СТАТИСТИКА У ОБЛАСТИ СПОРТА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Министарство омладине и спорта
Национални грански спортски савези
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На основу члана 18. став 2. Закона о званичној статистици („СлужбенигласникРС”, број
104/09) и члана 8. став 1, Закона о Народној скупштини („СлужбенигласникРС”, број 23/11),
Народна скупштина је донела Одлуку о програму званичне статистике за период 2011-2015. године.

Национални грански савез / назив и скраћени назив

Софтбол савез Србије – ССС

Адреса

Спасеновићева 12, 11030 Београд, Чукарица

ПИБ

104070646

Матични број

17608177
www.softball.rs i fejsbuk profil https://hrhr.facebook.com/softball.savezsrbije
БС 8403/2012 линк http://pretraga2.apr.gov.rs/PretrageSportskihUdruzenja/Ho
me/BusinessData/5837706
http://pretraga2.apr.gov.rs/PretrageSportskihUdruzenja/Ho
me/PublishedDocuments/5837706

Wеb.
Решење из АПРа на сајту (укуцати - навести линк)
Статут на сајту (укуцати- навести линк)
Завршни финансијски извештај на сајту (укуцати - навестилинк)

Све предато у року... У фази обраде у АПР

Годишњи извештај о раду на сајту (укуцати – навестилинк)

www.softball.rs

E-mail

softballsavezbeograd@yahoo.com

Телефон

011-2395230 (овај број је и faks), 011-2397715

Председник гранског спортског савеза

Слободан Ђурић

Генерални секретар/Директор

Сара Марковић (генерални секретар), Предраг Ступар
(испред УО координатор рада свих репрезентативних
селекција)

Бројзапослених – Уговор о раду на неодређено време (канцеларија
националног савеза), жене/мушкарци
Бројзапослених – Уговор о раду на одређено време (канцеларија
националног савеза), жене/мушкарци
Број ангажованих лица по Уговору о обављању привременихповременихпослова, жене/мушкарци

1 мушкарац
0
Повремено ангажујемо лиценциране тренере – Уговор
о ангажованју спортских стручњака

Лице одговорно за исправност података(име и презиме)

Слободан Ђурић

Контакт лица одговорног за исправност података (телефон и е-mail)

0691109911 email srpskisinovi@yahoo.com
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Редни
број

Параметри

Текућа година

1.

Укупан број и назив појединачних утврђених спортских
правила и достављених министартву у складу са
Чланом 102. Закона о спорту (Правилници)

2.

Приређена и усвојена стратегија спорта – Програм рада
(усаглашена са Стратегијом спорта у РС) – навести
линк

3.

Укупан број регистрованих клубова

4.

Укупан број регистрованих спортиста;

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

1. Такмичарски правилник; 2: Пословник о раду
Управног одбора Софтбол савзеа Србије; 3.
Такмичарски правилник Софтбол савеза Србије.
4.Правилник о спортском осигурању софтболашица и
софтболаша; 5. Правилник о регистрацији софтбол
клубова, софтболашица и софтболаша, софтбол тренера;
6. Правилник о Медицинској заштити чланова Софтбол
савеза Србије; 7: Споразуми клубова; 8. Програм
антидопинг деловања; 9. Правилник о дисциплинским
мерама и поступку изрицања у случајевима утврђене
повреде антидопинг правила

http://www.softball.rs/onama.php?r=21
6 редовних клубова чланова и 1 придружени чланклуб
390 софтболаша и софтболашица су тренирали софтбол.
Бројка варира сваке године, у зависности од пријаве
клубова.

