
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ССШ ЗА 2013. ГОДИНИ

1. РАД СКУПШТИНЕ САВЕЗА

У 2013. Години одржане су две седнице Скупштине Спортског савеза Шабац . 

20.03. Одржана је редовна седница Спортског савеза Шабац. У раду седнице је учествовао
51 делегат од 65 колико је бројао скупштински сазив. Скупштина је реализована у два 
дела, радни и свечани. Седници су као гости присуствовали представници Градске управе 
Шабац и Потпредседник скупштине Спортског савеза Србије г-дин Жељко Трајковић.      
У свечаном делу уручена су признања најуспешнијим у области спорта и физичке културе
на територији града Шапца за 2012. годину, у седам категорија:

 за најуспешнији спортски колектив проглашен је Омладинско кошаркашки клуб 
„Шабац“

 за најуспешнијег спортисту проглашени је Александар Алексић  Кајак клуб „Зорка-
Колор“

 за најуспешнију спортисткињу проглашена је Драгана Гладовић ТК »Летњиковац«
 за најуспешнијег младог спортисту проглашени су Александар Грновић  АШК
 за најуспешнију младу спортисткињу проглашена је Олга Степановић ОКК „Шабац“
 за најуспешнијег тренера проглашен је Горан Петровић ТК „Летњиковац“
 за најуспешнијег спортског радника проглашен је Владица Спасојевић Спортски 

директор Рукометне репрезентације Србије

Постхумно плакете су додељене Бранку Шашићу, Првославу Чубраку, Јовану Михајлову, 
Драгославу Мањенчићу и Ђорђу Чолићу а овом приликом додељена је и двадесетосам 
посебних признања спортским колективима, школама, сеоским месним заједницама и 
појединцима за резултате остварене у 2012. години.

Ово је био тридесеттрећи избор најуспешнијим у области спорта и физичке културе у 
организацији Спортског савеза Шабац.

21.07.2013. Одржана је изборна Скупштина Савеза. У наредно мандатном периоду 2013.-
2017. у раду Скупштине учествоваће 64 делегата, делегираних од стране чланова савеза. У
ради на изборној седници учествовало је 44 делегата који  изабрали Председника Савеза, 
као и све друге органе Савеза.

2. РАД УПРАВНОГ ОДБОРА

У 2013. години Управни одбор Савеза одржао је шест седница. На поменутим седницама 
УО  разматране су  теме значајне за рад ССШ и донет је одређен број одлука и закључака. 
Наводимо неке од њих:



 Донета је одлука да се у чланство ССШ приме: Стонотениски клуб „Партизан“, 
Рвачки клуб „Младост“, Стонотениски клуб „Лав“, Аикидо клуб „Шон“, Карате 
клуб „Шабац“, Аикидо друштво „Бушидо“, Женски рукометни клуб „Мачва“, Клуб
за борилачке спортове и рекреацију „Соко“, Омладинско кошаркашки клуб 
„Летњиковац 015“, Гимнастички клуб „Ками“, Кошаркашки клуб „Микс“, 
Спортског удружења „Шабачки соко“, Одбојкашког клуба „Мачва“, Одбојкашког 
клуба  „БМР Петловача 1947“ ,  Клуба даљинског-маратонског пливања „Трка 
мира“ и Шаховског клуба „Чивија“ ;

 Донете су одлуке о избору најуспешнијих у области спорта и физичке културе за 
2012. годину;

 Донета је  одлуке о датуму одржавања изборне седнице;
 Донета је одлука о формирању Комисије за такмичарски спорт и Комисије за 

школски спорт;
 Усвојен је извештај о раду ССШ за 2012. годину, који је УО поднео Ген. секретар 

ССШ, као и извештај Надзорног одбора за исти период;
 Усвојен је Програм рада за 2013. годину;
 Донета је одлука о изменама и допунама Правилника о спортским наградама;
 Усвојени су Правилнк о организацији и систематизацији послова у стручној 

служби ССШ и Правилник о раду стручне службе ССШ;
 Донета је одлука о промени висине чланарине за вођење рачуноводствено 

књиговодствених послова.

