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Организациона делатност спортског савеза општине Љубовија
Организациона делатност Спортског савеза општине Љубовија одвијала се кроз
састанке Управног одбора где су доношене одлуке од значаја за рад и развој савеза.
Током 2017.године одржано је 5 седница Управног одбора. Значајније одлуке које су
донете на седницама: Усвојен је предлог годишњег програма ССОЉ-а за 2018.годину,
покренута је иницијатива за реконструкцију спортских објеката на стадиону ФК ,,Дрина”
у Љубовији што је резултирало издвајањем средстава у оквиру буџета општине Љубовија
за потребе санације главног фудбалског терена у 2018.години, средњој школи ,,Вук
Караџић” упућен је захтев за измештање теретане на отвореном на стадион ФК ,,Дрина”,
изабрани су најбољи спортисти општине Љубовија за 2017.годину...
Поред седница Управног одбора, дана 26.01.2017.године одржана је редовна изборна
Скупштина Спортског савеза општине Љубовија на којој је поред избора органа савеза
усвојен и нови Статут који је усаглашен са новим Законом о спорту Републике Србије. За
председника спортског савеза општине Љубовија изабран је Павловић Драган. Све
наведене промене регистровали смо у Агенцији за привредне регистре у складу са
законским одредбама.
Сви клубови и организације почетком 2017.године били су у обавези да отворе
наменски подрачун код Управе за трезор преко којег ће се вршити финансирање
буџетских средстава. Спортски савез им је у великој мери помогао тако што је направио
модел захтева преко којег им је отворен наменски рачун.
Током 2017.године учествовали смо у оснивању два нова спортска удружења,
кошаркашког удружења ,,Вива Баскет 015” и одбојкашког удружења ,,Либеро 015” из
Љубовије. За потребе оснивања наведених удружења израдили смо комплетну оснивачку
документацију( статут, потребне одлуке, записнике са Скупштине, изјаве...) као и пријаве
за регистрацију у агенцији за привредне регистре.
За потребе вођења рачуноводствене документације спортским клубовима и
организацијама са територије наше општине ангажовали смо рачуновођу Весну Полић
које је обављала све рачуноводствене послове готово свим клубовима и организацијама.
На овај начин у великој мери олакшали смо рад клубовима јер смо имали увид у начин
њиховог пословања тако да смо били у могућности да им благовремено укажемо на
грешке и евентуалне пропусте.
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Спортски савез општине Љубовија постао је својеврсан сервис спортским клубовима
и организацијама чланицама нашег савеза који су га користили у складу са својим
потребама. Највећу помоћ спортским клубовима и организацијама пружили смо приликом
израде, праћења и извештавања годишњих програма преко којих су се финансирале ове
организације.
Све горе наведено уз спортске манифестације које смо организовали допринело је
стварању боље слике када је љубовијски спорт у питању. Поред одличних резултата који
су наши клубови бележили у 2017.години(сениoрска екипа ФК ,,Дрина”заузела је прво
место на крају јесењег дела сезоне 2017/2018 у зони ,,Дрина”, сениорке КК ,,Љубовија”
освојиле су друго место у другој женској лиги, кадетска селекција КК ,,Љубовија”
пласирала се у јединствену кадетску лигу Србије, шахисти ,,Дрине” заузели су 5.место у
Српској лиги...) највећи добитак представља повећање броја деце која се баве спортом.
Свему овоме допринело је и оснивање нових спортских удружења којима смо проширили
спортску понуду као и покретње школице спорта од стране кошаркашког клуба
,,Љубовија” за децу узраста 4-8 година. Ово се посебно одразило на повећање броја
девојчица основношколског узраста које се баве спортом што у претходним годинама
није био случај.
У овој години планирамо оснивање стонотениског спортског удружења чиме ћемо
додатно побољшати спортску понуду у нашој општини.