Укупан број врхунских спортиста - спортисти који
учествују у националним шампионатима – првог и
другог сениорског ранга (лиге), као и спортисти који су
ангажовани у иностранству
Укупан број регистрованих спортискиња-жена;
Укупан број регистрованих спортиста - мушкарци;
Укупан број деце спортиста –млађих категорија
(закључно са јуниорима);
Укупан број деце спортиста –млађих категорија
(закључно са јуниорима) – дечаци ;
Укупан број деце спортиста –млађих категорија
(закључно са јуниорима) – девојчице;
Укупан број спортиста који наступају за иностране
клубове;
Укупан број такмичарских репрезентативних селекција
(по категоријама, мушкарци/жене);
Број и назив такмичарских репрезентативних селекција
– мушкарци;
Број и назив такмичарских репрезентативних селекција
– жене;
Укупан број категорисаних перспективних спортиста,
(дечаци и девојке) у складу са Правилником о
категоризацији перспективних спортиста
Укупан број носилаца Националних признања;

177 софтболаша и софтболашица у пријавама за
такмичења у 2015. години; 2 софтболашице ангажоване
у иностранству Чешка и САД
93 пријаљених за такмичења у 2015
84 пријаљених за такмичења у 2015.
139
77
62
2
4 репрезентативне селекција (1. Сениорска мешовита
слоу пич, 2. Сениорска женска фаст пич, 3. Јуниорска
женска фаст пич, 4. Кадетска женска фаст пич)
1 сениорска слоу пич
3 (Сениорска женска фаст пич, Јуниорска женска фаст
пич, Кадетска женска фаст пич )
Како смо млад савез и у петој смо категорији, не
испунјавамо услове по правилнику Спортског савеза
Србије да имамо категорисане перспективне спортисте.
Надамо се да ћемо у 2016. ући у вишу категорију.
Немамо

Укупан број врхунских спортиста аматера, носиоца
националних стипендија
Навести освојене медаља (сениори) на Олимпијским
играма (година, место и врста медаље)
Навести освојене медаља (сениори) на Светским
првенствима (година, место и врста медаље)
Навести освојене медаља (сениори) на Европским
првенствима (година, место и врста медаље)
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Немамо
Нисмо учествовали на ОИ
Немамо медаље
Немамо у сениорској. Имамо сребро 2010. у категорији
млађих кадеткиња.

21.

Укупан број клубова који функционишу у систему
националног савеза;
Национални програм рада са децом спортистима –
навести линк на сајту

22.

23.
24.
25.
26.
27.

Назив истраживања и анализа које је спровео
национални грански савез

Навести територијалне савезе и њихове називе
Припадност интернационалној (међународној)
спортској федерацији (Свет и Европа) – назив, скраћени
назив,седиште и сајт ;
Председник Светске међународне федерације

Број спортиста који су проглашавани за најбоље у
међународној федерацији (навести име и презиме и
година проглашења)
Број и име тренера који су проглашавани за најбоље у
међународној федерацији (навести име и презиме и
година проглашења)
Укупан број представника у телима међународне
федерације (име и презиме, функција и назив тела)

31.

32.

33.

34.

Број интернационалних судија из националног савеза;
Број стручних комисија у националном савезу- навести
називе комисија и председнике истих ;

Број регистрованих (и у МОСу евидентираних)
стручних организација у националном савезу - навести
називе организација (Удружења тренера, судија..);
Број афирмативних, развојних кампања - назив
кампање, трајање.

35.

36.
37.
38.
39.
40.

Светска софтбол федерација ИСФ
http://www.isfsoftball.org 1900 S. Park Road
Plant City, Florida 33563, USA - Evropska softbol
federacija – www.europeansoftball.org Антверпен, Белгија
Dale McMann (Kanada)

Генерални рејтинг у Светској федерацији – мушкарци

28.

30.

