
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ O РАДУ САВЕЗА СОКО СРБИЈЕ ЗА 2016 ГОДИНУ 
 

У складу са усвојеним Планом и Програмом рада Савеза одржане су следеће 
активности: 
 
1. Редовна Скупштина Савеза одржана је 20.02.2016. године. 
 
2. 17. Међународни зимски фестивал дечије рекреације 20.02-26.02.2016 
 
Савез Соко Србије је према усвојеном Плану и Програму рада за 2016. годину, а 
по позиву Асоцијације "Спорт за све" Београда учествовао на 17. Међународном 
зимском фестивалу дечије рекреације Копаоник 2016 од 20.02.-26.02.2016. године. 
Испред Савеза учествовала је једна екипа под именом "Соколи" састављена од 
чланова СД Батајница. 
О трошку Асоцијације "Спорт за све" Београда са екипом је ишао Секретар Савеза 
Иван Живановић. 
На фестивалу је учествовало преко 190 деце ученика основних школа и спортских 
клубова из Србије (Београд, Димитровград, Вранић), Словеније (Љубљана), Црне 
Горе (Херцег Нови), Хрватске (Борово), Босне и Херцеговине (Бања Лука, Бјела) 
итд. 
Укупно је наступило 17 екипа а Соколи Србије заузели су 2 место. 
Фестивал није био класичног такмичарског карактера јер у играма није било 
класичног победника и награђивања већ су се бодови добијали само за учешће у 
активностима. 
Учесници су сваки дан трајања фестивала имали активности као што су: јутарња 
гимнастика, шетња, традиционалне игре, фолклор, тестирања физичких 
способности, контакт клубове, кошарку, одбојку, фудбал, а увече су имали 
организован вечерњи програм у виду: маскенбала, ја имам таленат итд. 
 
3. ОП Бежиграда у скоковима са мале трамболине 07.05.2016. 
 



И ове године наш Савез је према усвојеном Плану и програму за 2016. годину, а 
на позив наших пријатеља, Сокола Бежиграда, учествовао на Отвореном 
првенству Бежиграда у скоковима са мале трамболине 07.05.2016. 
Испред сокола на такмичењу и пратећим активностима учествовало је укупно 144 
чланова из следећих друштава: 
1. СД Београд Матица 
2. СД Батајница 
3. СД Смедерево, 
4. СД Вршац 
5. СД Сремска Митровица 
6. СД Бор 
7. СКК Стари Диф 
8. СРК Соко Сефкерин 
 
Током пута чланови Савеза су обишли културно-историјске знаменитости 
Љубљане, Трста и тржни центар Палманова. 
 
4. Соколски сусрети - Редовне активности друштава у Савезу. 
 
По усвојеном Плану и Програму рада Савеза за 2016 годину одржано је свих 10 
соколских сусрета. Соколски сусрети у овој години били су по учешћу знатно 
масовнији него ранијих година. Сусрети су одржани у: 
1. Соколски сусрет Батајница "Сећање на Милијану Крстић" - 28.05.2016. год. 
2. Соколски сусрет Вршац - 04.06.2016. год. 
3. Соколски сусрет Нови Сад - 18.06.2016. год. 
4. 16. Сеоска олимпијада Сефкерин - 19.06.2016. год. 
5. Соколски сусрет Панчево - 25.06.2016. год. 
6. Соколски сусрет Сремска Митровица - 17.09.2016. год.  
7. Соколски сусрет Бор - 01.10.2016. год. 
8. Соколски сусрет Шабац - 29.10.2016. год. 
9. Соколски сусрет Београд - 19.11.2016. год. 
10. Међународни соколски кошаркашки куп Београд - 25.11.-27.11.2016. год. 
 
5. Стручни Симпозијум "Физичко вежбање за здраво старење" - на 
иницијативу Савеза Соко Србије 07.11.2016. год. 
 
Организатори: Савез Соко Србије, Факултет за спорт и физичко васпитање 
Универзитета у Београду, Институт за јавно здравље "Др. Милан Јовановић 
Батут", Геронтолошко друштво Србије, Спорт за све Србије. 
 
