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I 

Уводни део 

 

Спортски савез општине Петровац на Млави је добровољан, невладин,неполитичан и 

нeпрофитни територијални спортски савез за општину Петровац на Млави. 

Спортски савез општине је стални и активни члан Спортског Савеза Србије. 

Спортски савез је основан 15.05.1998 године и у свом саставу има 65 активних клубова 

( чланова)  и преко 3000 регистрованих спопртиста. 

Органи савеза су: 

1. Скупштина ; 

2. Управни одбор; 

3. Надзорни одбор; 

4. Председник Савеза; 

5. Генерални секретар; 

6. Дисциплински суд и дисциплински тужилац   

 

Број запослених у Спортском савезу општине Петровац на Млави је 6. 

 

 

 

Спортски савез општине Петровац на Млави 
Даворјанке Пауновић бб; 12300 Петровац на Млави; Србија 

ПИБ:102442936   Мат.бр:17228412  Шифра дел: 9319   

Тек. Рач. (УЈП):200-2835790101874-64  

Тел/Факс 012/326-087 

www.sportskisavez-petrovacnamlavi.org.rs 

E-mail: sportskisavezpetrovacnamlavi@gmail.com 
 

 

 
 

      II 

 

ЦИЉЕВИ И САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ СПОРТСКОГ САВЕЗА 

 

Циљ Савеза је да: 

- својим деловањем доприноси развоју и промоцији спорта у општини 

Петровац на Млави и повећању бављења спортом у свим сегментима 

становништва, у складу са законом. 

- промовише идеју олимпизма, образовну и васпитну функцију спорта, фер 

плеј (fairplay), разумевање, толеранцију иодговорносткрозбављење спортом; 

- заштити и промовише интересеучесника у систему спорта, својих чланова; 

- промовише општину кроз спортска такмичења; 

- обавља послове којима се обезбеђују услови за праћење, развој и унапређење, 

http://www.sportskisavez-petrovacnamlavi.org.rs/
mailto:sportskisavezpetrovacnamlavi@gmail.com
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спорта младих, спорта за све, школског спорта,спорта особа са 

инвалидитетом,и врхунског спорта; 

- развија међуградску и међународну спортску сарадњу; 

- обавља друге послове oд јавног интереса у складу са законом, Стратегијом 

развоја спорта у Републици Србији, Програмом развоја спорта у општини 

Петровац на Млави. 

 

08.06.2020.године Одржана је редовна седница Скупштине Спортског савеза. Усвојен је 

финансијски извештај за 2019. годину, извештај о раду, као и програм рада и 

финансијски план за 2020. годину. Скупштина је једногласно донела одлуку да су сви 

извештаји и планови једногласно усвојени. Редовна Скупштина одржана је са 

закашњењем због ванредне ситуације изазване Корона вирусом.  

 

 Активности савеза: 

Савез своје циљеве остварује кроз: 

 1) стварање услова за развој спорта,а посебно спорта младих у општини Петровац на 

Млави;  

2) организовање спортских манифестација и такмичења;  

3) подршку изградњи и одржавању спортских објеката;  

4) подршку перманентном стручном образовању и усавршавању спортских стручњака и 

стручњака у спорту;  

5) пружање помоћи својим члановима у унапређењу стручног рада;  

6) подстицање рада својих чланова додељивањем награда и признања за изузетне 

спортске резултате и за допринос развоју и унапређењу спорта у општини Петровац на 

Млави;  

7) усклађивање активности чланова Савеза;  

8) надзор над радом својих чланова у складу са законом, Статутом, општим актима 

Савеза, њиховим статутима и општим актима;  

9) пружање помоћи својим члановима у отклањању недостатака у раду и решавању 

евентуално насталих спорова који угрожавају њихово функционисање, остваривање 

њихових циљева, и остваривање циљева Савеза  

10) ангажовање и сарадњу са другим организацијама и институцијама у области спорта 

у Републици Србији;  

11)заступање заједничких интереса својих чланова пред органима градске управе и 

другим институцијама;  

12) издавање сопствених публикација и подршку излажења других публикација од 

значаја за спорт у општини Петровац на Млавии унапређење научног и стручног рада у 

спорту;  

13) остваривање међуградске и међународне спортске сарадње;  

14) популаризацију спорта у медијима, образовним и другим институцијама и 

организацијама;  

