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тренутној ситуацији, тако да се
предавања одржавају онлајн

Веслање је доста безбедан спорт,
јер се активност одвија напољу и увек
постоји дистанца између веслача

НИСМО
ДОЗВОЛИЛИ ДА
СПОРТ СТАНЕ

ЕВРОПА ЋЕ
ИПАК ДОЋИ
У БЕОГРАД

СТРАНЕ 6 И 7

СТРАНА 14

БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК | БРОJ 4 - 2020. ГОДИНА

Атлетика

И ПОСЛЕ
ТОПИЋА ТОПИЋ

СТРАНЕ 2, 3, 4 И 5

КОМЕНТАР

Спорт ће победити
корона вирус!
Корона је
паралисала спорт
широм света, па
тако и у Србији,
Београду, али
упркос можда и
највећем ривалу до
сада, спорт полако
али сигурно излази
као победник из
ове нефер борбе.
Невидљиви непријатељ послужио
се неспортским методама, а спорт
му је одговорио искључиво у духу
шампиона - стрпљиво и прецизно до
сваког поена уз вредне савете струке.
И заиста, сви су изгледи да спорт
у Србији и пре свега у Београду
декласира ковид-19, а све
захваљујући мерама Владе Републике
Србије и прописима Министарства
омладине и спорта које видљиво
примењују сви спортски клубови,
савези, федерације...
Са великим успехом током борбе
с опаким вирусом функционисао
је и Спортски савез Београда,
најмасовнија гранска спортска
организација на Балкану.
Нема спортисте који претходних дана
и месеци није похвалио такозвана
корона правила по којима сви
функционишемо, чини се, брже и боље
него било ко у окружењу и региону.
Тешко је без публике, необично је
без загрљаја код гола или неког
другог спортског поена, али је макар
добро што спорт није изгубио битку с
опаким вирусом.
Спорт у Србији је на прагу да
озваничи победу над короном, а како
и не би кад је немарљива подршка
Министарства омладине и спорта,
заједно са градским Секретаријатом
за спорт и Спортским савезом
Београда.
У прилог томе иде и недавна одлука
да свим српским спортистима и
тренерима буде омогућено бесплатно
тестирање на корону захваљујући
споразуму између Завода за спорт и
Дирекције за националне референтне
лабораторије.
Браво, Србијо! Браво, Београде!
Горан Анђелковић
уредник спортске рубрике Курира
Број 4 - 2020. Излази периодично.
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Драгутин Топић, у великом интервјуу
Победник, прича о светској и српској
својим плановима и успесима старије

Д

рагутин Топић је један од
најуспешнијих српских
атлетичара свих времена.
Као јуниор скренуо је пажњу светске
јавности када је 1990. постао првак
света у скоку увис. Од тада је бележио
пуно успеха, а као сениор донео
је својој земљи и златну медаљу
са Европског првенства 1996. у
Стокхолму. Данас је он успешан тренер
и спортски функционер атлетског
клуба „Топ џамп“.

Како гледате на данашњу, а како на
атлетику пре 20 година?
- Атлетика је, нажалост, у протеклих
двадесет година изгубила статус који
је имала док ју је као председник
водио Италијан Примо Небиоло, који
је фантастичним потезима крајем
осамдесетих година 20. века и све
до своје смрти изборио да атлетски
спорт стварно постане оно што и
јесте, краљица свих спортова. Његов
наследник, Сенегалац Ламин Дијак је
бројним скандалима дубоко уздрмао
темеље нашег спорта и опоравак од
тих бројних скандала (корупција,
допинг афере...) биће дуготрајан и
болан. Као непосредан актер и активан
спортиста у оба наведена периода, на
сопственој кожи осетио сам шта значи
добро, а шта лоше руковођење једном
овако еминентном организацијом као
што је светска федерација - износи
своје мишљење Драгутин Топић.
Ивана Шпановић је већ годинама
краљица српске атлетике. Како
гледате на њене успехе и колико
година још можемо да очекујемо њене
успехе на међународној сцени?
- Ивана је фантастичан таленат и
најбоља атлетичарка свих времена,
њени успеси у атлетици су пандан
успесима једног Новака Ђоковића
у тенису, и надам се да ће она да
их крунише златном олимпијском
медаљом. Колико ће дуго да траје,
зависи од ње, пре свега колико још
мотива може да пронађе у себи,
јер спорт на нивоу на коме га она
упражњава и који задовољава њене
шампионске апетите захтева огромна
одрицања. Други фактор је наравно
здравље, а трећи је да је Ивана и дама
која ће сигурно желети да се огледа и
у улози мајке и налази се у животном

НАДА
ШПАН
ОС

ЗЛАТН
ОЛИМПИ

Ангелина се иг
сезоне мало озби

у за БГ
атлетици,
е ћерке

АМ СЕ ДА ЋЕ
НОВИЋЕВА
СВОЈИТИ

НУ МЕДАЉУ НА
ИЈСКИМ ИГРАМА

СПОРТСКА
БИОГРАФИЈА
ЗА ПОНОС
Драгутин Топић рођен је у
Београду 12. марта 1971. године.
Један је од најбољих српских
атлетичара свих времена,
без премца најбољи у скоку
увис. Тренер му је био Михајло
Шврака. Највећи део каријере
провео је у Црвеној звезди,
такмичио се и за Партизан, а
наступао је и за Војводину. Од
1993. године држи државни
рекорд у скоку увис са
прескочених 2,38 м.
Први велики међународни
успех Топић је постигао на
светском јуниорском првенству
у Пловдиву 1990, када је
освојио златну медаљу са
јуниорским светским рекордом
(2,37 м). Његов резултат из
Пловдива окарактерисан је као
резултат који би донео медаље
на свим великим сениорским
такмичењима.
У истој години после мање
од месец дана освојио је и
златну медаљу на сениорском
првенству Европе у Сплиту. На
крају године га је лист Спорт
прогласио за спортисту године
целе Југославије.
Наставио је са сјајним
резултатима наредних десет
година. Освојио је још три
медаље на сениорским
европским првенствима:
Ђенова 1992 - бронза,
Стокхолм 1996 - злато, Гент
2000 - бронза.
Топић је чак шест пута
учествовао на Олимпијским
играма:
1992. 	Барселона: девето
место
1996. 	Атланта: четврто
место
2000. 	Сиднеј: није ушао у
финале
2004. 	 Атина: десето место
2008. Пекинг: 17. место
2012. Лондон: 31. место.
Био је страх и трепет на
Балкану, где га нико није
угрозио ни на отвореном ни у
дворани. Чак седам пута био је
златни првак Балкана.

гра атлетике од своје осме године, ове
иљније тренира и резултати су видљиви
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СЛОБОДАН ЂУРИЋ

ИВИЦА ВЕСЕЛИНОВ

циклусу када је то просто природно
размишљање.
И мушка атлетика имала је последњих
година успехе. Страхиња Јованчевић
је освојио бронзу на Европском
првенству. Можемо ли од њега
очекивати нове успехе у 2021.
години?
- Страхиња је диван младић и велики
радник, а моје мишљење је да на
европској сцени он може да понови
сличан успех, али да је светска медаља
готово недостижан циљ. Кажем готово
недостижан, али сва чар спорта је
управо у томе да шанса постоји док
постоје нада и жеља за успехом. А
знам да он има огромну жељу да и на
светској сцени заблиста и да вреба
своју шансу. Држимо му фиге!
Пандемија вируса корона
пореметила је цео свет, па тако и
спорт. Како се ви сналазите у ова
необична времена?
- Не сналазим се никако и јако
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НАША ВРАТА СУ
ОТВОРЕНА ЗА СВЕ
Да ли примате нове чланове. Ако
је одговор да, како млади могу да
се пријаве?
- Увек смо отворени за нове младе
чланове. Код нас свако дете
бесплатно може да се опроба у
разним дисциплинама атлетике.
Али тренутно, због ситуације са
вирусом, као и сви други радимо
врло мало. Али кажем, наша врата
су отворена за све.

