
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СПОРТСКОГ

САВЕЗА ШАБАЦ ЗА 2015.

ГОДИНУ



1. РАД СКУПШТИНЕ САВЕЗА

У 2015. Години одржана је једна седнице Скупштине Спортског савеза Шабац . 

11.12. Одржана је редовна седница Спортског савеза Шабац. У раду седнице учествовала 
су 59 делегат од 79 колико је бројао скупштински сазив. Члановима Скупштине поднет је 
извештај о раду и материјално-финансијском пословању Савеза у 2014. години. Оба 
извештаја су једногласно усвојена. Седници су као гости присуствовали представници 
Градске управе Шабац, заменик градоначелника г-дин Немања Пајић, члан Градског већа 
задужена за спорт г-ђа Весна Живковић и начелница Одељења друштвених делатности 
Бојана Младеновић.

2. РАД УПРАВНОГ ОДБОРА

У 2015. години Управни одбор Савеза одржао је пет 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: Кошаркашког клуба „М 015“, 
Одбојкашког и рекреативног клуба „Парк 015“, Клуба америчког фудбала „Шабачке
ајкуле“ и Спортског удружења обарача руке „Цар Душан Силни“;

 Донета је одлука о брисању из чланства Пливачког клуба „Шабачки делфини“;
 Донете су одлуке о избору најуспешнијих у области спорта и физичке културе за 

2014. годину;
 Усвојен је извештај о раду ССШ за 2014. као и извештај Надзорног одбора о 

материјалном финасијком пословању за исти период;
 Усвојен је Програм рада и финансијски план за 2016. годину;
 Донета је одлука о листи предлога за доделу Мајске награде Спортског савеза 

Србије;
 Донета је одлука о именовању представника Савеза у Комисију за такмичарски 

спорт и Стручну комисију града Шапца.

3. РАД НАДЗОРНОГ ОДБОРА

У 2015. години одржана је једна седница Надзорног одбора на којој је извршен увид у 
матерјално финансијско пословање Савеза у 2014. години.
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4. РАД КАНЦЕЛАРИЈЕ

Канцеларија ССШ у 2015. 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 2015. Савез је организовао следећа такмичења и манифестације:

04.01. Одржано је Отворено првенство града у стоном тенису „ШАБАЦ ОПЕН 2015.“.  
Организатори овог такмичења била је ОШ „Николај Велимировић“, а Савез је помогао 
организацију у наградном делу. Такмичење је реализовано у осам категорија: пионири, 
млађи кадети, кадети, јуниори, сениори, ветерани, ветерани 60 плус и апсолутна 
категорија. Учествовало је осамдесет такмичара у наведеним узрасним категоријама.

12.02. Савез је у сарадњи са Црвеним крстом Шабац организовао акцију добровољног 
давања крви за Шапчане који се лече у Београду. Прикупљено је укупно 120 јединица 
крви, а спортисти и спортски радници из седамнаест спортских организација су дали 50 
јединица.

15.02.  Стонотениски клуб „Лав“ био је организатор „Отвореног првенства Шапца“ у 
стоном тенису за млађе категорије. Такмичење је реализовано у спортској сали Економско 
трговинске школе. Учествовало је 139 такмичара са терторије Србије и Републике Српске, 
а који су се такмичили у једанаест узрасних категорија, шест категорија у конкуренцији 
пионира и пет категорија у конкуренцији пионирки. Савез је помогао организацију овог 
првенства у набавци пехара и признања која су додељена најуспешнијим такмичарима.

