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СПОРТСКИ САВЕЗ  

ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА  

Број:02/2020 

23.01.2020.године  

Љ У Б О В И Ј А 

 

          Организациона делатност спортског савеза општине Љубовија  

           Организациона делатност Спортског савеза општине Љубовија одвијала се кроз 

седнице Управног одбора где су доношене одлуке од значаја за рад и развој савеза.                   

Током 2019.године одржано је 6 седница Управног одбора. Значајније одлуке које су 

донете на седницама: Усвојени је захтев за пријем у чланство ССОЉ-а  спортског 

удружење ,, НЕЦ 015” из Љубовије чиме спортски савез добио јубиларног десетог члана  

Такође, управни одбор савеза поднео је Општинском Већу општине Љубовија захтев за 

финансирање спортских такмичења поводом ,,Дринске регате” чиме смо обогатили 

програм активности савеза у 2019.години. Општинско Веће препознало је значај нашег 

захтева па су нам одобрена додатна средства у износу од 450.000,00 динара за 

организацију ових такмичења. 

          Поред седница Управног одбора, дана 27.02.2019.године одржана је редовна  

Скупштина Спортског савеза општине Љубовија на којој су усвојени извештаји о раду и 

финансијски извештај савеза за 2018.годину као и програм активности за 2019.годину.          

        За потребе вођења рачуноводствене документације спортским клубовима и 

организацијама са територије наше општине као и претходне две године ангажовали смо 

рачуновођу Весну Полић које је обављала 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.  

        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. Највећи добитак представља 

повећање броја деце која се баве спортом.Свему овоме допринела је сигурно и проширена 

спортска понуда, у овом тренутку на територији општине Љубовија егзистира 8 спортских 

грана, на тај начин деца имају веће могућности да се ,,пронађу” у неком од спортова.  
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     Спортске манифестације  

           Прву активност Спортског савеза општине Љубовија у 2019.години обележио је 

избор најбољих спортиста општине Љубовија за претходну 2018.годину. Церемонија 

проглашења најбољих спортиста одржана је 14.01.2018.године у сали Скупштине општине 

Љубовија где су додељена признања у следећим категоријама:најбољи млади 

спортиста(Петровић Вељко), најбоља млада спортисткиња(Ненадовић Андреа), најбољи 

тренер(Јовановић Миодраг), најбољи спортски радник(Јосиповић Милан), најбољи 

клуб(КК ,,Љубовија”) и најбољи спортиста општине Љубовија Јањић Вера.  

            У склопу подршке развоју школског спорта, Спортски савез општине Љубовија у 

сарадњи са предшколском установом ,,Полетарац”, основном школом ,,Петар Враголић” и 

средњом школом ,,Вук Караџић” дана 10.05.2019.године организовао је крос РТС-а. Том 

приликом савез је поред маркирања стазе за потребу спровођења кроса обезбедио и 

медаље за најуспешније такмичаре у свим категоријама.          

          У периоду од 28.05.-10.06.2019.године, Спортски савез општине Љубовија 

организовао је  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 8 радних организација. Турнир је био изузетно посећен а 

победнички пехар освојила је екипа рудник ,,Велики Мајдан”.  

          Спортски савез општине Љубовија и планинарски клуб ,,Торничка Бобија” дана 

08.06.2019.године организовали су једанаести по реду Ђачки планински маратон. Маратон 

је одржан на релацији Прослоп-Соколске колибе. Учешће у овом догађају узело је 50 

ученика основних школа и заинтересованих грађана. 

      Поводом ,, Дана Дринске регате” Спортски савез општине Љубовија у сарадњи са 

осталим чланицама савеза  у периоду 01.07.2019.-11.07.2019.године организовао је 

спортска такмичења. Такмичења су организована под покровитељством општине 

Љубовија која је за организацију истих издвојила средства у износу од 450.000,00 динара. 

Морамо истаћи да смо у потпуности реализовали све планиране активности и да је  

утрошак средстава био у складу са одобреним апропријацијама. Спортски савез општине 

љубовија у сарадњи са својим чланицама организовао је турнире у малом фудбалу, стоном 

тенису, шаху, баскету и одбојци. Сматрамо да смо на овај начин дали посебан печат самој 

манифестацији ,,Дринска регата” и допринели како популаризацији и промоцији исте тако 

и промоцији општине Љубовија.  

     У даљем делу текста налазе се извештаји за свако појединачно такмичење:  

1. Турнир у малом фудбалу  

 

        У оквиру ,, дана Дринске регате” Спортски савез општине Љубовија организовао је 

турнир у малом фудбалу. Турнир је одржан у периоду 01.07.2019.-10.07.2019.године на 
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терену за мале спортове старе ОШ ,,Петар Враголић” у Љубовији. Посебно радује податак 

да су поред екипа са територије наше општине учешће на турниру узеле и екипе из 

Братунца, Сребренице, Ваљева, Лознице и Бајине Баште што је додатно допринело 

квалитету самог такмичења.  

        Бројни посетиоци имали су прилику да присуствују изузетно квалитетном турниру са 

мноштвом лепих потеза и погодака ,, мајстора на петопарцу”. Победу на турниру однела је 

екипа Бајине Баште. 