3. РАД НАДЗОРНОГ ОДБОРА

У 2013. Години одржана је једна седница Надзорног одбора на којој је извршен увид у 
матерјално финансијско пословање Савеза у 2012. години.

4. РАД КАНЦЕЛАРИЈЕ

Канцеларија ССШ у 2013. години, водила је рачуноводствено књиговодствене послове за 
тридесет спортских организација, пружала све врсте правно-административне помоћи 
члановима Савеза, организовала школска такмичења и учествовала у реализацији 
пројеката који имају за циљ попоуларизацију спорта.

У току 2013. Савез је организовао следећа такмичења и манифестације:

03,04. и 05.01. Одржано је Отворено првенство града у стоном тенису „ШАБАЦ ОПЕН 
2013.“.  Организатор овог такмичења била је ОШ „Николај Велимировић“, а Савез је 
помогао организацују у наградном делу. Такмичење је реализовано у четири  категорије: 



млађи кадети, кадети, сениори и ветерани. Учествовало је око стотину такмичара у 
наведеном узрасним категоријама.

01.02. Под покровитљством Градске управе Шабац, а у реализацији Удружења педагога 
физичке културе Шабац, Канцеларије за младе и Спортсог савеза Шабац отпочела је 
реализација другог дела пројекта „Расти здраво“. Пројекат има за циљ да окупи децу 
узраста од шест до осам година, како би кроз игру, такмичење и дружење уз стручни 
надзор спортских стручњака, развили моторичке способности и овладали основним 
спортским техникама. 

Пројекат се тренутно реализује у петнаест основних школа и девет вртића, где 
ваннаставне активноси из области физичког васпитања похађа око 1500 дечака и 
девојчица. Посао на одређени период у реализацији овог пројекта добило је десет 
спортских стручњака, који су се налазили на евиденцији Службе за национално 
запошљавање. У рад са децом укључено је и осам професора физичког васпитања са 
сталним запослењем, који су у улози координатора и реализатора програма на селу. 
Пројекат је бесплатан за све полазнике и по томе јединствен у Србији.

14.02. Савез је организовао Окружно првенство средњих школа у одбојци. Покровитељ је 
била Градска управа Шабац, а домаћин такмичења Шабачка гимназија. Учествовало је пет
екипа у конкуренцији омладинаца и шест екипа у конкуренцији омладинки, укупно 110 
ученика. У конкуренцији омладинки победник је била Техничка школа из Малог 
Зворника, а у конкуренцији омладинаца Шабачка гимназија.

07.03. Савез је организовао Окружно првенство средњих школа у малом фудбалу. 
Покровитељ је била Градска управа Шабац, а домаћин такмичења Шабачка гимназија. 
Учествовало је шест екипа, укупно 60 ученика. Победник такмичења била је екипа 
Шабачке гимназије.

19.03. Савез је организовао Градско првенство основних и средњих школа у гимнастици. 
Покровитељ је била Градска управа, а домаћин такмичења Средња медицинска школа. 
Учествовале су 84 такмичарке у конкуренцији пионирки и 8 такмичарки у конкуренцији 
омладинки, укупно је учествовало 92 такмичарке које су се такичиле у четири категорије и
то: пионирке од I до IV разреда, пионирке од V до VI разреда, пионирке VII и VIII разреда 
и омладинке  од I до IV разреда. Победници у екипној конкуренцији били су ОШ „Јанко 
Веселиновић“ у конкурнцији пионирки од I до IV разреда, ОШ „Николај Велимировић“ у 
конкурнцији пионирки V до VI разреда  и ОШ „Ната Јеличић“у конкуренције пионирки 
VII и VIII.  Шабачка гимназија била је најуспешнија у конкуренцији омладинки.

27.03. Савез је организовао Међуокружно првенство средњих школа у малом фудбалу. 
Покровитељ је била Градска управа Шабац, а домаћин такмичења Шабачка гимназија. 
Учествовало су четири екипа из Београда, Сремске Митровице, Ваљева и Шапца, укупно 
40 ученика. Победник такмичења била је екипа Шабачке гимназије, која је изборила 
пласман на Републичко такмичење.



