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Организациона делатност спортског савеза општине Љубовија
Да би се објединили сви спортски клубови и организације на територији општине
Љубовија и у циљу даљег спортског просперитета у нашој општини, формиран је
Спортски савез општине Љубовија као кровна организација спорта.
Спортски савез општине Љубовија основан је 11.03.2013. године на оснивачкој
Скупштини која је одржана у Љубовији. Седници оснивачке Скупштине присуствовали су
представници свих спортских клубова и спортских удружења са територије општине
Љубовија. На седници Скупштине усвојени су статут, оснивачки акт савеза и изабрани су
органи савеза. За председника спортског савеза општине Љубовија изабран је Илић Ратко
док је за генералног секретара савеза именован Крстић Владимир.
Један од првих задатака изабраних представника органа савеза био је израда и
прикупљање потребне документације потребне за регистрацију савеза код агенције за
привредне регистре као и његова регистрација у Спортском савезу Србије. Спортски савез
општине Љубовија регистрован је код Агенције за привредне регистре у Београду
11.04.2013. године чиме смо званично постали правно лице. Након тога отворени су
текући рачуни савеза код Управе за трезор и Banca Intese. Савез је постао пуноправан члан
Спортског савеза Србије.
Редовни чланови спортског савеза општине Љубовија постали су Кошаркашки клуб
,, Љубовија” , кошаркашки клуб ,, Младост”, Општински фудбалски савез Љубовија,
карате клуб ,, Дрина”, рафтинг клуб ,, Дринска регата”, шах клуб ,, Дрина” као и
планинарско друштво ,, Торничка Бобија”.
Организациона делатност одвијала се кроз састанке Управног одбора где су
доношене одлуке од значаја за рад и развој савеза. Спортски савез добио је свој званични
лого. Током године извршене су законске обавезе везане за подношење пријаве за упис у
матичне евиденције Републичког завода за спорт као и подношење јединствене
регистрационе пријаве код Министарства омладине и спорта Републике Србије, извршен
је попис свих спортских објеката у нашој општини.
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Спортске манифестације
Спортски савез општине Љубовија у сарадњи са спортским клубовима организовао
је неколико спортских такмичења за ,, Дане дринске регате”. Организован је шаховски
турнир за сениоре, шаховска симултанка за децу и омладину која је одржана у главној
улици, кошаркашки турнир за пионире на којем су учествовале три екипе, кошаркашку
утакмицу у којој је женски кошаркашки клуб Љубовија угостио екипу из Власенице као и
турнир у баскету који је привукао велики број гледалаца.
После 10-ак година оживеле су радничко-спортске игре. Спортски савез општине
Љубовија у сарадњи са Општинским фудбалским савезом организовао је такмичење у
малом фудбалу за све заинтересоване радне организације са територије наше општине.
Такмичење је трајало две седмице и одржавало се на терену за мале спортове основне
школе ,, Петар Враголић” у Љубовији. Турнир је био изузетно атрактиван и привукао је
велики број гледалаца. Већина утакмица одиграна је под светлима рефлектора а победник
турнира постала је екипа рудника ,, Велики Мајдан” која је у финалу савладала екипу К.М.
,, Manufacture Rene”.

Анкета Спортског савеза општине Љубовија
Да би добили јасну слику у погледу укључености ученика основних школа са
територије општине Љубовија у спортске клубове спровели смо анкету. Кроз ову анкету
сазнали смо и разлоге због којих се ученици не баве спортом као и који су то спортови
којим би ученици волели да се баве а тренутно не постоји адекватан спортски клуб на
територији општине Љубовија. Анкета је спроведена у 22 Основне школе на територији
општине Љубовија у којима је анкетиран 861 ученик. Циљна група били су ученици од 2.8. разреда. На овај начин створили смо јасну слику о тренутном стању и формирали битан
стратешки документ који може послужити за израду стратегије развоја спорта на
локалном нивоу као и приликом аплицирања за разне пројекте. Резултати анкете су
показали да је тек сваки четврти ученик са територије општине Љубовија укључен у неки
од спортских клубова. Поражавајући податак представља и то да се тек свака седма
девојчица бави спортом. Када је реч о деци која живе и наставу похађају ван саме
Љубовије резултати говоре да од 389 анкетираних ученика у неком од спортских клубова
тренира само њих 26. Када је реч о спорту који би ученици волели да тренирају а тренутно
не постоји адекватан спортски клуб прво место више него убедљиво заузима одбојка па се
намеће потреба за формирањем одбојкашког клуба у блиској будућности.

Сајт спортског савеза општине Љубовија
У циљу популаризације спорта и маркетингшкој презентацији савеза донета је
одлука о покретању веб сајта савеза који ће представљати нашу личну карту у погледу
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пружања информација везаних за рад савеза као и спортских клубова и организација у
нашој општини. Сајт ће бити редовно ажуриран тако да ће се приказивати сви најновији
резултати и вести спортских клубова и организација са територије наше општине. Очекује
се да сајт постане активан крајем фебруара 2014.године.

Финансијско пословање савеза
Закон о спорту Републике Србије( чл. 137. и 138.) налаже да се буџетско
финансирање у оквиру јединица локалне самоуправе остварује преко спортског савеза
јединице локалне самоуправе. Буџетска средства јединице локалне самоуправе у 2013.
години директно су додељена спортским клубовима и организацијама корисницама
буџета. Комплетан буџет спортског савеза општине Љубовија за 2013. годину сводио се на
плату и доприносе запосленог лица савеза. У 2014. години све трансакције везане за
буџетско финансирање вршиће се преко спортског савеза по усвојеним финансијским
плановима спортских удружења.

План активности у 2014. години
Када је реч о плану активности савеза, циљ је да у 2014.години урадити следеће:
1. Израда Правилника о категоризацији и начину финансирања спортских клубова и
организација са територији општине Љубовија према којем ће се вршити расподела
буџетски средстава у 2015.години.
2. Аплицирање за пројекте које расписује Министарство омладине и спорта
Републике Србије.
3. Формирање одбојкашког клуба.
4. Организација спортских манифестација за ,, Дане дринске регате”.
5. Организација радничко-спортских игара.

Председник савеза:
_____________________
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