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 Органи и комисије 
СТСВ 

Редовне активности 
СТСВ 

Остале активности 

Април 2021 Организација припрема и 
тестирања перспективних 
стонотенисера у Ади 09-
11.04.2022; Састанак 
Стручне комисије СТСВ; 

Руковођење у свим 
лигама у надлежности 
СТСВ; 

Обилазак клубова; 

Мај 2021 Припрема конкурсне 
документације за редован 
и посебан програм према 
Покрајинском 
секретаријату за спорт и 
омладину за 2022; 
Припреме перспективних 
спортиста у Ади 03-
05.05.2022; Седница ИО 
СТСВ; 
 
 
 
 
 

Руковођење у свим 
лигама у надлежности 
СТСВ; Потписивање 
уговора о стипендирању 
перспективних 
спортиста; 

Дистрибуција и анализа резултата тестирања спортиста 
клубовима одржаног у Ади; 
Организација турнира Банатске лиге у Локвама; 

Јун 2021 Регистрација спортиста 
и клубва са територије 
АПВ; Присуство 
састанку Покрајинског 
секретаријата за спорт; 

Сређивање архивске 
грађе СТСВ; 

Упис полазника стручног оспосбљавања тренера по 
конкурсу Покрајинског завода за спорт и медицину 
спорта; 

Јул 2021 Регистрација спортиста и 
клубова са територије 
АПВ; 

Припреме за одлазак 
селекције СТСВ за 
Опатију (превоз, опрема, 
осигурање, 
документација);  

Припремни састанци за одржавање „Трофеја 
великана“ у мушкој конкуренцији и Меморијалног 
турнира „Илона Кираљ“ у Чоки; 



Август 2021 Селекција СТСВ 
отпутовала на припреме у 
Опатију; 

Одржан први турнир из 
серије турнира „Трофеј 
великан“ Габоров 
Радослав у Зрењанину; 
Додељене годишње 
награде за рад са млађим 
кадетима; 
Одржан други турнир из 
серије тирнира „Трофеј 
великана“ Пете Ласло у 
Темерину; 

Припрема софтвера за вођење лигашких 
такмичења; Формирање лига СТСВ; Израда 
календара такмичења СТСВ;  

Септемабр 
2021 

Уручени пехари 
победницима лига под 
ингеренцијом СТСВ за 
сезону 2020/21; 

Одржан трећи турнир из 
серије припремних 
турнира „Трофеј 
великана“ меморијал 
„Дејан Кукин“ у Новом 
Саду; Одржан 
меморијални турнир 
„Илона Кираљ“ у Чоки у 
женској конкуренцији; 

Организација бодовног турнира Меморијал „Сабо 
Иштван“ у Чоки; 

Октобар 
2021 

Потписивање уговора за 
Новогодишњи турнир; 

Припреме и тестирање 
младих такмичара СТСВ 
у Кањижи и Ади; 
Одржан меморијални 
турнир у конкуренцији 
ветерана „Александар 
Бата Грујић“ 

Почетак лигашких такмичења под ингеренцијом 
СТСВ; Објављивање пропозиција за Новогодишњи 
турнир; Обилазак клубова; Сарадња са савезом за 
школски спорт Новог Сада приликом 
организовања општинског првенства за основне и 
средње пколе; 

Новембар 
2021 

Набавка поклон пакета за 
Новогодишњи турнир; 
Електронска седница ИО 
СТСВ; 

Екипно првенство 
Војводине за кадете и 
кадеткиње у Новој 
Црњи; 
Екипно првенство 
Војводине за млађе 
кадете, млађе кадеткиње 
као и јуниоре и јуниорке 
у Челареву; Руковођење 
у свим лигама у 
надлежности СТСВ; 

Набавка лоптица и опреме за потребе 
Новогодишњег турнира; Обилазак клубова; 
Сарадња са савезом за школски спорт Новог Сада 
приликом организовања окружног првенства за 
основне и средње пколе; 



Децембар 
2021 

Потписивање уговора о 
продужетку сарадње са 
покрајинским заводом за 
спорт и медицину спорта; 

Реализација 24. 
Новогодишњег Гево 
турнира; Извештаји о 
реализацији програма 
према покрајинском 
секретаријату; 
Руковођење у свим 
лигама у надлежности 
СТСВ; 

Присуство додели годишњих награда за 
најуспешније спортиста; 

Јануар 2022 Стручна комисија СТСВ 
направила предлог листе 
стипендиста и 
стипендираног тренера 
СТСВ за 2022; 
Електронска седница ИО 
СТСВ; 

Руковођење у свим 
лигама у надлежности 
СТСВ; 

Набавка робних награда за појединачна 
Покрајинска првенства; 

Фебруар 
2022 

Потписивање уговора о 
финансирању редовног 
програма од стране 
Покрајинског секретарија 
за спорт и омладину; 

Руковођење у свим 
лигама у надлежности 
СТСВ; Организација 
појединачног 
покрајинског првенства 
за све узрасне категорије 
у Беочину; 

 

Март 2022 Потписивање уговора о 
сарадњи са Савезом за 
школски спорт 
Војводине; 

Руковођење у свим 
лигама у надлежности 
СТСВ; Присуство 
семинару „Пут до 
медаља“ и уручивање 
стечених диплома 
тренерима који су 
стручно оспособљавање 
обавио у Покрајинском 
заводу; 

Састанци поводом организација 9. СОШОВ у 
Зрењанину; 

Април 2022 Састанци координатора 9. 
СОШОВ; Електронска 
седница ИО СТСВ; 

Припреме младих 
спортиста у Кањижи; 
Руковођење у свим 
лигама у надлежности 
СТСВ; 

Успостављање сарадње са Стонотениским савезом 
Републике Српске у виду заједничких припрема и 
организације такмичења; 



Maj 2022 Стручна комисија 
сачинила је списак 
такмичара који учествују 
на припремама у 
Опатији; Потписивање 
уговора о стипендирању 
спортиста и 
стипендираног тренера; 

Техничка организација 
такмичења у стоном 
тенису 9.СОШОВ у 
Зрењанину; Руковођење 
у свим лигама у 
надлежности СТСВ; 

Пријављивање канддата за полагањ испита за 
стицање звања међународног судије (12 кандидата 
из АПВ); 

Јун 2022 Одлазак селекције СТСВ 
на припреме у Опатију; 

Припрема конкурсне 
документације за 
редован и посебне 
програм према 
Покрајинском 
секретаријату за спорт и 
омладину за 2023; 

 

Јул 2022 Одлазак селекције СТСВ 
на припреме у Требиње; 

Регистрација клубова и 
спортиста са територије 
АПВ; 

Састанци поводом организације серије турнира 
„Трофеј великана 2022“; 

Август 2022 Присуство прослави 
јубилеја СТК „Челарево“; 
Припреме младих 
такмичара СТСВ у Ади; 

Завршетак регистације 
клубова и спортиста са 
територије АПВ, 
састанак регистрационе 
комисије СТСС; 

Одржан први турнир из серије „Трофеј великана 
2022“ у Зрењанину у појединачној конкуренцији; 