11.04. Савез је организовао Градско првенство основних школа у рукомету. Покровитељ је
била Градска управа. Такмичење је одржано у Спортској хали „Зорка“. Учествовало је 
укупно десет екипа, шест у конкуренцији пионира и четири екипе у конкуренцији 
пионирки, укупно 120 ученика. Победник у обе конкуренције била је ОШ „Николај 
Велимировић“. 

12.04. Савез је организовао Градско првенство средњих школа у рукомету. Покровитељ је 
била Градска управа. Такмичење је одржано у сали Шабачке гимназије. Учествовало је 
укупно дест екипа, шест у конкуренцији омладинаца и четири екипе у конкуренцији 
омладинки, укупно 120 ученика. Победник у конкуренцији омладинаца била је Шабачка 
гимназија,  а у конкуренцији омладинки Економско-трговинска школа.

17.04. Савез је организовао Окружно првенство средњих школа у рукомету. Покровитељ 
је била Градска управа, а домаћин такмичења била је Шабачка гимназија. Учествовале су 
четири екипа, две у конкуренцији омладинки и две у конкуренцији омладинаца, укупно 48
ученика. Такмичиле су се средње школе из Лознице и Шапца. Победник у конкуренцији 
омладинки била је Економско трговинска школа из Шапца, а победник у конкуренцији 
омладинаца Шабачка гимназија.

26.04. У организацији Предшколске установе „Наше дете“ организоване су Мале 
олимпијске игре. Такмичење је реализовано у оквиру пројекта „Расти здраво“ 
Учествовало је 100 дечака и девојчица узраста шест година. Такмичење је реализовано у 
четири дисциплине: трка на 50 метара, скокови у џаковима, надвлачење конопца и 
полигон спретности. . Савез је помогао организацију овога турнира у техничком делу.

29.04. У организацији Спортског центра „Парк“ организован је Ускуршњи турнир у 
одбојци за ученике основних школа. Учествовало је око 180 ученика који су се такмичили 
у четири категорије: пионирке  V и VI разреда, пионирке VII и VIII разреда, пионири  V и 
VI разреда и пионирке VII и VIII разреда. Савез је помогао организацију овога турнира у 
техничком делу.

09.05. Савез је организовао Градско првенство основних и средњих школа у атлетици. 
Покровитељ је била Градска управа. Такмичење је одржано на Градском стадиону. 
Учествовало је једанаест екипа, две у конкуренцији пионирки, две у конкуренцији 
пионира, две у конкуренцији омладинки и пет у конкуренцији омладинаца.  Учествовало 
је око 200 ученика. Победник у конкуренцији пионирки била је ОШ „Николај 
велимировић“, а у конкуренцији пионира ОШ „Стојан Новаковић“. У конкуренцији 
омладинки најуспешнија школа била је Медицинска школа, а у конкуренцији омладинаца 
Техничка школа.

17.05. Савез је организовао Међуокружно првенство средњих школа у рукомету. 
Покровитељ је била Градска управа. Такмичење је одржано у сали Шабачке гимназије. 



Учествовало је осам екипа, четири у конкуренцији омладинаца и четири у конкуренцији 
омладинки. Укупно је учествовало 96 ученика. Такмичиле су се школе из Сремско, 
Колубарског, Мачванског округа и школе из Београда. Победник у конкуренцији 
омладинки била је Земунска гимназија, а у конкуренцији омладинаца ТШ „ГСП“ Београд.

26.05. У организацији Клуба за бодибилдинг „Gloria Power“ организовано је међународно 
такмичење у фитнесу и бодибилдингу Србија опен Шабац – 2013. Учествовало је око 
стотину такмичара у 17 категорија (7 мушких, 5 женске и 4 дечије – према правилнику 
међународне фитнес федерације). Такмичење је одржано у спортској сали основне школе 
''Вук Караџић'' у Шапцу. На такмичењу, су поред такмичара из Србије, учествовали и 
такмичари из  Босна и Херцеговина и Црне Горе. Ово је пето такмичење у низу које се 
одржава од 2009. године. Савез је помогао одржавање овог такмичења обезбедивши 
потребна финансијска средства.