ми је тешко да прихватим реалност.
Изузетно сам одговоран и као тренер
али и као обичан грађанин, али ми се
чини да сам са својим размишљањем
у мањини. Највише ме брине
непознаница коју нам сутра доноси,
јер ће ово оставити дубоке последице
и плашим се да више ништа неће бити
исто као пре.

Имате спортску породицу. Са
супругом Биљаном држите и атлетски
клуб. Можете ли нам мало више
испричати о вашем клубу, који има
пуно полазника?
- Биљана, моја маленкост и господин
Милан Спасојевић основали смо
Атлетски клуб „Топ џамп“ пре само
седам година, а већ сада смо у самом
врху српске атлетике и то са децом
која су поникла искључиво у нашем
клубу. Пре ове ситуације коју је вирус
донео имали смо двеста чланова, од
чега 90 активних такмичара у свим
категоријама, од млађих пионира
до сениора. Прошле године су
наши такмичари освојили чак 52
медаље на државним првенствима
и то у свим узрасним категоријама,
а ове године смо на путу да и то
превазиђемо уколико се сезона некако
приведе крају. Ове сезоне су наше
младе такмичарке обориле чак три
национална рекорда. Марија Нисић

У КОНТАКТУ САМ СА
НЕКАДАШЊИМ РИВАЛИМА
У ваше време било је сјајних скакача увис. Да ли сте у контакту са некима
од њих?
- Не бих да истичем ко је био најбољи. Пуно је момака из иностранства
који су у мојој сениорској каријери били у врху. Истина је да ако скочиш
2,37, медаља је твоја, поготово ако то урадиш у првом покушају. Ја сам
скочио и 2,38 м. Само у периоду између 2013. и 2015. то није било тако. Те
три године је био фантастичан скок увис, можда и бољи него у време када
је овом дисциплином владала генерација Сотомајора и Сјеберга. Те 2013.
постојала су четири момка предвођена Бондаренком и Баршином која
су јурила светски рекорд 2,43. У контакту сам са Сјебергом и Сотомајором,
често се чујем са Чарлсом Остином. Био сам недавно и у Русији, видео сам
се и дружио са Пјугином и Вороњином. Као такмичари били су прилично
затворени, сада смо имали дивну комуникацију, праве су словенске душе.
Како спроводите тренинге и где у
време короне?
у скоку удаљ за млађе пионирке (5,58
м), Теодора Боборић у троскоку за
старије пионирке (12,08 м) и Ангелина
Топић у скоку увис (1,80 м). Теодора и
Ангелина су са овим резултатима прве
на свету у својој узрасној категорији!
У време корона вируса стао је и
спорт. Полако се буди, али мало деце
у свим спортовима се одлучило да се
максимално врати тренинзима?
- Тренутно имамо само педесет
активних чланова клуба, од којих
двадесет најмлађих није тренирало од
почетка јула јер смо их са увођењем
нових мера поново распустили.
Плашим се да ћемо можда и угасити
клуб јер сам уплашен да када
дођу хладни дани и буде време за
одлазак у салу, ми то нећемо моћи да
организујемо на начин на који смо то
чинили до сада, који нам је и донео
силне успехе и стабилно пословање.
Били смо клуб за пример свима, али не
знам како ћемо даље. Нико не зна.

- Тренинге тренутно спроводимо на
фудбалском стадиону Чукаричког и
то само са једном групом најстаријих
спортиста, а захвални смо руководству
овог фудбалског клуба које нам
допушта да користимо њихов помоћни
терен у јутарњем термину када они
немају своје активности. Са групом
скакача повремено користимо
атлетски стадион у Кошутњаку, док
бацачка секција техничке тренинге
спроводи на терену Војне академије на
Бањици.
Ћерке Ангелина и Софија кренуле
су вашим путем. Како гледате на
то. Њима је изгледа атлетика у
крви. Ангелина је као клинка 2016.
године победила на турниру у скоку
увис, забележивши скок од 138 цм.
Недавно је забележила скок од 180
цм, што је национални рекорд за
узраст до 16 година. Предвиђају јој
сјајну будућност у овој дисциплини.
- Ангелина се игра атлетике од своје
осме године, ове сезоне мало озбиљније

тренира и резултати су видљиви, али
највећи напредак очекујем за две
сезоне када буде ушла у другу годину
јуниорки и када ћемо кренути са уско
специјализованим тренинзима. Тада
ћемо са сигурношћу знати да ли је
она потенцијал за највеће светске
домете. Наравно, ово је план уколико
ситуација са вирусом уопште и дозволи
да спроводимо тренажни процес у
дело. Наредне године би требало да
се први пут ухвати у коштац са својим
вршњакињама и годину дана старијима
са нашег континента где мислим да
може да се нађе у финалу Европског
првенства у скоку увис. Њена жеља је
да доскочи и до финала у скоку удаљ,
где такође постоји велика шанса да се и
то оствари. Софија је још мала, она ове
сезоне полази у први разред основне
школе, у клубу је са својим вршњацима
где се са њима играмо спорта, учимо их
основним покретима и дозвољавамо им
да буду оно што је њима у овом периоду
најбитније - да буду деца - закључио је
ас српске и југословенске атлетике.
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Никола Пенић, генерални секретар Спортског савеза
Београда, о раду у доба короне и даљим плановима

С

портски савез Београда током
пандемије вируса корона
наставио је своје активности
у складу са мерама које су донели
надлежни органи Републике Србије.
Никола Пенић, генерални секретар
ССАБ, каже да је главни задатак
кровне организације београдског
спорта у изазовним временима
да буде на услузи престоничким
спортистима и спортским
радницима, како би се тренутна
криза изазвана појавом невидљивог
противника што пре превазишла.
- Почетком године нико није
могао да претпостави овакав развој
ситуације. Реаговали смо у складу
са препорукама Владе Републике
Србије и Министарства омладине и
спорта. Наставили смо већ утврђену
праксу едукације спортских радника
из здравствене области, а почели
смо и са додатном едукацијом
наших стручњака у области спортске
администрације. Прилагодили
смо се тренутној ситуацији, па
се предавања одржавају у онлајн
форми. Позитивне реакције
говоре нам да наше чланице
имају поверења у матичну
организацију, а ми ћемо наставити
са едукацијом, јер је то база за
добре резултате које очекујемо на
спортским борилиштима - истиче
први оперативац ССАБ, кровне
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НЕМА СТ

СПОРТ МОР
организације за спорт главног града.
Квалитетна сарадња са
Секретаријатом за спорт и омладину
града Београда могла је да се види
кроз хуманитарну акцију везану за
пандемију вируса корона.
- Током ванредног стања градска
секретарка Драгана Белојевић
покренула је акцију прикупљања

средстава за набавку тестова,
председник наше организације
Драган Томашевић и ја са
задовољством смо се прикључили,
јер сматрамо да спортисти и спортски
радници треба да буду генератор
позитивних дешавања. У тренуцима
када је помоћ неопходна, јер је
здравствена криза на глобалном

Монографија
у изради
Генерални секретар Спортског
савеза Београда обавестио нас
је да је у припреми монографија
ССАБ, у којој ће се места наћи за
све спортисте који су обележили
историју главног града. Београд
воли спорт и како је рекао Пенић,
све ове људе треба сачувати од
заборава и посветити им озбиљно
издање. Ту је и бесплатни
информатор БГ Победник. Он
прати дешавања у београдском
спорту, али и шире.

