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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СПОРТСКОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ
Имајући у виду целокупну ситуацију, може се закључити да смо 2019.
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 2019.године Скупштина ССВ је заседала 16.04.2019. године.
На седници Скупштине разматране су и усвојене следеће тачке:
 Усвајање записника са Ванредне седнице Скупштине ССВ одржане
15.11.2018.године,
 Разматрање и усвајање Извештаја о раду ССВ за 2018.годину,
 Разматрање и усвајање финансијског пословања ССВ за 2018.годину,
 Разматрање у усвајање Извештаја Надзорног одбора ССВ одржане
04.03.2019.године,
 Размартање и усвајање предлога Плана рада ССВ за 2019.годину,
 Разматрање и усвајање финансијског пословања за 2019.годину,
 Разматрање и усвајање Предлога Статута ССВ,
Седницом је председавао Слободан Бошкан, председник Спортског савеза
Војводине.
На седници је присуствовало 73 делегата (47 гранска и 26 општинска) од
укупно 109 чланова савеза.
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Управни одбор ССВ
У периоду 01.01.2019. - 31.12.2019.године одржано је укупно 7 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 2019. Годину,

Надзорни одбор ССВ
Дана 13.02.2020. 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 2019.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 2019.годину.

2. РАД КАНЦЕЛАРИЈЕ ССВ
Правовремено информисање и помоћ у решавању административнотехничким проблемима, потврђује да је ССВ прави сервис, без обзира да ли се
ради о организацији спортског догађаја-манифестације или текућим питањима и
проблемима. Као и до сада, канцеларија ССВ је током 2019.године била на
располагању свим спортским радницима, Савезима и свим чланицама ССВ, као и
другим спортским организацијама.
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Укупан број запослених радника у Спортском савезу Војводине је шест, а за
потребе рада савеза ангажована су и друга лица.
Предлог програма за 2020. годину, достављен је Покрајинском секретаријату
за спорт и омладину у електронској форми (е-савези).

3. АКТИВНОСТИ ПО ПРОГРАМУ САВЕЗА
ПРОГЛАШЕНИ НАЈБОЉИ СПОРТИСТИ ГРАДА ВРШЦА ЗА 2018. ГОДИНУ
Спортски савез Вршац и Град Вршац организовали су традиционалну
манифестацију Избор спортисте Града Вршца за 2018. годину. Свечаност доделе
награда организована је у Конгресно – музичкој дворани Центра Миленијум.
Избор спортисте године је манифестација на којој се сумирају сви спортски
резултати и која је круна спортске године у нашој општини. Присутне госте
манифестације у име Града, поздравили су градоначелница Драгана Митровић и
члан Градског већа Бобан Богосављевић.
За најбољег спортисту 2018. године изабран је Ђурковић Горан из
Спортског параглајдинг клуба “Беркут”.
Уручене награде за најбоље спортисте, клубове и спортске раднике:
БОРИС МОЈСА ЛАУРЕАТ НАГРАДЕ ЈОВАН МИКИЋ – СПАРТАК
На годишњој додели награда најбољим спортистима и спортским клубовима
и радницима наше општине пуно тога се догодило по први пут. Свечаност је први
пут одржана у великој сали Културног центра Опово, први пут је организован
програм академије и по први пут је за најбољег спортисту додељена награда
„Јован Микић – Спартак“.
Након уводних речи, свечаност је отворена химном Републике Србије коју је
у акапело форми извела Јована Миклић.
У обраћању присутним спортистима и гостима председник Спортског савеза
Општине Опово Игор Вујић осврнуо се на рад Савеза који води у последњих
годину дана, истакавши значај сарадње и покровитељства локалне самоуправе,
посебно на улагања у инфраструктуру и омладински спорт и тим поводом уручио
плакету за допринос развоју спорта председнику општине др Зорану Тасићу,
Савез је 4. априла прошле године добио ново руководство, а од тада су
спроведена два конкурса за спортске организације, усвојени су правилници по
којима су и спроведени ти конкурси, као и пословници о раду Скупштине, Управног
одбора и Правилник о наградама. Савез је постао члан Спортског савеза
Војводине, организовано је неколико турнира, као и Спортске игре младих.
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По први пут свечаност доделе пехара одржавамо на овај начин у великој
сали Културног центра Опово са програмом уз присуство преко 120 гостију.
Такође, ове године смо усвојили нови правилник о наградама и радили смо по
новом систему, тако да је комисија прво бодовала све приспеле предлоге и
номинације чланова Спортског савеза, потом је предлог комисије усвојио наш
Управни одбор за коначне резултате. Ове године смо увели и награду коју смо
назвали Јован Микић – Спартак по спортској легенди која је рођена у Опову и то је
специјална награда за најбољег спортисту наше општине – изјавио је за Глас
Опова Игор Вујић.
На церемонији доделе награда, захвалнице, дипломе, плакете и пехаре
уручили су председник општине др Зоран Тасић, председник Спортског савеза
Општине Опово Игор Вујић, генерални секретар Спортског савеза Војводине
Младен Стојшин, покрајински посланик Предраг Гинцуљ и заменик председника
општине Милош Марков.

