ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СПОРТСКОГ
САВЕЗА ШАБАЦ ЗА 2019.
ГОДИНУ

1. РАД СКУПШТИНЕ САВЕЗА
24.12. oдржана је редовна седница Спортског савеза Шабац. У раду седнице учествовала
су 54 делегата од 62 колико је бројао скупштински сазив. Члановима Скупштине поднет је
извештај о раду и финансијском пословању Савеза у 2018. години. Оба извештаја су
једногласно усвојена. Седници је као гост присуствовао члан Градског већа задужен за
спорт г-дин Драган Николић.

1. РАД УПРАВНОГ ОДБОРА
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:
• Донете су одлуке о избору најуспешнијих у области спорта и физичке културе за
2018. годину;
• Усвојен је Правилник о систематизацији послова у Стручној служби Савеза;
• Усвојен је предлог извештаја о раду ССШ за 2018., као и предлог извештаја
Надзорног одбора о материјално-финансијском пословању за исти период;
• Донета је одлука о предлогу за доделу Мајске награде Спортског савеза Србије;
• Усвојен је Правилник о рачуноводству Савеза;
• Усвојен је Правилник о ангажовању лица ван радног односа;
• Донета је одлука о пријему у чланство Спортског удружења „Спортови за децу“,
Кошаркашког клуба „Интер кош“, Спортског коњичког удружења „Таур“ и
Спортског удружење „Традиционални Винг Чун Кунг Фу Винер“;
• Донета је одлука о именовању Athletics center за помажућег члана;
• Донета је одлука о висини уписнине и чланарине;
• Донета је одлука о брисању из чланства Карате клуба „Самурај“ Мајур;
• Донета је одлуке о програмима спортских организација са територије града који се
предлажу за финансирање из буџета града у 2020. години.

2. РАД НАДЗОРНОГ ОДБОРА
23.05. одржана је седница Надзорног одбора на којој је извршен увид у материјалнофинансијско пословање Савеза у 2018. години.
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3. РАД КАНЦЕЛАРИЈЕ
Канцеларија ССШ водила је рачуноводствено књиговодствене послове за педесет
спортских организација, пружала све врсте правно-административне помоћи члановима
Савеза, обављала послове везане за предлагање годишњих програма спортских
организација за финансирање из буџета града и учествовала у реализацији програма из
области школског спорта и спортске рекреације.
У току 2019. Савез је организовао следећа спортска такмичења и манифестације:
04.01. Одржано је XI oтворено првенство града у стоном тенису „ШАБАЦ ОПЕН 2019.“.
Организатори овог такмичења били су актив професора физичког васпитања ОШ
„Николај Велимировић“ у сарадњи са стонотениским клубовима са територије града.
Савез је помогао организацију у наградном делу. Такмичење је реализовано у четири
категорије: категорија 35-49, категорија 50-59, категорија 60 плус и апсолутна категорија.
Учествовало је четрдесет пет такмичара са територије Србије (Ниш, Крагујевац, Београд,
Лазаревац, Сремска Митровица, Ваљево, Љубовија и Шабац), у наведеним узрасним
категоријама.
22.01. Савез је организовао Градско првенство основних школа у одбојци. Покровитељ је
била Градска управа, а домаћин такмичења ОШ „Лаза К. Лазаревић“. Учествовало је осам
екипа - пет у конкуренцији пионирки, три у конкуренцији пионира. Укупно је учествовало
76 ученика. Победник у обе конкуренције била је ОШ „Лаза К Лазаревић“
24.01. Савез је организовао Градско првенство средњих школа у одбојци. Покровитељ је
била Градска управа. Такмичење је одржано у спортској сали Економске школе „Стана
Милановић“. Учествовало је једанаест екипа - шест у конкуренцији омладинаца и пет у
конкуренцији омладинки. Укупно је учествовало 109 ученика. Победник у обе
конкуренције била је Медицинска школа „Др Андра Јовановић“.
26.02. Савез је организовао Градско првенство основних школа у кошарци. Покровитељ
такмичења била је Градска управа, а домаћин ОШ „Јанко Веселиновић“. Учествовало је
девет екипа - шест у конкуренцији пионира и три у конкуренцији пионирки. Укупно је
учествовало 98 ученика. Победник у категорији пионира била је ОШ „Јанко
Веселиновић“, а у категорији пионирки ОШ „Лаза К. Лазаревић“.