ТАЈАЊА,

РА ОПСТАТИ
нивоу, најмање што можемо да
учинимо јесте да се прикључимо
хуманитарним акцијама. Апелујем
на све спортисте и спортске раднике,
не само главног града, да покажемо
заједништво у тешким тренуцима,
јер само тако можемо напред.
Пандемија вируса направила је
праву пометњу, па су тако за следећу

годину одложене Универзитетске
спортске игре у нашем главном граду,
али и Олимпијске игре у Токију.
- Као бившем спортисти познато
ми је са колико жеље су наши
најбољи представници ишчекивали
ова два такмичења, као и са каквим
изазовима се сусрећу када је у питању
темпирање форме. Нажалост, свима

нама једино што преостаје јесте да
се прилагодимо ситуацији. Спортски
савез Београда ће кроз сарадњу са
градским Секретаријатом за спорт
и омладину, годишње програме,
наставити са стварањем услова за
врхунска спортска остварења. Није
тајна да су очекивања увек велика од
наших спортиста, на нама је да им
помогнемо тако да сав фокус ставе
на тренажни процес. Не сумњам да
ће они и поред тога што је ритам
поремећен, што су планетарни
догађаји померени за годину дана,
пронаћи жељу и мотив да наредног
лета представе пре свега себе, а
самим тим Београд и Србију на
најбољи могући начин. Београд је
град спорта и то знају сви.
Цео свет полако излази из тешке
ситуације, спортисти су наставили
са индивидуалним и колективним
тренинзима, наставила су се и нека
од такмичења, што је показатељ да се
позитивне ствари ипак дешавају.
- Из искуства знам да се спортисти
најбоље осећају када су на својим
радним местима, на стазама и
теренима, у халама, базенима.
Ситуација се мења на дневном нивоу
и свака држава има своје препоруке.
Код нас се такмичења на отвореном
одржавају уз присуства одређеног
броја гледалаца на трибинама. Меч
без навијача даје потпуно другачију
слику спорта, који је глобални
феномен. У претходном периоду
показало се да ћемо сви морати
да мењамо неке навике, па тако и
активни спортисти, који уз подршку
уживо сигурно имају већи мотив. Али
морамо бити одговорни, морамо се
чувати и даље. Користити свакодневно
витамине и калцијум, здраво се
хранити. Невидљиви непријатељ
вреба и даље - закључио је Пенић.
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СПОРТСКА САРАДЊА
БЕОГРАДА И ЗРЕЊАНИНА

Б

еоград и Зрењанин су познати
као велики расадници спортских
талената. Поводом тога, у
јуну, у Градској кући у овом граду,
лепотици Баната, Спортски савез
Београда и Спортски савез града
Зрењанина потписали су Споразум о
пословно-техничкој сарадњи. У име
ССАБ, потпис на споразум ставио
је председник Драган Томашевић,
док је испред спортиста и спортских
институција града на Бегеју потпис
ставила генерална секретарка
Спортског савеза града Зрењанина
Вукосава Ђапић Атанацковић. Тим
документом за две спортске асоцијације
отварају се могућности различитих
облика сарадње, заједничког учешћа
у спортским пројектима, размене
искустава, програма едукације и слично.
Председник ССАБ Драган
Томашевић истакао је да је „Зрењанин
једна од највећих спортских средина у
Србији“, прави пример града спортова
и града који може да се похвали чак и

једним спортским музејом.
- Зрењанин је град са душом и
једна од највећих спортских средина
у Србији. Овај споразум подразумева
више облика међусобне сарадње
два спортска савеза, а међу нашим
главним активностима су управо
едукације намењене спортским
стручњацима и спортским радницима,
и из овог споразума проистиче једна
конкретна бенефиција за Спортски
савез Зрењанина и његове чланове, а
то је бесплатно учешће на свим нашим
едукацијама које се организују најмање
једном месечно. Могу да кажем да
имамо најеминентније предаваче из
разних области, од медицине, спортског
права, генералног менаџмента у
спорту, широк је спектар тема којим се
бавимо и све то наилази на добар ођек
у спортским круговима. Отворићемо
врата нашим партнерима из споразума
и за међународну сарадњу, а очекујемо
да и ми постанемо богатији за нека
искуства из локалних и регионалних

ЗРЕЊАНИН ПРОГЛАШЕН
ЗА ЕВРОПСКИ ГРАД СПОРТА 2021.
Зрењанин је проглашен за Европски град спорта 2021. године, потврђено је
у писму које је на адресу градоначелника Зрењанина упутио Ђан Франческо
Лупатели, председник Европске асоцијације престоница и градова спорта
(АЦЕС Европе), са седиштем у Бриселу. Он честита граду на овом признању
и истиче да је Зрењанин добар пример спортске средине која следи све
циљеве истакнуте и од стране АЦЕС Европе и који је развио узорну спортску
политику са разноврсним садржајима, програмима и активностима. Ово је
награда за градове величине од 100.000 до 300.000 становника.
А за европску престоницу спорта проглашен је португалски Лисабон.
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спортских савеза, са којима ћемо у
наредном периоду потписати сличне
споразуме - рекао је Томашевић.
Домаћин скупа био је Симо Салапура,
помоћник градоначелника Зрењанина.
ССАБ су, уз председника, представљали
и генерални секретар Никола Пенић,
као и председник Комисије за
међуградску, међународну сарадњу и
медије Слободан Ђурић.
Некадашња сјајна атлетичарка
Вукосава Ђапић Атанацковић такође
је истакла значај овог споразума
за едукацију наших стручњака у
спорту и то је, по њеним речима,
први конкретан резултат потписаног
документа о међусобној сарадњи
спортских савеза два града.
- Велика нам је част што смо
озваничили сарадњу на спортском
плану са Градом Београдом и мислим
да ћемо заједно, на обострано
задовољство, показати и наше
капацитете и резултате, које можемо
у наредном периоду да унапређујемо рекао је Салапура.
Салапура, који је имао одличну
карате каријеру, госте је одвео да
погледају мултифункционалне
просторе за спортове, Кристалну
дворану и халу у којој у исто време
може да се тренира шест спортова.
Уследила је и посета великом фитнес
клубу „Вондер џим“, који води бивши
спортиста Милан Кондић. Делегације
су уживале у посети Музеју града, где
их је угостио кустос Синиша Оњин.

Спортски савези Београда и Панчева договорили се о јачању сарадње

СВЕ ЗА ДОБРОБИТ

Р

СПОРТИСТА

адно је било у мају по завршетку
ванредног стања у Спортском
савезу Београда. Руководиоци
ССАБ угостили су и представнике
Спортског савеза Панчева, а све у вези
са договором о заједничким акцијама
и проширењу сарадње. Испред
кровне организације београдског
спорта састанку су присуствовали
Драган Томашевић (председник),
Никола Пенић (генерални секретар)
и Слободан Ђурић (председник
Комисије за међуградску, међународну
сарадњу и медије). Спортски савез
Панчева су представљали Слободан
Битевић (председник) и Дејан Перић
(генерални секретар).
- Природно је да ове две велике
спортске организације сарађују.
Представљамо спорт два града која се

по територији граниче. У наредном
периоду трудићемо се да спроведемо
неколико заједничких пројеката истакао је Драган Томашевић.
Никола Пенић, генерални секретар
ССАБ, надовезао се:
- Презадовољан сам када видим
двоје младих људи који су дигли
Спортски савез Панчева на здраве
ноге. У њиховом систему је 230
клубова и спортских удружења и кроз
сарадњу са локалном самоуправом
одлично сарађују. Договорили
смо се да потпишемо протокол о
пословно-техничкој сарадњи, који ће
обухватити пуно ствари усмерених ка
развоју спорта и младих спортиста у
ова два града.
Председник СС Панчево Слободан
Битевић и даље је активни спортиста,

