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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СПОРТСКОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ
Имајући у виду целокупну ситуацију, може се закључити да смо 2018.
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. АКТИВНОСТИ ПО ПРОГРАМИМА САВЕЗА
4. ОБЕЛАЖАВАЊЕ БИТНИХ ДАТУМА
5. НАГРАДА ЈОВАН МИКИЋ СПАРТАК

1. РАД ОРГАНА
Скупштина ССВ
У току 2018.године Скупштина ССВ је заседала 15.11.2018. године.
На седници Скупштине разматране су и усвојене следеће тачке:
 Усвајање записника са Ванредне седнице Скупштине ССВ одржане
18.10.2017.године,
 Разматрање и усвајање Извештаја о раду ССВ за 2017.годину,
 Разматрање и усвајање финансијскох пословања ССВ за
2017.годину,
 Разматрање у усвајање записника са седнице Надзорног одбора ССВ
одржане
 24.04.2018.године,
 Размартање и усвајање предлога Плана рада ССВ за 2018.годину,
 Разматрање и усвајање финансијског пословања за 2018.годину.
Седницом је председавао Слободан Бошкан, председник Спортског савеза
Војводине.
На седници је присуствовало 58 делегата (43 гранска и 15 општинска) од
укупно 109 чланова савеза.
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Управни одбор ССВ
У периоду 01.01.2018. - 31.12.2018.године одржано је укупно 6 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 Именовању Комисија за оцену годишњих програма гранских
спортских савеза чланица ССВ.
 Одлука о Именовању Комисија за израду предлога конкурса награде Јован Микић
Спартак за 2018. Годину,

Надзорни одбор ССВ
Дана 04.03.2019. године одржана седница Надзорног одбора Спортског
савеза Војводине. На седници су присуствовали: Љубомир Ковачевић, Небојша
Субић, Вукосава Ђапић Атанацковић, генерални секретар ССВ мр Младен
Стојшин и Душица Ламби директор књиговодствене агенције „Књиговодство ССВ
НС“.
Назорни одбор ССВ, извршио је контролу финансијског пословања и
законитости рада Савеза у 2018.години. 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.
Надзорни одбор ССВ предлаже Скупштини савеза да усвоји предложени
финансијски извештај за 2018.годину.

2. РАД КАНЦЕЛАРИЈЕ ССВ
Правовремено информисање и помоћ у решавању административнотехничким 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. Као и до сада, канцеларија ССВ је током
2018.године била на располагању свим спортским радницима, Савезима и свим
чланицама ССВ, као и другим спортским организацијама.
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Спороведен је поступак Јавне набавке мале набавке за електричну енергију
као и две набавке за спортске реквизите, како би се обезбедила транспарентност,
конкурентност и економичност.
Укупан број запослених радника у Спортском савезу Војводине је шест, а за
потребе рада савеза ангажована су и друга лица.
Предлог програма за 2019. годину, достављен је Покрајинском секретаријату
за спорт и омладину у електронској форми (е-савези).