15) предузимање мера за спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље, 

недолично понашање, лажирање спортских резултата и др.);  

16) бригу о заштити здравља спортиста;  

17) подршку спорту за све (рекреативном спорту) и подстицања бављења спортом 

посебно деце, омладине, жена и старих особа, без обзира на социјални и здравствени 

статус, степен евентуалне инвалидности или друго лично својство у свом подручју 

деловања;  

18) подршку школском спорту;  
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19)активности на јачању спортског духа и спортског морала код својих чланова и 

утврђивање правила понашања у њиховим међусобним односима; 

 20) пружање помоћи својим члановима у области маркетинга, повезивања са 

привредом, увођењу нових метода у раду и пословању, прибављању пословних 

информација и сл; 

 21) организовање заједничких служби;  

22) предлагање годишњих и посебних програма за финансирање из јавних прихода, у 

складу са законом и повереним пословима;  

23) давање мишљењa у вези са кандидатуром за организацију спортских такмичења на 

територији општине Петровац на Млави;  

24) друге активности и мере које доприносе реализацији циљева Савеза у складу са 

Законом о спорту, Стратегијом развоја спорта у Републици Србији и Програмом развоја 

спорта у општини Петровац на Млави. 

 

III 

 

САРАДЊА И АКТИВНОСТИ СА СПОРТСКИМ САВЕЗОМ СРБИЈЕ 

 
Као и у претходном периоду Спортски савез општине Петровац на Млави наставио је 

успешну сарадњу са Спортским савезом Србије. У њиховим просторијама одржан је 

састанак у вези пројекта „Жене у спорту“. Носилац пројекта је Спортски савез Србије а 

све у циљу промовисања здравог живота. Назив пројекта је „Буди здрава вежбај са 

нама“. У пројекту су укључени спортски савези градова: Зрењанин, Суботица, 

Краљево, Велика Плана, Пожаревац и Петровац на Млави. Спортски савез Србије 

донирао је струњаче и простирке нашем савезу за реализацију поменутог пројекта. 
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И у 2020. години настављен је пројекат у усавршавању фитнес, боди билдинг и 

нутрициониста. Наш савез је имао 4 полазника од којих је 2 финансирао Спортски савез 

Србије, а 2 наша  Општине ( спортски савез). Полазници који су успешно завршили  

наведени пројекат су: Сандра Стефановић, Милош Стојићевић, Иван Васић и Драгана 

Филиповић. На овај начин наш савез наставља са интезивним улагањем и 

усавршавањем спортских кадрова у нашој Општини. Семинар који су завршили наши 

полазници признат је у 192 земље Европе и света.  

 

 
 

Од 25-27. септембра 2020. одржане су Сеоске спортске игре у Врњачкој бањи. 

Организатор је био Спортски савез Србије где је учешће узела и наша Општина а 

представник је била МЗ Каменово. Ово је било финале на нивоу Републике док 

општинско такмичење није било одржано због пандемије Корона вируса. Наша екипа је 

бројала 29 чланова које је окупио, организовао и финансира наш Спортски савез. 

Освојено је друго место у веома јакој конкуренцији и несрећним сплетом околности 

нам је прво место измакло у последњем тренутку тј. у последњој дисциплини. Можемо 

рећи да наш Савез има изузетну сарадњу и подршку од стране Спортског савеза Србије.  
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IV 

САРАДЊА СА ОЛИМПИЈСКИМ 

КОМИТЕТОМ СРБИЈЕ 

 
Спортски савез општине Петровац на Млави на позив Олимпијског комитета Србије 

присуствовао је обележавању 110. рођендана у хотелу Москва у Београду.  

На састанку нашег Савеза и Олимпијског комитета Србије дата је пуна подршка у 

организацији Меморијалне трке „Драгутин Томашевић“. Трка је у 2020. години поред 

рекративног дела била и планирана као и трка државног првенства на 10 километара на 

путу, а по календару Атлетског савеза Србије. На састанку је договорена и посета 

председника Олимпијског комитета Божидара Маљковића,  све у смислу и циљу 

промоције олимпијских вредности и спорта у нашој Општини.  