20.02. Спортски савез Шабац  је тридесетпети пут за редом прогласио најуспешније у 
области спорта и физичке културе на територији града Шапца, у седам категорија:

 за најуспешнији спортски колектив проглашен је Рукометни клуб „Металопластика“
 за најуспешнијег спортисту проглашен је Небојша Грујић, Кајак клуб „Зорка“
 за најуспешнију спортисткињу проглашена је Јагода Зечевић, Атлетски клуб „АШК – 

Темпо“
 за најуспешнијег младог спортисту проглашен је Бојан Милинковић, Кајак клуб 

„Зорка“
 за најуспешнију младу спортисткињу проглашена је Нађа Церовац, Атлетски клуб 

„АШК – Темпо“
 за најуспешнијег тренера проглашен је Урош Павловић, Кајак клуб „Зорка“
 за најуспешнијег спортског радника проглашен је Зоран Обреновић, Женски рукометни

клуб „Медицинар“

Плакете за остварене спортске резултате додељене су женском Рукометном клубу 
„Медицинар“ и Фудбалском клубу „Мачва“ , Листу „Спорт у Подрињу“ и бициклистичком 
клубу „Чивија“ за 20 година рада и постојања, а постхумно Небојши Златарићу. Овом 
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приликом додељено је и тридесеттри посебна признања  школама, сеоским месним 
заједницама и појединцима за резултате остварене у 2014. години.

Ову свечаност својим присуством су увеличали представници Градске управе и Спортског 
савеза Србије.

20.02. Савез је организовао Окружно првенство средњих школа у одбојци. Покровитељ је 
била Градска управа Шабац, а домаћин такмичења ОШ „Жика Поповић“ из Владимираца. 
Учествовало је седам екипа у конкуренцији пионира и четири екипе у конкуренцији 
пионирки, укупно 110 ученика. У конкуренцији пионирки победник је била ОШ „Бранко 
Радичевић“ из Малог Зворника, а у конкуренцији пионира ОШ „Лаза Лазаревић“ из 
Шапца.

12.03. Савез је организовао Градско првенство основних и средњих школа у гимнастици. 
Покровитељ је била Градска управа, а домаћин такмичења Средња медицинска школа. 
Учествовало је 40 такмичарки у конкуренцији пионирки и 2 такмичарке у конкуренцији 
омладинки, укупно је учествовало 42 такмичарке које су се такмичиле 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 
„Николај Велимировић“ у конкуренцији пионирки од I до IV разреда, ОШ „Јанко 
Веселиновић“ у конкуренцији пионирки V до VI разреда  и ОШ „Николај Велимировић“у 
конкуренцији пионирки VII и VIII.  Школа за уметничке занате била је најуспешнија у 
конкуренцији омладинки.

17.03. Савез је организовао Окружно првенство основних школа у малом фудбалу. 
Покровитељ је била Градска управа, а такмичење је одржано у спортској хали „Зорка“. 
Учествовало је девет екипа, две у конкуренцији пионирки и седам у конкуренцији 
пионира, укупно 90 ученика. Такмичиле су се основне школе из Љубовије, Малог 
Зворника, Лознице, Богатића, Владимираца, Коцељеве и Шапца. Победник у конкуренцији
пионирки била је ОШ „Вера Благојевић“ из Бање Ковиљаче, а победник у конкуренцији 
пионира ОШ „Јеврем Обреновић“ из Шапца.

19.03. Савез је организовао Окружно првенство средњих школа у малом фудбалу. 
Покровитељ је била Градска управа, а такмичење је одржано у спортској сали „Економско 
трговинске“ школе. Учествовало је седам екипа, укупно 70 ученика. Такмичиле су се 
основне школе из Малог Зворника, Лознице, Богатића, Крупња, Владимираца, Коцељеве и 
Шапца. Победник је била „Економско трговинска школа“ из Шапца.

02.04. Савез је организовао Међуокружно првенство средњих школа у малом фудбалу. 
Покровитељ је била Градска управа Шабац, а домаћин такмичења „Економско трговинска 
школа“. Учествовале су четири екипа из Београда, Сремске Митровице, Ваљева и Шапца, 
укупно 40 ученика. Победник такмичења била је екипа „Друга економска школа“ из 
Београда, која је изборила пласман на Републичко такмичење.
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03.04. Савез је организовао Градско првенство средњих школа у стрељаштву. Покровитељ 
је била Градска управа. Такмичење је одржано у Дому МЗ „Камењак“. Учествовало су 
четири екипе, две у конкуренцији омладинаца и две екипе у конкуренцији омладинки, 
укупно 12 ученика. Победник у обе конкуренције била је „Средња пољопривредна школа“.