ПРОГЛАШЕНИ НАЈБОЉИ СПОРТИСТИ 2018. ГОДИНЕ ГРАДА СОМБОРА
Титулу Најбољег сениора је понео Данило Мандић, Куглашки клуб „Вихор“
Сомбор, најбољом сениорком је проглашена Јелена Лековић, Карате клуб
„Сомборац“ Заменик градоначелнице Сомбора Антонио Ратковић и начелник
Школске управе Западнобачког и Севернобачког округа Борислав Станичков
присуствовали су проглашењу најбољих спортиста и спортских радника за 2018.
годину у Сомбору. Свечаност је уприличена 28. јануара у згради Народног
позоришта, а у организацији Спортског Савеза града Сомбора.
Присутне спортисте, спортске раднике и поштоваоце њиховог рада
поздравила је градска већница за спорт и омладину Антонија Нађ Косановић,
честитајући свима на постигнутим резултатима.
„Ако нисте задовољни резултатима, немојте одустајати, зато што се труд и
рад увек исплате. То је тако у спорту и зато је спорт интересантан. А да је тај пут
лак, сви бисмо били шампиони“, рекла је Антонија Нађ Косановић и додала да ће
се Локална самоуправа и у наредном периоду трудити да обезбеди адекватне
услове како би се побољшали услови тренинга, да би сомборски спортисти
постигли још боље резултате. „Све то ипак не бисмо могли да остваримо да
немамо тако добру сарадњу са Покрајинским секретаријатом за спорт и омладину
и са другим, вишим нивоима власти и зато им се у име свих вас захваљујем“
истакла је Антонија Нађ Косановић, градска већница за спорт и омладину.
Добитници награде за животно дело су одлуком Комисије за избор
спортисте године, Драшко Давидов и Бора Павловић, тренери непливача.
Захваљујући њима, који су били покретачи пројекта обуке непливача, хиљаде
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малишана изашло је из школе пливања са дипломом обученог пливача, а неки од
њих су постали и врхунски спортисти.
Награда за врхунски спортски резултат постигнут ван Сомбора и допринос
популаризацији спорта припала је Катарини Крпеж Шлезак, рукометашици,
капитену репрезентације Србије, чланици Ерд Хандбала из Мађарске и Николи
Јокићу, кошаркашу, члану Денвер Нагетса.
Најбољи тренер је Градимир Дедић, Рвачки клуб „Соко“, а за неолимпијски
спорт Петар Косановић, Карате клуб „Сомборац“. Титулу најбољег сениора је
понео Данило Мандић, Куглашки клуб „Вихор“ Сомбор, најбољом сениорком је
проглашена Јелена Лековић, Карате клуб „Сомборац“.
За најбоље екипе године у категорији олимпијског спорта проглашена је
екипа Рвачког клуба „Соко“ Сомбор, а у категорији неолимпијског спорта Карате
клуб „Сомборац“. Награде им је уручио заменик градоначелнице Антонио
Ратковић који је честитао добитницима и поручио свим спортистима да никада не
одустају, већ да вредно раде, а резултати ће сами доћи.
Програм су поред спортиста, спортских радника и ученика Музичке школе
„Петар Коњовић“ увеличали гости, пре свега помоћница покрајинског секретара за
спорт и омладину Аранка Биндер.
САЈАМ СПОРТА ОРГАНИЗОВАН У ОЏАЦИМА ПО ЧЕТВРТИ ПУТ
Сајам спорта који је одржан у Спортском центру Оџаци у оквиру
манифестације 4. Дан спорта, окупио је неколико стотина деце која су вежбала и
имала прилику да се упознају са различитим школама спортова. Представљени су
фудбал, рукомет, кошарка, одбојка, тенис, стони тенис, борилачки спортови, аутомото спорт, плес и гимнастика, атлетика, шах, стрељаштво и спортски риболов.У
презентацијама су учествовали клубови и спортска удружења из општине Оџаци.
Организатор Спортски савез општине Оџаци је промовисао и своју Бесплатну
школицу спорта, а у промоцији су учествовала деца из нижих разреда основних
школа заједно са својим учитељима и тренерима ангажованим у овом програму.
На Сајам спорта у Оџацима су и ове године дошла многа позната имена из
света спорта, представници спортских савеза Србије и Војводине, Покрајинског
секретаријата за спорт и омладину, Покрајинског завода за спорт и медицину
спорта, неколико војвођанских гранских спортских савеза. Међу гостима је био и
некадашњи одбојкашки репрезентативац Слободан Бошкан, данас на функцији
председника Спортског савеза Војводине. Испред Покрајинског секретаријата за
спорт и омладину сајму је присуствовао Драган Величковић, саветник у
Секретаријату. Сајму су такође присуствовали др Данијел Жупић директор и
Данијела Шпирић помоћница директора покрајинског завода за спорт и медицину
спорта као и мр Младен Стојшин генерални секретар Спортског савеза Војводине.
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Сајам спорта свечано је отворио Мирослав Кондић, заменик председника
општине Оџаци.
У БЕЛОЈ ЦРКВИ ПРОГЛАШЕНИ НАЈБОЉИ СПОРТИСТИ 2018. ГОДИНЕ
Свечаност поводом проглашења и доделе награда најуспешнијим
спортистима 2018. године одржана је у Сали Центра за културу под
покровитељством локалне самоуправе, а у организацији Спортског савеза
општине Бела Црква.
Марко Лазаревић, члан општинског већа за спорт и омладину, честитао је
спортистима на постигнутим успесима и рекао да верује да ће нова такмичарска
година бити још успешнија, истакавши да ће нова спортска сала у Белој Цркви
свакако допринети бољим условима за бављење спортским активностима у
белоцркванској општини.
НАГРАЂЕНИ НАЈБОЉИ СПОРТИСТИ ОПШТИНЕ РУМА
На свечаности у Културном центру “Брана Црнчевић” јуче су награђани