27.02. Савез је организовао Окружно првенство у спортској гимнастици. Покровитељ
такмичења била је Градска управа, а домаћин такмичења Медицинска школа „Др Андра
Јовановић“. Учествовале су 54 такмичарке у конкуренцији пионирки и 4 такмичарке у
конкуренцији омладинки. Укупно је учествовало 58 ученица из Шапца, Лознице, Бање
Ковиљаче и Владимираца, које су се такмичиле у четири категорије, у појединачној и
екипној конкуренцији: пионирке од I до IV разреда, пионирке V и VI разред, пионирке VII
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и VIII разред и омладинке од I до IV разреда. Победнице у екипној конкуренцији
пионирки од I до IV разреда биле су ученице ОШ „Стојан Новаковић“, док су ученице
ОШ „Јанко Веселиновић“ биле најбоље у конкуренцији пионирки V и VI, као и VII и VIII
разреда. Економска школа „Стана Милановић“ била је најуспешнија у конкуренцији
омладинки. Ања Петровић из ОШ „Јанко Веселиновић“ победила је у појединачној
конкуренцији од I до IV разреда, Ана Арсеновић из ОШ „Николај Велимировић“ у
конкуренцији V и VI разреда, Нађа Гајић из ОШ „Јанко Веселиновић“ у конкуренцији VII
и VIII разреда основних школа, док је Сања Ђурановић из Економске школе „Стана
Милановић“ била најуспешнија у конкуренцији омладинки.
28.02. Спортски савез Шабац је тридесет и девети пут за редом прогласио најуспешније у
области спорта и физичке културе на територији града Шапца, у седам категорија:
•
•
•
•
•
•
•

за најуспешнији спортски колектив проглашен је Ватерполо клуб „Шабац“;
за најуспешнијег спортисту проглашен је Миленко Зорић, Кајак клуб „Зорка“;
за најуспешнију спортисткињу проглашена је Бојана Стевановић, Омладински
кошаркашки клуб „Шабац“;
за најуспешнијег младог спортисту проглашен је Семиз Аличић, Боксерски клуб
„Мачва“;
за најуспешнију младу спортисткињу проглашена је Ана Тијанић, Теквондо клуб
„Шабац“;
за најуспешнијег тренера проглашен је Урош Павловић, Кајак клуб „Зорка“;
за најуспешнијег спортског радника проглашен је Ненад Живановић, Ватерполо клуб
„Шабац“.

Свечана додела признања организована је у сали Шабачког позоришта, а поред највиших
спортских признања додељена су и посебна, постхумна и специјална признања.
28.02. У организацији Шаховског савеза Мачванског округа и Спортског савеза Шабац
одржано је Градско првенство у шаху за основне школе. Покровитељ такмичења била је
Градска управа, а домаћин ОШ „Мајур“. Такмичење је реализовано у појединачној и
екипној конкуренцији, а укупно је учествовало 35 ученика. У екипној конкуренцији
учествовало је пет екипа. Победник у екипној конкуренцији била је ОШ „Николај
Велимировић“, у појединачној конкуренцији пионира Филип Лукић из ОШ „Николај
Велимировић, док је у категорији пионирки најуспешнија била Ања Милинковић, такође
из ОШ „Николај Велимировић“. Савез је организацију такмичења помогао набавком
пехара, медаља и диплома, као и неопходних спортских реквизита.
01.03. Савез је организовао Градско првенство средњих школа у кошарци. Покровитељ
такмичења била је Градска управа. Такмичење је одржано у Спортској хали „Зорка“.
Учествовало је девет екипа - седам у конкуренцији омладинаца и две у конкуренцији
омладинки. Укупно је учествовало 77 ученика. Победник у категорији омладинаца била је
Техничка школа Шабац, а у категорији омладинки Економска школа „Стана Милановић“.
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08.03. Савез је организовао Међуокружно првенство у спортској гимнастици. Покровитељ
такмичења била је Градска управа, а домаћин Медицинска школа „Др Андра Јовановић“.