07.04. Савез је организовао Градско првенство основних школа у рукомету. Покровитељ је 
била Градска управа. Такмичење је одржано у Спортској хали „Зорка“. Учествовало је 
укупно девет екипа, четири у конкуренцији пионира и пет екипе у конкуренцији пионирки,
укупно 108 ученика. Победник у конкуренцији пионирки била је ОШ „Лаза К Лазаревић“, 
а у конкуренцији пионира ОШ „Ната Јеличић“. 

08.04. Савез је организовао Градско првенство средњих школа у рукомету. Покровитељ је 
била Градска управа. Такмичење је одржано у спортској сали „Шабачке гимназије“. 
Учествовало је укупно осам екипа, пет у конкуренцији омладинаца и три екипе у 
конкуренцији омладинки, укупно 96 ученика. Победник у обе конкуренције била је 
„Економско трговинска школа“.

20.04. Савез је организовао Међуокружно првенство основних школа у малом фудбалу. 
Такмичење је реализовано под називом “Coca Cola kup”. Покровитељ су били 
представништво „Coca Cola“ у Србији и  Градска управа. Такмичење је одржано у 
Спортској хали „Зорка“. Учествовало је осам екипа, четири у конкуренцији пионира и 
четири у конкуренцији пионирки. Укупно је учествовало 80 ученика. Такмичиле су се 
школе из Сремског, Колубарског, Мачванског округа и школе из Београда. Победник у 
конкуренцији пионирки била је ОШ „Вера Благојевић“ из Бање Ковиљаче, а у 
конкуренцији пионира ОШ „Слободан Бајић Баја“ из Сремске Митровице.

21.04. Савез је организовао Окружно првенство основних и средњих школа у рукомету. 
Покровитељ је била Градска управа, а такмичење је одржано у Спортској хали „Зорка“. 
Учествовало је осам екипа, укупно 96 ученика. Такмичиле су се основне школе из 
Лознице, Богатића и Шапца. Победник у конкуренцији пионирки била је ОШ „Доситеј 
Обрадовић из Клубаца, у конкуренцији пионира ОШ „Ната Јеличић“, у конкуренцији 
омладинки Средња школа „Свети Сава“ из Лознице, а у конкуренцији омладинаца 
„Економско трговинска школа“ из Шапца. Такмичење је реализовано у оквиру прославе 30
година од освајања прве титуле европског клупског првака РК „Металопластика“.

05.05. Савез је организовао Градско и Окружно првенство основних и средњих школа у 
атлетици. Покровитељ је била Градска управа. Такмичење је одржано на Градском 
стадиону. Учествовало је 29 екипа из 16 школа са територије округа. Учествовале су 
школе из Крупња, Лознице, Владимираца, Богатића и Шапца.  Учествовало је 217 ученика.
Победник у конкуренцији пионирки и пионира била је ОШ „Николај Велимировић“ из 
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Шапца.У конкуренцији омладинки најуспешнија школа била је „Средња медицинска 
школа“ из Шапца, а у конкуренцији омладинаца „Економско трговинска школа“ из Шапца.

14.05. Под покровитељством Градске управе, а у организацији  Спортског савеза Шабац и 
Удружења педагога физичке културе Шабац у Спортској хали „Зорка“ одржане су „Мале 
олипијске игре“. Учествовали су ученици нижих разреда основних школа њих 670 
Такмичење је одржано у три категорије.

1. категорија првих разреда – полигон забаве
2. категорија других разреда – полигон спретности
3. категорија трећих разреда – полигон свестраности

Свеукупни победник била је ОШ „Николај Велимировић“. Ово такмичење својим 
присуством подржали су Заменик градоначелника г-дин Немања Пајић, члан Градског већа
задужен за спорт г-ђа Весна Живковић, начелница одељења друштвених делатности г-ђа 
Ана Маринковић и председник Спортског савеза Шабац г-дин Веселин Вуковић.