3. АКТИВНОСТИ ПО ПРОГРАМУ САВЕЗА
ПОСЕТА СПОРТСКОМ САВЕЗУ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
У оквиру својих активности, председник Спортског савеза Војводине
Слободан Бошкан и генерални секретар Младен Стојшин обишли су Спортски
савез општине Нова Црња.
Представнике Спортског савеза Војводине, примили су председник
оппштине Пера Миланков, саветник председника Зоран Кубура, потпредседник
општине Драган Обреновић, председник Спортског савеза Ристо Клаћ, саветник
председника Дејан Панић и генерални секретар Спортског савеза општине Нова
Црња Марија Ћаћић.
Поред представника општине састанку су присуствовали и Симо Салапура
саветник градоначелника Зрењанина, Вукосава Ђапић Атанацковић генерални
секретар Спортског савеза града Зрењанина и Смиљка Јакшић генерални
секретар Спортског савеза општине Житиште.
После краћег упознавања са радом свеза, разматрана су питања око
финасирања програма преко којих се остварују општи интереси у области спорта.
РУКОМЕТНИ КАМП „ОЏАЦИ 2018“
Спортски савез општине Оџаци у сарадњи са Рукометним савезом
Војводине и ове 2018.године организовао је 9.рукометни камп „Оџаци 2018“ у
периоду од 04.-12.08.2018. у Оџацима. Камп је традиционални и одржава се у
оквиру званичног календара Рукометног савеза Војводине, а подразумева
целодневни програм тренинга од 9 до 19 часова (преподневни тренинзи, ручак,
базен, поподневни тренинзи). Преко 70 дечека и девојчица ради по плану са
тренерском екипом. Камп „Оџаци 2018“ потпомогнут је подршком Општине Оџаци
и секретаром Спортског савеза општине Оџаци Михајлом Сујером који је активно
укључен у реализацију кампа.
спред Спортског савеза Војводине камп је посетио Генерални секретар мр
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Младен Стојшин, који је са секретаром Спортског савеза општоне Оџаци
Михајлом Сујером обишао камп.
ВАТЕРПОЛО КАМП БЕЛА ЦРКВА 2018.
Ватерполо савез Војводине у сарадњи са ВК „Језеро“ и ове године организује
камп за дечаке и девојчице у Белој Цркви. У кампу је пријављено 30 дечака, који
ће трајаће од четвртка 16.08.2018. до недеље 19.08.2018.
Испред Спортског савеза Војводине камп је посетио Генерални секретар мр
Младен Стојшин, који је са Председником Ватерполо савеза Војводине Невеном
Селаковићем, генералним секретаром Војиславом Јовановићем, секретаром
Спортског савеза Бела Црква Бељин Гораном присуствовао и првом тренингу.
ОТВОРЕН ДУГООЧЕКИВАНИ ОЛИМПИЈСКИ БАЗЕН У ВРШЦУ
Дугоочекивани Олимпијски базен у Вршцу, чија је изградња започета још
2015. године, коначно јеотворен. Базен је отворила градоначелница Драгана
Митровић, која је указала на то да је 2016, када је ступила на функцију, затекла
напуштено и запуштено градилиште, те да је Град цео посао морао да ради од
нуле. Комплекс, који чине и дечји базен дубине 43 центиметра, кафић, простор за
143 лежаљке и паркинг, изграђен је одмах уз Градско језеро. Осим што ће бити
један од најрепрезентативнијих туристичких објеката у Вршцу, допринеће и да се у
том граду развију и водени спортови – једино што им је у том сегменту
недостајало.
Сада постоји могућност да Вршчани тренирају пливање и ватерполо.