Учествовале су 52 такмичарке из Шапца, Београда, Руме и Сремске Митровице, које су се
такмичиле у четири категорије, у појединачној и екипној конкуренцији: пионирке од I до
IV разреда, пионирке V и VI разред, пионирке VII и VIII разред и омладинке од I до IV
разреда. Победничка екипа у конкуренцији пионирки од I до IV разреда је ОШ
„Уједињене нације“ из Београда, ОШ „Змај Јова Јовановић“ из Београда у конкуренцији
пионирки V и VI, затим ОШ „Бошко Палковљевић – Пинки“ из Сремске Митровице у
конкуренцији пионирки VII и VIII разред, док је 13. београдска гимназија била најбоља у
конкуренцији омладинки. Појединачно, почев од најмлађе до најстарије категорије,
најбоље су биле: Ивона Кнежевић (ОШ „Бранко Ћопић“ Београд), Тара Стефановић (ОШ
„Бора Стефановић“ Београд), Милица Шуваковић (ОШ „Јован Дучић“ Београд) и Милица
Савић (13. београдска гимназија).
13.03. Савез је организовао Окружно првенство у рукомету за средње школе. Покровитељ
такмичења била је Градска управа, а домаћин Шабачка гимназија. Учествовале су три
екипе - две у конкуренцији омладинки и једна у конкуренцији омладинаца, са укупно 33
ученика. Учествовале су школе из Шапца и Лознице. Победник у обе категорије била је
Шабачка гимназија.
15.03. Савез је организовао Окружно првенство у рукомету за основне школе. Покровитељ
такмичења, које је одржано у Хали „Зорка“, била је Градска управа. Учествовало је пет
екипа - три у конкуренцији пионира и две у конкуренцији пионирки. Укупно је
учествовало 48 ученика из школа из Шапца, Лознице, Липничког Шора и Доњег
Црниљева. Победник у категорији пионира била је ОШ „Јанко Веселиновић“ Шабац, а у
категорији пионирки најбоља је била ОШ „Свети Сава“ Липнички Шор.
19.03. У организацији Шаховског савеза Мачванског округа и Спортског савеза Шабац
одржано је Окружно првенство у шаху за основне школе. Основна школа „Мајур“ била је
домаћин такмичења. Једина пријављена школа на такмичењу била је Основна школа
„Николај Велимировић“ која је изборила право учешћа на Републичком првенству.
21.03. Савез је организовао Окружно првенство у одбојци за основне школе. Покровитељ
такмичења била је Градска управа, а домаћин Основна школа „Лаза К. Лазаревић“.
Учествовало је дванаест екипа - пет у конкуренцији пионира и седам у конкуренцији
пионирки. Укупно је учествовало 113 ученика из Шапца, Лознице, Малог Зворника,
Богатића, Владимираца, Коцељеве и Љубовије. Најбољи на првенству у категорији
пионира били су ученици ОШ „Јован Цвијић“ из Лознице, а у категорији пионирки
ученице ОШ „Бранко Радичевић“ из Малог Зворника.
24.03. и 31.03. Шабац је био један од осам градова у којима је организован
квалификациони део традиционалног XX Меморијалног турнира у малом фудбалу
„Играјмо за 16“, који од 2000. године Радио-телевизија Србије одржава у знак сећања на
трагично настрадале колеге у бомбардовању зграде РТС-а 1999. године. Такмичење је
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одржано у Спортској хали „Зорка“, под покровитељством Градске управе, а у техничкој
организацији Спортског савеза Шабац. Учествовало је осам екипа у мушкој – Млекара
Шабац, Дом здравља, ДОК, Дописништво РТС Шабац, Полицијска управа Шабац, ФК
„Мачва, Просветари и Град Шабац, и две у женској конкуренцији – ЖФК „Мачва“ и
Дописништво РТС Шабац. Поред тога, одигране су и две ревијалне утакмице млађих
селекција ФК „Мачва“. Победник турнира у мушкој категорији била је екипа Млекара
Шабац, а у женској Дописништво РТС Шабац. Победничке екипе учествовале су у
завршници такмичења која се играла у Београду.
27.03. Савез је организовао Градско и Окружно првенство основних и средњих школа у
атлетици. Покровитељ је била Градска управа. Такмичење је одржано на Градском
стадиону. Учествовала су 293 ученика из Лознице, Бање Ковиљаче, Богатића, Бадовинаца,
Коцељеве, Крупња, Малог Зворника и Шапца, у узрастима пионира, пионирки,
омладинаца и омладинки. У ове четири категорије учествовало је укупно 19 екипа. Победу
у конкуренцији пионирки остварила је ОШ „Јеврем Обреновић“ Шабац, а код пионира
ОШ „Лаза К. Лазаревић“ Шабац. У конкуренцији омладинки најуспешнија је била
Медицинска школа „Др Андра Јовановић“ из Шапца, а код омладинаца Техничка школа
Шабац.