најбољи спортисти, тренери и спортски клубови наше општине. У организацији
Спортског савеза Општине Рума, а под покровитељством локалне самоуправе и
ове године су спортисти награђени у више категорија, а додељена су и признања
за школски спорт, уручене плакете најбољим организацијама у радничком спорту,
а традиционално су додељене и специјалне и новчане награде.
У име организатора награђанима су честитали Милош Марковић, генерални
секретар Савеза спортова Општине Рума и Стеван Ковачевић, председник
Скупштине Општине Рума. Ковачевић је поручио да нема бољег начина за
промовисање спорта и здравог стила живота од афирмисања и указивања на
најбоље резултате наших спортиста и спортских радника.
ДОДЕЉЕНЕ ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ СПОРТСКОГ САВЕЗА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
На традиционалној свечаности у Градској кући јуче су додељене годишње
награде Спортског савеза града Зрењанина. Сваке године та спортска асоцијација
награђује најбоље спортисте, спортске екипе, спортске стручњаке-тренере,
спортске раднике, стручњаке у спорту, спортске судије, спонзоре-донаторе и
пропагандисте на територији града Зрењанина и додељује посебна признања за
остварене резултате и допринос афирмацији спорта. На конкурс за Годишњу
награду Спортског савеза за 2018. годину стигло је укупно 67 предлога, а Управни
одбор Савеза изабрао је добитнике у 11 категорија, укупно њих 27.
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ИЗБОР СПОРТИСТЕ ГОДИНЕ СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 2018
ГОДИНУ
У предивној атмосфери у Спортском центру Беочин уз присуство спортиста,
спортских стручњака, спортских радника, пријатеља спорта, легенди српског и
југословенског спорта и драгих суграђана одржана традиционална манифестација
ИЗБОР СПОРТИСТЕ ГОДИНЕ БЕОЧИНА за 2018.годину.
Као и свих ранијих година, част да први добију признања, имали су из
најмлађих узрасних категорија, а неки и из старијих узрасних категорија,
популарно названи „будућност беочинског спорта“, њих четрдесет седморо.
Млади џудисти, фудбалери, кошаркаши, боксери, каратисти, рукометаши, кик
боксери, спортски риболовци, одбојкашице, тенисери, стонотенисери, шахисти.
ДАН СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
У петак 1. марта 2019. године на свечан начин у сали Скупштине општине
Житиште одржана је једна од највећих, а сигурно најважнија спортка
манифестација, 22. рођендан Спортског савеза. Као и сваке године на овај дан
додељују се признања најуспешнијим појединцима и спортским организацијама
које су обележили годину иза нас.
Свечаности су поред великог броја спортиста и спортских радника,
многобројних грађана присуствовали и челници Локалне самоуправе, одборници,
чланови већа општине Житиште. Свечаности су присуствовале и директорице
основних школа са територије општине Житиште са којима имамо одличнуи
сарадњу.
И ове године са нама је била наша суграђанка која обавља значајну
функцију у Аутономној Покрајини Војводине, покрајински посланик мр Светлана
Маја Бабић.
Наши увек радо виђени и драги гости који нас годинама подржавају у нашем
раду и ове године су били са нама. Присуство помоћника покрајинског секретара
за спорт и омладину, носиоца олимпијске медаље Арнке Биндер, заменика
покрајинског секретара за спорт и омладину Станисављев Љубомира, директора
Покрајинског завода за спорт и медицину спорта др Данијела Жупића,
представника Спортског савеза Србије Слободана Хранисављевића и Милана
Шобота, нашег спортског пријатеља, генералног секретара Спортског савеза
Војводине мр Младена Стојшина, нашег пријатеља др Симе Салапуре, помоћника
градоначелника града Зрењанина и генералне секретарке Спортског савеза града
Зрењанина Вукосаве Ђапић Атанацковић.
Као и сваке године од оснивања Савеза, по избору Комисије за доделу
признања ове године награђени су:
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Специјално признање за промоцију Снукер спорта: Владимир Колаковић
Спортске наде: Дејана Папић, Димитрије Недељковић, Миона Каран, Милош
Мичета, Теодора Пудар, Уна Менг, Саша Кораћ, Мануел Николић, Данила
Мартиновић и Нада Ковачевић
Дугогодишњи рад у спорту: Салма Гашпар, Игор Патаи, Јене Тоток,
Светозар Петрић, Велемир Грубачки, Раде Бјелајац
Јубиларне награде: ФК „1. Октобар“ С. Итебеј 95 година, ФК „Јединство“ Б.
Карађорђево 90 година, ФК „Олимпија“ Торда 90 година, КК „Свети Ђорђе“
Житиште 40 година, ФСО Житиште Нова Црња 55 година, Ловачки савез 55
година
Развој школског спорта: Милица Маљковић, Тамара Ковачевић, Биљана
Пилиповић, Драгана Миленковић, Нада Миленковић, Данила Мартиновић, Нада
Ковачевић, Маја Башић, Јована Чобанов, Тара Саватовић
Рекреативни спорт: Удружење жена Банаћанке
Дугогодишња успешна сарадња: Милан Дубајић
Посебна признања за постизање спортских резултата: Зорана Николић и
Давид Лази
Донатор – спонзор: ДОО „Валор“ Зрењанин, Покрајински секретаријат за спорт и
омладину
Спортски судија: Милан Рунић
Спортски радник: Ђоро Новаковић
Спортска организација: КК „Свети Ђорђе“ Житиште
Тренер: Марко Бољац
Спортисткиња: Александра Рапаић
Спортиста: Марко Томић