Клубови праве програме рада са децом. Ми их пратимо
и уз помоћ МОС организујемо бесплатне кампове за
перпсективне спортисте у нашем спорту. Селектори
репрезентативних селекција прате рад и одређују
спискове репрезентативаца
„Да ли волим спорт“ (2012. године спровели смо
истраживање кроз анкете које су радили наши
софтболаши и софтболашице. Анкетирани су грађани
Београда, Сомбора и Зајечара)
Софтбол савез Београда

Генерални рејтинг у Светској федерацији- жене

29.
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Оперативна истраживања у националном савезу
(навести назив, година реализације истраживања)
Официјелна спортска опрема националног савеза (назив
произвођача)
Најтрофејнији клубови у мушкој конкуренцији (навести
прва 3 клуба)
Најтрофејнији клубови у женској конкуренцији
(навести прва 3 клуба);
Навести клуб са навећим бројем чланова
(најмасовнији), мушки и женски;
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Svetska federacija ne pravi rejting – ko ucestvuje na SP
posle toga su poznati plasmani
Svetska federacija ne pravi rejting – ko ucestvuje na SP
posle toga su poznati plasmani. Mi smo dobili poziv da po
prvi put učestvujemo na seniorskom Svetskom prvenstvu u
kanadi – 32 reprezentacije
Naši sportisti nisu proglašavani za najbolje

Naši treneri nisu proglašavani za najbolje
2 u Svetskoj softbol federaciji (Slobodan Đurić – član y
Мастер комисијi Еvropske softbol federacije, član u
Development Commision Светске софтбол федерациje
ИСФ), Predrag Stupar (Мембер шип комисија ИСФ
Светске софтбол федерације)
2 (Sara Marković i Sandra Jovanović licencirane sudije
Evropske softbol federacije)
Takmičarska komisija (Predrag Stupar), Komisija za
registraciju sportista (Sara Marković), Komisija za
međunarodnu saradnju (Đorđe Mitrović), Pravna komisija
(Srđan Đorđević)
Немамо – у процедури формирања је Удружење судија
„Научи и играј софтбол“ (целе 2008. године у Београду
и Новом Саду), „Не буди неактиван, рекреирај се уз
софтбол“ (2013. Београд, Сомбор, Суботица), „И ја
волим софтбол“ (лето 2014. Сомбор и Суботица),
„Иклузија у софтбол“ (мај 2014. Сремска Каменица)
Нисмо радили таква истраживања
Највише носимо GIVOVA opremu (ali nemamo oficijalnu
opremu ili donatora za opremu), kupujemo majce u
фирмама које најповољније их израђују)
Арена, Вилд цатс, Аллигаторс Сомбор
Аллигаторс Сомбор

Навести три највећа клупска успеха – назив клуба,
такмичења и година/е остварења
41.

42.
43.

Издаваштво (часопис, годишњак..) - назив, врста и
периодика
Назив, број и врсте евиденција које поседује грански
савез
Хуманитарне активности гранског савеза: Назив
активности (кампање), дужина трајања

44.

45.
46.

Број и врсте Стрчних оспособљавања (лиценцирања)
које реализује национални грански спортски савез
Партнерска акредитована едукативна установа (нпр.
Факултетспорта и физичког васпитања Београд)
Традиционалне спортско-едукативни догађаји
(семинари, конференције, панели) – Назив,
орјентационо време реализације

47.

1- Арена сениорски Балл гаме (Традиционални турнир у
Загребу – играју клубови из Хрватске, Србије,
Словеније, Данске, Италије, Бугарске) – 2014. Сребрна
медаља
2 - Арена јуниорски Светски еуро куп (званично
такмиченје Европске софтбол федерације) – 2015. Пето
место у Острави Чешка
Софтбол (годишњак Софтбол савеза Србије –
представља наше активности са подацима и сликама из
сваког месеца завршене године)
Евиденција тренера. Евиденција софтболаша и
софтболашица
2014. организовали смо прикупљање средстава за
настрадале у поплавама и о томе обавестили МОС и
скупљен новац уплатили на рачун Владе Србије отворен
за те намене. У мају 2014. смо заједно са саберѕом ѕа
дизанје тегова организовали хумканитарни скуп који су
испратили медији
2 Oспособљавања софтбол тренера
Факултет спорта и физичког васпитања – Универзитет
Нови Сад - ``Уговор о едукативно-спортско-стручнојсарадњи``
Правили смо пуно семинара – клиника. У 2015.
организована предавања лиценцираним софтбол
тренерима; организовања предавања софтболашицама
од стране страног тренера из Новог Зеланда. У 2014.
организована три семинара – клинике (у три различита
месеца – предавали познати страни тренери, који су
радили у многим репрезентацијама – Ален Нови Зеланд,
Илухин Русија, Сузан Кол УСА). Правимо сваке године
спортско едукативни догађај у једно граду ван Београда
(2014. Сремска Каменица, 2013. Суботица, 2012.
Зајечар, 2011. Зајечар) – 2013. имали смо акцију ``Не
буди неактиван, рекреирај се уз софтбол`` - (три града и
бесплатна трениранја рекреативаца и почетника)