 
 

 

V 

ПОДРШКА,АКТИВНОСТИ  И САРАДЊА СА ГРАНСКИМ  СПОРТСКИМ 

САВЕЗИМА У СРБИЈИ 

 

 Са почетком 2020. године одржан је састанак са кординатором Атлетског савеза 

Србије Гораном Чегаром на тему организације и промоције трке „Драгутин 

Томашевић“. На позив Балканске лиге тркача и Атлетског савеза Србије наш савез и 

председник Атлетског клуба „Драгутин Томашевић“ присуствовали смо састанку који 

је одржан у Београду, а на тему организације, безбедности такмичења и унапређења 

уличних трка и трка ван стадиона у Србији.  

27.02.2020. у Крагујевцу је одржан састанак у просторијама Атлетског савеза централне 

Србије на коме је био генерални секретара Дејан Милошевић, а циљу договора и услова 

организације трке на 10 километара.  

28.02.2020.  у просторијама Атлетског савеза Србије потписан је Уговор за одржавање 

трке првенства Србије на 10 километара између АК „Драгутин Томашевић“ 

(председник Зоран Стојановић) и организатора трке Спортског савеза Петровац кога је 

заступао генерални секретар Дејан Милошевић. По потписивању Уговора наши 

поменути представници присуствовали су Скупштини Атлетског савеза Србије.  

На позив кординатора Атлетског савеза Србије узели смо учешће на панел дискусији 

која се одржала у Апатину. Кординатор Горан Чегар одржао је дискусију на тему 

организације трка у Србији у условима везаним за ситуацију изазвану Корона вирусом 

као и предузимањем свих епидемиолошких мера које је прописао Кризни штаб 

Републике Србије.  

Спортски савез као организатор Меморијалне трке „Драгутин Томашевић“ у три 

наврата је покушао организацију исте, али услед погоршања пандемије исту није било 

могуће организовати.  
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VI 

ПОДРШКА ,АКТИВНОСТИ  И САРАДЊА СА ТЕРИТОРИЈАЛНИМ 

СПОРТСКИМ САВЕЗИМА У СРБИЈИ. 

 

 У Великој Плани је одржана манифестација „Избор најбољих спортиста године“ 

са њихове територије где су били присутни и представници Спортског савеза наше 

Општине. Манифестацији је претходила Скупштина Спортског савеза општине Велика 

Плана којој је присуствовао и генерални секретар Спортског савеза Србије Горан 

Маринковић. 

04.06.2020. Наш Савез присуствовао је панел дискусији територијаних спортских савеза 

Браничевског округа одржаној у Пожаревцу а у организацији Спортског савеза Србије.  

Састанку су присуствовали председник Спортског савеза Србије Давор Штефанек, 

генерални секретар Горан Маринковић као и професор права Зоран Ђорђевић. Тема 

састанка односила се на упознавање територијалних спортских савеза на новим 

правилницима и усавршавању рада: 

- Правилници здравства у Спорту 

- Правилници о категоризацији у спорту 

- Правилник о финансирању о спорту. 

 

17-18.09.2020. Спортски савез је био у званичној посети Спортском савезу града 

Зрењанина и генералном секретару савеза за школски спорт Војводине. Тема је била 

унапређење сарадње два савеза као и помоћ око изградње атлетске стазе нашој 

општини.  

 

У Великом Градишту је одржан састанак спортских савеза општина Велико Градиште, 

Кучева и Петровца на Млави, а уједно и конференција за штампу поводом хуманитарне 

трке на 100 километара. Трка се одвијала од Великог Градишта преко Кучева и 

Петровца на Млави до циља у Манастиру Горњак. Овај хумани подвиг имао је за циљ 

да покаже хуманост ,одлучност и истрајност , а уједно да буде и вид помоћи тешко 

оболелој деци. 
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VII 

ПОДРШКА И ПОДСТИЦАЈ БАВЉЕЊА СПОРТОМ ДЕЦЕ ШКОЛСКОГ  И 

ПРЕДШКОЛСКОГ  УЗРАСТА 

 

 У просторијама Спортских игара младих у Београду одржан је састанак са 

директорком Иваном Јевтић и њеним сарадницима на тему нове сезоне Спортских 

игара младих као и усвојени извештај за претходну годину. У Плану и програму нашег 

савеза било је планирано одржавање Игара (08.05.2020.) које нису одржане услед 

пандемије Корона вируса. На истом састанку представљен је пројекат Eramus program 

sport – прва шанса за младе у спорту – Youth sports fair chance. Пројекат је представио 

кровна организација удружење за спорт, рекреацију и едукацију игре младих из Сплита 

Република Хрватска. У пројекту учествују организације и партнери из земаља региона 

и Европе: Босна и Херцеговина, Северна Македонија, Италија, Словенија, Бугарска и 

Србија. Сврха овог пројекта је права шанса за младе у спорту и борба против насиља, 

расизма, дискриминације и нетолеранције. Пројекат је намењен деци школског узраста 

од 10-14 година уз посредовање и контроле професора физичке културе. 