30.05. Под покровитељством Градске управе, а у организацији Савеза и УПФК у спортској
хали Зорка одржане су Мале олипијске игре. Учествовали су ученици нижих разреда из 
девет основних основних школа са подручја града, њих око 300. Такмичење је одржано у 
четири категорије:

1. категорија првих разреда (мешовите екипе дечака и девојчица) – полигон забаве
2. категорија других разреда (мешовите екипе дечака и девојчица) – полигон 

спретности
3. категорија трећих разреда (екипа девојчица) – полигон свестраности
4. категорија трећих разреда (екипа дечака) – полигон свестраности

Победник у категорији првих  разреда била је ОШ „Јеврем Обреновић“, у конкуренцији 
других разреда ОШ „Николај Велимировић“, док је у обе категорије трећих разреда 
најуспешнија школа била је ОШ „Јеврем Обреновић“

04.06.  Шабац је био град домаћин републичког школског такмичења Мале олимпијске 
игре. Такмичење је реализовано у спортској хали „Зорка“. Покровтељ је била Градска 
управа, технички организатори Савез и УПФК. Учесници овог такмичења били су 
ученици нижих разреда (од првог до трећег), њих 750 из 35 градова и општина са подручја
целе Србије.

Ово такмичење својим присуством подржали су бројни гости из Министарства спорта и 
омладине, Спортског савеза Србије, Савеза за школски спорт Србије, представници 
Градске управе, узорни спортисти и спортски радници из Шапца, као и бројне медијске 
куће (РТС, ТВ Шабац, ТВ АС, СОС канал, Глас Подриња, Подринске новине, Спорт у 
подрињу, Спорт и Спортски журнал). Заједничка оцена је, да је Мала олимпијада у Шапцу



била прави пример презентације школског такмичења, које је оправдало очекивања и 
учесника и организатора. 

01.07. У току месеца јула спроведени су сви организационо технички послови у циљу 
реализације VIII Олимпијске сеоске игре Шапца. Радило се на следећим пословима:

 састанци са представицима Градске управе;
 састанак са представницима МЗ „Варна“;
 састанци са техничким лицима;
 посета месним заједницима у циљу анимирања учесника;
 припрема и израда промотивног материјала;
 набавка спортске опреме и реквизита.

23. 24.и 25.08. у Варни су организоване су  VIII Олимпијске сеоске игре Шапца. 
Покровитељ такмичења била је Градска управа, домаћин МЗ «Варна», а технички 
организатор Спортски савез Шабац. Учествовала је тридесетједна сеоска месна заједница 
са територије града, такмичари су се такмичили у једанаест спортских дисциплина 
(рукомету, одбојци, кошарци, малом фудбалу, стоном тенису, народном вишебоју, 
надвлачењу конопца пикаду, шаху, стрељаштву и кросу). Учествовало је 2150 такмичара. 
Свеукупни победник била је МЗ «Мајур».

15.09.2013. Под покровитљством Градске управе Шабац, а у реализацији Удружења 
педагога физичке културе Шабац, и Спортсог савеза Шабац отпочела је реализација 
четврте сезоне пројекта „Расти здраво“. Пројекат има за циљ да окупи децу узраста од 
шест до осам година, како би кроз игру, такмичење и дружење уз стручни надзор 
спортских стручњака, развили моторичке способности и овладали основним спортским 
техникама. 

Пројекат се тренутно реализује у петнаест основних школа и девет вртића, где 
ваннаставне активноси из области физичког васпитања похађа 1320 дечака и девојчица. 
Посао на одређени период у реализацији овог пројекта добило је десеторо спортских 
стручњака, који су се налазили на евиденцији Службе за национално запошљавање. У рад 
са децом укључено је и осам професора физичког васпитања са сталним запослењем, који 
су у улози координатора и реализатора програма на селу. Пројекат је бесплатан за све 
полазнике и по томе јединствен у Србији.