19.05. Савез је организовао Градско првенство основних школа у тенису. Покровитељ је 
била Градска управа. Такмичење је одржано на тениским теренима ТК „Јуниор“ и ТК 
„Арес 012“. Учествовало је укупно седамнаест такмичара који су се такмичили у три 
узрасне категорије (2001., 2002. и 2003. годиште), у конкуренцији пионира и пионирки. 
Победници у конкуренцији пионирки биле су: Драгана Тодоровић ОШ „Стојан 
Новаковић“, Катарина Новаковић ОШ „Ната Јеличић“ и Јелена Јовановић ОШ „Јован 
Цвијић“ Змињак, а победници у конкуренцији пионира: Никола Савкић ОШ „Ната 
Јеличић“, Александар Михајловић ОШ „Јеврем Обреновић“ и Стефан Илић ОШ „Стојан 
Новаковић“.

23.05. У Дому Народне скупштине, одржана је свечана додела Мајске награде, највећег 
признања Спортског савеза Србије. Мајска награда се додељује спортистима, тренерима, 
функционерима и савезима који су обележили претходну годину. У категиорији 
терторијални спортски савез Мајска награда је уручена предсднику Спортског савеза 
Шабац Веселину Вуковићу. 

27.05. Савез је у сарадњи са Градском управом учествовао у реализацији међународне 
манифестације Дан изазова.Суштина ове манифестације је у укључењу што већег 
становника пријављених градова и општина у било који спорт, игру и физичку активност у
трајању од најмање 15 минута непрекидно. У програмским активностима које су трајале 
од 07 до 20 часова учествовали су: припадници Војске Србије у Шабачкој касарни, деца из 
Предшколске установе „Наше дете“, ученици основних и средњих школа, корисници 
Герентолошког центра „Шабац“ и чланови спортских организација чланица Спортског 
савеза Шабац.  Укупно је учествовало 10 399 становника са подручја града, од тога 4685 су
биле жена,а мушкараца 5714.
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01.07. – 31.07.  Савез је у сарадњи са спортским удружењем „Ника“ реализовао пројекат 
„Фитнес лето“ на Сави. Циљ пројекта био је да се укључи што већи број младих људи у 
редовну физичку активност током месеца јула. Тренинзи су се одржавали сваког радног 
дана, на плажи Старог града у временском интервалу од 19 до 20 часова сваког  радног 
дана.

12.07.  Под покровитељством Кајакашког савеза Србије и Градске управе, а у техничкој 
организацији кајак клуба „Зорка“ организовано је 3. коло „Мини кајак лиге Србије“. 
Учествовало је 400 такмичара, дечака и девојчица узраста од 2001 – 2005. годишта, који су
се такмичили у четири категорије: К1 мини 500м, К1 1000м, К2 мини 500м и К2 1000м. На
програму је било двадесетседам трка. Савез је помогао ово такмичење у техничком делу.

26.07. У организацији Клуба за даљинско и маратонско пливање „Трка Мира“ организован 
је „СРБ ОПЕН КУП 2015“. Учествовало је укупно 55 такмичара који су се такмичили у 
пет пливачких дисциплина. Савез је помогао организацију овог такмичења обезбедивши 
награде (пехаре и медаље) за првопласиране такмичаре.

31.07.,01.08. и 02.08. Под покровитељством Градске управе Шабац, а у техничкој 
организацији Одбојкашког савеза Србије и суорганизацији одбојкашког клуба„Заслон“ и 
Спортског савеза  Шапца на одбојкашким теренима, посебно изграђеним за ово 
такмичење, на Старом граду одржано је Првенство државе у одбојци на песку. 
Учествовале су 54 екипе, 27 у женској и исто толико екипа у мушкој конкуренцији. Укупан
број такмичара био је 108. У оквиру овог првенства организована је и школа одбојке за 
дечаке и девојчице, коју је водио наш прослављени репрезентативац Вања Грбић. Школа 
одбојке имала је око 200 полазника, дечака и девојчица узраста од 7 до 14 година. 