 

У 2020. години  Савез је 3 дана био домаћин представницима Савеза за школски спорт 

Србије где су упознати са потенцијалима наше Општине, а у сврси унапређења 

школског и рекреативног спорта. Такође је било речи о изради плана и развоја 

школског спорта и разговора о неколико пројеката везаних за школски спорт у нашој 

Општини.  

 
 

VIII 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ  СПОРТИСТА И СПОРТСКИХ 

СТРУЧЊАКА 

 

 У Београду у просторијама Спортске академије – Високе школе струковних 

студија одржан је састанак на тему отварања спортско тренажног центра у Петровцу на 

Млави у којем би се вршило обука и стручно усавршавање оперативних тренера у 

разним сверама спорта. На састанку је договорено да се у наредном периоду 

одржирадни састанак представника академије са нашим Савезом и председником наше 

Општине Душком Нединићем  који се и реализовао након тога. Потписан је протокол о 
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сарадњи између Спортског савеза општине Петровца на Млави (који је уједно партнер 

на пројекту ) и Спортске академије. Договорено је да стручно усавршавање и тренажни 

процес отпочне  почетком 2021. године и да наша Општина  и град Петровац на Млави  

представљају и буду  центар браничевског округа и источног дела Србије у наредном 

периоду.   

 

 

 

 
 

 

IX 

ПОДРШКА И ПОПУЛАРИЗАЦИЈА СПОРТСКОГ АКТИВНОГ ТУРИЗМА 

 

 У просторијама Туристичке организације општине Петровац на Млави одржан је 

састанак између представника Туристичке организације и представника нашег савеза 

на тему унапређења и израде плана спортског активног туризма. Спортски савез је 

отпочео изградњу zip line у горњачкој клисури преко реке Млаве коју ће у целости и 

финасирати. Техничку подршку на пројекту изградње дало је  Планинарско друштво 

„Горњак“ док је извођач радова "АЛП СИСТЕМ" Пројект Београд са којим је склопљен 

Уговор о изградњи. На основу овог пројекта наша Општина имаће ширу и бољу 

туристичку понуду. У наредном периоду у плану је изградња алпинистичког моста и 

адреналин парка који ће бити финансирани средствима Спортског савеза као вид 

унапређења спортске инфраструктуре.  

 

 

X 

ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ И ПОДРШКА НОВООСНОВАНИМ КЛУБОВИМА 

 

 Спортски савез општине Петровац на Млави организовао је састанак са 

представником  рагби клуба „Торпедо Млава“. Састанак је био на тему укључивања 

рагби клуба у наш Савез, помоћ и унапређење Рагби клуба у нашој Општини. 

Финансијски смо помогли Рагби клуб у оргнизацији утакмица и дела трошкова за 

путовања.  

На састанку са генералним секретаром Рагби савеза Србије који је одржан 16.09.2020. 

који је одржан у просторијама Спортског савеза договорено је да са радом отпочне 
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школа рагбија као и опремање у стварање услова за рагби спорт. У склопу састанка 

представници Рагби савеза Србије понудили су нашој Општини организацију турнира 

категорије Б-сениора која је била у плану да се одржи 27.09.2020, коју због пандемије 

Корона вируса није било могуће организовати. 

 

Новоосновани Футсал клуб „Еуро Лидер“ је отпочео такмичење у регионалној лиги 

Западне Србије  коме је Спорски савез  помогао  у куповини спортске опреме и 

реквизита, тако и у обезбеђивању финансијских средстава за несметано такмичење.  

У чланство Савеза је примљено  и новоосновано Удружење за боди билдинг „Спортови 

снаге Вукови“.  

