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

 
ОДРЖАНЕ 16. АПРИЛА 2019.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, Владимира Батеза-покрајинског секретара за спорт и омладину, Аранку Биндер-помоћницу 
покрајинског секретара за спорт и омладину, Марину Јовичић и Тамару Крковић испред Спортског савеза 
Србије,захвалио им се сто су се одазвали позиву да учествују у раду седнице. 
 
За седницу је предложен следећи : 

ДНЕВНИ РЕД 
 

1. Избор радних тела: 
 Радно председништво 
 Записничар  
 Верификациона комисија 

2. Извештај верификационе комисије, 
3. Разматрање и у свајање записника са редовне Скупштине ССВ одржане 15.11.2018.године, 
4. Разматрање и усвајање Извештаја о раду ССВ за 2018.годину, 
5. Разматрање и усвајање финансијскох пословања ССВ за 2018.годину, 
6. Разматрање у усвајање Извештаја Надзорног одбора ССВ за 2018.годину, 
7. Разматрање и усвајање предлога Плана рада ССВ за 2019.годину,  
8. Разматрање и усвајање финансијског пословања за 2019.годину, 
9. Одлука о усвајњу новог  Статута ССВ, 
10. 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: Јелена Бакић, испред Спортског савеза Општине Кикинда и Душан Милојковић, испред 
Војвођанског тениског савеза  и председавајући  Слободан Бошкан, 
записничар по службеној дужности Вера Вранеш, оперативни секретар  ССВ. 
Верификационе комисија: председник Александар Хићил-Савез хокеја на леду и клизања Војводине, Маја Оџић –
ССО Бела Црква и Мирјана Петровић-Стонотениски савез Војводине. 
Скупштина условно прихватила предлоге док Верификациона комисија не поднесе извештај. 
 
Док верификациона комисија проверава списак присутних делегата и достављене делегатсе листиће, 
преседавајући Скупштине Слободан Бошкан дао је реч Владимиру Батезу, покрајинском секретару за спорт и 
омладину да се обрати присутним делегатима и гостима.  
Владимир Батез поздварио је све присутне делегате и госте  Скупштине и пожелео им успешан рад у име 
Покрајинског секретаријата за спорт и омладину. 
У свом обраћању је истакао да су конкурси Покрајинског секретаријата за спорт и омладину расписани, да се 
грански савези могу обратити  Покрајинском секретаријату за спорт и омладину,  да све недоречено на 
састанцима који су били у предходном периоду отклоне, како би кренули у реализацију истих. 
Такође, истакао је да Јужни Банат и територијални савези који тој области припаду је неактиван у смислу сарадње 
са Покрајинским секретаријатом за спорт и омалдину, да је ово јединствена прилика да се председницима 
градова/општина  и члановима градских већа задужених за спорт територијалним савезима Јужног Баната 
пренесе порука да Покрајински секретаријат за спорт и омладину планира обилазак Јужног Баната са акцентом 
на конкурсе који се односе на обнову, реконструкције и опремања инфраструктуре од посебног интереса за 
локалне самоуправе. 



На крају свој обраћања, још једном је подсетио све присутне да је Покрајински секретаријат за спорт и омладину 
сервис свим гранским и територијалним савезима, да увек стоје на располагању  и само заједничким радом може 
се унапредити наш спорт. 

 
АД 2. 

Председник верификацине комисије Александар Хићил је обавестио Скупштину да од 109 чланова ССВ који имају 
право гласа ( 64 гранска, 45 општинска/градска савеза),  заседању присуствује укупно 73 делегата (47 гранских, 
26 општинских/градских). Скупштини присуствује и делегат Риболовачког савеза Војводине, који је  придружени 
члан ССВ и нема право гласа. 
Закључак Верификационе комисије: 
Из напред наведеног, Скупштини присуствује  73 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. 
Отварајући ову тачку дневног реда, председник Савеза Слободан Бошкан констатовао да су сви делегати добили 
записник са предходне Скупштине одржане 15.11.2018.године у материјалу за ову Седницу у електронској 
форми, и да га у том облику даје на дискусију. 
Примедбе и дискусије: Нема 
Једногласно се усваја записник са редовне Скупштине Спортског савеза Војводине одржане 15. 11. 2018. године,  
Прилог: Записник са редовне Скупштине Спортског савеза Војводине одржане 15.11. 2018. године 
 

