
З  А  П  И  С  Н  И  К 
СА ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ СПОРТСКОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ 

 
ОДРЖАНЕ 18. ОКТОБРА  2017.ГОД. СА ПОЧЕТКОМ У 12:00 ЧАСОВА У ВЕЛИКОЈ САЛИ СПОРТСКОГ 
САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ, УЛИЦА МАСАРИКОВА 25. 
 
Председник  Савеза Слободан Бошкан је, пре почетка седнице, поздравио све присутне делегате 
Скупштине и уважене госте, испред Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, госпођу Аранку 
Биндер, помоћницу за спорт и Патрика Дрида, подсекретара,  испред Спортског савеза Србије, Данета 
Корицу, саветника Председника ССС и  испред Покрајинског завода за спорт и медицине спорта, 
Слободана Алавању, помоћника директора, захвалио им се сто су се одазвали позиву да учествују у 
раду седнице. 
Као што је свима познато, Председница Скупштине Јасна Ђукић је поднела оставку након Ванредне 
изборне скупштине која је одржана 27. јуна 2017.г. и сходно члану 45.став 6. Статута ССВ, у случају 
оставке председника Скупштине, послове преузима председник Савеза, у обавези је да сазове 
Ванредну Скупштину  и руководи радом Скупштине, у овом случају Слободан Бошкан. 
 
За седницу је предложен следећи : 

ДНЕВНИ РЕД 
 

1. Избор радних тела: 
 Радно председништво 
 Записничар  
 Верификациона комисија 

2. Извештај верификационе комисије 
3. Разматрање и усвајање записника са Ванредне изборне Скупштине Спортског савеза 

Војводине одржане 27.06.2017.године, 
4. Разматрање и усвајање предлога Статута Спортског савеза Војводине, 

 
АД 1. 

Како би Скупштина била легитимна , односно да има право да ради и одлучује, председавајући 
предлаже чланове радних тела, у саставу:  
Радно председништво: Тања Лазин, испред Војвођанског тениског савеза, Јадранка Бјелица, испред 
Бициклистичког савеза Војводине  и председавајући  Слободан Бошкан, 
записничар по службеној дужности Вера Вранеш, оперативни секретар  ССВ. 
Верификационе комисија: Милан Барбир-Бадминтон савез Војводине, Александар Хићил-Савез хокеја и 
клизања на леду Војводине и Мирјана Петровић-Стонотениски савез Војводине 
Скупштина условно прихватила предлоге док Верификациона комисија не поднесе извештај. 
 
Док се чека верификациона комисија да одради свој део посла, председавајући  је дао реч госпођи 
Аранки Биндер, помоћници за спорт Покрајинског сектерара  
Током свог обраћања, госпођи Аранки Биндер, је поздравила све делегате, пожелела им успешан рад и 
захвалила се у име Покрајинског секретаријата за спорт и омладину и партнера на сајму спорта у 
оквиру Лориста - Савеза за школски спорт, Покрајинског завода за спорт и медицину спорта и Спортског 
савеза Војводине, свима који су посетили штанд, свим савезима и локалним самоуправама.  
Такође, преседавајући даје реч и  гдин-у Данету Корици, саветнику Председника ССС. 
Током свог обраћања, гдин Дане Корица, је поздравио све делегате , све драге спортске раднике, 
председника ССВ, Аранку Биндер и Патрика Дрида испред Секретаријата, радно председништво 
Скупштине и у име Председника ССС Александра Шоштара и у своје име навео је следеће: 

- Пуно успеха у раду, желим да се усвоји најважнији нормативни акт једне спортске институције, 
- Похвало би организацију Сајма спорта, из којег се види велика подршка и сарадња између 

Спортског савеза Војводине и Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, да тако треба да 
остане, и то треба да буде пример и за сарадњу између клубова, општинскиг/градских савеза и 
локалне самоуправе. 

  
 



АД 2. 
Председник верификацине комисије Александар Хићил  је обавестио Скупштину да од 101 чланова 
ССВ који имају право гласа ( 66 гранска, 35 општинска/градска савеза),  заседању присуствује укупно 
76 делегата (52 гранских, 24 општинских/градских) 
Закључак Верификационе комисије: 
Из напред наведеног, Скупштини присуствује  76 делегата, Скупштина има кворум за рад и 
одлучивање.  
Уједно, након извештаја Верификационе све одлуке које су донешене условно, смарају се коначне. 
Прилог:Списак присутних делегата са њиховим потписима и евиденциони листићи су саставни део овог 
Записника. 
 

АД 3. 
Примедбе и дискусије: Нема 
Записник са Ванредне изборне Скупштине Спортског савеза Војводине одржане 27.јуна.2017. године, 
једногласно се усваја. 
Прилог: Записник са Ванредне изборне Скупштине Спортског савеза Војводине одржане 27.јуна.2017. 
године 
 

АД 4. 
Сви предлози и измене сататута током јавне расправе су разматране, неке су и усвојене. 
Пре разматања и усвајања предлога Статута ССВ, председавајући Скупштине је известио све присутне 
о променама у достављеном предлогу Статута Спортског савеза Војводине: 
Члан 19, став 1. – брише се територијални грански савези и 
Члан 47 – додаје се тачка 17. која гласи: председник Савеза предлаже чланове Надзорног одбора, 
 
Дискусија: НЕМА 
Једногласно се усваја предлог Статута Спортског савеза Војводине.  
Прилог: Предлог Статута ССВ  
 
На крају рада Скупштине, председник Слободан Бошкан, захвалио се свим присутним што су 
учествовали у раду Ванредне Скупштине Спортског савеза Војводине. 

 
Рад Скупштине је завршен у 12:35 часова 
                                                                
             Записничар                                                                                            Председавајући 
           Вера Вранеш                                                                                           Слободан Бошкан 
        