Спортске манифестације
Прву активност Спортског савеза општине Љубовија у 2017.години обележио је
избор најбољих спортиста општине Љубовија за претходну 2016.годину. Церемонија
проглашења најбољих спортиста одржана је 13.01.2017.године у сали Скупштине општине
Љубовија где су додељена признања у следећим категоријама:најбољи млади
спортиста(Момић Мирослав), најбоља млада спортисткиња(Ђурић Сања), најбољи
тренер(Васић Небојша), најбољи спортски радник(Лукић Милорад), најбољи клуб(Ф.К.
,,Дрина”) и најбољи спортиста општине Љубовија Владимир Крстић.
Мај месесц су обележили две спортске манифестације које је организовао Спортски
савез општине Љубовија. У сарадњи са ПК ,,Авала” и ПК ,,Торничка Бобија” дана
13.05.2017. године организован је ,,Ђачки пешачки маратон”. Oвај пут као дестинација
одабрана је рута Торничка приседо-Дринска омега-Кањон Трешњице. Учешће на овој
манифестацији узело је око 60 ученика и 20 одраслих грађана и представника спортских
организација.
У мају месецу организован је и турнир у малом фудбалу за радне организације са
територије општине Љубовија. Учешће на турниру који је одржан на терену за мале
спортове нове ОШ ,,Петар Враголић” у Љубовији узело је 10 радних организација. Турнир
је трајао 0д 15.05.-01.06.2017.године а већина утакмица одиграна је у вечерњем термину.
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Турнир је био изузетно посећен а победнички пехар освојила је екипа ОШ ,,Петар
Враголић”.
Поводом дана ,,Дринске регате” Спортски савез општине Љубовија у сарадњи са
љубитељима стонотениске игре из наше општине организовао је турнир који је окупио 16
играча. На турниру су поред љубитеља ове игре из наше општине учетвовали и играчи из
Бајине Баште, Ужица, Пожеге, Ариља, Крупња, Шапца, Зворника, Ваљева,
Бијељине,Угљевика.Турнир је одржан 02.07.2017.године у хали средње школе ,,Вук
Караџић” у Љубовији. С`обзиром да смо били ускраћени за финансијска средства нисмо
били у могућности да организујемо остале спортске садржаје.
15.10.2017.године у сарадњи са ПК ,,Авала” , ПК ,,Торничка Бобија” и КП
,,Авантуриста” организован је 8. ,,Ђачки пешачки маратон” који је био један од
најмасовнијих до сада. Овај пут као рута изабрана је деоница Прослоп-Рожањ-Соко Град
у дужини од 13 километара. Учешће на овој манифестацији поред 70 ученика узело је и
око 30 заинтересованих грађана. Ова манифестација показала се као пун погодак,
приметан је тренд раста по броју учесника, нарочито када је реч о заинтересованим
грађанима наше општине.
Спортски савез општине Љубовија организацијом догађаја као што су ,,Ђачки
пешачки маратон” и турнир у малом фудбалу за радне организације настојао је да укључи
што већи број деце и грађана да се баве спортом, као и да пробуди свест о значају самог
спорта и његовог утицаја на боље опште здравствено стање сваког човека што смо у
великој мери и успели.

Сајт спортског савеза општине Љубовија
Током 2017.године сајт Спортског савеза општине Љубовија је био место где су се
благовремено могле пронаћи информације и вести везане за резултате наших спортских
клубова као и извештаји са горе поменутих спортских манифестација. Модерни изглед
сајта омогућио је свим заинтересованим да брзо и једноставно дођу до жељених вести и
резултата. Сајт је редовно ажуриран и као такав дао је посебан печат на све спортске
догађаје у 2017.години.
САРАДЊА СА ДРУГИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Спортски савез општине Љубовија као кровна организација има добру сарадњу са
свим својим чланицама као и сарадњу са Спортским савезом Србије. Као што смо на
почетку извештаја навели, Спортски савез је великом броју спортских организација
пружао како саветодавну тако и помоћ у административним пословима. Поред сарадње са
спортским организацијама морамо напоменути да смо имали изузетно добру сарадњу са
основном школом ,,Петар Враголић” и средњом школом ,,Вук Караџић” којима смо
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донирали спортску опрему за потребе школског спорта. Такође, добру сарадњу смо имали
и са општинском управом Љубовија која нам је омогућила финансијска средства за
нормално функционисање савеза. Морамо напоменути да смо преко нашег програма
финансирали и поједине трошкове ФК ,,Дрина”(трошкове превоза, лекарске прегледе,
трошкове исхране) као и два превоза кошаркашком клубу ,,Љубовија”.

Председник савеза:
_____________________
( Павловић Драган )
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