2.  Турнир у стоном тенису 

 

        Поводом ,,дана Дринске регате” Спортски савез општине Љубовија у сарадњи са 

спортским удружењем ,,Нец 015” из Љубовије организовао је турнир у стоном тенису. 

Турнир је одржан 07.07.2019.године у хали средње школе ,,Вук Караџић” у Љубовији. 

Учешће на турниру узело је преко 60 играча који су се такмичили у апсолутној категорији  

,категорији ветерани 45 плус и категорији рекреативци. Организација турнира имала је за 

циљ промоцију стоног тениса као ,, најмлађег ” спорта на територији општине Љубовија.  

     Турнир је имао интернационални карактер јер су поред играча из Србије(Шабац, 

Ваљево, Београд, Суботица, Нови Сад, Пожега, Ужице, Крагујевац, Љубовија) учешће на 

турниру узели и такмичари из Босне и Херцеговине(Угљевик, Брчко, Зворник, 

Вишеград,Бијељина, Брањево,Зворник) тако да су гледаоци имали прилику да уживају у 

спектакуларним мечевима чији квалитет је превазишао и много веће турнире.  

     3.    Турнир у шаху 

         Спортски савез општине Љубовија у сарадњи са шаховским клубом 

,,Дрина”организовао је турнир у шаху по убрзаном темпу на 5 минута. Турнир је одржан 

07.07.2018.године у холу средње школе,, Вук Караџић” у Љубовији.  Учешће на турниру 

узело је 16 играча од којих су поред играча са територије општине Љубовија учешће узели 

и играчи из Републике Српске. Посебно радује податак да је на турниру учествовало 3 

млада играча. 

4. Турнир у баскету 3х3 

 

         Након турнира у стоном тенису, фудбалу и шаху у организацији Спортског савеза 

општине Љубовија поводом ,, дана Дринске регате” одржан је турнир у баскету 3 на 3.      

Турнир је одржан на кошаркашком терену СШ ,,Вук Караџић” у Љубовији. Групни део 

такмичења одигран је 10.07.2019.године док се завршница турнира играла 

11.07.2019.године. Турнир је организован у три такмичарске категорије,категорија 

сениора, девојчице рођене 2003.године и млађе и  дечаци рођени 2003.године и млађи.  

          Изузетно атрактиван турнир привукао је велики број посетилаца а слика коју смо 

могли видети на препуним трибинама подсетила је на нека стара времена. 
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        У оквиру светског дана пешачања, планинарски клуб ,,Торничка Бобија” и Спортски 

савез општине Љубовија организовали су акцију пешачења. Акција је успешно 

реализована 14.09.2019.године.Учешће у акцији узело је четрдесет грађана и деце. 

 

        Дванаести по реду  ,,Ђачки планински маратон”   био је  најмасовнији  до сада. 

Учешће на овој манифестацији поред 120 ученика узело је и око 50 заинтересованих 

грађана као и око 80 чланова гостујућих планинарских друштава. Ова манифестација 

одржане је на планини Бобија 19.10.2019.године. Ова манифестација показала се као пун 

погодак, приметан је тренд раста по броју учесника, нарочито када је реч о 

заинтересованом децом и грађанима наше општине.  

       Због организационих потешкоћа са којима смо се суочавали ранијих година, управни 

одбор савеза донео је одлуку да се церемонија проглашења најбољих спортиста општине 

Љубовија одржи крајем текуће у односу на раније случајеве када је организована 

почетком наредне године. На основу те одлуке церемонија проглашења најбољих 

спортиста општине Љубовија у 2019.години одржана је 16.12.2019.године. Као и 

претходних година проглашени су најуспешнији у 6 категорија: најбољи млади 

спортиста(Момић Мирослав), најбоља млада спортисткиња(Васиљевић Валентина), 

најбољи тренер(Арсеновић Петар), најбољи спортски радник(Матић Драгивој), најбољи 

клуб(ШК ,,Дрина”) и најбољи спортиста општине Љубовија Перић Ива. 

     У организацији традиционалног Божићног турнира у малом фудбалу учествовали смо 

као партнер Општинском фудбалском савезу Љубовија. Турнир је организован у периоду 

27.12.2019.-07.01.2020.године у хали СШ ,,Вук Караџић” у Љубовији.Учешће на турниру 

узело је 66 екипа са преко 500 учесника у 7 узрасних категорија. 

           Спортски савез општине Љубовија организацијом спроведених спортских 

такмичења 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 и страница спортског савеза општине Љубовија  
 

              Током 2019.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 2019.години. 

            Поред сајта почетком 2019.године креирали смо фејсбук страницу савеза на којој 

смо објављивали најновије вести и резултате наших клубова као и најаве предстојећих 

спортских догађаја. 
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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. У склопу сарадње са 

Спортским савезом Србије, дана 21.03.2019.године угостили смо председника и секретара  

ССС, Давора Штефанека и Горана Маринковића.  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 донирали 

спортску опрему и реквизите за потребе школског спорта. Такође, добру сарадњу смо 

имали и са Општином 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).  

 

            

 

 

                                                                                                           Председник савеза:  

                                                                                                      _____________________  

                                                                                                           ( Благојевић Горан ) 

 

 

                   


