поред поздравне речи, са својим сарадницима, присутнима је представио 

тренутне активности Завода и пројекат „Нова Летенка“. 

Предавачи на семинару били су др Драган Атанасов, др Милорад 

Докманац, проф.др Сергеј Остојић, проф.др Марко Стојановић, проф.др.Патрик 

Дрид и др Драган Додер. У знак одличне сарадње председнику Спортског савеза 

Војводине Слободану Бошкану додељена је плакета за успешну сарадњу и 

допринос развоју спорта у АПВ. 

 

 

СПОРТСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ НА “САЈМУ СПОРТА” У БЕОГРАДУ 

 

Сајам Спорта 2017 – “Србија земља спорта” – 24. до 26. новембар 2017. 

године 

На “Сајму спорта” у Београду по први пут у нашој земљи направљена је промоција 

спорта кроз ВР 360 технологију. Циљ Спортског савеза Војводине је,да и путем 

најновијих технологија приближи спорт нашим најмлађима. 

Заједнички штанд током тродневног сајма посетили су многи спортисти, 
носиоци међународних одличја, али и представници најзначајнијих институција и 
организација из области спорта. 



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СПОРТСКОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ 

 

Сајам спорта посетио је и покрајински секретар за спорт и омладину 

Владимир Батез који је такође имао прилику да обиђе штандове и других 

иснтитуција и организација из области спорта. 

 

 

4. ОБЕЛАЖАВАЊЕ БИТНИХ ДАТУМА 

 

Током 2017.године било је доста активности и догађаја у којима је Спортски 

савез Војводине узео активно учешће и дао допринос њиховој  успешној 

реализацији. Били смо почаствовани што смо на одређен начин  учествовали у 

обележавању значајних јубилеја, годишњица рада спортских организација, као и у 

другим пригодним манифестацијама.: 

- Светски Куп у боксу за жене, 

- Проглашења најбољих спортиста, спортскиг радника и организација у 

области спорта са територији АП Војводине, 

- Присуствовање редовним, изборним и свечаним седницама Скупштина 

чланица Савеза, 

- Мајска награда 

- Отворено првенство Војводине у кунг фу вушу, 

- Финале Купа Војводине у рукомету.. 

 

 

5. НАГРАДА ЈОВАН МИКИЋ СПАРТАК 

 

У децембру, у свечаном амфитеатру Спортско-пословног центра “Војводина“, 

одржана је традиционална 50-та по реду награда “Јован Микић Спартак” за 2017. 

годину. Жири за награду Јован Микић Спартак за 2017. годину чинили су: Аранка 

Биндер, испред Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, др Данијел 

Жупић, директор Покрајинског завода за спорт и медицину спорта, Смиљка 

Јакшић, испред Спортског савеза општине Житиште, Миодраг Јотић, испред Кик 

бокс савеза Војводине и Лазар Куртеш, испред Новосадске телевизије. 

 

У овом Извештају осврнули смо се у најкраћим цртама на најзначајније делове 

програмских активности и проблеме који су захтевали стално  ангажовање Спортског 

савеза Војводине и његових органа. 

 

Извештај сачинио Генерални секретар ССВ, мр Младен Стојшин, Нови Сад, 20.03.2018. 

 


