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САВЕЗ СПОРТ ЗА СВЕ ВОЈВОДИНЕ 

ОЛИМПИЈСКИ КОМИТЕТ ЗА РАДНИЧКИ СПОРТ И ОРГАНИЗОВАЊЕ 12. СОРВ 

ИЗВРШНИ ОДБОР 

Н  О  В  И   С  А  Д 

 

 На основу Правила о раду Олимпијског комитета за раднички спорт и организовање 12. СОРВ, на 4. седници Извршног одбора 

одражаној дана 13. априла 2017. године, донет је 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ “ПРВЕНСТВА ВОЈВОДИНЕ 2017” 

 

 Овим планом утврђују се послови и задаци које је неопходно реализовати у сврху благовремене и квалитетне припреме а потом и 

реализације “Првенства Војводине 2017” (ПВ 2017). Исто тако именују се носиоци активности као и рокови извршења послова и задатака.  

 

НАЗИВ СПОРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ: “ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ 2017”  (ПВ 2017)  

МЕСТО И ДАТУМ ОДРЖАВАЊА СПОРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ: БЕЧЕЈ: 23/24. септембар 2017. године 

Велики фудбал, Одбојка (Ж), Стрељаштво (Ж), 

Надвлачење конопцем, Пливање (М+Ж) Тенис  

(М+Ж) и Атлетика (М+Ж) 

НОВИ БЕЧЕЈ: 23/24. септембар 2017. године 

Средњи фудбал, Рукомет (М+Ж), Куглање (Ж), Бич-

волеј (М+Ж), Баскет (М+Ж) и Боћање 

БЕЧЕЈ: 07/08. октобар 2017. године 

Мали фудбал, Одбојка (М), Стрељаштво (М), Стони-

тенис (М+Ж) и Шах 

НОВИ БЕЧЕЈ: 07/08. октобар 2017. године 

Кошарка (М+Ж), Куглање (М), Спортски риболов и 

Пикадо (М+Ж) 
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ПОСЛОВИ И ЗАДАЦИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПРИПРЕМУ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПВ 2017 

РБ ПОСЛОВИ И ЗАДАЦИ РОК ЗА 

ИЗВРШЕЊЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

1 Стварање физичких и техничких услова за реализацију спортских такмичења у 

оквиру ПВ 2017 

(Потребна изградња, доградња и адаптација спортских објеката и терена 

намењених реализацији спортских такмичења у оквиру ПВ 2017). 

Сталан рок – до 

почетка спортских 

такмичења 

Општине/градови Домаћини ПВ 

2017 

 

2 Сумирање почетног стања у вези са заступљености Региона на ПВ 2017 

(Утврђивање оквирног броја учесника путем Прелиминарне пријаве Региона за 

учествовање на ПВ 2017 и израда ЗБИРНЕ ПРЕЛИМИНАРНЕ ПРИЈАВЕ) 

14. фебруар 2017. 

године 

Задужена лица у Регионима 

Комесар за такмичење СОРВ 

Спортски одбор, 

свако из домена своје 

надлежности 

 

3 Израда и достављање КОНАЧНИХ ПРИЈАВА за учествовање на ПВ 2017 од 

стране Региона и Домаћина ПВ 2017 

31. март 2017. 

године 

Задужена лица у Регионима  

4 Израда и утврђивање ЗБИРНЕ КОНАЧНЕ ЛИСТЕ УЧЕСНИКА ПВ 2017 30. април 2017. 

године 

Комесар за такмичење СОРВ 

Спортски одбор - свако из 

домена своје надлежности 

 

5 Стално праћење стања припремљености учесника за наступ на ПВ 2017 – са 

административног, техничког и спортског аспекта 

До почетка ПВ 2017 Руководства Региона  

6 Обилазак спортских објеката и терена које је домаћин ПВ 2017 изабрао за 

реализацију спортских такмичења у оквиру ПВ 2017 и доноишење потребних 

одлука по наведеном питању 

15. мај 2017. 

године 

Комисија за спортске објекте 

Припремни одбор - свако из 

домена своје надлежности 

 

7 Отварање поступка ЛИЦЕНЦИРАЊА колективних учесника ПВ 2017 

(Израда информације за Регионе и Домаћина, израда Обрасца и друге потребне 

радње у вези са наведеним) 

31. мај 2017. 

године 

Комесар за такмичење СОРВ 

Стручна служба ОК - свако из 

домена своје надлежности 

 

8 Упућивање ПОЗИВНИЦА за учествовање на ПВ 2017 по основу попуне 

упражњених места на Листи учесника 

15. јун 2017. 

година 

Руководства Региона 

Комесар за такмичење СОРВ 

Спортски одбор 

Стручна служба ОК - свако из 

домена своје надлежности 
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9 Доношење Одлуке о условима, начину и поступку за издавање ЛИЦЕНЦИ 

учесницима ПВ 2017 

15. јун 2017. 

