
ЗАПИСНИК 

 

Са Изборне седнице Скупштине СТСВ одржане дана 07.09.2019. године у Новом Саду са 

почетком у 17 часова, Медија центар ЈП СПЦ Војводина, Сутјеска 2.  

Скупштину СТСВ чини 69 чланова, а на седници је присуствовало 60 делегата са уредним 

овлашћењима, 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 сааставни део овог записника.  

 

Предложен је следећи: 

 

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са предходне седнице Скупштине  

2. Избор Председника Скупштине СТСВ  

3. Додела Пехара победницима лига у сезони 2018/19  

4. Лиге у ингеренцији СТСВ за сезону 2019/20  

- Пропозиције лига  

- Анекс пропозиција лига  

- Календар такмичења СТСВ  

5. Додела годишњих награда за рад са млађим категоријама  

6. Усвајање финансијског извештаја за 2018.годину  

7. Усвајање извештаја о раду у протеклом периоду  

8. Предлог СТК“Обилић – Алева“ Нови Кнежевац  

9. Разно  

- Расподела лоптица по клубовима  

 

Дневни ред једногласно усвојен. 

 

Тачка 1.  

Записник са предходне седнице Скупштине СТСВ усвојен је са 59 гласова ЗА и једним 

уздржаним. 

 

Тачка 2.  

Генерални секретар СТСВ Петровић Мирјана образложила је да је Председник Скупштине 

СТСВ Мирко Гавриловић поднео оставку. Услед тога расписани су избори за Председника 

Скупштине СТСВ. 



Прочитан је записник Изборне комисије у којем је констатовано да је једини кандидат за 

Председника Скупштине Ненад Ђукић из Кикинде којег је предложило 24 клуба. Кандидат 

је испунио све услове предвиђене Статутом и Пословником о раду Скупштине СТСВ.  

Потом се предложени кандидат обратио Скупштини СТСВ и изнео свој план рада.  

Након чега се прешло на гласање, кандидат Ненад Ђукић једногласно је изабаран за 

Председника Скупштине СТСВ. 

Тачка 3.  

Председник СТСВ Станић Милан доделио је пехаре победницима лига у ингеренцији 

СТСВ.  

Прва лига Србије за жене  – СТК “Униреа“ Уздин 

Друга лига север мушкарци – СТК „Челарево“ Челарево  

Друга лига север жене – СТК „Змајево“ Змајево  

Прва војвођанска лига – СТК „ Кањижа“ Кањижа  

Војвођанска лига за жене – СТК „Домбош“ Мали Иђош  

Друга војвођанска лига – СТК „Инђија“ Инђија  

Западно – бачка лига – СТК „Апатин“ Апатин  

Сремска лига – СТК „Подриње“ Мачванска Митровица  

Источно – бачка лига – СТК „Сента“Сента  

Тачка 4.  

 

Пропозиције лига СТСВ за сезону 2019/20 су једногласно усвојене.  

Руководилац такмичења СТСВ Бунчић Драган прочитао је предложени састав лига за сезону 

2019/20 који једногласно усвојен.  

Предложени календар такмичења за сезону 2019/20 је једногласно усвојен.  

Тачка 5.  

Добитник годишње награде за рад са млађим кадетима „Нађ Фриђеш“ је тренер СТК 

„Миленијум“ из Вршца, Бранислав Ђан којем је награду уручио Теодор Чичевски 

представник породице Фриђеш. 

Добитник годишње награде за рад са млађим кадеткињама „Илона Кираљ“ је тренер СТК 

„Домбош“ из Малог Иђоша, Терек Ђула којем је награду уручио Ласло Кормањош 

представник представник клуба СТК „Чока“. 

 

 



Тачка 6.  

Председник Надзорног одбора Катанић Арсеније известио је Скупштину да је Надзорни 

одбор прегледао потребну документацију и да нису уочене неправилности у раду СТСВ.  

Представник „Војводине 2011“ Владимир Шишка је имао замерке да би финансијски 

извештај требао бити детаљнији.  

Финансијски извештај СТСВ усвојен је са 53 гласа за и 7 уздржаних.  

Тачка 7.  

Председник СТСВ Станић Милан изнео је образложио је  извештај о раду СТСВ.  

Након дискусије у којој су учествовали Шишка Владимир, Цицмил Антоније и Вигњевић 

Драгослав, Катанић Арсеније је предложио да се да овлашћење новом председнику 

Скупштине СТСВ Ненаду Ђукићу да преговара и покуша да стабилизује односе измеђи СТСС 

и СТСВ што је једногласно усвојено. 

Затим се прешло на гласање и извештај о раду СТСВ је усвојен са 46 гласова ЗА, 11 

уздржаних и 3 гласа против. 

Тачка 8.  

Представник СТК „Обилић – Алева“ из Новог Кнежевца Драгослав Вигњевић образложио 

предлог за допуну дневног реда о проблемима са салом која је затворена од стране 

Државних органа.  

Након краће дискусије присутни су се изјаснили да решење свог проблема мора тражити у 

СТСС. 

Тачка 9.  

Клубовима су подељене тренинг и такмичарске лоптице.  

Скупштина је завршила са радом у 18.35 

Записничар        Председник Скупштине СТСВ  

 

_________________      ______________________ 

Петровић Мирјана       Ђукић Ненад  

 

  

 

 

 

 