29.03. Савез је организовао Градско првенство основних и средњих школа у стрељаштву.
Покровитељ је била Градска управа. Такмичење је одржано у Дому МЗ „Камењак“.
Учествовале су две екипе, по једна у конкуренцији пионира и омладинки – ученици ОШ
„Лаза К. Лазаревић“ и ученице Стручне хемијске и текстилне школе. Укупно је
учествовало 7 ученика. Појединачно, најбоља омладинка била је Наташа Машић, а
пионир Славко Стојановић.
05.04. Савез је организовао Окружно првенство у кошарци за основне школе. Покровитељ
такмичења била је Градска управа, а домаћин ОШ „Јанко Веселиновић“. Учествовале су
четири екипе, по две у конкуренцији пионира и пионирки. Укупно је учествовало 41
ученик из школа из Шапца, Владимираца и Љубовије. Победник у категорији пионира
била је ОШ „Јанко Веселиновић“ Шабац, а у категорији пионирки ОШ „Петар Враголић“
Љубовија.
12.04. Савез је организовао Међуокружно првенство у кошарци за ученице средњих школа
и Међуокружно првенство у баскету 3х3 за средње школе. Покровитељ такмичења била је
Градска управа, а домаћин Економска школа „Стана Милановић“. У кошарци су
учествовале три екипе – из Београда, Старе Пазове и Шапца, док су у баскету учествовале
четири, по две у обе категорије из Старе Пазове и Шапца. Укупан број ученика који је
учествовао био је 41. Најбоље у категорији омладинки у кошарци биле су ученице
Спортске гимназије из Београда. У баскету, победници су били ученици Економске школе
„Стана Милановић“ Шабац и ученице Гимназије „Бранко Радичевић“ из Старе Пазове.
18.04. Савез је организовао Међуокружно првенство у кошарци за ученике основних
школа. Покровитељ такмичења била је Градска управа, а домаћин Основна школа „Јанко
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Веселиновић“. Учествовале су четири екипе, са укупно 42 ученика, из школа из Београда,
Уба, Нових Бановаца и Шапца. Победници су били ученици ОШ „Борислав Пекић“
Београд.
19.04. У организацији Друштва учитеља Шабац и Спортског савеза Шабац одржани су
турнири у мини рукомету и малом фудбалу за ученике четвртих разреда основних школа,
поводом обележавања „Дана града Шапца“. Такмичења су одржана у Спортској хали
„Зорка“, под покровитељством Градске управе. Учествовало је 165 ученика. Савез је
помогао организацију ове спортске манифестације у техничком делу и набавци спортских
признања.
23.04. Под покровитељством Градске управа, а у организацији Предшколске установе
„Наше дете“ и техничкој подршци Спортског савеза Шабац, у Спортској хали „Зорка“
одржане су Олимпијске игре предшколаца под називом „Заједно до медаље“. Учествовало
је 150 предшколаца из 13 вртића. На програму су биле четири дисциплине: трчање на 70
метара са окретом, штафетно трчање са препрекама, полигон и надвлачење конопца.
24.04. Под покровитељством Градске управе, а у организацији Спортског савеза Шабац у
Спортској хали „Зорка“ одржано је Градско и Окружно првенство у Малим олимпијским
играма. Учествовали су ученици нижих разреда основних школа, узраста од првог до
трећег разреда, њих 616. Такмичење је одржано у четири категорије:
1.
2.
3.
4.

категорија првих разреда – полигон забаве
категорија других разреда – полигон спретности
категорија трећих разреда за ученице – полигон свестраности
категорија трећих разреда за ученике - полигон свестраности

Победник у свим категоријама била је ОШ „Николај Велимировић из Шапца. Такође, и
ове године одржана су такмичења „Између две ватре“ и трчање на 60 метара. На њима су
учествовала 244 ученика четвртих разреда, на којима су били најбољи ученици ОШ „Јанко
Веселиновић“. Такмичење су својим присуством подржали председник Скупштине града
Немања Пајић, члан Градског већа задужен за спорт Драган Николић и председник
Спортског савеза Шабац г-дин Веселин Вуковић.
