
 

 

 

Поштоване чланице Савеза, спортски радници и спортисти, 

 
првенствено желим да се захавалим свима вама на подршци и заједничком 
раду током претходне четири године. За мене лично била је велика част да 
водим овако озбиљну организацију као руководиоц али и велико 
задовољство да будем део ње као активни спортиста. 
У претходне четири године имали смо доста активности а у исто време и 
потешкоћа у раду јер смо се суочавали и борили са многим изазовима од којих 
је највећи био рад у условима са епидемијом Корона вирусa, која је 
обухватила цео свет и спорт је практично стао. За време првог мандата доста 
смо урадили на ширењу програма и пројеката и остварили одличну сарадњу 
са свим значајним институцијама, Министарством омладине и спорта, 
Спортским савезом Србије и локалном самоуправом која је финансијским 
средствима испратила све наше активности и буџет Савеза је остао стабилан 
чак и у време пандемије. 
Одличан рад и сарадња резултирали су признањем ''Мајска награда'' за 
најбољи територијални спортски савез у 2021. години које је највеће 
друштвено спортско признање у Србији. 
Спортски савез Панчево је као кровна спортска организација у граду Панчеву 
у протеклом периоду била иницијатор спортских активности и пројеката који 
су били од значаја како самом Савезу тако и свим члановима Спортског савеза 
Панчево. Број пројеката и манифестација се годинама мењао у зависности од 
ефекта који су имале на циљну групу због које су и реализоване. 
Спортски савез Пачево се у претходном мандатном периоду определио на 
сарадњу са свим званичним Савезима са територије Града и у складу са тим 
организована су такмичења и манифестације где смо потпомогнути Савезом 
за школски спорт Панчева и Савезом за предшколски спорт Панчева 
реализовали пројекте ''Спортске игре младих – Србија'', ''Мали сајам спорта у 
Граду спорта'', ''Спорт најмлађима'', ''Избор за најбоље спортисте и ученике 
града Панчева'', ''Фитнес у парковима'', ''Лето на базену'', као и нови пројекти 
са Спортским савезом Србије међу којима су ''Буди здрава, вежбај са нама'', 
''Спорт је важан да би био здрав и снажан'', ''Спорт у полицији''... 
Пројекти под називом ''Ја пливам а ти'' и ''Спортски камп на Дивчибарима'' у 
претходне 2 године нису реализовани и то ће бити једна од примарних 
проблема за решавање у наредном периоду. 



 
СЛОБОДАН БИТЕВИЋ 

Као што смо и обећали на почетку мандата, Спортски савез Панчево је много 
радио на побољшању спортске инфраструктуре те смо у складу са тиме 
реконструисали мултифункционални терен, свлачионице, заштитну ограду 
поред фудбалског терена и купили семафор на СРЦ ''Младост'' у Панчеву. 
План је да се у наредном мандату настави рад на побољшању спортске 
инфраструктуре где као приоритет стављамо СРЦ ''Стрелиште'' односно Халу 
спортова коју ћемо иницијативама покушати да реновирамо пре свега паркет, 
трибине... 
 
Жеља ми је да наставимо са добрим радом, да ширимо наше постојеће 
програме и покрећемо нове у циљу анимирања и укључивања што већег броја 
деце у систем спорта и рекреације. Такође, желим да наставимо са добром 
афирмацијом нашег Савеза кроз организацију већег броја програма и да 
искористимо позицију у којој се тренутно налазимо. Овом приликом желим да 
се захвалим свим чланицама Савеза јер су они својим радом и залагањем 
допринели статусу Спортског савеза Панчево. 

 
У Панчеву, 17.11.2021. године. 

 

 