02.08. Под покровитељством Градске управе Шабац, а у техничкој организацији Рвачког 
клуба „Витез“ и суорганизацији  Спортског савеза Шабац, на плажи на Старом граду 
одржано је „Првенство државе у рвању на песку“. Учествовало је 70 такмичара који су се 
такмичили у четири узрасне и осамнаест тежинских категорија, у женској и мушкој 
конкуренцији.

28. 29.и 30.08. у селу Криваја су организоване  десете „Олимпијске сеоске игре Шапца“. 
Покровитељ такмичења била је Градска управа, домаћин МЗ „Криваја“, а технички 
организатор Спортски савез Шабац. Учествовале су тридесетдве сеоске месне заједнице са
територије града, такмичари су се такмичили у четрнаест спортских дисциплина 
(рукомету, одбојци, кошарци, малом фудбалу, стоном тенису, народном вишебоју, 
надвлачењу конопца, пикаду, шаху, стрељаштву, кросу, надвлачењу клипка, обарању руке и
народном рвање). Учествовало је 1500 такмичара. Свеукупни победник била је МЗ 
„Јевремовац“.
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29.09. Савез је организовао Градско првенство основних и средњих школа у пливању. 
Покровитељ је била Градска управа.Такмичење је одржано на Градском базену. Такмичење
је одржано у четири категорије:

1. од првог до четвртог разреда основне школе;

2. од петог до шестог разреда основне школе;

3. од седмог до осмог разреда основне школе;

4. од првог до четвртог разреда средње школе.

Укупно је учествовало 143 ученика из четрнаест школа.

01.10. Под покровитљством Градске управе Шабац и Савеза за школски спорт Србије, а у 
реализацији Удружења педагога физичке културе Шабац, и Спортског савеза Шабац 
отпочела је реализација шеста сезоне пројекта „Расти здраво“. Пројекат има за циљ да 
окупи децу узраста од седам до десет 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 дванаест матичних основних школа и девет истурених 
сеоских одељења, где ваннаставне активноси из области физичког васпитања похађа 1600  
дечака и девојчица. Посао на одређени период у реализацији овог пројекта добило је 
осамнаест спортских стручњака. У рад  са децом укључено је и пет професора физичког 
васпитања са сталним запослењем, који су у улози координатора и реализатора програма 
на селу. 

10.10. У сарадњи са Олимпијским комитетом Србије, компанијом Кока – Кола и Градском 
управом реализован је Пројекат „Спортски изазов“. Циљ пројекта је да грађане Србије 
подстакне да се редовно баве рекреацијом кроз различите спортске активности. 
Манифестација је организована у Спортској хали „Зорка“. На тридест импровизованих 
спортских вежбалишта укупно је вежбало 1278 вежбача.

13.10. Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије у сарадњи са Спортским 
савезом Шабац организовали су обуку и презентовање значаја вођења матичних 
евиденција у области спорта и надзор над стручним радом. Предавање је одржано у 
великој сали Центра за стручно усавршавање у Шапцу на којем је присуствовало 
представника 35 спортских организација и школа.

13.10. Савез је организовао Окружно и Градско првенство основних школа у стоном 
тенису. Покровитељ је била Градска управа.Такмичење је одржано у сали Месне заједнице
„Касарске ливаде“. Учествовало је осамнаест екипа, четири у конкуренцији пионирки, 
четрнаест у конкуренцији пионира. Учествовале су школе из Лознице, Владимираца, 
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Богатића, Коцељеве и Шапца. Укупно је учествовало 69 ученика. Победник у 
конкуренцији пионирки била је ОШ „Вук Караџић“ из Шапца, а у конкуренцији пионира 
ОШ „Лаза Лазаревић“ из Шапца.

15.10. Савез је организовао Градско и Окружно првенство средњих школа у стоном тенису.
Покровитељ је била Градска управа.Такмичење је одржано у сали Месне заједнице 
„Касарске ливаде“.  Учествовало је једанаест  екипа, три у конкуренцији омладинки, осам  
у конкуренцији пионира. Учествовале су школе из Лознице, Богатића, Коцељеве и Шапца. 
Укупно је учествовало 44 ученика. Победник у конкуренције омладинки била је „Техничка
школа“ из Шапца, а у конкуренцији омладинаца „Економско-трговинска“ школа из Шапца.