У НОВОМ САДУ УРУЧЕНА ДОНАЦИЈА ВЛАДЕ ЈАПАНА ГИМНАСТИЧКОМ
САВЕЗУ СРБИЈЕ

У Соколском дому у Новом Саду свечано је уручена донација Владе Јапана
у износу од 77 872 евра Гимнастичком савезу Србије. Овом донацијом набављене
су нове справе и реквизити за спортску и ритмичку гимнастику које су смештене у
три гимнастичка центра у Новом Саду, Костолцу и Београду.
-Ово је изузетно важан догађај за све наше спортове. У име свих нас из
гимнастике најискреније се захваљујем свима у Амбасади Јапана који су помогли
да припремимо овај пројекат, аплицирамо и сада сви заједно погледамо шта смо
урадили. Захваљујемо се Министарству омладине и спорта, Покрајинском
секретаријату за спорт и омладину, Граду Новом Саду и Олимпијском комитету
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Србије, који у континуитету финансирају и помажу развој гимнастике у Србијирекла је Александра Ристић, председница Гимнастичког савеза Србије.
Донација Владе Јапана уручена је у сали Соколског друштва Војводина које
је оформљено још давне 1905. године.
Од тада па до данас овде се не праве само шампиони већ се и вежба
гимнастика, стичу основне моторичке вештине и унапредјује здравље. Тако је и у
сваком нашем гимнастичком клубу. Претпостављам да је то и један од разлога
зашто се Влада Јапана определила да помогне гимнастици а нама остаје будемо
упорни, вредни и да новим резултатима надамо се учешћем на Олимпијским
играма-закључила је Александра Ристић.
У име Владе Јапана уваженим званицама и младим гимнастичарима
обратио се отправник послова Амбасаде Јапана у Републици Србији господин
Тецуја Цубота.
-Веома ми је драго да сам овде на церемонији уручења донације које ће
допринети стварању квалитетнијих и услова за развој младих спортиста у Србији.
Као што знате Јапан ће бити домаћин и зато нам је веома важно да ојачамо везе у
области спорта широм света. Искрено се надам да ће српски гимнастичари
остварити одли;не резулатте у Токи ју и да ће се због ове донације пријатељски
односи још више унапредити –рекао је Цубота. Дарко Удовичић, помоћник
министра за омладину и спорт, обратио се у име Министарства омладине и
спорта Републике Србије.
Срећан сам јер сам од самог почеатка био део ове лепе и велике приче.
Изузетно ми је драго да је сарадња наше две земље на највишем нивоу.
Господину Цуботи пожелео бих одличну организацију Олимпијских игара а нашим
спортистима што боље резултате. Вама у Гимнастичком савезу Србије и
гимнастичким клубовима желим да успешно користите нове справе и стварате
нове шампионе које ће бити наше наде за Игре у Паризу и Лос Андјелесу- истакао
је Удовичић.
У име Гимнастичког савеза Србије Александра Ристић предала је плакету
господину Тецуја Цуботи, отправнику послова Амбасаде Јапана у Републици
Србији. Свечаној предаји донације присуствовали су и покрајински секретар за
спорт и омладину господин Владимир Батез, Урош Кораћ, координатор спортског
одељења ОКС, члан градског већа задужен за спорт и омладину Града Новог
Сада Огњен Цвјетићанин, председник Спортског савеза Војводине Слободан
Бошкан и други представници спортских организација и гимнастичких клубова.