20.09. На Шабачком хиподрому одржано је квалификационо такмичење XXIII Кроса РТС-
а. Покровитељ је била Градска управа.На програму је било двадесетшест трка, шеснаест у 
конкуренцији основних, осам у конкуренцији средњих школа и две трке предшколаца. 
Учествовало је дванаест основних и осам средњих школа, укупно 2937 ученика.

10.10. Савез је организовао Градско првенство основних и средњих школа у стоном 
тенису. Покровитељ је била Градска управа.Такмичење је одржано у сали ОШ „Николај 



Велимировић“. Учествовало је девет екипа, четири у конкуренцији пионирки, пет у 
конкуренцији пионира. Укупно је учествовало 76 ученика. Победник у конкуренцији 
пионирки била је ОШ „Вук Караџић “, а у конкуренцији пионира ОШ „Лаза Лазаревић“. У
конкуренцији омладинаца учествовало је десет екипа, четири  у конкуренцији омладинки, 
шест у конкуренцији омладинаца. Укупно је учествовало 40 ученика. Победник у  
конкуренцији омладинки била је Шабачка гимназија, а у конкуренцији омладинаца 
Техничка школа.

16.10. Савез је организовао Окружно првенство основних и средњих школа у стоном 
тенису. Покровитељ је била Градска управа.Такмичење је одржано у сали ОШ „Вук 
Караџић“. Учествовало је шест екипа, три у конкуренцији пионирки, три у конкуренцији 
пионира. Укупно је учествовало 24 ученика. Победник у конкуренцији пионирки била је 
ОШ „Жика Поповић“ из Владимираца, а у конкуренцији пионира ОШ „Лаза Лазаревић“ из
Шапца. У конкуренцији омладинаца учествовало је шест екипа, три  у конкуренцији 
омладинки, три у конкуренцији омладинаца. Укупно је учествовало 24 ученика. Победник 
у  конкуренцији омладинки била је Шабачка гимназија, а у конкуренцији омладинаца 
Техничка школа.

17.10. Савез је организовао Градско првенство средњих школа у рукомету. Такмичење је 
одржано у сали Шабачке гимназије. Учествовало је укупно осам екипа, пет у 
конкуренцији омладинаца и три екипа у конкуренцији омладинки, укупно 96 ученика. 
Победник у конкуренцији омладинаца била је Шабачка гимназија,  а у конкуренцији 
омладинки Економско – трговинска школа.

19.10. На Шабачком хиподрому одржана је Финална трка XXIII Кроса РТС-а. Крос је 
организован под покровитељством Градске управе, технички организатори били су 
Удружење педагога физичке културе Шабац и Спортски савез. Организацију кроса 
помогли су и Команда шабачког гарнизона, Црвени крст Шабац, Општа болница Шабац, 
ЈКП „Стари град“ и Полицијска управа Шабац.
На програму је било двадесетседам трка: две у конуренцији предшколаца,
шеснаест у конкуренцији основних школа, шест у конкуренцији средњих школа, две трке 
сениора и трка ветерана. Учествовало је 526 такмичара. Овом спортском догађају 
присуствовали су Министар омладине и спорта г-дин Вања Удовичић, Државни секретар 
за омладину г-дин Ненад Боровчанин, Генерални секретар Спортског савеза Србије г-дин 
Дане Корица, Генерални секретар Атлетског савеза Србије, као и бројни атлетски радници
из Србије.

23.10. Савез је организовао Градско првенство основних школа у рукомету. Такмичење је 
одржано у сали Шабачке гимназије. Учествовало је укупно четири екипе, три у 
конкуренцији пионира и једна екипа у конкуренцији пионирки, укупно 48 ученика. 
Победник у конкуренцији пионира била је ОШ „Николај Велимировић“, док је право за 
учешће у даљем такмичењу, без борбе, стекла у конкуренцији пионирки ОШ „Николај 
Велимировић“.