АД 4. 
Председник Савеза Слобода Бошкан је отворио дискусију по овој тачки дневног реда 
Примедбе и дискусија: НЕМА 

Једногласно се усваја Извештаја о раду ССВ за 2018.годину  

Прилог: Извештаја о раду ССВ за 2018.годину. 
АД 5. 

 
Председник Савеза Слобода Бошкан је отворио дискусију по овој тачки дневног реда 
Примедбе и дискусија: НЕМА 

Једногласно се усваја финансијско пословање ССВ за 2018.годину. 
Прилог: финансијско пословања ССВ за 2018.годину. 
 

АД 6. 
Председник Савеза Слобода Бошкан је отворио дискусију по овој тачки дневног реда 
Примедбе и дискусија: НЕМА 

Једногласно се усваја Извештај Надзорног одбора ССВ за 2018.годину- 
Прилог: Извештај Надзорног одбора ССВ за 2018.годину. 
 

АД 7. 
 
Председник Савеза Слобода Бошкан је отворио дискусију по овој тачки дневног реда 
Примедбе и дискусија: НЕМА.  
Једногласно се усваја предлог Плана рада ССВ за 2019.годину 

Прилог: предлог Плана рада ССВ за 2019.годину 
 

АД 8. 
 

Председник Савеза Слобода Бошкан је отворио дискусију по овој тачки дневног реда 
Примедбе и дискусија: 



Страхиња Тепавчевић делегат Карате савеза Војводине је предложио да се терминолошки измени реч  
пословања у реч плана, што је и усвојено. 
Једногласно се усваја финансијски план за 2019.годину 
Прилог: Предлог финансијског плана за 2019.годину 

 
АД 9. 

 
Током јавне расправе сви делегати су били у могућности да виде да се у предлогу Статуту ССВ мења 18 тачака и 
да су током трајање јавне расправе могли да упуте своје сугестије и амандмане на исте. Што се тиче процедура 
било је лакше усвајати форму  целог  Статута, него усвајати измене и допуне истог.  Такође,  делегати Скупштине 
на треба да донесу одлуку о његовом усвајању, навео је председник Савеза Слобдан Бошкан.  
Предлога и Дискусије по овој тачки дневног реда није било. 
Примедбе и дискусија: НЕМА.  
Једногласно се доноси Одлука о усвајању новог Статута ССВ. 
Прилог: Одлука о усвајању новог Статута ССВ и предлог Статута ССВ 
 

АД 10. 
 

Председник Савеза Слобода Бошкан је отворио дискусију по овој тачки дневног реда. 
За реч се јавио Предраг Перовић делегат Спортског савеза општине Ковачића. У свом обраћању је предложио да 
први наредни обилазак Спортског савеза Војводине и Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, буде 
општина Ковачица. Помоћ је потребна у давању смерница за даљи рад ССО Ковачица који треба да буду 
конкретне, јер је свима познато да су неки људи из оптине задужени да финансије, други су задужени за школски 
спорт,  а остале спортове (31) води ССО Ковачица, помоћ при едукацији лица који раде у Савезу да на што лакши 
начин  аплицирају за средства из буџета. 
Слободан Бошкан се захвалио на позиву и у договору са генералним секретаром заказати састанак у што краћем 
року. 
 
На крају рада Скупштине, председник Слободан Бошкан, захвалио се свим присутним што су учествовали у раду 
редовне Скупштине Спортског савеза Војводине. 

 
Рад Скупштине је завршен у 12:40 часова 
                                                                
             Записничар                                                                                                Председавајући 
            Вера Вранеш                                                                                              Слободан Бошкан  
     


