
Записник 

Са редовне седнице Скупштине СТСВ одржане дана 10.09.2018. године у Новом Саду, 

Масарикова 25 са почетком у 18 часова. 

Скупштину СТСВ чини 66 чланова, а на седници је присуствовало 47 делегата са уредним 

олашћењима, те је тако испуњен услов већине (кворум) за легитимно доношење одлука. 

Записник са именима делегата и називе чланова Скупштине који су представљали на 

седници је саставни део овог записника.  

Предложен је следећи: 

 

Дневни ред: 

 

1. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине СТСВ 

2. Додела годишње награде СТСВ „Нађ Фриђеш“ најуспешнијем тренеру у 

раду са кадетима – добитник Орос Андраш  

3. Измене и допуне Статута СТСВ  

4. Припрема за такмичарску сезону 2018/19  

- Усвајање пропозиција лигашких такмичења у ингеренцији СТСВ 

- Усвајање календара такмичења СТСВ 

- Састав лига у ингеренцији СТСВ  

- Предлог о спајању прве и друге Војвођанске лиге за сезону 2019/20 

- Информација о делегатима на лигашким такмичењима у ингеренцији 

СТСВ 

5. Додела пехара победницима лига у сезони 2017/18 

6. Разно: 

- Подела лоптица клубовима 

 

Дневни ред једногласно усвојен. 

 

Тачка 1. 

Записник са претходне седнице Скупштине СТСВ је једногласо усвојен. 

Тачка 2. 

Годишњу награду СТСВ „Нађ Фриђеш“ испред породице Нађ доделио је Теодор Чичевски 

Орос Андрашу тренеру СТК „Темерин“ из Темерина. 



 

 

Тачка 3. 

Председник СТСВ Станић Милан изнео је сугестије спортског инспектора у вези Статута 

СТСВ. 

Члан 30. брише се став 3. (манадат....) 

Члан 34. став 1: додаје се алинеја 3 која гласи :финансијске извештаје СТСВ и прихвата 

ревизорске извештаје. 

Члан 38. став 1: брише се алинеја 5 (усваја финансијске извештаје) 

Предложене измене Сатута СТСВ су једногласно усвојене. 

Тачка 4. 

На предлог Пољак Шандора члан 25. Пропозиција лигашких такмичења у ингеренцији 

СТСВ је измењен једногласно и сада гласи „Екипа која победи добија 2 бода. Поражена 

екипа добија 1 бод. Екипа која утакмицу изгуби службеним резултатом не додељује се 

бод тј. добија 0 бодова“. Иста измена направљена је у члану 8. Анекса пропозиција 

лигашких такмичења за сезону 2018/19. 

Календар такмичења СТСВ је једногласно усвојен. 

Предложен је састав лига са екипама СТК „Панчево“ из Панчева и СТК „Јединство“ из 

Качарева. Поменуте екише жребане су у истом рангу такмичења као што су имале 

претходне сезоне у региону Београд.  

Донета је одлука да се Прва Војвођанска и Друга Војвођанска лига изједначе по рангу а да 

се екипе поделе у две групе по географском принципу. Правилник о попунама лига ће 

бити донешен у току ове сезоне.  

На предлог ИО СТСВ Скупштина СТСВ једногласно је усвојила предлог да се од сезоне 

2018/19 уведе функција делегата на лигашким такмичењима СТСВ који би контролисли 

регуларност такмичења.  

Делегати на лигашким такмичењима СТСВ за сезону 2018/19 су: Панић Зоран (Кикинда), 

Кулишић Славољуб (Нови Сад), Нићетин Душко (Зрењанин), Кресовић Душан (Суботица), 

Главашки Милутин (Бечеј). 

Предлог делегата Скупштине СТСВ је да се на наредној седници Скупштине СТСС покрене 

иницијатива за увођење делегата и на лигашким утакмицама под ингеренцијом СТСС. 



Предлог делегата Скупштине СТСВ је да се након одлуке ИО СТСС да се од сезоне 2018/19 

Прва лига Србије дели на Прву лигу Војводине и Прву лигу коју би играли клубови из 

Региона Београда и Ниша да се попуна Супер лиге врши на основу баража између прве 

две екипе из обе лиге. 

Тачка 5. 

 

Додељени су пехари победницима лига за сезону 2017/18 у ингеренцији СТСВ. 

Тачка 6. 

Клубови су преузели тренинг и такмичарске лоптице. Расподела лоптица је извршена на 

основу броја екипа и учешћу у лигама. 

 

Скупштина је завршила са радом у 18.30 

 

Записничар        Председник Скупштине СТСВ  

 

____________________     ___________________________ 

Петровић Мирјана       Гавриловић Мирко  

  

 