Финансијски аспекти / Влада Републике Србије / Министартво омладине и
спорта
2011
2012
2013
2014
(изражено у
(изражено у
(изражено у
(изражено у
динарима)
динарима)
динарима)
динарима)
Називи финанираних програма у складу са
Општим интересом у области спорта РС
1.

Годишњи програм

2.

Кампови

3.

Стипендије за спортисте

4.
5.
6.

Организација међународних
такмичења од значаја за РС
Јавни позив (Конкурс у области спорта
за посебне програме)
Награде за освојене медаље, поУредби
о националним спортским признaњима
и новчаним наградама

3.100.000,00

3.800.000,00

3.400.000,00

3.500.00,00

1.702.100,00

730.400,00

500.000,00

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

493.400,00

/

/

/

/

/
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7.

8.

Национална признања за спортисте
(Укупно исплаћена средстава у току
године)
Субвенције Јавним нефинансијским
предузећима и организацијама, чији су
оснивачи национални савези – Назив
предузећа и одобрена сума

/

/

/

/

/

/

/

/

УКУПНО

Евиденција организованих међународних такмишења на територији РС
Редни број
1.

Назив такмичења (СП,ЕП,СК)
Балкански шампионат

Датум
организације
26. – 28. јун
2015.

Број земаља
учесника

Град домаћин
Београд
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2.
3.
4.

Евиденција спортиста носилаца Националног признања
Редни број

Спортиста / такмичар

Датум
рођења

Такмичење на коме је освојена
медаља / година

Врста медаље

1.
2.
3.
4.

Евиденција тренера носилаца Националног признања
Редни
број

Спортиста / такмичар

Датум
рођења

Такмичење на коме је освојена
медаља / година

Врста медаље

1.
2.
3.
4.

Евиденција представника у телима међународне федерације
Редни
број

Име и презиме

Назив тела

6

Функција

Стаж у телима
(од –до)

1.

Слободан Ђурић

2.

Слободан Ђурић

3.

Предраг Ступар

4.

Слободан Ђурић

5.

Сара Марковић

Мастер комисија ЕСФ
Балканска софтбол
асоцијација
Мембер шип комисија
ОИСФ Светске софтбол
федерације
Development Commision
Светске софтбол
федерациеј ИСФ
Судијска организација
Европске софтбол
федерације

Члан

Од 2015.

потпредседник

Од 2014.

члан

Од 2013.

члан

Од 2013.

Лиценцирани судија –
до сада судила на 4
Европска првенства (1
сениорско, 2 јуниорска
и 1 кадетско)

Од. 2011.

Минимални стандарди за реализацију спортских такмичења – Димензије спортског терена на којем се спорт реализује
Графички приказ терена

Нумеричке димензије

У недостатку терена може се играти на фудбалском
терену, који се обележи другачије. Тачне димензије
софтбол терена доставићемо вам посебно у мејлу испод
овог текста је линк. Ми смо и поднели допис МОС прошле
године да заједно са још пет неолимпијских спортова
добијемо землљиште где би правили терене за наше
спортове.

http://www.isfsoftball.org/english/development/Field_Manual.
pdf
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