година 

Комесар за такмичење СОРВ 

Спортски одбор 

Стручна служба ОК - свако из 

домена своје надлежности 

 

10 Израда и достављање Регионима УПУТСТВА ЗА ПОСТУПАЊЕ код издавања 

Лиценци 

15. јун 2017. 

година 

Комесар за такмичење СОРВ 

Стручна служба ОК - свако из 

домена своје надлежности 

 

11 Израда СПЕЦИФИКАЦИЈЕ неопходне спортске опреме, спортских реквизита и 

другог материјала неопходног за реализацију спортских такмичења у оквиру 

ПВ 2017. 

30. јун 2017. 

година 

Комесар за такмичење СОРВ 

Спортски одбор 

Стручна служба ОК - свако из 

домена своје надлежности 

 

12 Именовање органа и тела неопходних за реализацију спортских такмичења у 

оквиру ПВ 2017 

30. јун 2017. 

година 

Комесар за такмичење СОРВ 

Спортски одбор 

Стручна служба ОК - свако из 

домена своје надлежности 

 

13 Утврђивање СИСТЕМА такмичење на ПВ 2017 30. јун 2017. 

година 

Комесар за такмичење СОРВ 

Спортски одбор 

Стручна служба ОК - свако из 

домена своје надлежности 

 

14 Доношење Одлуке и Упутства о могућности и начину ОСПОРАВАЊА ПРАВА 

НАСТУПА екипа и појединаца на ПВ 2017 

30. јун 2017. 

година 

Комесар за такмичење СОРВ 

Спортски одбор 

Стручна служба ОК - свако из 

домена своје надлежности 

 

15 Отварање поступка за издавње ЛИЦЕНЦИ учесницима ПВ 2017 

(Појединачне лиценце) 

07 дана пре почетка 

такмичења 

Комесар за такмичење СОРВ  

16 Доношење Одлуке о СПОРТСКИМ ПРИЗНАЊИМА на ПВ 2017 и набавка 

спортских признања 

30. јун 2017. 

године 

Комесар за такмичење СОРВ 

Спортски одбор 

Стручна служба ОК - свако из 

домена своје надлежности 

 

17 Доношење Одлуке о висини ТАКСЕ на жалбу и начину поступања код улагања 

жалбе 

05. септембар 2017. 

године 

Комесар за такмичење СОРВ 

Спортски одбор 

Стручна служба ОК - свако из 
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домена своје надлежности 

18 Доношење Одлуке о потребном броју и структури службених лица 

на ПВ 2017 

05. септембар 2017. 

године 

Комесар за такмичење СОРВ 

Спортски одбор 

Стручна служба ОК - свако из 

домена своје надлежности 

 

19 Доношење одлуке о надокнади трошкова Службеним лицима 

на ПВ 2017 

05. септембар 2017. 

године 

Комесар за такмичење СОРВ 

Спортски одбор 

Извршни одбор ОК 

Стручна служба ОК - свако из 

домена своје надлежности 

 

20 Израда  УПУТСТВА за поступање током реализације ПВ 2017 и достављање 

истог одговарајућим субјектима  

05. септембар 2017. 

године 

Комесар за такмичење СОРВ 

Стручна служба ОК - свако из 

домена своје надлежности 

 

21 Доношење Одлуке о начину и поступку ЖРЕБАЊА за спортска такмичења у 

оквиру ПВ 2017 и поступање по тој одлуци 

05. септембар 2017. 

године 

Спортски одбор 

Комесар за такмичење СОРВ 

Стручна служба ОК - свако из 

домена своје надлежности 

 

22 Израда и достављање ЕЛАБОРАТА О РЕАЛИЗАЦИЈИ споортских такмичења у 

оквиру ПВ 2017 

(Могућности исхране и преноћишта као и начин и поступак обезбеђивања 

наведених услуга) 

05. септембар 2017. 

године 

Припремни одбор ПВ 2017  

23 Утврђивање РАСПОРЕДА ТАКМИЧЕЊА на ПВ 2017 10. септембра 2017. 

године 

Комесар за такмичење СОРВ 

Спортски одбор 

Стручна служба ОК - свако из 

домена своје надлежности 

 

24 Набавка неопходне спортске опреме, спортских реквизита и другог материјала 

неопходног за реализацију спортских такмичења у оквиру ПВ 2017. 

10. септембра 2017. 

године 

У складу са преузетим 

обавезама из Уговора 

 

25 Утврђивање ЛИСТЕ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА у сарадњи са гранским спортским 

савезима Војводине 

20. септембар 2017. 

и 01. октобар 2017. 