У периоду од 09.01. до 15.06. под покровитељством Градске управе Шабац и Савеза за
школски спорт Србије, а у реализацији Удружења педагога физичке културе Шабац и
Спортског савеза Шабац, реализован је други део пројекта „Спорт у школе - Расти
здраво“, који се реализује девету годину за редом. Пројекат се реализује по програму из
области спорта деце и представља планирану додатну физичку активност ученика узраста
од 7 до 10 година, који имају могућност да кроз разноврсне моторичке активности
задовоље потребу за кретањем, а истовремено допринесу интегралном развоју, развију
здравствену културу у сврху очувања и унапређења личног здравља и тако створе трајне
навике из физичког вежбања.
У школској 2018/19. години пројекат је реализован у двадесет четири школске јединице
(дванаест матичних основних школа и дванаест истурених сеоских одељења), где су
ваннаставне активности из области физичког васпитања похађали 1773 дечака и
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девојчица. Посао на одређени период у реализацији овог пројекта добила су двадесет три
спортска стручњака. У раду са децом била су укључена и четири професора физичког
васпитања са сталним запослењем, који су били у улози координатора.
17.06. - 30.06. Савез је у сарадњи са Тениским клубом „Јуниор“ организовао бесплатни
курс тениса-први део, за децу узраста 7 до 10 година. Тренинзи су се одржавали свакога
радног дана на тениским теренима ТК „Јуниор“, на Јевремовцу. Курс је похађало 47
дечака и девојчица.
23.,24. и 25.08. у Поцерском Причиновићу су организоване 14. Олимпијске сеоске игре
Шапца. Покровитељ такмичења била је Градска управа, а технички организатор Спортски
савез Шабац. Реализацију ове манифестације у великој мери помогли су: МЗ Мачвански
Причиновић, Основна школа „Стојан Новаковић“, Дом здравља „Др Драга Љочић“, ЈКП
„Водовод“, Туристичка агенција „Бонаца“ и СЗТР „Златара Радовановић“. Учествовале су
двадесет три сеоске месне заједнице са територије града, где су се такмичари надметали 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 рвању). Учествовало је око 1100 такмичара.
Поред такмичарског програма организован је и културно – уметнички програм са избором
за најлепшу такмичарку. Свеукупни победник била је МЗ Поцерски Причиновић.
15.08. - 31.08. Савез је у сарадњи са Тениским клубом „Јуниор“ организовао бесплатни
курс тениса-други део, за децу узраста 7 до 10 година. Тренинзи су се одржавали свакога
радног дана на тениским теренима ТК „Јуниор“, на Јевремовцу. Курс је похађало 47
дечака и девојчица.
02.09. Под покровитељством Градске управе Шабац и Савеза за школски спорт Србије, а у
реализацији Удружења педагога физичке културе Шабац и Спортског савеза Шабац,
отпочела је реализација десете сезоне пројекта „Спорт у школе - Расти здраво“.
Пројекат се тренутно реализује у дванаест матичних основних школа и дванаест
истурених сеоских одељења, где ваннаставне активности из области физичког васпитања
похађа 1700 дечака и девојчица. У рад са децом укључено је 27 спортских стручњака.
26.09 Град Шабац и Спортски савез Шабац били су партнери Олимпијског комитета
Србије у обележавању „Европске недеље спорта“. Програм „Спортски изазов“ реализован
је у Шапцу у четвртак, 26. септембра, у спортској сали Економске школе „Стана
Милановић“ у временском интервалу од 13 до 16 часова.
Програм „Спортски изазов“ је окренут ка здравом начину живота и има за циљ да
подстакне грађане у Србији да се редовно баве физичком активношћу. У програму је
учествовало осам градова који се надметали (по два града међусобно) ко ће имати већи
број учесника-вежбача. Учествовање у програму подразумевало је укључење у било који
спорт, игру или физичку активност у трајању од 15 минута непрекидно, која се тог дана
организовала на централној бини и околним вежбалиштима, у оба града истовремено.
Процентуални број учесника у односу на укупан регистрован број грађана из једног града
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се упоређује са бројем учесника из супарничког града. Град са већим процентом учесника
побеђује. Град са којим се Шабац надметао било је Ваљево.
У реализацију овог спортског догађаја у Шапцу било је укључено 55 спортских
организација из 27 спортских грана. Поред спортиста учесници у овој манифестацији били
су предшколци и ученици основних школа. Укупно је учествовало 2757 вежбача или
2,38% гледајући на укупан број регистрованих грађана Шапца, док је у Ваљеву учешће
узело 1,63% грађана.