незамењиви је члан карате
репрезентације и освајач медаља на
Светском и Европском сениорском
првенству.
- Само ширењем сарадње и
разменом искустава из области спорта
можемо бити још бољи. Планирамо
да направимо и заједничке семинаре
где би тренери из Панчева и Београда
разменили искуства. Идеја је и
да спроведемо едукацију за младе
спортисте и још пуно ствари, које
ћемо утаначити почетком јуна када
будемо домаћини функционерима
из Београда и када буде потписан
протокол - поручио је Битевић, који
нам је открио и да каријеру планира
да заврши пласманом на Олимпијске
игре у Токију, где би освајање медаље
била круна његове успешне каријере.
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Славко Гак, градски секретар за образовање и дечју заштиту

СПОРТИСТА КОЈИ ДАЈЕ
ГОЛОВЕ И У ПОЛИТИЦИ
ОД КАДА ВОДИ ОВАЈ СЕКТОР, НАПРАВЉЕНО ЈЕ
ВИШЕ ОД ДЕСЕТ НОВИХ ФИСКУЛТУРНИХ САЛА

С

лавка Гака навикли смо да
зовемо у вези са спортским
питањима, али и након
завршене професионалне спортске
каријере коју је крунисала медаља
светског првака у ватерполу, те
позиције првог човека спорта у Граду
Београду, за интервју за БГ Победник
налазимо га у једној београдској
школи.
Додуше, у фискултурној сали. Не
бави се тамо спортом него голове
наставља да даје и са позиције
градског секретара за образовање и
дечју заштиту. Налазимо се са њим
у Дванаестој београдској гимназији
на Вождовцу, где обилази радове на
реконструкцији фискултурне сале.
Сутра, каже, исто, само у Економској
школи у Земуну.
- Увелико су се проредила питања
откуд спортиста у образовању, или
у политици, сад су најчешћа кад се
завршавају радови - одговора нам на
наше исто питање.
Ово је четврта година како Гак
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руководи сектором образовања и
дечје заштите у Београду и занимало
нас је како је спојио на први поглед
неспојиво и колико му спортски дух
који носи помаже.
Како одлучујете шта су приоритети
за обнову, имају ли све београдске
школе фискултурне сале, један
спортиста сигурно разуме колико је
то важно?
- Апсолутно, око тога нема дилеме.
Од када водим овај сектор, направљено
је више од десет нових фискултурних
сала и не планирамо да станемо док
год је свака школа не буде имала. Није
то увек лако, али се трудимо да све
решимо, да школе имају опрему и да
деци омогућимо да се баве спортом.
Важно ми је да успемо што више
школа да обновимо, није фокус само
на фискултурним салама.
Изјавили сте да у београдским
школама никада више градилишта
није отворено и да вас епидемија
која је зауставила свет није превише
успорила у радовима?

- Живот је заиста, чини се, у једном
тренутку стао, али радове нисмо
прекидали јер је грађевинцима,
срећом, било дозвољено да раде на
отвореном. Само у ова два летња
месеца отворено је осам нових
градилишта у школама у којима је
вредност радова око 160 милиона
динара, завршава се изградња школе
у Лештанима, која је најважнији
пројекат у образовању у последњих
сигурно десетак година, обновљена
је фасада на пет школа, завршена је
реконструкција вртића „Принцеза
Оливера“ и тако даље.
Да ли може и даље истим темпом?
- Видећемо колико ће дубока бити
економска криза која сигурно чека
свет па ће даље инвестиције зависити
од тога, али све започето ће бити
завршено. Ове године имали смо
активних градилишта са вредношћу
радова од више од милијарду динара
у школама и вртићима, што се у
Београду дуго није десило. Заиста
верујем да је то једина права улога
Града у овом сектору - да обнови све
образовне установе, да деца у њима
имају услове какве сви желимо за њих.

Б

ивши репрезентативац
Србије и актуелни
потпредседник ФС Србије
Марко Пантелић нови је председник
Фудбалског савеза Београда,
објављено је из Фудбалских
савеза Србије и Београда. На овој
позицији је одлуком чланова
Скупштине ФС Београда Пантелић
заменио недавно преминулог Илију
Петковића.
Треба нагласити да је
максималним ангажовањем
стручне службе ФСБ са генералним
секретаром Мирославом
Стојановићем на челу припремљена
ванредна седница Скупштине ФС
Београда, чији је приоритет био
избор новог председника како би
се несметано наставио рад савеза.
Важно је нагласити да су мере које
се доносе у борби са епидемијом
короне од значајног утицаја на
функционисање целокупног
друштва, а посебно у Београду, па се
томе прилагодио и Фудбалски савез
Београда у начину свог деловања
у оваквим околностима. Тако је
припремљена и ванредна седница
53. сазива Скупштине Фудбалског
савеза Београда, која је први пут
у стогодишњој историји савеза
одржана као онлајн сесија.
На видео сесији која је почела
минутом ћутања посвећеном
преминулима - Илији Петковићу,
Владимиру Булатовићу и Павлу
Буни, као и раније преминулом
Радомиру Антићу, било је присутно
тридесет и осам од четрдесет и
једног делегата Скупштине ФСБ.
Потпредседник савеза Жељко
Поповић је у присуству генералног
секретара Мирослава Стојановића
отворио и водио онлајн заседање,
поздравивши све делегате који
су били укључени. Специфична
ситуација услед епидемије короне
наметнула је то да није било
избора радног председништва
и верификационе комисије, а за
доношење пуноважних одлука

ФУДБАЛ СЕ ИГРА
У БЕОГРАДУ
Иначе у ФСБ раде пуном
паром. Почеле су и лиге које
су под патронатом ове велике
организације.
Победник Купа ФС Србије на
територији ФС Београда за
такмичарску сезону 2019/2020.
је Фудбалски клуб ИМТ из Новог
Београда.
Скупштине и њен несметани рад
био је довољан кворум који је чинио
довољан број чланова, а утврђен
је статистичким подацима које је
презентовала апликација преко које
је спроведено видео заседање.
У централном делу седнице
Скупштине ФС Београда усвојене су
измене и допуне Статута Фудбалског
савеза Београда, након чега је
одабран нови председник. Једини
кандидат био је Пантелић који је у
дресу националног тима одиграо
43 утакмице, а у
клупској каријери
играо за Црвену
звезду, Херту, Ајакс
и Олимпијакос.
Марко Пантелић
захвалио је на
указаном поверењу,
да би на његов
предлог био
усвојен састав
Извршног одбора
ФС Београда чији су
чланови: Марко Пантелић, Жељко
Поповић, Горан Спасојевић, Душан
Мракић, Ненад Станојевић, Дејан
Филиповић, Мирко Глушчевић,
Владимир Матијашевић, Драган
Илић, Бранко Бабић, Милош
Дангубић, Ђорђе Томић и Зоран
Лекић. Изабран је и Одбор за хитна
питања ФСБ који ће уз председника
Марка Пантелића чинити
потпредседници ФСБ Жељко
Поповић и Горан Спасојевић и
чланови Мирко Глушчевић и Зоран
Лекић.