године 

Комесар за такмичење СОРВ 

Спортски одбор 

Стручна служба ОК - свако из 

домена своје надлежности 

 

26 Завршна контрола испуњености физичких и техничких услова за реализацију 10. септембар 2017. Комисија за спортске објекте  
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спортских такмичења у оквиру ПВ 2017 године Припремни одбор - свако из 

домена своје надлежности 

27 Предузимање потребних радњи у сврху безбедности учесника ПВ 2017 године 

са свих аспеката (физичка безбедност, чување јавног реда и мира, здравствена 

безбедност учесника, безбедност са аспекта исхране, и др.) 

10. септембар 2017. 

годин 

Припремни одбор ПВ 2017  

28 Стварање физичких и техничких услова за рад пратећих служби код 

реализације ПВ 2017 (физички простор за рад лица/органа који реализују 

послове: рад такмичарских органа, рад службе за прикупљање, обраду и 

систематизацију спортских резултата и других информација, рад службе која 

припрема и организује уручење спортских признања, финансијски послови) 

20. септембар 2017. 

година 

Припремни одбор ПВ 2017  

29 Осигурање учесника ПВ 2017 за случај незгоде током њиховог учествовања на 

ПВ 2017 

Најкасније један дан 

пре почетка спортских 

такмичења 

Стручна служба ОК  

 

ПОСЛОВИ И ЗАДАЦИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА НЕПОСРЕДНУ РЕАЛИЗАЦИЈУ ПВ 2017 

1 Благовремени долазак учесника у такмичењу на место одржавања такмичења. Најкасније 60 минута 

пре почетка 

такмичења у којем 

учествују 

Руководства Региона 

Руководиоци екипа 

 

2 Благовремени долазак Службених лица (Комесари, Судије, Делегати, Мериоци 

времена, Записничари) на место одржавања такмичења. 

Најкасније 60 минута 

пре почетка 

такмичења у којем 

бављају дужност. 

Комесар за такмичење у 

сарадњи са Гранским спортским 

савезима 

 

3 Благовремену долазак лица, органа и тела која руководе такмичењима у оквиру 

ПВ 2017 (Комесар за такмичење СОРВ, Председник СО, чланови ТК, чланови 

ДК и чланови КЖ). 

Најкасније 120 минута 

пре почетка првог 

такмичења у дану  

Комесар за такмичење 

Председник СО 

 

4 Благовремени долазак техничког особља које реализује одређене послове у 

оквиру целокпног система реализације ПВ 2017 (финансијски, послови, 

послови прикупљања и обраде резултата и информација, послови припреме и 

урућења спортских признања 

Најкасније 60 минута 

пре почетка првог 

такмичења у дану  

Стручна служба ОК  

5 Успостављање РЕДАРСКЕ СЛУЖБЕ на спортским борилиштима Најкасније 60 минута Припремни одбор ПВ 2017  
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пре почетка  

такмичења  

6 Успостављање сталног присуства ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ са пратећом 

опремом и дежурним медицинским возилом на спортским теренима током 

периода реализације такмичења (дежурни лекар) 

Пре почетка 

такмичења  

Припремни одбор ПВ 2017  

7 Успостављање одговарајућег ИНФОРМАТИВНОГ ПУНКТА за пружање 

потребних информација учесницима ПВ 2017 по питању њихових тренутних 

потреба (локација објеката за такмичење, објеката за исхрану, здравствених 

објеката и др.) 

Пре почетка 

такмичења  

Припремни одбор ПВ 2017  

8 Реализација спортских такмичења у складу са унапред утврђеним распоредом и 

сатницом и благовремено предузимање мера за отклањање насталих потешкоћа. 

Током трјања  

ПВ 2017 

Лица, органи и тела – свако из 

своје надлежности 

 

9 Правовремено прикупљање и обрада спортских резултата који се односе на 

такмичења и упознавање са истим, како самих учесника тако и шире јавности – 

на најпријладнији могући начин у датом тренутку 

Током трајања 

такмичења 

Одговарајућа служба 

Стручна служба ОК 

 

10 Прикупљање потребних података од Службених и других лица која за свој рад 

примају одговарајућу надокнаду, у сврху омогућавања исплате те надокнаде 

Током трајања 

такмичења 

Одговарајућа служба 

Стручна служба ОК 

 

11 Исплата надокнада Службеним и другим лицима за обављену дужност а у 

складу са раније донетом Одлуком 

У року од три дана по 

обављеној дужности 

Стручна служба ОК  

12 Уручење спортских признања учесницима ПВ 2017 у складу са унапред 

донетим Протоколом 

Непосредно по 

завршетку такмичења 

Одговарајућа служба 

Стручна служба ОК 

 

13 Израда ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПВ 2017, разматрање и усвајање истог 

од стране надлежних органа Савеза и ОК 

30 дана по завршетку 

ПВ 2017 

Комесар за такмичење СОРВ 

Спортски одбор ОК 

Стручна служаба ОК – свако из 

делокруга својих обавеза 

 

 

  

У Новом Саду, 13. априла 2017. године 

 

                                                                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА, 

                                                                                                                                                                   Горан Милић  

 