Од 27.09. до 30.09. Репрезентација града Шапца из осам спортова (фудбал, рукомет,
баскет 3х3, одбојка на песку, ватерполо, теквондо, тенис и атлетика) учествовала је на
Спортским играма младих које је организовао италијански град Анкона. На такмичењу је
учествовало шеснаест европских градова из Јадранско-Јонске макро регије, Балтичке и
Дунавске регије. Учествовали су дечаци и девојчице рођени 2003. и 2004. године. Град
Шабац је представљало 67 такмичара и 14 тренера који су освојили 18 медаља (5 златних,
6 сребрних и 7 бронзаних). Савез је координирао активности везано за одлазак
репрезентације града на Спортске игре младих.
03.10. Савез је организовао Градско првенство основних и средњих школа у стоном
тенису. Покровитељ је била Градска управа. Такмичење је одржано у просторијама
градске Месне заједнице Касарске ливаде. У конкуренцији средњих школа учествовало је
шест екипа, једна у конкуренцији омладинки и пет у конкуренцији омладинаца. У
конкуренцији основних школа учествовало је девет екипа - три у конкуренцији пионирки
и шест у конкуренцији пионира. Укупно је учествовало 39 ученика. Победници у екипној
конкуренцији су:
1. пионирке – ОШ „Краљ Александар Карађорђевић“ Прњавор
2. пионири – ОШ „Лаза К Лазаревић“
3. омладинке – Техничка школа Шабац
4. омладинци – Шабачка гимназија
Победници у појединачној конкуренцији су:
1. Сања Павловић – ОШ „Краљ Александар Карађорђевић“ Прњавор
2. Бојан Џиновић – ОШ „Лаза К Лазаревић“
3. Маја Бирманчевић – Економска школа „Стана Милановић“
4. Никола Церовац – Шабачка гимназија
06.10. Савез је у сарадњи са Весковини групом – СББ Србија д.о.о. и Градском управом
организовао презентацију инклузивног и интегративног спорта Баскин-а.
Баскин, израз инспирисан речима „баскет“ и „инклузија“, иноватна је спортска
дисциплина настала у Италији и осмишљена са намером да вреднује учешће свих без
икакве врсте дискриминације.
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Баскин је инспирисан кошарком и отворен за свакога: мушкарце и жене, особе са и без
инвалидитета, било физичког или интелектуалног, са много или мало спортског искуства,
са високим или смањеним техничким кошаркашким вештинама.
Баскин је је широко распрострањен у Италији и проширио се у неколико других
европских земаља.
Презентација је одржана у спортској сали Економске школе „Стана Милановић“. На
презентацији су били присутни представници Савеза за спорт особа са инвалидитетом
Шабац, кошаркашких клубова са територије града, Центра за социјални рад Шабац,
професори физичког васпитања, деца са сметњама у развоју и родитељи.
22.10. Савез је организовао Градско првенство основних школа у кошарци. Покровитељ
такмичења била је Градска управа, а домаћин ОШ „Јанко Веселиновић“. Учествовало је
једанаест екипа - седам у конкуренцији пионира и четири у конкуренцији пионирки.
Укупно је учествовало 100 ученика. Победник у обе категорије била је ОШ „Лаза К.
Лазаревић“.
24.10. Савез је организовао Градско првенство у кошарци и баскету 3х3 за средње школе.
Покровитељ такмичења била је Градска управа. Такмичење је одржано у спортској хали
Шабачке гимназије. У оба спорта учествовало је по осам екипа, пет у конкуренцији
омладинаца и три у конкуренцији омладинки. У кошарци је учествовало 65, а у баскету
31, за укупних 96 ученика. У кошарци је у обе категорије победила Економска школа
„Стана Милановић“, баш као и у категорији омладинки у баскету 3х3. Међу омладинцима
у баскету 3х3, најбољи су били ученици Техничке школе Шабац.
26.10. На Старом граду одржана је Финална трка 29. Кроса РТС-а. Крос је организован
под покровитељством Градске управе, а у техничкој организацији Спортског савеза
Шабац. Организацију кроса помогли су и Црвени крст Шабац, Дом здравља Шабац, ЈКП
„Стари град“, ЈП „Инфраструктура Шабац“, ЈП „Водовод“ и Полицијска управа Шабац.