Испред Савеза Соко Србије на Симпозијуму су учествовали: Председник Јакоб 
Матић, Потпредседник Петар Стакић, чланови Председништва Проф. Др. Владан 
Вукашиновић, Драган Ристић, Секретар Иван Живановић 
Соколска друштва: Београд Матица, Војводина Нови Сад, СРК Соко Сефкерин, 
СКК Стари Диф. 
 



 
6. Отворено првенство у скоковима са мале трамболине Савеза Соко Србије 
- 12.11.2016.  
 
У суботу 12.11.2016. године у пуној Хали спортског центра Жарково одржано је 
Четврто Отворено  првенство Србије у скоковима са мале трамболине у 
организацији Савеза Соко Србије и Соколског Савеза Београда, а под 
покровитељством Министарства омладине и спорта Републике Србије и Градског 
секретаријата за спорт и омладину Града Београда. 
На такмичењу су поред екипа и такмичара из Србије наступили и клубови и 
соколска друштва из Словеније.  
Такмичење су отворили Потпредседник Савеза Соко Србије Проф. Петар Стакић 
и Председник Соколске Звезе Словеније, Потпредседник Светског Соколског 
Савеза и Поджупан града Љубљане Дејан Црнек.  
Укупно је учествовало 169 такмичара из Соколског друштва Београд Матица, 
Соколског друштва Батајница, Соколског друштва Вршац, Соколског друштва 
Војводина Нови Сад, Соколског друштва Сремска Митровица, Соколског друштва 
Смедерево Шпортног друштва Народни Дом (Љубљана), Шпортног друштва 
Сокол Бежиград (Љубљана), Шпортног друштва партизан Равне на Корошке 
(Равне на Корошкем), и Гимнастичког клуба Врхника (Врхника). У ревијалном делу 
наступили су Соколско друштво Метлика (Метлика, Словенија), плесна секција 
Соколског друштва Београд Матица и Плесни студио Флај. 
Такмичари су били подељени по узрасним категоријама цицибани, цицибанке (од 
1 до 4 разреда основне школе), млађи дечаци, млађе девојчице (5-6 разред 
основне школе), старији дечаци, старије девојчице (7-8 разред основне школе), 
омладинци, омладинке (1-4 разред средње школе) и сениори и сениорке у екипној 
и појединачној конкуренцији.    
За прва три места у екипној конкуренцији у свакој категорији додељивани су 
пехари а за освојена места у појединачној конкуренцији такмичари су добијали 
медаље које су додељивали Професор Факултета за спорт и физичко васпитање 
у Београду Продекан Проф. Др. Владан Вукашиновић и Потпредседник Соколског 
Савеза Београда Александар Аничић. 
По завршетку такмичења а пре проглашења победника у ревијалном делу 
Соколско друштво Метлика из Словеније је у соколским униформама извело 
неколико старих соколских теловежби, СД Београд Матица представило се са 
плесним кореографијама као и Плесни студио Флај. 
Такмичари и гости из Словеније искористили су своју посету и да обиђу значајне 
културно историјске споменике у Београду. 
 
7. Међународни сајам спорта 2016 "Спорт је закон" 25.11.27.11.2016. год. 
 
Сајам Спорта 2016 одржан је у хали 1 и хали 1А Београдског сајма од 25. до 27. 
новембра 2016. године. 
      Штанд Савеза брендиран је дан раније са сликама са акција савеза, рол 
аповима и сликама које Савез поседује, Секретар Савеза је донео лаптоп и 
велики монитор на коме су се пуштали снимци са разних акција Савеза као и 