ВИДЕО СЕСИЈА ПОЧЕЛА
ЈЕ МИНУТОМ ЋУТАЊА
ПРЕМИНУЛИМА - ИЛИЈИ
ПЕТКОВИЋУ, ВЛАДИМИРУ
БУЛАТОВИЋУ И ПАВЛУ
БУНИ, КАО И РАНИЈЕ
ПРЕМИНУЛОМ
РАДОМИРУ АНТИЋУ

После смрти Илије Петковића у ФСБ по хитном поступку изабрали новог председника

ПАНТЕЛИЋ НА
ВАЖНОМ ЗАДАТКУ
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ВЕСИЋ:

Проглашено 40 добитника награде „Херој Београда“

МОЖЕМО СЕ
ИЗБОРИТИ
СА НАЈТЕЖИМ
ИСКУШЕЊИМА!
Д

обитницима новоустановљене
награде „Херој Београда” у
јуну су у Старом двору уручена
признања, а част да поделе награде
припала је заменику градоначелника
Београда Горану Весићу, епидемиологу
и председнику Комисије за доделу
награда Предрагу Кону и власнику
Телевизије Пинк Жељку Митровићу,
који су, уз новчани износ, најбољима
доделили и статуу „Победника”.
Весић је том приликом рекао да када
Београд, који је град херој, додељује
награде својим херојима, онда то има
посебан значај.
- Тешка времена код већине људи
пробуде оно најбоље: солидарност,
пожртвованост, несебичност и све оне
особине које свако од нас жели да има.
Признање данас одајемо за 40 хероја,
али током епидемије вируса корона и
ванредног стања било их је на хиљаде,
десетине хиљада, а можда и стотине
хиљада. Ових 40 жена и мушкараца
су њихови представници. Они ће
данас примити награде у име свих
Београђанки и Београђана, који су се
током епидемије жртвовали за своје
суграђане, у име
медицинских лекара
и сестара, који
нису имали смену
и који су радили
дан и ноћ како би
заштитили све, у
име комуналних
радника, који
су одржавали
комунални систем
радећи по 15 дана
без престанка, у име
часних полицајаца
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и комуналних милиционера, који
су на терену проводили дане и ноћи
без одмора. Могао бих да набрајам
многе професије, јер у свакој од њих
има хероја. Када смо изашли из
ванредног стања, победник је заправо
био Београд. Сви грађани су показали
да смо као народ дисциплиновани, да
можемо да се изборимо са најтежим
искушењима и победимо недаће са
којима је био суочен читав свет, а не
само наша земља - истакао је Весић.
Весић је изразио наду да ће
солидарност и све добре особине
остати међу нашим људима и да ћемо и
убудуће показивати оно што је најбоље.
- Ова награда треба да буде подсећање
да водимо више рачуна једни о другима
- навео је Весић.
Он је у име Града Београда честитао
свим награђенима, као и члановима
комисије који су имали тежак задатак да
од хиљаде пристиглих предлога изаберу
40 жена, мушкараца и институција.
Такође, захвалио је компанији „Пинк”
и Жељку Митровићу, на чији предлог
је награда и установљена, што су
учествовали у фонду за награде.

Заменик градоначелника је прецизирао
да су по пет милиона обезбедили
Град Београд и компанија „Пинк
интернешенел”, чиме је, како је оценио,
показано како медијске куће заједно
са државом могу да мењају свет. Он је
изразио похвалу и за друге медијске
куће које су свакодневно извештавале

о храбрим људима који су спасавали
животе људи.
Весић је на крају оценио да смо у
борби са короном показали да смо
зрело друштво. Он је подсетио и да је
Београд један од два града у свету који
има француски Орден Легије части,
као и Орден Народног хероја, те да ће
и убудуће, као град херој, награђивати
своје становнике за херојска дела.
Предраг Кон је оценио да је ово
засигурно био један од најлепших
задатака у његовом животу.
- Рад у комисији за мене је била
изузетна част. С друге стране, мислим
да смо имали добру методологију и да
смо направили добар избор од предлога
које смо добили. Чврсто, стабилно
и сигурно стојимо иза тога да смо
одабрали најбоље, јер су сви чланови
комисије у томе учествовали потпуно
равноправно - навео је Кон, који је
напоменуо да, нажалост, пандемија није
завршена и да ћемо пред собом имати
још борбе, али да се у једном највећем
таласу исказала велика несебичност и
солидарност.

Жељко Митровић је подсетио како
је дошло до сарадње Града Београда
и ове телевизијске куће када су пре
четири месеца први пут поменути
људи који су показали велику
солидарност и пожртвованост. Како
је рекао, гостовао је са замеником
градоначелника у јутарњем програму
и тада је Весић дошао на идеју да треба
наградити те људе, наше грађане и
комшије који су били несебични.
Број хероја је огроман и изабрати
четрдесеторо био је веома тежак посао.
Награду је добила и Драгана
Белојевић, наша легендарна
рукометашица, која је већ неко
време успешна на позицији градске
секретарке за спорт и омладину
главног града.
- Предивно признање. Браво за
људе од којих је потекла ова идеја и
који су је спровели у дело. Необична
су времена дошла и надам се да ћемо
ускоро изаћи као победници и у борби
са невидљивим непријатељем. Оно
што је важно јесте то да спорт није стао
- истакла је Драгана Белојевић.
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Небојша Јевремовић, генерални секретар ВСС, о даљим плановима у трофејном Савезу

СЕПТЕМБАР РЕЗЕРВИСАН ЗА

ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО

Г

енерални секретар Веслачког савеза Србије
Небојша Јевремовић говорио је о плановима
за ову, због пандемије вируса корона крајње
несвакидашњу сезону, са посебним освртом
на Европско првенство за јуниоре, које би у
Београду требало да буде одржано крајем
септембра, али и на то шта очекује сениоре у
припремама за Олимпијске игре, одложене за
наредну годину.
- Како ствари стоје сада, Београд треба да
буде домаћин Европског првенства за јуниоре
26. и 27. септембра. Првобитним планом било
је предвиђено да шампионат буде одржан 30. и
31. маја ове године, али због ситуације у целој
Европи такмичење је одложено и у сарадњи
са Европском веслачком конфедерацијом и
Светском веслачком федерацијом померено за
крај септембра. Надамо се да ће, ако ситуација
буде повољна у целој Европи, а поготово у
Србији, такмичење бити одржано. Ми смо добили
апсолутну подршку свих надлежних у нашој
земљи - Владе Републике Србије, Министарства
спорта, Секретаријата за спорт Града Београда
и надамо се да ће, ако ситуација у Београду
и у Србији крене набоље, ово веома значајно
међународно такмичење бити одржано у
поменутом термину - истакао је Јевремовић.

Како теку припреме за ово велико
такмичење?
- Припреме теку својим током - ми смо веома
искусни у организацији такмичења. Морам
да подсетим да смо у ову причу кренули још
2003. године, са Светским првенством за младе
сениоре, које је одржано на Ади Циганлији у
јулу, у оквиру купалишне сезоне. Следило је
Светско првенство за студенте 2008, Светски
куп 2012, Европско сениорско првенство 2014,
па два Светска купа - 2017. и 2018. године.
Дакле, ми имамо веома уигран тим који се
бави организацијом великих такмичења. Друга
ствар је што су кроз ова одржана такмичења
сви веслачи у свету схватили шта пружа стаза
на Ади Циганлији, која је једна од најбољих и
најрегуларнијих на свету.
Исто пружа и Град Београд, с
обзиром на то да су хотели јако
близу, аеродром, тржни центри, пуно
занимљивих места на отвореном.
- Тако је, хотели су јако близу. Понуда
хотела је сваке године све богатија, цене
хотела у Београду за спортска такмичења су
јако добре, тако да сви учесници такмичења
су веома срећни када дођу у нашу земљу.
На крају крајева, то је резултовало тиме да
прошле године у септембру Београд, односно
Србија и Веслачки савез добију организацију
Светског првенства у веслању 2023, што је
круна свега онога што може да се организује
на Ади Циганлији што се тиче веслања. То
такмичење биће пре свега квалификационо
такмичење за Олимпијске игре у Паризу,
окупиће око 2.500 учесника - такмичара,
тренера, техничког особља, који ће боравити
десетак дана у Београду. Поред тога, ми
апсолутно не можемо тачно да знамо колико
гледалаца долази да прати то такмичење,
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Он је прописан од међународних федерација,
прописан је и од наших здравствених правила,
које одређује Влада Србије. Ако остане садашња
ситуација, маске ће бити обавезне за све
учеснике. Такмичари у оквиру регатног центра
мораће да носе маске, али наравно, на самим
тркама маске се неће носити. Веслање је иначе
доста безбедан спорт, чак и у ово време, јер се
активност одвија напољу и увек постоји дистанца
између веслача.

