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ПРОГРАМ РАДА СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА  

ЗА 2020. годину 

 

    Спортски савез општине Љубовија представља кровну организацију спорта у нашој општини и 

као такав има изузетан значај за развој спорта. Превасходни циљ је да допринесемо развоју спорта 

у општини Љубовија поштујући Стратегију развоја спорта Републике Србије и Програм развоја 

спорта који је донела општина Љубовија који као превасходни циљ имају:  

- Повећање броја учесника у систему спорта, нарочито деце и младих;  

- Подршка школском спорту у општини Љубовија; 

- Унапређење подршке спортским клубовима и организацијама са територије  општине 

Љубовија који се налазе у систему такмичења;  

- Подршка изградњи и адаптацији спортске инфраструктуре и обезбеђивање услова за 

туристичку добит;   

   Када је реч о планираним активностима у 2020.години, поред организационих делатности које ће 

се одвијати на састанцима Управног одбора савеза на којима ће се доносити одлуке од значаја за 

рад и развој савеза планирамо организацију следећих активности:  

- Ђачки пешачки маратон( Традиционална манифестација која се организује два пута 

годишње, углавном у мају и октобру у оквиру које ученици основних и средњих школа у 

пешачким походима обилазе атрактивне природне пределе наше општине) . 

- Учешће у организацији КРОС-а РТС-а кроз Србију(крос за децу предшколског, 

основношколског и средњошколског узраста). 

- Организација стручних предавања у области спорта са циљем усавршавања 

спортских стручњака са територије наше општине. 

- Турнир у малом фудбалу за радне организације( Ово је спортски догађај који се 

организује у мају месецу а у оквиру којег учествују заинтересоване радне организације са 

територије наше општине) . 

- Спортски турнири у оквиру ,,Дринске регате”( у оквиру регате Спортски савез општине 

Љубовија у сарадњи са осталим клубовима и организацијама организује турнире у 

шаху,баскету, стоном тенису, одбојци, малом фудбалу и рафтинг трку чамцима ).  

- Церемонија проглашења најбољих спортиста општине Љубовија( У оквиру ове 

церемоније биће додељена признања најуспешнијим у текућој години).  

- Вођење рачуноводствене документације спортским организацијама чланицама 

савеза. 

- Недеља спорта(промотивни тренинзи спортских организација са територије наше 

општине са циљем укључивања што већег броја деце и младих у рад спортских клубова). 

- Извештавање о спортским резултатима путем сајта и фејсбук странице Спортског 

савеза општине Љубовија(на сајту спортског савеза могу се пронаћи најновији резултати 

и вести везане за резултате клубова из наше општине као и информације везане за сам рад 

савеза). 

       Све ове активности за циљ имају популаризацију спорта која ће допринети повећању броја 

учесника у систему спорта општине Љубовија.  
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