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

 
ОДРЖАНЕ 15. НОВЕМБРА  2018.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, , захвалио им се сто су се одазвали позиву да учествују у раду седнице. 
Уједно,свим присутним  извинио се  због термина одржавања Скупштине 
За седницу је предложен следећи : 

ДНЕВНИ РЕД 
 

1. Избор радних тела: 
 Радно председништво 
 Записничар  
 Верификациона комисија 

2. Извештај верификационе комисије 
3. Усвајање записника са Ванредне седнице Скупштине ССВ одржане 18.10.2017.године, 
4. Разматрање и усвајање Извештаја о раду ССВ за 2017.годину, 
5. Разматрање и усвајање финансијскох пословања ССВ за 2017.годину, 
6. Разматрање у усвајање записника са седнице Надзорног одбора ССВ одржане 

24.04.2018.године, 
7. Размартање и усвајање предлога Плана рада ССВ за 2018.годину, 
8. Разматрање и усвајање финансијског пословања за 2018.годину, 
9. Разно. 

 
АД 1. 

Како би Скупштина била легитимна , односно да има право да ради и одлучује, председавајући предлаже 
чланове радних тела, у саставу:  
Радно председништво: Бисерка Шипка, испред Бодибилдинг савеза Војводине и Игор Сегедински, испред 
Спортског савеза општине Сента  и председавајући  Слободан Бошкан, 
записничар по службеној дужности Вера Вранеш, оперативни секретар  ССВ. 
Верификационе комисија: председник Милорад Перишић-Савез спорт за све Војводине, Лазар Шуњка-Куглашки 
савез Војводине и Милка Вранић-Веслачки савез Војводине. 
Скупштина условно прихватила предлоге док Верификациона комисија не поднесе извештај. 
 

 
АД 2. 

Председник верификацине комисије Милорад Перишић  је обавестио Скупштину да од 109 чланова ССВ који 
имају право гласа ( 64 гранска, 45 општинска/градска савеза),  заседању присуствује укупно 58 делегата (43 
гранских, 15 општинских/градских) 
Закључак Верификационе комисије: 
Из напред наведеног, Скупштини присуствује  58 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. 

Преседавајући Слобода Бошкан је отворио дискусију по овој тачки дневног реда: Усвајање записника са 
Ванредне седнице Скупштине ССВ одржане 18.10.2017.године 
Примедбе и дискусије: Нема 



Записник са Ванредне изборне Скупштине Спортског савеза Војводине одржане 18. октобра 2017. године, 
једногласно се усваја. 
Прилог: Записник са Ванредне изборне Скупштине Спортског савеза Војводине одржане 18. октобра 2017. године 
 

АД 4. 

Преседавајући Слобода Бошкан је отворио дискусију по овој тачки дневног реда: Разматрање и усвајање 
Извештаја о раду ССВ за 2017.годину. 
Примедбе и дискусија: НЕМА 

Једногласно се усваја Извештаја о раду ССВ за 2017.годину. 

Прилог: Извештаја о раду ССВ за 2017.годину. 
АД 5. 

Преседавајући Слобода Бошкан је отворио дискусију по овој тачки дневног реда: Разматрање и усвајање 
финансијскох пословања ССВ за 2017.годину. 
Примедбе и дискусија: НЕМА 

Једногласно се усваја финансијско пословања ССВ за 2017.годину. 
Прилог: финансијско пословања ССВ за 2017.годину. 
 

АД 6. 
Преседвајући Слободан Бошкан, по овој тачки дневног реда, реч је дао Вукосави Ђапић Атанацковић, 
председнику Надзорног одбора ССВ, да извести присутне о закључцима седнице НО: 
Председник НО ССВ Вукосави Ђапић Атанацковић, поздравила је председника савеза и све присутне делегате 
изнела је да на седници УО ССВ која је одржана 24.04.2018.године присуствовали су чланови НО ССВ: Љубомир 
Ковачевић, Небојша Субић, шеф рачуноводства Душица Ламби, председник ССВ Слободан Бошкан и генерални 
секретар Младен Стојшини.  
Констатовано је следеће: 
-да су све одлуке донете на седницама Управног одбора донете у складу са законским прописима и на основу 
нормативних аката савеза, 
-да се финансијско пословање савеза води у складу са законским прописима и да за сва готовинска и 
безготовинска плаћања постоје уредна финансијска документација. Утврђено је да је статистика савеза предата у 
законском року и на предвиђеном обрасцу.,Надзорни одбор је прегледао предложени финансијски извештај 
савеза за 2017. г. и на основу тога донео : 

ОДЛУКУ 
Надзорни одбор предлаже Скупштини савеза да усвоји предложени финансијски извештај за 2017 г. , 

Укупни приходи савеза:  17.525.181,79 
Укупни расходи савеза: 17.523.662,56 
Добит за 2017.             1.519,23 

-да је у протеклом периоду између две седнице Надзорног одбора одржана две ванредне Скупштине савеза, 
одржанo je 8 седнице Управног одбора савеза. На овим седницама није било неправилности у раду и седнице су 
одржаване у складу са Пословником о раду Скупштине и Пословником о раду Управног одбора.  
За све седнице УО и Скупштине савеза, Надзорни одбор је добијао позиве са предложеним дневним редом, на 
којима  је  био присутан  члан Надзорног одбора или председник. 
 
Након излагања председника НО ССВ Вукосаве Ђапић Атанацковић, преседавајући Слобода Бошкан је отворио 
дискусију по овој тачки дневног реда: 
-Страхиња Тепавчевић делегат испред Карате савеза Војводине, предлаже да се терминолошки исправи:  
Скупштина ССВ треба да усваја извештај о раду НО, а не записник НО ССВ, сто су делегати једногласно усвојили. 
Једногласно се усваја извештај о раду Надзорног одбора ССВ од 24.04.2018.године, 
НО ССВ.  
Прилог: Извештај о раду Надзорног одбора ССВ од 24.04.2018.године 
 
 



АД 7. 
 
Отварајући 7.тачку дневног реда , председавајући је нагласио да се 7 и 8 тачке дневног реда спајају кад је у 
питању дискусија јер су тематски повезане, а да се након дискусије стављају посебно на гласање.  
Преседвајући Слободан Бошкан, по овој тачки дневног реда, реч је дао Стојшин Младену, генералном секретару 
ССВ, који је делегате скупштине упознао са планом рада и финансијским пословањем савеза за текућу годину, 
дајући акценат на јавне набавке, уговоре са спортским сарадницима и организацијим награде Јован Микић 
Спартак. 
Након излагања генералног секретара Младена Стојшина, преседавајући Слобода Бошкан је отворио дискусију. 
Примедбе и дискусија: НЕМА 
Једногласно се усваја предлог Плана рада ССВ за 2018.годину 

Прилог: предлог Плана рада ССВ за 2018.годину 
 

АД 8. 
Након излагања генералног секретара Младена Стојшина, преседавајући Слобода Бошкан је отворио дискусију 
по 8.талки дневног реда. 
Примедбе и дискусија: НЕМА 

Једногласно се усваја предлог финансијског пословања за 2018.годину 

Прилог: Предлог финансијског пословања за 2018.годину 
 

АД 9. 

 
Предлога и Дискусије по овој тачки дневног реда није било. 
 
 
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 12:45 часова 
                                                                
             Записничар                                                                                                Председавајући 
            Вера Вранеш                                                                                              Слободан Бошкан  
     