Многа велика међународна
такмичења су одржавана без
публике. Код нас је некако традиција,
с обзиром на Аду Циганлију, да
буде пуно публике. Али може и без
публике, и то је једноставно сада
нормално?
- То је тачно и ми ћемо се водити прописима
који буду важили у том тренутку. Највише бисмо
волели да можемо да одржимо такмичење
пред публиком, да напунимо трибине, да људи
са плаже, из кафића могу да прате веслачке
трке. Али ово су таква времена да морамо да
се прилагођавамо и да практично одржимо
такмичење у складу са прописима који важе.
али то је неких десетак хиљада странаца
који ће доћи у Београд. Генерална проба за
сениорско СП биће 2022. година, када ћемо
организовати Светски куп. Свега тога не би
било да немамо апсолутну подршку државе
Србије и Министарства омладине и спорта,
јер ово је један скуп, огроман пројекат, који
практично без такве врсте помоћи не би могао
да се реализује. Наравно, ту је и Град Београд,
који нам пружа све услове као домаћин, уз
Јавно предузеће „Ада Циганлија“, које нам
сваки пут излази у сусрет. Ми се надамо да
ћемо до тада завршити и реконструкцију
веслачко-кајакашког комплекса на Ади
Циганлији, што је један од приоритета, јер то
треба да буде легат који ће остати иза овог
великог такмичења, а који ће пружити још
боље услове наредним генерацијама које ће
се бавити овим нашим спортом.
Кажу да страни веслачи и тренери
воле да долазе у Београд?
- Тако је. Сви знамо да, када причамо са
странцима који долазе у наш град, они осете
ту позитивну енергију коју наш град даје и
гостопримљивост и све оно што ми као народ
пружамо, да тако кажем - отворено срце. Ми
у свим досадашњим искуствима нисмо имали
ниједну примедбу учесника, сви су се осећали
веома угодно. Они који су имали прилике да
обиђу наш град, чак и ноћни живот - а то су
они који су или техничко особље или тренери
- одушевљени су том енергијом коју носи наш
главни град.
У септембру Европско првенство у
нашем главном граду - са маскама или
без маски? Да ли се припремате за све
околности и које су критичне тачке?
- Апсолутно се припремамо и постоји
сценарио како ће се одвијати то такмичење.

Где се сада налази наша
репрезентација, где су најбољи
јуниори и сениори и да ли су почели
са припремама?
- Почели су са припремама, наравно.
Имали смо период полицијског часа, односно
ванредног стања у Србији, када су поштовани
сви прописи. Али као што сам рекао, веслање је
доста безбедан спорт чак и у овим временима
и сви наши веслачи се припремају у нашим
тренинг центрима, а то су Сребрно језеро,
Београд и Смедерево у овом тренутку. Сви
вредно раде, одрађене су и тренинг трке на
Палићком језеру, уз поштовање свих мера. Наши
најбољи веслачи су проверили своје тренутно
стање и форму и колико су спремни. И сениоре
чека Европско првенство, које је померено за
септембар у Пољској.
Олимпијске игре су померене за
годину дана. Колико је то пореметило
планове Веслачког савеза Србије?
- Свакако да је пореметило планове. Када се
припремате четири године за нешто што је пред
вама и практично три или четири месеца пред
најзначајнију спортску манифестацију на свету
деси се то да она буде одложена за годину дана,
наравно да долази до преокрета. Сви планови
су морали да буду промењени, тако да смо сада
у једној другачијој ситуацији. Трудимо се да
пружимо потпору свим сениорима да наставе да
врхунски тренирају и да буду у екстра форми,
што мислим да се одвија добро. С друге стране,
ми с оптимизмом очекујемо наредну годину ипак постоји још годину дана припрема, тако да
се надам да ћемо тада у Токију имати можда још
боље резултате него што би били ове године –
закључио је Јевремовић, који је позвао младе
из Београда да се одлуче за неки од веслачких
клубова у главном граду и почну да тренирају
овај спорт.
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У СРПЦ “25. мај - Милан Гале Мушкатировић” раде без прекида

НА УСЛУЗИ
БЕОГРАЂАНИМА!
С

а Јованом Кнежевићем,
директором СРПЦ “25. мај Милан Гале Мушкатировић”,
у прошлом броју причали смо о
дешавањима током ванредног
стања. У новом броју причамо о
даљим актуелностима.
- Након што смо причали прошли
пут и надали се да ће корона
ишчезнути на летњем сунцу,
догодило се много тога. Прво
корона није ишчезла, друго, летњу
сезону смо припремали у потпуно
измењеним околностима у односу
на све претходне летње сезоне у
овом миленијуму, и треће, радили
смо више и напорније да бисмо
успели да припремимо сигуран
амбијент за наше купаче - почиње
причу за БГ Победник Јован
Кнежевић.
Какве сте све мере предузели
да би се, како многи кажу, бисер
Дорћола ставио у намену за купаче у
овим необичним временима?
- Знатно више сати је утрошено и
много више људства је учествовало
у припреми купалишта, јер
смо поштовали све мере које
су доносили кризни штабови
Републике Србије и Града Београда.
Већина запослених је ангажована
на пословима комуникације са
купачима у циљу одржавања
дистанце између купача, лежаљки
и сунцобрана. Сунцобрани су на
четири метра удаљености, лежаљке
на два метра, две лежаљке су
под једним сунцобраном, сем
у случају породица са малом
децом. Запослени који услужују
или комуницирају са купачима
носе заштитне маске, укинули
смо коришћење свлачионица, а
чишћење тоалета је много чешће.
Спасиоци воде рачуна да се одржава
дистанца. Пуно труда и сати је
уложено, али смо успели у намери.
Обезбедили смо им чисто, уредно,
сигурно и организовано купалиште
у којем могу уживати и током ове
епидемије. Такође, први смо и
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једини увели да се поручивање
хране и пића са лежаљки врши
коришћењем кјуар кода, тако да
купачи могу погледати мени и
поручити са њега све што им треба
без напуштања лежаљки, а конобар
доноси све што је поручено.
Одрадили сте и пуно других
ствари. Можете ли читаоцима БГ
Победника открити шта је још
урађено у центру који Београђани
обожавају?
- Мимо летње сезоне отворених
базена наставили смо да радимо и
на пројектима које смо започели
прошле године. Посадили смо скоро
100 стабала црног јасена, заменили
парковски мобилијар. Поставили
смо заливни систем “кап по кап”
у сарадњи са ЈКП “Зеленило”,
поставили први аутобанкомат и
банкомат у сарадњи са Банком
Поштанска штедионица како би
корисници наших услуга први пут
имали прилику да подигну новац
ако нису понели готовину са собом и
платили садржаје код закупаца који
немају пос терминале. Технички
смо помагали у организацији
тениског “Адрија тура”. Истакао
бих да је завршен енергетски тест
комплетног објекта “25. мај - Милан
Гале Мушкатировић”, као и да
је израђен пројекат постављања
соларних панела на управну зграду
СРПЦ како би се смањили трошкови
утрошка енергије.
Ексклузивно објављујемо и да у
септембру почиње изградња нове
спортске хале.
- Тако је. Завршене су
административне процедуре за
постављање балон хале за потребе
Олимпијског комитета Србије и
Града Београда, као и балона над
отвореним олимпијским базеном
како би био у употреби целе године
и служио за потребе Ватерполо
савеза Србије. Имамо још неколико
пројеката чије су израде у току, али
то бих оставио за следећи број –
закључио је Кнежевић.

НИКОМЕ СЕ
НЕ ДУГУЈЕ
Како нам је рекао директор
Кнежевић, центар којим руководи и
поред ситуације с корона вирусом,
не дугује никоме ни динар. Ни за
енергенте ни добављачима било
које врсте. Открио нам је и да
радници нису ишли на принудни
одмор и да плате нису смањиване.