21.10. Савез је организовао Градско првенство основних школа у малом фудбалу. 
Покровитељ је била Градска управа, а такмичење је одржано у спортској хали „Зорка“. 
Учествовало је једанаест екипа, три у конкуренцији пионирки и осам у конкуренцији 
пионира, укупно 110 ученика. Победник у конкуренцији пионирки била је ОШ „Јанко 
Веселиновић“, а победник у конкуренцији пионира ОШ „Лаза К Лазаревић“.

23.10. Савез је организовао Градско првенство средњих школа у малом фудбалу. 
Покровитељ је била Градска управа, а такмичење је одржано у спортској сали Економско 
трговинске школе. Учествовало је осам екипа, укупно 80 ученика. Победник је била 
„Економско трговинска“ школа из Шапца.

24.10. На Старом граду одржана је Финална трка „XXV Кроса РТС-а“. Крос је 
организован под покровитељством Градске управе, технички организатори били су 
„Атлетски шабачки клуб“  и Спортски савез Шабац. Организацију кроса помогли су и 
Удружење педагога физичке културе, Црвени крст Шабац, Дом здравља Шабац,  ЈКП 
„Стари град“ и Полицијска управа Шабац.
На програму је било двадесетшест трка: две у конуренцији предшколаца,
шеснаест у конкуренцији основних школа, шест у конкуренцији средњих школа, две трке 
сениора. Учествовало је 1404 такмичара. Ово је била најмасовнија трка у финалној крос 
серији, која је поред Шапца трчана и у Зајечару, Пожаревцу и Рековцу.

06.11. Савез је организовао Окружно првенство средњих школа у малом фудбалу за 
омладинце. Покровитељ је била Градска управа Шабац, а домаћин такмичења Економско –
трговинска школа. Учествовале су три екипе из Коцељеве, Владимираца, Богатића и 
Шапца.  Укупно је учествовало 40 ученика. Победник је била Економско – трговинска 
школа из Шапца.

13.11. 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, седам у конкуренцији пионирки, четири у 
конкуренцији пионира. Укупно је учествовало 110 ученика. Победник у конкуренцији 
пионирки била је ОШ „Стојан Новаковић“, а у конкуренцији пионира ОШ „Ната Јеличић“.
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16.11. Савез је био организатор редовне седнице Управног одбора Спортског савеза 
Србије. Седница је одржана у згради Градске управе. Поред челних људи Спортског савеза
Србије на седници су били присутни заменик градоначелника Немања Пајић и члан 
градског већа задужена за спорт Весна Живковић, као и предедник Спортског савеза 
Шабац Веселин Вуковић.

18.11. 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 једанаест екипа, седам  у конкуренцији 
омладинаца, четири у конкуренцији омладинки. Укупно је учествовало 110 ученика. 
Победник у конкуренцији омладинаца била је Шабачка гимназија, а у конкуренцији 
омладинки Медицинска школа.

20.11. Савез је организовао Окружно првенство средњих школа у одбојци за омладинце. 
Покровитељ је била Градска управа. Такмичење је одржано у спортској хали „Зорка“.  
Учествовале су четири екипа из Лознице, Богатића, Коцељеве и Шапца.. Укупно 40 
ученика. Победник је била Гимназија „Свети Сава“ из Лознице.

22.11. У спортској хали "Зорка" уз покровитељство Града Шапца, техничку подршку 
Спортског савеза Шапца, организацију Рвачког савеза Србије, Рвачки клуб "Витез" био је 
домаћин "Play off" завршнице Прве рвачке лиге Србије у грчко-римском стилу. Учешће је 
узело 4 екипе: "Пролетер" Зрењањин, "Потисје" Кањижа, "Спартак" Суботица и 
"Партизан" Београд. Прво место освојила је екипа Пролетера која је у финалу савладала 
екипу београдског "Партизана" резултатом 6:2 и тако одбранила титулу првака државе.
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