 

XI 

ОРГАНИЗАЦИЈА МЕМОРИЈАЛНИХ И ТРАДИЦИОНАЛНИХ ТУРНИРА 

 

 Годину смо почели као суорганизатори меморијалног турнира „Игор 

Петронијевић“ који је одржан у спортској хали „Драгутин Томашевић“. Учествовало је 

16 екипа са територије наше Општине. Турнир је трајао од 09 – 18. Јануара. Финално 

вече у препуној хали обележио је добар фудбал и сјајна атмосфера. Доделили смо 

пехаре као и новчана средства за помоћ организацији.  

 15.03.2020. одржан је меморијални турнир у стоном тенису „За Пеђу“ у 

организацији истоименог удружења а под покровитељством нашег Савеза. Спортски 

савез као и сваке године издвојио је финансијска средства за организацију овог 

меморијала који је одржан у спортској хали „Драгутин Томашевић“.  

 Шести традиционални турнир у малом фудбалу у Забрђу „Тројица 2020“ одржан 

је од 12 – 30. јуна. Турнир је окупио 20 екипа који су се надметали за новчани фонд од 

180.000 динара. Турнир смо поред пехара и медаља помогли како са финансијама тако 

и са логистиком. 

 У организацији Школе фудбала „Трговачки“ одржан је 5. Меморијални турнир 

„Жељко Јевремовић“. Турнир је одржан 25 и 26. Августа на теренима ФК „Слога 33“ и 

ФК „Трговачки“. Спортски савез је помогао турнир набавком пехара и медаља као и 

финансијски за потребе организације истог. 

 Меморијални турнир „Љубиша Костић – Уча“ одржан је 21. септембра на 

стадиону ФК „Слога 33“. Организатор је био поменути клуб док је Савез донирао 

пехаре и медаље за најбоље екипе.  
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XII 

ПОДРШКА И ПОДСТИЦАЈ ЗА БАВЉЕЊЕ СПОРТОМ ИНВАЛИДНИХ ЛИЦА 

 

21.05.2020. одржан је састанак са Општинском организацијом Инвалида рада на тему 

организација спортских манифестација где би главни актери били инвалиди са 

територије наше Општине, а ако се укаже прилика и из других Општина. Договорили 

смо се да Савез помогне око организације истих како би се лица са инвалидитетом 

активно укључила у спорт.  

 

XIII 

САРАДЊА СА ОСТАЛИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, ПРЕДУЗЕЋИМА И 

МЕДИЈИМА 

 

23.05.2020. Одржај је састанак са директором КЈП Извор Миленком Вићентијевићем 

око одржавања Митрополије Ждрело. Договорено је одржавање исте у виду кошења и 

сређивања исте у временском периоду мај- октобар, како би се тај локалитет ставио у 

функцију активног спортског туризма.  

Напоменућемо да смо имали изузетну сарадњу са медијским кућама наше општине РТВ 

Млава и РТВ Браничево као и са националном телевизијском кућом РТС, у сврси 

промоције спорта у нашој Општини.  

 

XIV 

СВЕЧАНА ДОДЕЛА ПРИЗНАЊА И НАГРАДА 

 

20.02.2020. Организовали смо церемонију доделе признања и награда својим најбољим 

спортистима, спортским екипама, тренерима и спортским радницима за 2019. годину. 

Једну од најзначајнијих манифестација Савеза, којом се одају признања,  присуствовали 

су сви еминетнтни спортски чиниоци наше Општине, а удостојили су нас и гости из 

највиших структура спортса у републици Србији, успешни спортиси, спортски 

радници, као и представници : Спортског савеза Србије, Фудбалског савеза Србије, 

Одбојкшког савеза Србије, Кошаркашког савеза Србије, Планинарског савеза Србије, 

Спортских игара младих и других. Немерљиву подршку и помоћ дали су нам и 

привредници са територије наше Општине. 
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XV 

ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈАИ ТУРНИРА 

 

 Крајем децембра одржан је састанак са организатором пливања за часни крст 

који је планиран за 19. Јануар 2021. године на Богојављање.Спортски савез је узео 

учешће у организацији и финансијској подршци ове манифестације. 