Ивана Јовановић,
председница Спортских
игара младих Србије

ИГРЕ СЕ УСКОРО
НАСТАВЉАЈУ
О

актуелној сезони Дунав
осигурање Спортских игара
младих, фантастичном
отварању у Прибоју, утисцима из
градова које је до сада посетио
Караван радости и пријатељства
и плановима за наставак сезоне
разговарали смо са Иваном Јовановић,
председницом СИМ Србије.
На почетку текуће године ништа није
указивало на то да ће ова сезона
Игара бити другачија од било које
до сада. Међутим, март је донео
потпуно неочекиване преокрете…

- Сезону смо, као и сваке године,
припремали дуго, темељно и студиозно
и већ 22. фебруара све је било спремно
за почетак још једног поглавља
најлепше спортске бајке. Мислили смо
да нас ништа не може изненадити.
Међутим, нико се почетком ове
године није надао да ће нас задесити
пандемија, која је целом свету донела
сасвим неочекиване изазове. Шта год
да радите, једини начин да не успете
јесте да и не покушате. За СИМ тим
то никада није била опција. Деци
која су наш главни покретач и извор
инспирације и чији су погледи увек
упрти у нас дуговали смо да им на свом
примеру покажемо да од својих снова
никада не треба одустајати, ма колика
препрека да је пред вама. Поготово се
не смете предати ако је ваш сан такав
да његовим остварењем усрећујете
на десетине хиљада малишана
широм региона. И тако смо храбро
закорачили и у ову сезону.

У току ванредног стања СИМ
је у региону спровео акцију
#КодКућеЈеЗакон. У јуну је вирус
попустио и деца широм Србије су
једва дочекала да изађу на терене и
уживају у чаролији Игара.

деца су се ужелела старих другова и
нових пријатељстава, акције, спорта,
рекла бих једном речју - свега што
је саставни део њиховог детињства.
Мало им је потребно да се окупе и
организују.

- Почели смо са турнирима у
неколико градова, а спектакуларна
отварања, са паљењем пламена и
свечаним отварањем у градовима
почели смо у Шапцу. Следила је по
традицији Сремска Митровица и тако
даље, до 1. јула и Сокобања. Тада смо
због поновног повећања заражених у
Србији одлучили да Игре одложимо
до даљег.

Ивана Јовановић је искористила
прилику да захвали свима који на
разне начине помажу да се Игре
одрже и да се сва деца бесплатно
такмиче у спортовима које воле.

Пре него што је корона поново
привремено одложила спортске
догађаје, Караван радости и
пријатељства Дунав осигурање
Спортских игара младих посетио
је 11 градова, у којима су, поред
многобројних такмичења у чак десет
различитих спортских дисциплина,
приређене и спектакуларне
церемоније отварања Игара уз
присуство угледних званица и
атрактиван програм. А појединачни
турнири одржани су у чак 22 града и
општине Србије.
- Било је дивно гледати клинце на
теренима. Такође посебно сви памте
уношење бакље и паљење пламена
пријатељства, које спроводимо у
сваком граду. Деца у свим срединама
са нестрпљењем очекују Игре. Из
разлога које, верујем, сви можемо да
разумемо, та жеља за дружењем и
спортом је сада много већа него свих
претходних година. Једноставно,

- Све ово не бисмо могли остварити
да нам не помажу компаније
„Дунав осигурање“, „Кока-Кола“,
Електропривреда Србије, Банка
Поштанска штедионица, Нафтна
индустрија Србије и „Подравка
Србија“. А велико хвала и Александру
Вучићу, председнику Србије, који
је одувек уз Игре, Влади Републике
Србије, Министарству просвете, науке
и технолошког развоја, као и Савезу
за школски спорт Србије, који је
технички партнер Игара.
Какав је план за даље? Најавили сте
нам да се очекује наставак Игара.
- Деца жељно чекају Игре у још
неколико градова Србије. Већ крајем
августа у плану је да први пут посетимо
место Врело код Уба, где је рођен
фудбалски ас, наш амбасадор Немања
Матић. Пратимо инструкције Владе
Србије и уз ригорозна придржавања
прописаних мера Спортске игре
младих ће у Србији наставити свој
пут - закључила је Ивана Јовановић,
председница Дунав осигурање
Спортских игара младих Србије.
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Успешно организоване бесплатне онлајн едукације Спортског савеза Србије

ЗА ДОБРОБИТ
СПОРТА!

У

оквиру редовне програмске
активности за 2020. годину,
Спортски савез Београда
планирао је да реализује циклус
од шест семинара под називом
подизање организационог и стручног
капацитета спорта на нивоу Града
Београда и градских општина.
Програмска оријентација ССАБ ка
едукацији није новина, али је на
неки начин добила на значају и
интензитету последњих месеци.
Овај сегмент едукације је осмишљен
са идејом да се у једном циклусу
обради што више актуелних тема,
а у фокусу овогодишњег циклуса
семинара је пружање информација
о начину функционисања система
финансирања локалне самоуправе,
приближавање законске регулативе
најширег оквира, подзаконских
аката, апликационих формулара о
финансирању и извештавању… Такође
обрада тема, испитних питања из
спортског стручног испита.
Модератор ових семинара била је
Нина Пековић Савић, проф. физичке
културе, самостални саветник у спорту
у ССАБ.
- ССАБ је због свог дугогодишњег
искуства и залагања за развој
спорта најмасовнија организација
у овој области, функционише и
као нека врста ресурсног центра,
јер прикупљамо и дистрибуирамо
информације о спорту у Београду.
Сама организациона шема
функционисања ССАБ тако је
установљена да постоји јака
међусобна повезаност органа
управљања, радних тела и
Стручне службе ССАБ и то на
начин на који су чланови тих тела
(стручних комисија) укључени
у реализацију програмских
активности ССАБ. Потенцијале у
искуству и знању наших чланова
комисија, еминентних спортских
стручњака и стручњака у спорту
треба учинити доступним спортским
организацијама. Такође, настојимо
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да наше деловање учинимо
отворенијим и одговорнијим
развијајући систем квалитета
рада у ССАБ и члановима ССАБ.
Паралелно, циљ је унапређење
механизама за сарадњу са органима
локалне самоуправе, стварање
услова за финансијску одрживост и
самосталност спортских организација
– прича Нина Пековић Савић.
Како сте се прилагодили тренутној
ситуацији због пандемије? Морало је
да се пређе на онлајн предавања.
- Након успешног реализованог
првог семинара у фебруару, суочили
смо се, као и читав свет, са огромним
здравственим, друштвеним и
економским изазовима због
пандемије корона вируса. У Србији је
проглашено ванредно стање, све је у
спорту стало. Тим ССАБ се потрудио
да преточи планове са папира у
стваран упечатљив догађај и мислимо
да смо у томе успели. Прилагодили
смо се ситуацији и организовали
онлајн едукације. Схватили смо да је у
будућем периоду од изузетног значаја
развити капацитете спортских
организација, тако да могу да
организују и спроводе своје програме
онлајн у случају да оваква ситуација
потраје или се догоди и убудуће и
оријентисали наша предавања ка
темама како да се адекватно управља
кризом, као и да се дефинишу

препоруке у области спорта за будући
период, коришћење електронских
платформи у реализацији програма. У
другој половини године реализоване
су три онлајн едукације, односно
осам предавања уживо, из просторија
ССАБ, уз све потребне прописане
мере заштите. Све презентације су
доступне на нашем сајту, као и на
Јутјуб каналу ССАБ.

Други семинар ССАБ одржан
је уживо 9. јуна. Тема: „Услови за
обављање спортских делатности
од стране градских и општинских
спортских савеза“, проф. др Ненад
Ђурђевић, Спортски савез Србије.
„Препорука: физичке активности
након пандемије“, проф. др Душан
Митић, Факултет спорта и физичког
васпитања Универзитета у Београду.

