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 Органи и комисије 

СТСВ 

Редовне активности 

СТСВ 

Остале активности 

Септембар 

2019 

Организација Изборне 

скуштине СТСВ – 

избор Председника 

Скупштине;  

Расподела лоптица 

клубовима СТСВ;  

Припрема почетка 

такмичарске сезоне 

2019/20;  

Руковођење 

такмичењима у свим 

лигама надлежности 

СТСВ;  

Организација Општинског школског првенства у 

Новом Саду;  

Октобар  

2019 

Састанак у Покрајинском 

секретаријату за спорт и 

омладину АПВ; 

Руковођење 

такмичењима у свим 

лигама надлежности 

СТСВ; 

Организација школског првенства Јужно – бачког округа 

у Новом Саду; 

 

Новембар  

2019 

Друго рочиште у Првом 

основом суду у 

Београду; Стручна 

комисија предложила 

списак младих 

такмичара за викенд 

припреме у Чоки;  

Руковођење такмичењима 
у свим лигама 
надлежности СТСВ;  
Припрема 22. 
Новогодишњег турнира;  

Обилазак клубова СТСВ;  
Набавка стонотениских столова за салу на СПЕНС-у; 

Децембар 

2019 

Судијска комиисја 

одржала испит за 

лиценцирање судија 

СТСВ;  

Реализација викенд 

припрема у Чоки;  

 

Реализација 22. 

Новогодишњег турнира;  

Припреме извештаја са  

22. Новогодишњег 

турнира према 

Покрајинском 

секретаријату за спорт; 

Руковођење 

такмичењима у свим 

лигама надлежности 

СТСВ; 

Сарадња са Факулетом за спорт и физичко 

васпитање – предавања студентима о стоном 

тенису;  

 



 
Јануар 2020 Стручна комисја СТСВ 

направила предлог 
стипендиста СТСВ за 2020;  
 

Руковођење такмичењима 

у свим лигама 

надлежности СТСВ; 

Појединачно првенство 

Војводине за млађе кадете, 

млађе кадеткиње, јуниоре 

и јуниорке;  

Извештаји о утрошку 

буџетских средстава; 

Сарадња са Факулетом за спорт и физичко 

васпитање – предавања студентима о стоном 

тенису;  

 

Фебруар 

2020 

Потписивање уговора 

о финансирању од 

стране Покрајинског 

секретаријата; 

Руковођење такмичењима 

у свим лигама 

надлежности СТСВ; 
Појединачно првенство 
Војводине за кадете, 
кадеткиње, сениоре и 
сениорке у Новом Саду;  

Уручивање захвалница Жолт Петеу и Димитрију Левајцу 

након пласмана на ОИ у Токију;  

 

Март 

2020 

Састанак у Покрајинском 
секреатријату за спорт 
поводом помоћи 
учесницима ОИ у Токију;  

Руковођење такмичењима 

у свим лигама 

надлежности СТСВ до 

увођења ванредне 

ситуације; 

 

Пријављивање кандидата за полагање за 

међународног судију;  

Април 

2020 

 Достављање извештаја 

на захтев Покрајинског 

секретаријата о 

такмичарима који 

немају могућности да 

се врате у Србију;  

 

Мај 

2020 

 Достављање извештаја 

на захтев Покрајинског 

секретаријата о броју 

запослених у клубовима 

члановима СТСВ; 

 

Јун 2020 Присуство састанку 
Покрајинског секретаријата 
за спорт; 

Наставак Друге лиге 

север за мушкарце и 

жене; 

Присуство завршном турниру Супер лиге Србије за 

мушкарце и жене у Београду; 

Испит за стицање звања међународног судије – троје 

кандидата из СТСВ положило;  



Јул 2020 Потписивање анекса 

уговора са Покрајинским 

секретаријатом за 

омладину и спорт;  

Регистрација клубова и 

такмичара са територије 

СТСВ;  

Потписивање уговора за 

РЕСТЛИНС;   

Помоћ клубовима приликом попуњавања формулара за 

регистрацију;  

Август 

2020 

Иницијатива за одржавање 

серије  турнира „Трофеј 

великана“, састанак са 

клубовим учесницима; 

Припрема новог 

софтвера за вођење лига;  

Ажурирање базе на сајту 

СТСВ;  

Обилазак клубова СТСВ; 

Септембар  

2020 

Стручна комисија 

сачинила списак такмичара 

који учествују на 

припремама СТСВ у Ади;  

Одржана два турнира у 

серији „Трофеј великана“ 

меморијални турнири 

„Кукин Дејан“ у Новом 

Саду и „Пете Ласло“ у 

Темерину;  

Меморијални турнир за 

жене „Илона Кираљ“ у 

Чоки;  

Помоћ при организацији Покрајинког првенства у стоном 

тенису за особе са инвалидитетом у Новом Саду;  

Октобар 

2020 

Викенд припреме младих 

такмичара у Ади;  

Руковођење такмичењима 

у свим лигама 

надлежности СТСВ; 

Трећи турнир у серији 

„Трофеј великана“ 

меморијал „Габоров 

Радослав“ у Зрењанину; 

Екипно првенство АПВ 

2020/21 за јуниоре и 

јуниорке одржано у 

Челареву; 

Пријављавивање кандидата за сручно оспособљавање 

тренера у Покрајинском заводу за спорт и медицину 

спорта;  

Новембар  

2020 

Треће рочиште поводом 

судског спора у Београду;  

Потписивање уговора са 

стипендистима СТСВ;  

Састанак са Покрајинским 

секретаром за спорт и 

омладину;  

Екипно првенство АПВ 

2020/21 за кадете и 

кадеткиње одржано у 

Челареву; 

Припрема 23. 

Новогодишњег турнира  

 

Набавка лоптица за потребе клубова са територије АПВ, 

награда за Покрајинска првенства као и Новогодишњи 

турнир;  



Децембар  

2020 

Потписивање уговора о 

наставку сарадње са 

Покрајинским заводом за 

спорт и медицину спорта 

(стручно оспособљавање 

тренера);  

Реализација 23. 

Новогодишњег ГЕВО 

турнира; Извештаји о 

реализацији програма; 

Набавка опреме за пренос стонотениских такмичења; 

Расподела лоптица клубовима СТСВ;  



 