ПОСЕТА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА СПОРТ И ПРЕДСЕДЕНИКА
СПОРТСКОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ ОПШТИНИ ЖИТИШТЕ
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У понедељак 8. априла Спортски савез општине Житиште посетили су
секретар Покрајинског секретаријата за спорт АП Војводине Владимир Батез,
председник Спортског савеза Војводине Слободан Бошкан и генерални секретар
Спортског савеза Војводине мр Младен Стојшин. Циљ посете је био обилазак
терена за мале спортове који су рекостриусани, обновљени средствима
Покрајинског секретаријата за спорт и средствима општине Житиште.
Гости су са председником општине Митром Вучуревић и сарадницима
одржали прво радни састанак, а потом обишли терене у ОШ „Ади Ендре“ у Торди
и ОШ „Никола Тесла“ у Банатском Карађорђеву.
И ове године, када је спорт у питању, постоје пројекти који ће се уз помоћ
Покрајинског секретаријата успешно реализовати, а све у циљу побољшања
услова за бављење спортом, како школским тако и рекреативним.
И ове године заједно корачамо смело…
СКУПШТИНА СПОРТСКОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ
У Великој сали Спортског савеза Војводине 16.04.2019.године са почетком у
12:00 часова одржана је Скупштина Спортског савеза Војводине, на којој је
присуствовало 73 делегата (74 покрајинска гранска савеза и 26 општинска/градска
савеза) и на којој је једногласно усвојен новиСтатут савеза.
Поред делегата Скупштини су присуствовали и Владимир Батез
покрајински секретара за спорт и омладину, Аранка Биндер помоћница
покрајинског секретара за спорт и омладину, Марина Јовичић, Тамара Крковић
испред Спортског савеза Србије.
СЕЕООЦ 2019.
Највећа и најзначајнија српска интернационална регата у једрењу за класу
“ОПТИМИСТ”, у којој се такмиче деца до 15 година, одржана је тринаести пут ове
године, од 3. до 5. маја на Палићу.
Отворени куп Југоисточне Европе за класу оптимист (СЕЕООЦ – Соутх Еаст
Еуропе Опен Оптимист Цуп) током претходних 12 година окупио је најмлађе
једриличаре са три континента: из Европе, Азије и Африке. На Палићу су на овим
мајским свечаностима спорта, до сада су једрили такмичари из 18 земаља:
Албаније, Алжира, Бугарске, Црне Горе, Чешке, Јерменије, Јапана, Кипра, Кеније,
Киргистана,
Мађарске, Македоније, Румуније, Русије, Словачке, Хрватске,
Словеније и Србије.
Наведена Регата је сваке године уврштена у календар Међународне
Асоцијације за класу Оптимист и у календар Међународне Једриличарске
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Асоцијације. Озбиљност овог такмичења доказана је и чињеницом да су многи од
тих такмичара постали освајачи европских и светских признања у једрењу, а
суђење је поверено међународном судијском одбору међу којима је било и оних
који су судили на олимпијским играма.
Главни организатор регате је Једриличарски клуб Палић, а суорганизатори
су Једриличарски Савез Србије и Једриличарски Савез Војводине, док су
финансијери регате Министарство спорта и омладине и Покрајински секратријат
за спорт и омладину.
Ове године на СЕЕООЦ се пријавило 93 такмичара из Мађарске, Словачке,
Словеније, Црне Горе, Грчка и, наравно Србије.
У БАЊАЛУЦИ ОДРЖАН ДРУГИ САЈАМ СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Сајам је отворила министарка породице омладине и спорта Соња
Давидовић и нагласила да се посебан значај овог сајма огледа у томе што окупља
велики број деце и младих спортиста.
У циљу популаризације спорта међу младима, сајам је окупио многе
прослављене спортисте, а промотерка овогодишњег Сајма спорта била је
најбоља одбојкашица света и репрезентативка Србије, Тијана Бошковић. Међу
прослављеним спортистима Сајам су посетили: рукометаш и државни секретар
Министарства омладине и спорта Републике Србије Предраг Перуничић,
ватерполиста и помоћник министра за омладину и спорт Републике Србије Дарко
Удовичић, одбојкаш и председник Савеза за школски спорт Србије Жељко
Танасковић, председник Обојкашког савеза Србије Зоран Гајић, одбојкаш и
председник Спортског савеза Војводине Слободан Бошкан и репрезентативац
Србије у џудоу Немања Мајдов и генерални секретар Спортског савеза Србије
Горан Маринковић.
Отварању сајма присуствовали су и градоначелник Бања Луке Игор
Радојичић и помоћник министра породице омладине и спорта Републике Српске
Драган Јаћимовић.
На другом Сајму спорта који одржан на Бањалучком велесајму, окупило се
50 излагача а свој рад и спортове представило је око 40 спортских савеза, десетак
факултета за физичку културу и спорт, Завод за медицину рада и спорта, као и
произвођачи спортских реквизита, опреме и прехране.
Најмлађи посетиоци имали су прилику да се, на једном месту, упознају са
различитим спортским дисциплинама.
Сајам се одржава у организацији Министарства породице, омладине и
спорта Републике Српске.
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МАЈСКА НАГРАДА СПОРТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
Мајска Награда Спортског савеза Србије за 2019. годину одржана је 24.05.2019.
године у Београду, у Свечаној сали Палати Србије, Булевар Михајла Пупина 2 .