„Ревизија сагласности у спортским
организацијама“, Никола Арсовић,
овлашћени ревизор, Ревизорска кућа
„СМН Аудит и Такс“ д.о.о.
Трећи онлајн семинар је био
25. јуна: „Кризни менаџмент у
спортским организацијама“, проф.
др Зоран Машић, Факултет за спорт
Универзитета „Унион - Никола Тесла“.
„Примена софтвера и апликација

за потребе реализације програма
спортских организација“, проф. др
Горан Пребег, Факултет спорта и
физичког васпитања Универзитета у
Београду.
„Спречавање насиља и недоличног
понашања на спортским приредбама“,
др Мирослав Север, Статутарно-правна
комисија ССАБ.
Четврти семинар је одржан
29. јуна: „Примена електронских
комуникационих платформи за
потребе реализације програма
спортских организација“, доц. др
Горан Пребег.
„Упутство и основни кораци за
коришћење онлајн платформе Зум и
пакета Офис 365“, Иван Стојаковић,
струковни инжењер електротехнике,
Факултет спорта и физичког
васпитања Универзитета у Београду.
И на крају Нина нам је рекла:
- Тим ССАБ се потрудио да
преточи планове са папира у стварне
упечатљиве догађаје и мислимо да смо
у томе успели. Настављамо даље.
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Бесплатни спортски програми за
београдске основце са територије
Града Београда у 2020. години

ДА ДЕЦА
УЖИВАЈУ
У СПОРТУ

Б

еоградска асоцијација за
школски спорт, уз подршку
Секретаријата за спорт и
омладину Града Београда, осмислила
је и омогућила спровођење бесплатних
спортских програма за ученике и
ученице основних школа са територије
Града Београда. У циљу да што
квалитетније проведу летњи распуст,
кроз разноврсне спортске активности,
обезбеђени су следећи бесплатни
програми:
n Програм ОБУКА НЕПЛИВАЧА
И УСАВРШАВАЊЕ ТЕХНИКЕ
ПЛИВАЊА ЗА ОСНОВНО ШКОЛСКИ
УЗРАСТ - ПРВИХ
50 - ЛЕТЊА ШКОЛА
ПЛИВАЊА одржава се
од 7. 7. до 28. 8. 2020.
у СЦ „25. мај - Милан
Гале Мушкатировић“.
Контакт телефон:
06228875710.
n Програм
ПЛИВАЧКА
УЧИОНИЦА одржава
се у Спортском
друштву „Мирко
Сандић“ (базен на
Врачару) од 1. 7. до
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27. 8. 2020. године. Контакт телефон:
0112452342.
n Дечји летњи камп СПОРТ
спроводио се у СРЦ „Пионирски град“.
Пет радионица је било доступно од
6. 7. до 7. 8. 2020. године. Контакт
телефон: 0117542093.
n ОК „Младост“ Бегаљица спроводи
БЕСПЛАТНУ ЛЕТЊУ ШКОЛУ
СПОРТОВА, која се одржава у
ОШ „Илија Гарашанин“ (Гроцка),
Средња школа Гроцка и Обала
Дунава од 1. 7. до 31. 8. 2020. године.
Програм обухвата школу одбојке,
одбојке на песку и атлетике. Контакт

телефони: одбојка и одбојка на песку
(0654678893) и атлетика (0637051656).
n Београдски атлетски клуб
спроводи ЛЕТЊИ КАМП АТЛЕТИКЕ
од 1. 7. до 31. 8. 2020. године на
следећим локацијама: ОФК „Стадион“,
„Хајд Парк“, атлетска и трим
стаза у Кошутњаку, Спортска сала
„Флавијум“ и Омладински стадион
(конференцијска сала). Контакт
телефон: Београдски атлетски клуб
(0637285559).
Председница Београдске асоцијације
за школски спорт професор др Весна
Ћилерџић поводом ових активности

ПОШТУЈУ СЕ МЕРЕ
ВЛАДЕ СРБИЈЕ

дала је изјаву за БГ Победник.
- Ови програми, у овим отежаним
условима услед пандемије короне,
чију реализацију омогућавамо и
спроводимо уз подршку Секретаријата
за спорт и омладину града Београда,
у сарадњи са спортским центрима
и клубовима, имају циљ да се уз
осмишљене спортске програме,
безбедно, кроз спортске активности,
омогући деци да што квалитетније,
у спортском духу проведу летњи
распуст. Заступљено је више спортова
и јако је важно да се деца баве

спортом, јер кроз спорт се развија
здравље, гради имунитет, исправан
став према животу, развија се тимски
дух. Нама је приоритет да се бавимо
осмишљавањем и реализацијом
спортских активности, намењених
деци школског и предшколског
узраста. То су деца која иду у вртиће,
основне школе, средње школе и
гимназије. Наведени летњи кампови
и школе спортова намењени су
ученицима и ученицама основних
школа са ГО Града Београда и пружају
им могућност да се баве спортом и
уче кроз спорт. Желим да захвалим

Треба напоменути да се сви
програми одржавају у складу са
обавезним и препорученим мерама
које је прописала Влада Републике
Србије, у борби против ширења
корона вируса.
То значи да је обавезно мерење
температуре свим учесницима,
коришћење алкохола за
дезинфекцију руку и остало
прописано.
свима који су омогућили реализацију
ових спортских програма, посебно
Секретаријату за спорт и омладину
Града Београда и секретарки Драгани
Белојевић, који су уз подршку Града
Београда издвојили финансијска
средства да се бесплатни програми
за основце реализују - поручила је
Ћилерџићева.
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Хокеј на трави у Београду најјачи у општини Чукарица

У ИШЧЕКИВАЊУ
ПОБЕДЕ НАД КОРОНОМ

Н

акон ублажавања мера
пандемије корона вируса, у јуну
у Пионирском граду одржало
се Првенство Београда у хокеју на
трави за пионире и кадете. Уз све
мере превенције млађани хокејаши
и хокејашице, иако у протеклом
периоду ванредног стања нису имали
активности, са нестрпљењем и
радошћу укрстили су палице.
У конкуренцији пионира (микс)
први је био ХК БАСК (Р. Л), други ХК
Чукарички (Д. П). У конкуренцији
кадета победник је био ХК БАСК, други
ХК Чукарички.
Како за БГ Победник каже Миро
Јотић, генерални
секретар Савеза
за хокеј на
трави Београда,
родитељи, као и
сви хокејаши су
са нестрпљењем
очекивали
престанак
ванредног стања
како би се деца
поново активирала
у физичком смислу
и радови су поново
почели у мањим
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групама. И деца су почела у све
већем броју да долазе на тренинге на
отвореном и такмичење.
Опште је позната чињеница да
без деце свих узраста, а посебно
деце школског узраста није могуће
очекивати да ће неки спорт опстати, а
да се о неком развоју и расту уопште и
не говори. Деца и млади база су сваког
спорта, па тако и хокеја на трави и
сасвим је јасно да што више деце имамо,
имаћемо и више играча старијих
годишта, више судија, више службених
особа, а то може довести само до
напредовања - истакао је Миро Јотић.

Савез хокеја на трави Београда је у
протеклих неколико година обезбедио
бесплатно сву неопходну опрему за рад
у школама, као и квалитетне особе за
рад са децом из овог лепог спорта.
До сада смо у летњим месецима
за време распуста организовали
бесплатне школе хокеја. Прошле године
у Пионирском граду, у сарадњи са
Пионирским градом, било је пет недеља
бесплатне радионице хокеја на трави.
И тада је учешће узело преко 500 деце.
Јако нам је жао што због пандемије
нисмо били у стању да и ове године
то урадимо, јер смо видели велико
интересовање код деце за
бављење овим спортом.
Челни људи овог савеза
у нашем главном граду
искористили су прилику
и да захвале на подршци
Градском секретаријата
за спорт и омладину и
секретарки Драгани
Белојевић, као и спонзору
ПСВ. На крају и порука
да се у наредном периоду
наставља са радом на
отвореном и да се сви
надају што бржој победи
света над короном.
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