
 
 
 
 
 

ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ 
 

СПОРТСКОГ САВЕЗА ПАНЧЕВО 
 
 

Скупштина је одржана 01.12.2010. године са почетком у 12 часова у малој сали 
Скупштине Града Панчева. 

Присутно је било  57  делегата од укупно  98  колико је платило чланарину, што је 
довољно за кворум.  
 

 
На Скупштини је предложен следећи: 

 
Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 
1. Избор радног председништва, записничара и оверивача записника 
2. Финансијски извештај за 2009. годину 
3. Извештај Надзорног одбора за 2009. годину 
4. Извештај o раду за 2010. годину 
5. План рада за 2011. годину и наредни период 
6. Разно 
 

Дневни ред је једногласно усвојен, уз примедбу делегата Окржног кошаркашког савеза 
Милана Дотлић да материјал за Скупштину треба да се достави 14 дана од дана одржавања 
исте.  
Такође је истакао да мора да се утврди тачан број чланова Спортског савеза/Скупштине 
ради лакшег одрeђивања кворума. 
 
Ад. 1 

Скупштину је отворио председник Предраг Стојадинов поздравивши све присутне и 
предложио радно председништво,  записничара и овериваче записника: 

 
 Радно председништво: Љубомир Станишић 

     Ненад Марин 
     Предраг Стојадинов 
 

 Записничар:       Јелена Самарџић 
 

 Оверивачи Записника:  Новица Анђеловски 
     Станка Јовић 

 



Предлог је  једногласно прихваћен. 
 
 
 
 
Ад. 2 и Ад. 3 
 
 Ад. 2 и Ад. 3 су биле обједињене, а шеф рачуноводства Станка Јовић је финансијски 
извештај поднела писмено јер су га добили сви делегати уз материјал за Скупштину. 
 Реч је добио председник Надзорног одбора Мухамед Цимеротић који је образложио 
финансијски извештај пословања Спортског савеза Панчево за 2009. годину и констатовао 
да је Спортски Савез Панчево у 2008. години пословао са добитком од 34.585,59 динара. 
 

- После излагања председника Надзорног одбора за реч се јавио члан Скупштине 
Марин Перић и предложио да се финансијски извештаји изказује у процентима. 

 
Ове тачке дневног реда су дате на гласање и  једногласно су прихваћене. 
 
 
Ад. 4 
 

Реч је добио генерални секретар Ненад Марин, и поднео извештај о раду Спортског 
савеза у прошлој години:  
 
 

Ова тачка Дневног реда је једногласно усвојена. 
 
Ад. 5 
 
 Председник Скупштине Предраг Стојадинов истако је да је примаран циљ 
Спортског савеза да поврати статус равноправног партнера са Градском управом када је 
упитању спорт у граду. Да и поред тешке материјалне ситуације клубова се потрудимо да 
им помогнемо да остварују исте и боље резултате. Затим, да се заједно са Градском 
управом обезбеде услови за бесплатно бављење спортом. Истако је још да треба покушати 
да се фудбал врати у Панчево, боља медијска афирмација савеза и клубова како у 
локалним медијима тако и у државним медијима.. 
 

- После Предрага Стојадинова за реч се јавио делегат Рајко Гашовић(ФК Радник) и 
имао примедбу на одређивање клуба носиоца у фудбалу, истакао је да то не може 
да буде клуб који је у блокади, а при томе има клубова који су у истом рангу 
такмичења из насељених места. 

 
- Након његове дискусије јавио се Дарко Јовичић(КК Тамиш) који је истакао да то 

није посао Скупштине Спортског савеза да одређује клуб који је носилац развоја  
фудбала, него да о томе требају да се договарају унутар своје фудбалске 
организације. Додао је да треба да следе пример одбојке, рукомета и кошарке око 
уједињења око једног клуба и тако да се подигне квалитет фудбала на виши ниво. 



 
- За реч се јавио члан Градског већа задужен за спорт и омладину Никола 

Дамњановић и истакао да је право Града да одреди клуб носилац у одређеној грани 
спорта. Рекао је да ће се сарадња између Града и Спортског савеза дићи на виши 
ниво и да ће Спортски савез постати равноправни партнер Града у области спорта 
као што је и написано у Стратегији развоја спорта Града Панчева. Додао је и да ће 
се Град трудити да помогне свим спортистима у Панчеву колико је то у њиховој 
моћи. 
 
Ова тачка Дневног реда је једногласно усвојена. 

 
 
 
Ад. 6 
 

- Председник Скупштине је дао предлог да висина чланарине за 2011. годину остане 
не промењена (4.000,00 динара) због тешке материјалне ситуације клубова. 

 
- Овај предлог је једногласно усвојен. 

 
- Марин Перић је дао предлог да се Скупштине Спортског савеза модернизују 

постављањем пројектора и платна ради лакшег праћења Скупштине. 
 
  
 
Скупштина је закључена у 15:00 сати. 
 
 
 
    Записничар       Оверивачи записника 
 
_______________      1. ___________________   
 Јелена Самарџић         Новица Анђеловски 
 

2. ___________________ 
        Станка Јовић 