ПОЧЕТАК ПРЕКОГРАНИЧНОГ ПРОЈЕКТА „СОЦИЈАЛНА ИНТЕГРАЦИЈА КРОЗ
ПАРАСПОРТ – ПАРАИНСПИРЕД
Покрајински секретар за спорт и омладину Владимир Батез, на
конференцији поводом отварања пројекта „Социјална интеграција кроз параспорт
– Параинспиред!“, који заједнички спроводе Покрајински секретаријат за спорт и
омладину, као водећи партнер, Фонд „Европски послови“ АП Војводине, Општина
Инђија и Олимпијски комитет Босне и Херцеговине, у оквиру ИПА ИИ програма
прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина, изјавио је да пројекат има
изузетан значај за развој и рекреативног и такмичарског спорта међу особама са
инвалидитетом.
Циљ пројекта Параинспиред! је повећање учешћа особа са инвалидитетом
у спортским активностима у пограничном подручју, као и стварање услова за већу
доступност спортске инфраструктуре особама са инвалидитетом.
Пројекат „Социјална интеграција кроз параспорт – Параинспиред!
подразумева читав низ активности које ће трајати 15 месеци. То су: истраживање
о учешћу особа са инвалидитетом у спортским активностима у Срему и кантону
Сарајево, на основу кога ће бити урађен наставни материјал за спортске
стручњаке ангажоване у спорту особа са инвалидитетом, затим четири радионице,
две у Сарајеву и две у Инђији, симпозијуми на којима ће бити представљени
резултати истраживања и иновације за укључивање особа са инвалидитетом у
спортске активности, ангажовање четири спортска стручњака који ће осам месеци
радити на промоцији спорта особа са инвалидитетом и, такође, набавка спортске
опреме за локалне спортске организације које раде са спортистима са физичким
инвалидитетом и превозног средства за особе са инвалидитетом.
Средства за спровођење пројекта износе 263.914,43 евра, Европска унија
кофинансира у износу од 224.327,27 евра. Владимир Батез је нагласио да овај
пројекат има изузетан друштвени значај, као и да су бенефити вишеструки.
„Један од бенефита је и набавка комбија за превоз спортиста са
инвалидитетом и 10 инвалидских колица прилагођених за професионални
параолимпијски спорт, као и набавка и друге спортске опреме и реквизита, јер је
циљ овог пројекта управо стварање услова да се што више особа са
инвалидитетом може бавити спортским активностима,“ изјавио је ресорни
секретар за спорт и омладину и додао да су промотери пројекта и наши
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прослављени параолимпијски шампиони и освајачи великог броја медаља на
међународним такмичењима у параспорту Борислава Перић-Ранковић, Златко
Кеслер и Дејана Бачко. Учеснике данашње конференције поздравили су и
председник Општине Инђија Владимир Гак, директорица Фонда „Европски
послови“ АП Војводине Видосава Ендерић и у име Олимпијског комитета БиХ
Јасмин Хоџић.

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ФК „РУДАР“ ИЗ КОСОВСКЕ
МИТРОВИЦЕ И ФК „МАГЛИЋ“ ИЗ МАГЛИЋА
Дана 29. 06. 2019. године у Општини Бачки Петровац потписан је споразум
о сарадњи између ФК „Рудар“ из Косовске Митровице и ФК „Маглић“ из Маглића.
Уговор је потписан у присуству председника Општине Бачки Петровац Срђана
Симића, председника Спортског савеза Косова и Метохије Горана Ковача и
генералног секретара Спортског савеза Војводине Младена Стојшина. Споразуме
су потписали председници клубова, Игор Уљаревић испред клуба из Косовске
Митровице и Душко Сердар испред клуба из Маглића. Н акон
потписивања
споразума, присутни су се упутили на свечано отварање Видовданског турнира у
Маглићу, који је организован у окиру Видовданских свечаности 2019. године. На
турниру је учествовало више од 600 малишана из читаве Србије, међу којима су
биле и две екипе ФК „Рудар“. Турнир је званично отворио прослављени српски
репрезентативац Милош Красић.