На програму су биле тридесет две трке, од којих су у двадесет шест трка учествовали:
предшколци, ученици основних и средњих школа и деца са сметњама у развоју. У
преосталих шест трка учествовали су такмичари из атлетских клубова који су се
такмичили у оквиру Државног првенства у кросу, који је трчан у склопу кроса РТС-а.
Учествовало је укупно 2135 такмичара. Поред Шапца, финална крос серија трчана је и у
Сомбору, Рековцу и Зајечару.

12.11. Савез је организовао Окружно првенство у кошарци за основне школе. Покровитељ
такмичења била је Градска управа, а домаћин ОШ „Лаза К. Лазаревић“. Учествовале су
четири екипе, по две у конкуренцији пионира и пионирки. Укупно је учествовало 35
ученика из школа из Шапца, Бадовинаца и Љубовије. Победник у категорији пионира била
је ОШ „Лаза К. Лазаревић“ Шабац, а у категорији пионирки ОШ „Петар Враголић“
Љубовија.
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19.11. Савез је организовао Градско првенство основних школа у футсалу. Покровитељ је
била Градска управа, а такмичење је одржано у спортској сали Економске школе „Стана
Милановић“. Укупно је учествовало тринаест екипа, три у конкуренцији пионирки и десет
у конкуренцији пионира, укупно 129 ученика. Победник у конкуренцији пионирки била је
ОШ „Доситеј Обрадовић“ из Волујца, а победник у конкуренцији пионира ОШ „Јанко
Веселиновић“.
22.11. Савез је организовао Градско првенство средњих школа у футсалу. Покровитељ је
била Градска управа, а домаћин Економска школа „Стана Милановић“. Учествовало је 14
екипа, осам у конкуренцији омладинаца и шест у конкуренцији омладинки. Укупно је
учествовало 125 ученика. Победник у конкуренцији омладинки била је Економска школа
„Стана Милановић“, а у конкуренцији омладинаца Шабачка гимназија.
22.,23. и 24. 11. Под слоганом „Спорт спаја свет“, у организацији Спортског савеза Србије,
а под покровитељством Министарства омладине и спорта Републике Србије, на
Београдском сајму одржан је 8. Међународни сајам спорта. Сајам спорта окупио је
територијалне спортске савезе, националне гранске савезе, најважније спортске
високошколске установе и представнике најзначајнијих спортских институција у земљи.
Поред спортских савеза, ОКС, Завода за спорт, ПОКС, АДАС и других институција, на
Сајму су се представили и многобројни излагачи спортске опреме, суплемената, исхране,
опоравка и рехабилитације спортиста. Свакога дана на програму су били семинари,
предавања и радионице о најважнијим темама у спорту. Спортски савез Шабац је и овога
пута био један од излагача, као и учесник завршне конференције „Европске недеље
спорта“, одржане у оквиру програма Сајма ради презентације организације Спортског
изазова, спортске манифестације која је реализована у 2019. години у осам градова у
Србији у циљу прославе Европске недеље спорта.
10.12. Савез је организовао Градско првенство у рукомету за основне школе. Покровитељ
је била Градска управа. Такмичење је одржано у спортској сали Шабачке гимназије.
Учествовало је укупно девет екипа, шест у конкуренцији пионира и три у конкуренцији
пионирки. Укупно је учествовало 85 ученика. Победник у обе конкуренције била је
Основна школа „Николај Велимировић“.
12.12. Савез је организовао Градско првенство у рукомету за средње школе. Покровитељ
је била Градска управа, а домаћин такмичења Шабачка гимназија. Учествовало је укупно
осам екипа, пет у конкуренцији омладинаца и три екипе у конкуренцији омладинки,
укупно 76 ученика. Победник у конкуренцији омладинаца била је Економска школа
„Стана Милановић“, а у конкуренцији омладинки Медицинска школа „Др Андра
Јовановић“.
16.12. Савез је организовао Окружно првенство основних и средњих школа у пливању.
Покровитељ је била Градска управа. Такмичење је одржано на Градском базену.
Учествовале су школе из Богатића, Дубља, Лознице, Клења, Владимираца и Шапца.
Такмичење је одржано у осам категорија:
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1. први и други разред основне школе;
2. трећи и четврти разред основне школе;
3. пети разред основне школе;
4. шести разред основне школе;
5. седми разред основне школе;
6. осми разред основне школе;
7. први и други разред средње школе;
8. трећи и четврти разред средње школе.
Учествовала су 343 ученика из 24 школе.
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