Савез је у 2020. Години одржао све састанке и организационе одборе манифестација 

који су били у плану и програму за текућу годину и то: 

- КРОС РТС-а 

- Спортске игре младих 

- 16. Меморијална трка „Драгутин Томашевић“ 

- Општинске сеоске спортске игре 

- 26. Традиционални турнир у малом фудбалу 

- Организација општинских, окружних и регионалних такмичења у школском и 

предшколском спорту 

- Сви локални сеоски турнири у одбојци, фудбалу, рукомету и кошарци 

- Међународни сајам спорта 

Услед неповољних епидемиолошких услова изазваних појавом Корона Вируса, све ове 

манифестације нису одржане, јер није било безбедно организовати их , а самим тим 

очувати здравље како  учеснике тако и за посматраче и навијача.  

 

XVI 

ОРГАНИЗАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПРВЕНСТАВА 

 29. фебруара 2020 у нашој хали одржано је првенство централне Србије у 

организацији Рвачког клуба "Змајеви" а под покровитељством општине Петровац и 

Спортског савеза општине Петровац на Млави. 

 
 У спортској хали „Драгутин Томашевић“ дана 24. октобра одржано је државно 

првенство у рвању Грчко римским стилом за сениоре до 23 године. Наш Рвачки клуб 

„Змајеви“  наступио је са 6 рвача и постигао веома запажена и значајне резултате.  

 

 

 



13 

 

7. новембра 2020 на државном првенству у рвању слободним стилом за пионире и  

јуниоре добили смо јуниорског првака Младена Николића члана РК „Змајеви. 

 

 
 

 

XVII 

СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА, СПОРТСКА ОПРЕМА И РЕКВИЗИТИ 

 

 Услед пандемије Корона вируса сва средства која су била опредељена за 

организацију такмичења и помоћ у организацији,спортски савез је усмерио на улагање 

и унапређење  спортске инфраструктуре коју је одлуком Управног одбора определио на 

следеће клубове и организације: 

1. АК „Крилаш“ Ћовдин 

2. ФК „Соко“ Крвије 

3. ФК „Забрђе“ 

4. ФК „Радник“ Панково 

5. ФК „Трговачки“ Петровац на Млави 

6. ФК „Слога 33“ 

 

Спортски савез извршио је директна улагања у виду изградње и побољшања 

спортске инфраструктуре у нашој Општини: 

1. Изградња дечијег игралишта у Новом насељу 

2. Изградња шаховског терена на отвореном у центру града 

3. Израда комплетног пројекта zip line у горњачкој клисури 

4. Помогли смо све фудбалске, рукометне и одбојкашки клуб у виду куповине 

спортске опреме и реквизита. 
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XVIII 

ФИНАСИРАЊЕ И ПОДРШКА РАЗВОЈУ СПОРТА  

 

 

 

Веома је значајно и зато морамо да истакнемо да улагање у спорт,развој спорта, 

унапређење спортске инфраструктуре,  као и такмичења наших клубова, велику , можда 

и највећу улогу, одиграла и преузела на себе локална самоуправа, јер је и поред како 

смо већ навели, тешке и неповољне епидемоилошке ситуације изазване вирусом ковид 

19 , успела да обезбеди средства и финансиску подршку која је била неопходна да се 

испуне сви  услови да наши клубови успешно завше своја такмичења.  
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XIX 

 

ЗАВРШНА РАЗМАТРАЊА 

 

2020. година је углавном прошла у знаку са неповољне епидемиолошке ситуацији 

изазвоном вирусом Ковид 19. Спортски савез општине Петровац на Млави је имао план 

и програм спортских такмичења и манифестација које на жалост није успео да спроведе 

у целости. Једино спортско такмичење за  које смо успели да се организујемо и да 

учествујемо јесте завршница сеоских спортских игара које је било одржано у Врњачкој 

бањи. Екипа из села Каменова заједно са осталим нашим такмичарима из Петровачке 

општине нас је представила на финалном такмичењу и заузела високо друго место. За 

то такмичење смо добили специјалну позивницу од Спортског савеза Србије, што је 

потврда изузетне сарадње. 

Без обзира на сложену и неповољну епидемиолошку ситуацију изазвану вирусом Ковид 

19, успели смо да кроз састанке са Олимпијским комитетом Србије, Спортским савезом 

Србије, Атлетским савезом Србије, Планинарским савезом Србије, Савезом за школски 

спорт, гранским и територијалним савезима одржимо  контакте и обезбедимо пуну 

подршку и сарадњу у планирању и организацији наших манифестација у наредној 

години.  

 

        Председник Спортског савеза  

          
         Дејан Марковић 


