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Спортски савез општине Љубовија
Кроз овај извештај о раду приказаћу активности које сам обављао на месту
генералног секретара Спортског савеза општине Љубовија у 2017.години. Поред
уобичајених административних послова везаних за припрему материјала и организацију
седница УО спортског савеза општине Љубовија, израде годишњег програма
финансирања спортског савеза обављао сам и друге послове које ћу навести у овом
извештају.
Дана 26.01.2017.године одржана је редовна изборна Скупштина Спортског савеза
општине Љубовија за коју сам припремио комплетан материјал за све чланове Скупштине.
Како је на овој седници Скупштине изабрано ново руководство и усвојен нови Статут
савеза био сам у обавези да ове промене региструјем како у Aгенцији за привредне
регистре тако и у банци Интези(сву неопходну документацију сам израдио тако да су
промене успешно регистроване).
Након одлуке Oпштинске управе општине Љубовија о расподели буџетских
средстава спортским клубовима и организацијама са територије општине Љубовија за
2017.годину, био сам у обавези да прилагодим предлог финансијског плана Спортског
савеза одобреном износу средстава и да га као коначан предам пре потписивања уговора о
финансирању. Tакође, помогао сам ФК ,,Дрина”, КК ,,Љубовија”, КК ,,Младост”, ШК
,,Дрина”, ФК ,,Азбуковица” да усккладе своје програме са висином одобрених средстава.
Сви клубови и организације непосредно пре добијања буџетских средстава морали су
да отворе наменски рачун код Управе за трезор. Сви клубовима направио сам модел
захтева са потребном документацијом за отварањем подрачуна тако да сам им у великој
мери олакшао поступак.
Почетак 2017.године обележила је церемонија проглашења најбољих спортиста
општине Љубовија за 2016.годину. Предузео сам све послове везане за организацију саме
церемоније и ,,коктела” који је уследио по завршетку исте.
Током 2017.године сарађивао сам са свим клубовима и организацијама из наше
општине при чему сам им пружао несебичну помоћ у складу са својим могућностима. У
2017. години основана су два нова спортска удружења( кошаркашко удружење ,,Вива
Баскет 015” и одбојкашко удружење ,,Либеро 015” ) за која сам направио комплетну
оснивачку документацију( статут, оснивачки акт, записнике, одлуке...) и извршио пријаву
у агенцији за привредне регистре. Поред тога направио сам пријаву промене лица
овлашћених за заступање и представљање појединим спортским организацијама и
клубовима.
Месец мај 2017.године обележила су две спортске манифестације у организацији
Спортског савеза општине Љубовија, ,,Ђачки пешачки маратон” и турнир у малом
фудбалу за радне организације са територије општине Љубовија. У сарадњи са
председником савеза Павловић Драганом ,ПК ,,Торничка Бобија” и наставницима Основне
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школе успешно смо реализовали овај поход чија је рута била Торничка приседо-Дринска
омега-Кањон Трешњице.
Обавио сам све организационе послове неопходне за одржавање турнира у малом
фудбалу за радне организације који је трајао 16 дана и одржан је на терену за мале
спортове нове ОШ ,,Петар Враголић” у Љубовији.
У организацији ФК ,,Чобанче” и ФК ,,Дрина” у мају месецу одржан је турнир у малом
фудбалу за децу старости 7-10 година. Морам напоменути да сам имао велику улогу
приликом организације овог спортског догађаја на којем је учествовало преко 200 дечака
и девојчица како из Љубовије тако из осталих градова Србије и Републике Српске.
С`обзиром да је сходно Закону о спорту Републике Србије до првог јуна требало
предати годишњи програм којим се финансирају спортске организације са територије
општине Љубовија у 2018.години благовремено сам приступио изради истог. Предлог
годишњег програма спортског савеза усвојен је од стране Управног одбора савеза и предат
Општинској управи у складу са предвиђеним роком. Поред редовног програма ССОЉ-а
помагао сам и осталим клубовима приликом израде њихових годишњих програма.
С`обзиром да за организацију спортских активности поводом ,, Дринске регате” нисмо
имали адекватна финансијска средства организован је само турнир у стоном тенису.
Турнир сам организовао у сарадњи са потпредседником савеза Павловић Богосавом,
учешће на турниру узело је 16 играча, турнир је одржан у хали СШ ,,Вук Караџић”.
Почетком јула месеца направио сам периодични извештај на основу уговора о
реализацији програма којим се финансирају активности Спортског савеза општине
Љубовија у 2017.години и предао га Општинском Већу општине Љубовија на
разматрање(исти је усвојен). Поред периодичног извештаја за спортски савез, помогао сам
и појединим клубовима приликом подношења овог извештаја( КК Младост, КК Љубовија,
ШК Дрина, ФК Дрина).
У Августу 2017.године обележено је 40 година постојања и рада КК ,,Љубовија” тако
да је том приликом организован низ пропратних догађаја. Као члан организационог
одбора имао сам своју улогу приликом обележавања овог јубилеја.
У октобру месецу Спортски савез општине Љубовија у сарадњи са ПК ,,Торничка
Бобија”, ПК ,,Авала” и КП ,,Авантуриста” и наставницима ОШ ,,Петар Враголић”
успешно је организовао 8. ,,Ђачки пешачки маратон”. Као рута овог пута је одабрана
релација Прослоп-Рожањ-Соко Град. Морам напоменути да сам имао улогу у
организацији овог догађаја.
Управни одбор спортског савеза на седници одржаној 25.09.2017.године покренуо је
иницијативу за адаптацију и санацију спортских објеката на стадиону ФК ,,Дрина”. У
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складу са тим направио сам предлог за реконструкцију са спецификацијом трошкова који
сам доставио општини Љубовија.
Морам напоменути да сам имао изузетно добру сарадњу са свим клубовима и
организацијама из наше општине. Појединим клубовима као што су ФК ,,Дрина”, ФК
,,Азбуковица”, ШК ,,Дрина”, КК ,,Младост”, КК ,,Љубовија” помагао сам у обављању
секретарских послова.
За потребе сајта Спортског савеза општине Љубовија редовно сам прикупљао и писао
вести о резултатима наших клубова и организованим спортским догађајима тако да је сајт
редовно ажуриран.
У децембру 2017.године почео је традиционални Божићни турнир у малом фудбалу
који је одржан у хали СШ ,,Вук Караџић”. У организацији овог догађаја активно сам
учествовао од првог до последњег дана пружајући велику помоћ организаторима ФК
,,Црнча” и ФК ,,Дрина”.
Као финансијски налогодавац Спортског савеза општине Љубовија благовремено сам
измиривао пристигле обавезе и пратио реализацију одобреног годишњег програма. Морам
напоменути да је спортски савез у нову 2018.годину ушао са свим измиреним обавезама
без било каквих дуговања.
Својим радом и деловањем настојао сам да будем подршка свим клубовима који су ми
се обраћали у складу са својим потребама.

У Љубовији, 08.02.2018.године

Ген.секретар
Спортског савеза:
________________________
( Владимир Крстић )