30.10. Савез је организовао Градско првенство средњих школа у одбојци за ученике 
средњих школа. Покровитељ је била Градска управа. Такмичење је одржано у спортској 
сали Медицинске школе. Учествовало је осам екипа, четири  у конкуренцији омладинаца, 
четири у конкуренцији омладинки. Укупно је учествовало 80 ученика. Победник у 
конкуренцији омладинаца била је Шабачка гимназија, а у конкуренцији омладинки 
Медицинска школа.

06.11. Савез је организовао Градско првенство основних школа у одбојци за ученике 
основних школа. Покровитељ је била Градска управа, а домаћин такмичења ОШ „Лаза К. 
Лазаревић“. Учествовало је  једанаест екипа, осам  у конкуренцији пионирки, три у 
конкуренцији пионира. Укупно је учествовало 110 ученика. Победник у конкуренцији 
пионирки била је ОШ „Стојан Новаковић“, а у конкуренцији пионира ОШ „Лаза 
Лазаревић“. 

13.11. Савез је организовао Међуокружно првенство средњих школа у рукомету. 
Такмичење је одржано у сали Шабачке гимназије. Учествовало је укупно седам екипе, три
у конкуренцији омладинки и четири екипе у конкуренцији омладинаца, укупно је 
учествовало 84 ученика. Учествовале у средње школе из Шида, Инћије, Ваљева, Беогрда и
Шапца. Победник у конкуренцији омладинки била је Спортска гимназија из Београда, а у 
конкуренцији омладинаца Осма београдска гимназија.

14.11. Савез је организовао Окружно првенство средњих школа у одбојци. Покровитељ је 
била Градска управа, а домаћин такмичења била је Медицинска школа. Учествовало је 
седам екипа, три у конкуренцији омладинки и четири у конкуренцији омладинаца, укупно 
70 ученика. Такмичиле су се средње школе из Малог Зворника, Коцељеве, Богатића и 
Шапца. Победник у конкуренцији омладинки била је Техничка школа из Малог Зворника, 
а победник у конкуренцији омладинаца Шабачка гимназија.

19.11. Савез је организовао Међуокружно првенство основних школа у рукомету у 
конкуренцији пионира. Такмичење је одржано у Спортској хали „Зорка“. Учествовале су 
три екипе, укупно је учествовало 36 ученика. Учествовале у основне школе из Руме, 
Беогрда и Шапца. Победник је била ОШ „Милан Ђ. Милићевић“ из Београда.

11.12.  . Савез је организовао Градско првенство основних школа у малом фудбалу. 
Покровитељ је била Градска управа. Такмичење је одржано у спортској хали „Зорка“. 
Учествовало је тринаест екипа, девет у конкуренцији пионира и четири у конкуренцији 
пионирки, укупно 130 ученика. У конкуренцији пионира победник такмичења била је ОШ 
”Лаза Лазаревић”, а у конкуренцији пионирки ОШ ”Доситеј Обрадовић”

11.12.  Савез је организовао Градско првенство за средње школе у малом фудбалу. 
Покровитељ је била Градска управа.Такмичење је одржано у спортској хали Зорка.  На 
такмичењу је учествовало укупно осам екипа у конкуренцији омладинаца, укупно 80 
ученика.  Победник такмичења била је екипа Хемијско-текстилне школе.



17.12. Савез је организовао Градско првенство основних школа у кошарци. Покровитељ је 
била Градска управа, а домаћин такмичења ОШ „Јанко Веселиновић“. Учествовало је осам
екипа, пет у конкуренцији пионира и три у конкуренцији пионирки. Укупно 80 ученика. 
Победник у обе конкуренцији била је  ОШ „Јанко Веселиновић“.

24.12. Савез је организовао Градско првенство средњих школа у кошарци. Покровитељ је 
била Градска управа. Такмичење је одржано у спортској хали „Зорка“.  Учествовало је 
осам екипа, пет у конкуренцији омладинаца и три у конкуренцији омладинки. Укупно 80 
ученика. Победник у конкуренцији омладинки била је Економско-трговинска школа, а у 
конкуренцији омладинаца победник је била Шабачка гимназија.

                                                                                          Председник ССШ

                                                                                          _________________

                                                                                          /Веселин Вуковић/
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