КАМП ПЕРСПЕКТИВНИХ СПОРТИСТА КБСВ
У времену од 09 – 12. августа, у кампу су присуствовали Кик боксери из
војвођанских клубова, као и гости из Мађарске и Црне Горе, што даје нашем
Кампу међународну димензију. Камп сваке године има све већи број учесника и
места се морају раније резервисати. Ове године је окупљен рекордни број
учесника, тачније око 100 такмичара са својим тренерима из 15 клубова са
територије Војводине из Новог Сада, Куле, Руме, 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, и боравак у природи на обали Тисе.
Смештај је у обезбеђеним шаторима, а исхрана се припрема у оквиру кампа.
Развијајући еколошку свести социјализацију, учесницису 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
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једнак за све и такмичари сами брину о чистоћи кампа (радећи редарство), као и
свог шатора и свог прибора за јело.
Време проведено у Кампу је испланирано кроз 3 тренинга дневно, одласке
на базен, организовано учешће на такмичењима и културним манифестацијама у
Кањижи,одласка у спортско рекреативни центар „Бања“(затворени базени),
туристичку вожњу чамцем…
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 учинилису да овај камп сигурно постане значајна
прекретница у бављењу борилачким спортовима. Едукативна основа Кампа је
подигнута предавањем основа суђења и спортских правила коју је одржала
Јелена Кубурић, правник и једна од водећих судија Кик бокс савеза Србије.
Ове године учесници Кампа су узели учешће на традиционалном 38.
Кањишком фестивалу трчања и пливања. Направљене су две екипе за групни
маратон (6 такмичара трче једну деоницу маратона од 21 км.), и од 5 пријављених
екипа, наши кик боксери су заузели прво и друго место.
Комплетне трошкове учешћа у Кампу перспективних спортиста сноси Кик
бокс савез Војводине уз подршку Покрајинског секретаријата за спорт и омладину.
Камп је посетио 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.

ИН МЕМОРИАМ Бранислав Лончар (1937 – 2019)
Бранислав Лончар, дугогодишњи репрезентативац и селектор стрељачке
репрезентације Југославије, преминуо је после дуге болести у 82. години у Новом
Саду. Лончар је рођен 19. новембра 1937. године у Карађорђеву у општини Бачка
Паланка, а од 1961. живео је у Новом Саду. Стрељаштвом је почео да се бави са
11 година.
За национални тим Југославије дебитовао је 1954, а као такмичар освојио је
пет медаља на светским првенствима, 11 на шампионатима Европе, три на
Медитеранским играма и 27 на првенствима Балкана, што у појединачној што у
екипној конкуренцији. Првак Југославије био је 15 пута. Међу највећим спортским
успесима Бранислава Лончара је титула првака Европе у гађању
малокалибарском пушком из лежећег става у Букурешту 1965. године. У истој
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дисциплини екипу Југославије је предводио ка титули шампиона Старог
континента и и светском рекорду. Лончар се са првенства у Букурешту вратио са
шест одличја, јер је био члан тима Југославије пушком који је, уз злато, освојио и
два сребра и две бронзе у екипној конкуренцији.
У изборима „Спорта“, „Политике“ и „Спортских новости“ Лончар је
проглашен за најбољег спортисту Југославије 1965. године.
У ризници има и сребрну медаљу у јуниорској конкуренцији у троставу (3
пута 30 метака) на Светском првенству у Москви 1958, као и сениорску бронзу на
Европском првенству у Ослу 1963. (гађање МК пушком из клечећег става).
Учествовао је на Олимпијским играма у Риму и Мексико Ситију 1968.
Велики допринос развоју српског и југословенског стрељаштва Бранислав
Лончар је дао као тренер СД Нови Сад 1790 и селектор националног тима. Био је
учитељ многих освајача олимпијских, светских и европских медаља.
Као селектор, репрезентацију Југославије је са великим успехом водио дуже
од једне деценије и то у време када су наши стрелци почели да освајају
олимпијска одличја . Лончар је био селектор Југославије на Олимпијским играма у
Сеулу 1988, Барселони 1992, Атланти 1996. и Сиднеју 2000.
У том периоду југословенски стрелци су освојили три златне, две сребрне и
четири бронзане олимпијске медаље, уз велики број одличја на светским и
европским шампионатима. Носилац је националног спортског признања и
добитник бројних друштвених и спортских награда.
Обављао је и низ друштвених функција у спорту. Између осталог био је и
генерални секретар Спортског савеза Војводине.

СПОРТСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ НА ЛОРИСТ-У
У оквиру Међународног сајма ЛОРИСТ и ове године се представио
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 3. до 6. октобра 2019. године,
посетиоци су могли присуствовати богатом програму. Највећу посећеност су
имали програми „Дан са шампионима“ 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.
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"ЖЕНЕ У СПОРТУ" ТЕМА КОЈА ЈЕ ОБЕЛЕЖИЛА ДРУГИ ДАН ЛОРИСТ-А
Дискусија посвећена постојању дискриминације жена, препрекама и
потешкоћама са којим се жене суочавају на путу до спортских успеха, обележила
је други дан Лорист-а. Председница скупштинског Одбора за спорт и омладину
Стојанка Лекић одржала је сјајно предавање на тему "Жене у спорту" које је за
циљ имало да се скрене пажња на присутност дискриминације жена у спорту, да
се о томе прича и да се подигне свест људи о потреби да сви заједно утичемо на
родну равноправност и оснаживање жена и девојака у спорту.
УЧЕШЋЕ ССВ НА СЕМИНАРУ "УЗ СПОРТ РАСТИМО ЗДРАВО"
У Центру за привредно-технолоски развој Војводине на Андревљу у
организацији Покрајинског завода за спорт и медицину спорта одржан стручни
семинар "УЗ СПОРТ РАСТИМО ЗДРАВО". Тема семинара била је проблематика
везана за здравствено стање деце и омладине на територији АПВ, стање њихових
моторичких и функционалних способности, однос између детета, родитеља и
тренера, као и сам систем школског спорта у нашем образовном систему. Ове
веома актуелне теме привукле су велику пажњу колега из образовних институција,
посебно педагога физичког васпитања, локалних саоуправа, школских спортских
савеза, и осталих гостију који су желели нешто ново да сазнају и прецизније се
упознају са системом.
Директор Завода др Данијел Жупић уз речи добродошлице присутне је
упознао са значајним послом који је тим Завода урадио у претходном периоду, као
и плановима који су пред нама. Предавачи на семинару били су наше цењене
колеге прим. др Биљана Савић, др Бранислав Страјнић, психолог Снежана
Вујановић. Бранко Ђукић, Горан Гламочић и генерални секретар Савеза за
школски спорт Војводине Јасна Ђукић
СПОРТСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ НА 8. МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ „Сајам спорта
спаја све(т)“ У БЕОГРАДУ
Министар омладине и спорта у Влади Р. Србије Вања Удовичић је свечано
отворио 8. међународни сајам спорта који се одржао од 22. до 24. новембра. На
свечаности отварања посетиоцима и званицама су се обратили испред
организатора председник Спортског савеза Србије Давор Штефанек, као и
председник ОКС-а Божидар Маљковић. Као и претходних година, Спортски савез
Војводине заједно са својим партнерима Покрајинским секретаријатом за спорт и
омладину и Покрајинским заводом за спорт и медицину спорта представиће своје
активности спортској јавности Србије. Сајам представља сјајну прилику да се
млади упознају са многим спортовима, као и за успостављање нових пословних
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видова сарадње, а све у циљу унапређења спорта у Србији.
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 22. новембра 2019. 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
Током 2019.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
ПРВИ ВЕК ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ
Фудбалски савез Војводине, свечаном Академијом одржаној у конгресној сали
Местер центра Новосадског сајма у Новом Саду, обележио је пун век од
оснивања. Домаћин свечаности председник ФСВ Драган Симовић на почетку је
поздравио све еминентне госте и захвалио се за неизмерну подршку коју ФСВ
има, након чега је представио најзначајније резултате које је најмасовнији
покрајински савез постигао. Затим су уручене плакете ФС Војводине појединцима
и клубовима који су својим радом обележили 100 година савеза. Испред Спортског
савеза Војводине свечаној академији је присуствовао председник Слободан
Бошкан и генерални секретар Младен Стојшин, који су домаћинима, председнику
ФСВ Драгану Симовићу и генералном секретару Миодрагу Цвијићу честитали

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СПОРТСКОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ
јубилеј и пожелели пуно успеха у будућности.

5. НАГРАДА ЈОВАН МИКИЋ СПАРТАК
Награда са најдужом традицијом у области спорта у Војводина „Јован Микић
Спартак” коју додељује Спортски савез Војводине, по 52. пут додељена је
најбољима у 2019. Години у Културној станици „Еђшег“ у Новом Саду. Награда
која носи име славног спортисте додељује се од 1967. године запостигнуте
врхунске резултате, допринос афирмацији и развоју спорта на териоторији АП
Војводине.
У име Покрајинског секретаријата за спорт и омладину – покровитеља награде
Спартак, честитке је награђенима упутио и покрајински секретар Владимир Батез.
Врхунским спортистима, тренерима, спортским радницима и судијама признања су
уручили покрајински секретар за спорт и омладину Владимир Батез и председник
Спортског савеза Војводине Слободан Бошкан.
Спартакова награда за спортисту 2019. уручена је репрезентативцу у кајаку
Страхињи Стефановићу, потом најбољем спортисти са инвалидитетом Дејану
Јокићу, стрелцу из Шида.
У категорији тренера уручена су два признања, које су добили Владимир
Јовичић тренер Џудо и самбо клуба „Славија“ из Новог Сада и Златко Кеслер
тренер стонотениске репрезентације Србије за особе са инвалидитетом из
новасадког СПИН-а.
У категорији спортске судије добитница овог признања је карате судија
Анђелка Шавија, а ово врхунско признање у категорији спорстског радника је
добио Симо Салапура из Зрењанина.
У категорији спортских организација награда је додељена стонотениском
клубу Нови Сад. Добитник Спартакове награде у категорији спонзори донатори је
ДОО „Промонт група“.
Спартакова награда за животно дело, која се додељује заслужним бившим
спортистима за укупан допринос у области спорта, уручена је истакнутом бившем
стрелцу др Иди Кабок.

Нови Сад,фебруар 2020.