»ПОТИСКИ КАМП« КАЊИЖА
У времену од 17 – 21. августа, у кампу су присуствовали Кик боксери из
војвођанских клубова у склопу „Кампа перспективних спортиста КБСВ“ које
финансира КБСВ и Покрајински секретаријат за спорт. Укупно је било 80
такмичара са својим тренерима из 15 клубова са територије Војводине из Новог
Сада, Суботице, Сомбора, Сенте, Зрењанина, Кикинде, Бечеја, Житишта, Бача,
Кулпина, Жабља, Темерина….
Камп је замишљен као едукативна основа за даљи напредак у спорту, кроз
заједничке тренинге, теоретска предавања, боравак у природи на обали Тисе.
Иако је смештај је у обезбеђеним шаторима, уз могућност кориштења сопствених
шатора. Исхрана је линијска укусна и обилна, типична војвођанска кухиња са
разноврсним и квалитетним јеловником. Могућности разоноде, од игара на води,
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одласка у спортско рекреативни центар „Бања“ (затворени базени), разне
свечаности у граду праћене ватрометом и културним манифестацијама, до јахања
у природи. Наравно, најважнији аспект семинара су тренинзи које воде
лиценцирани тренери Кик бокс Савеза. Поред усавршавања такмичара, овај камп
је и значајан по заједничком раду тренера и узајамним сугестијама и
кориговањима. Квалитет едукације и заједнички тренинзи учинили су да овај камп
сигурно постане значајна прекретница у бављењу борилачким спортовима.
Тренинзи се одвијају два пута дневно на татамију и у рингу. У склопу тренинга
одигравају се и турнири у малом фудбалу, као и одбојци.
Што се тиче камперског живота, на основу горе описаног, можете закључити
да се ради о тзв. „полуномадском“ типу кампа. Учесници су цео дан у природи и
спавају у шаторима. Потребно је понети сопствени прибор за јело (тањир, кашику,
виљушку, нож и чашу), као и прибор за личну хигијену. Оброк је једнак за све и
такмичари сами брину о чистоћи кампа (радећи редарство), као и свог шатора и
свог прибора за јело. Храну спремају квалификовани кувари (слично као у дому
ученика или у војсци), постоје купатила и сантарне чворове обложене керамичким
плочицама, са туш кабинама са топлом водом и WЦ кабинама. Постоје прикључци
за струју у шаторима па чак и wи-фи мрежа. Такође и бифе, где можете себи
купити освежавајуће напитке и сладолед. Комплетне трошкове учешћа у Кампу
перспективних спортиста сноси Кик бокс савез Војводине уз подршку Покрајинског
секретаријата за спорт и омладину. Камп су посетили генерални секретар
Спортског савеза Војводине г-дин Младен Стојшин, као и генерални секретар Кик
бокс савеза Србије, г-дин. Петар Петровић.
Организатор кампа је клуб „Гозо Шиода“ из Кањиже (господин Михаљ
Халас) уз координацију Кик бокс савеза Војводине (Миодраг Јотић). Председник
Кик бокс савеза Војводине, г-дин Жарко Радовић је активно учествовао у раду и
надгледао функционисање овогодишњег кампа.
МАЛИ САЈАМ СПОРТА – ЗРЕЊАНИН
Првог дана школске године град Зрењанин био је по први пут домаћин
Малог сајма спорта. У реновираној легендарној хали Медисон окупили су се
млади из преко 40 спортова који су се дружили са основцима и средњошколцима.
Уз помоћ Спортског савеза Србије још једном су малишани имали прилику да се
опробају у најразличитијим спортовима, упознају правила као и успехе.
Свечаном отварању зрењанинског Малог сајма спорта присуствовали су
градоначелник Зрењанина Чедомир Јањић, државни секретар за спорт Предраг
Перуничић, помоћник министра омладине и спорта Дарко Удовичић, покрајински
секретар за спорт и омладину Владимир Батез, председник Спортског савеза
Војводине Слободан Бошкан, као и председник спортског савеза Србије Давор
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Штефанек и генерални секретар Горан Маринковић. Овај догађај су својим
присуством увеличали и легендарни Зрењанинци Бранислав Симић, Мирослава
Најдановски, Владимир Грбић.
СПОРТСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ НА ЛОРИСТ-У
У оквиру Међународног сајма ЛОРИСТ и ове године се заједно представило
четири покрајинска секретаријата Аутономне покрајине Војводине: Покрајински
секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Покрајински секретаријат
за привреду и туризам, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду
и шумарство и Покрајински секретаријат за спорт и омладину
На штанду АПВ у оквиру Покрајинског секретаријата за спорт и омладиниу,
који се налазио у Мастер хали Новосадског сајма од 4. до 7. октобра 2018. године,
посетиоци су могли присуствовати богатом програму. Највећу посећеност су
имали програми „Дан са шампионима“, представљање монографије „Јован МикићСпартак“ и „Спортски таленти Војводине“.
Првог дана сајма присутнима се обратио Покрајински секретар за спорт и
омладину Владимир Батез које је заједно са председником ССВ Слободаном
Бошканом присуствовао програму „Дан са шампионима“. Посетиоци сајма су
могли уживо да виде спортске легенде, актуелне великане спорта и
најталентованије младе спортисте и њихове тренере. Малишани су се највише
радовали наградама у спортским квизовима.

СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ОПОВО ДОБИО КОМПЈУТЕРСКУ ОПРЕМУ
Од недавно оповачки спортски савез постао је члан Спортског савеза
Војводине. Одмах је успостављена добра комуникација са челним људима
покрајинског савеза, који су Спортском савезу општине Опово донирали
рачунарску опрему и штампач.
Приликом посете нашој општини генерални секретар Спортског савеза Војводине
Младен Стојшин похвалио је рад Спортског савеза Опова и поручио да ће овим
поклоном оповачки савез моћи лакше да обавља послове.
– Као и досад Спортски савез Војводине труди се да буде карика између
територијалних Савеза и Покрајинског секретаријата.
Генералног секретара ССВ Стојшин Младена угостили су председник ССОО Игор
Вујић и чланови Управног одбора Немања Стојановић и Стева Станков, док су
испред кабиненета председника општине, секретара ССВ примили заменик
председника Милош Марков и помоћник председника Горан Фогл.
У име Спортског савеза општине Опово овом приликом желим посебно да се
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захвалим Спортском савезу Војводине и поручим да ће код нас увек бити радо
виђени гости – рекао је Вујић.

УЧЕШЋЕ ССВ НА СЕМИНАРУ "МЕДИЦИНА У СЛУЖБИ СПОРТА"
Семинар је отворио директор Завода др Данијел Жупић који је у свом
обраћању присутнима истакао да без подршке једних другима систем нашег
спорта би тешко функционисао и да заједничка будућност мора да буде на истом
колосеку. На почетку, у знак изузетне сарадње и доприносу развоја спорта,
директор др Жупић уручио је плакете Покрајинском секретаријату за спорт и
омладину, Спортском савезу Војводине, директору Гимназије "Јован Јовановић
Змај" Радивоју Стојковићу, као и Рукометном савезу Војводине. Организацију овог
јединственог семинара помогле су установе од посебног друштвеног знацаја Дом
здравља Нови Сад, Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Медицински
факултет и Факуктет спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду.
СПОРТСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ НА САЈМУ СПОРТА “ПУТ УСПЕХА ” У
БЕОГРАДУ
VII Међународни сајам спорта одржан је од 23. до 25. новембра 2018.
године у Хали 1 Београдског сајма. Овогодишњи Сајам спорта под слоганом “Пут
успеха” имао је циљ да кроз едукацију и забаву мотивише најмлађе да се баве
спортом и укључе у спортски живот. Одличан програм и велики број врхунских
спортиста и спортисткиња били су разлог за изузетну посећеност током 3 дана
трајања сајма.
Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Покрајински завод за спорт и
медицину спорта и Спортски савез Војводине представили су се спортској
јавности Србије.
Штанд Покрајинског секретаријата за спорт и омладину током тродневног
сајма посетили су многи спортисти, носиоци међународних одличја, као и
представници најзначајнијих институција и организација из области спорта.
У петак 23. новембра 2018. године штанд је обишао покрајински секретар за
спорт и омладину Владимир Батез заједно са председником Спортског савеза
Војводине Слободаном Бошканом. Господин Батез је присуствовао свечаном
отварању сајма спорта који су отворили министар омладине и спорта Вања
Удовичић, председник Спортског савеза Србије Давор Штефанек и прослављени
репрезентативац у фудбалу Дејан Станковић.

4. ОБЕЛАЖАВАЊЕ БИТНИХ ДАТУМА
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Током 2018.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:
- 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
-

5. НАГРАДА ЈОВАН МИКИЋ СПАРТАК
Награда са најдужом традицијом у области спорта у Војводина „Јован Микић
Спартак” коју додељује Спортски савез Војводине, јуче је по 51. пут додељена је
најбољима у 2018. години. Кајакаш Миленко Зорић и куглашица Јасмина
Анђелковић овогодишњи су лауреати Спартакове награде у категорији најбољи
спортиста и спортисткиња, а признање за животно дело добили су наш славни
олимпијац, веслач Милорад Станулов и ултрамаратонка Елвира Јаноши. За
најбољег тренера проглашен је Војислав Трајковић (Рвачки клуб “Пролетер” ЗР),
док је Радомир Ачић проглашен за најбољег судију (рвање). За најуспешнију
спортску организацију проглашен је Ваздухопловни савез Војводине, док је у
категорији спортског радника Спартакову награду добио спортски новинар
Будимир Цвијетић. За врхунско спортско достигнуће овогодишњег Спартака је
добио Горан Ђуркович (СПК Вршац), док у категорији спонзора признање су
добили ЈП “Србија гас” из Новог Сада и “Валор д.о.о.” из Зрењанина.
Извештај сачинио Генерални секретар ССВ, мр Младен Стојшин, Нови Сад,март 2019.