промо видео састављен од слика предратног периода сокола и садашњег 
периода, Донете су за показну сврху и све соколске књиге које Савез поседује. 
Соколско друштво Београд Матица које је активно учествовало у раду штанда 
обезбедило је и пројектор и видео бим на коме су се пуштале годишње акције овог 
друштва. Такође је у раду штанда учествовао и Соколски Савез Београда. 
      Допремљено је и око 1000 старих бројева часописа "Око соколово" који су 
дељени заинтересованим посетиоцима. 
      Првог дана Сајма у 16.30 часова Савез Соко Србије добио је 30 минута 
времена да на централном спортском терену изведе приказ свог рада. 
Учествовали су СД Батајница СД Београд Матица, и СД Вршац (укупно око 70 
вежбача из соколских друштава чиме смо били најмасовнија организација на 
сајму) Сво време вежбе су приказиване на видео биму и директно преношене 
путем интернет стрима на сајту Сајма спорта. Велики број посетилаца гледао је 
наступе наших друштава.    
      Између осталих посетилаца наш штанд посетили су многи познати спортисти и 
спортски стручњаци као што су: Вања Грбић, Дејан Томашевић, Дане Корица, 
Ивица Краљ, Мирко Кантар, многи професори свих спортских факултета који су 
имали своје штандове и многи други. 
      Другог дана сајма, Потпредседник Савеза Петар Стакић и Секретар Савеза 
Иван Живановић присуствовали су семинару за спортске секретаре у 
организацији Министарства омладине и спорта Републике Србије на коме се 
између осталог расправљало о примени новог Закона о спорту. Том приликом 
Секретар нашег савеза добио је и сертификат Спортског Савеза Србије и 
Министарства омладине и спорта. Трећег дана сајма, представници Соколског 
друштва Београд Матица, СРК Соко Сефкерин и СКК Стари Диф присуствовали су 
семинару за спортске тренере на којима су добили сертификате.  
      Током трајања сајма остварени су бројни контакти. Такође имали смо и 
неколико представника војске који су изразили своју жељу за сарадњом.  
      Сајам је искоришћен у великој мери за веома успешну промоцију нашег Савеза 
и да се велики број посетилаца упознао са соколством. Такође имали смо и 
ситуацију да се неколико спортских клубова распитивало о могућности учлањења 
у наш Савез. 
 
8. Остале активности и учешће на масовним спортским приредбама 
 
Током 2016 године издата су два двоброја часописа "Око соколово" која нису 
издата у 2015 години као и један број за 2016. годину и овом приликом се 
захваљујемо Главном и одговорном уреднику Проф. Др. Владану Вукашиновићу 
који је својим радом то омогућио. 
 
Председник Савеза присуствовао је свим састанцима у Министарству омладине и 
спорта и осталим институцијама које се тичу редовног функционисања Савеза. 
 
Одржане су до сада четири седнице Председништва савеза (2 редовне и 2 
електронске). 
 



Чланови Савеза учествовали су и присуствовали на свечаном отварању изложбе 
"Ко је соко тај је југословен" у Музеју историје Југославије. Том приликом ауторка 
изложбе јавно се захвалила Савезу Соко Србије, Начелнику Савеза Жељку 
Ђорђевићу и Секретару савеза Ивану Живановићу на помоћи у материјалима за 
изложбу. 
 
Соколска друштва чланови Савеза учествовали су на масовним спортским 
манифестацијама као што су: Београдски маратон, Београдска бициклијада, Дан 
породичне рекреације, Дан победе над фашизмом итд. 
 
Чланови СД Војводина Нови Сад учествовали су у оквиру Гимнастичког Савеза 
Србије на Првенству Европе у гимнастици на којем су постигли запажене 
резултате. 
 
9. Активности које из оправданих активности нису одржане. 
 
Делегати Савеза нису учествовали на састанку Светског Соколског Савеза у САД 
због великог трошка одласка. 
 
Није одржан семинар из скокова са мале трамболине 
Није одржан семинар из плеса 
Није одржан Антидопинг семинар јер представници Антидопинг агенције нису 
успели да ускладе слободне термине (приоритети су им били савези у 
такмичарским спортовима). 
 

 
Председник Председнштва 

                                                 Савеза Соко Србије 
                                                                                                                                                                                                                               
                                                 Јакоб Матић с.р. 


