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 Савез спорт за све Војводине у 2016. години успешно је реализовао планиране 

програмске активности чиме је допринео даљем развоју и унапређењу спорта за све и 

радничког спорта на територији АП Војводине. 

 Велики допринос у успешној реализацији програмских активности Савеза у 2016. 

години дали су Покрајински секретаријат за спорт и омладину, чланице Савеза спорт за 

све Војводине, Асоцијација спорт за све Србије, Савез самосталних синдиката 

Војводине, Општине домаћини 12. СОРВ, Спортски савез Војводине и друге организације 

из области спорта. 

  Кроз дугу традицију свог постојања, од оснивања 1952. године, Савез је својом 

програмском оријентацијом настојао да укључи што већи број грађана свих категорија у 

бављење физичком активношћу у функцији здравља. 

             

 Данас Савез има преко 60 чланица са територије АП Војводине са којима успешно 

спроводи програме спорта за све и радничког спорта. У 2016. години, Савез је упутио 

Позив чланицама за подношење пројеката и програма од значаја за разој спорта за све у 

АП Војводини путем ког је суфинансирано 18 успешно реализованих програма. 

 Путем Асоцијације спорт за све Србије, у 2016. години, по први пут су спортским 

стручњацима са територије АП Војводине, додељене дозволе за рад у области спорта за 

све. 

 Почетком 2017. године Савез спорт за све Војводине - област спорта за све 

категорисанa је у I категорију спорта у АП Војводини, чиме је још једном потврђен 

значај рекреативног спорта и његов допринос у развоју целокупног друштва. 
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 У 2016. години Савез спорт за све Војводине приступио је изради Програма 

развоја спорта за све на територији АП Војводине за период 2017-2020, што је једна од 

најзначајнијих активности Савеза у протеклој години. 

 У првој фази пројекта, у 25 општина АП Војводине, спроведено је истраживање о 

стању физичке активности грађана након чега је урађена анализа добијених података. У 

складу са утврђеним стањем, формирана радна група приступила је изради нацрта 

Програма развоја спорта за све у АП Војводини за период 2017-2020 године. 

 Такође, приликом израде Програма развоја израђен је и Акциони план за његово 

спровођење, након чега је отворена јавна расправа о истом. 

 

                 

 

 Програмске активности Савеза спорт за све Војводине и његових чланица  у 2016. 

години, реализоване су у складу са Програмом развоја спорта у АП Војводини 2016-
2018 и директно су повезане са циљевима, мерама и активностима из Акционог плана 

за његово спровођење. 

1. фестивал Спорта за све Војводине 

 У мају 2016. године, Савез спорт за све Војводине, у сарадњи са својим чланицама, 

реализовао је 1. фестивал Спорта за све Војводине. 

 Фестивал  је одржан на теренима СЦ „Сајмиште“, СРЦ „Мар. УК“ и дечијем 

спортском центру „Олее. Поред редовно планираних активности, у оквиру Фестивала, 

обележена је и Европска недеља физичке активности „Моvе wеек“. Број од преко 1000 

учесника и посетилаца у више од 30 презентованих активности спортских организација 

из Војводине показао је да је физичка активност неопходан фактор за унапређење 

здравља као и да је овакав тип манифестације идеалан начин да се анимирају све 
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категорије становништва да се масовније укључе у континуиране спортско-рекреативне 

активности. Циљ Фестивала био је да пропагира и афирмише програмске активности 

Спорта за све на територији АП Војводине  као и да допринесе масовнијем укључивању 

грађана у спортско-рекреативне активности ради очувања и побољшања здравља. На 

Фестивалу су представљене могућности за бављење спортско-рекреативним 

активностима за све категорије становништва (од предшколског узраста до особа треће 

животне доби, као и особа са посебним потребама и особа са инвалидитетом). 

 

Међународни програми Дан изазова и Европска недеља физичке активности 

 Међународна Асоцијација Спорта за све (TAFISA) сваке године организује и 

координира програм највећег планетарног спортско-рекреативног догађаја „Дан 
Изазова“ (Challenge day). 
 Савез Спорт за све Војводине као покрајински савез у области спорта за све 

учествовао је у промоцији и анимирању својих чланица са територије АП Војводине да 

се укључе у својим општинама у овај планетарни спортско-рекреативни догађај којим 

на територији Србије координира Асоцијација Спорт за све Србије.  

 Дан изазова ове године одржан је 25. маја 2016. године по 22. пут под паролом 

“Вратите своје улице! Вратите своју будућност“. Поред спортских, градовима и 

општинама партнерима пружа се могућност за успостављање непосреднијих контаката, 

ради остваривања сарадње како у области спорта, тако и на плану културе, привреде, 

образовања и др. Циљ акције је да се промовише физичка активност и да се кроз 

једнодневни програм физичког вежбања анимира што већи број грађана без обзира на 

полне, узрасне, социјалне, економске и друге различитости. Са територије АП 

Војводине у овогодишњем Дану изазова учествовало је 127.403 грађана из 21 општине. 

 

 



 Визија да се активира нових 100 милиона Европљана до 2020. године уобличена 

је кроз кампању Now we move (Покренимо се) коју је пројектовала Међународна 

Асоцијација за спорт и културу (ISCA) уз подршку Европске уније.  

 Главни циљ кампање је да омогући међусекторску сарадњу која ће резултирати 

промоцијом физичке активности и мотивисати неактивне људе да се покрену.  

 Move week (Недеља покрета) као део кампање Now we move одржана је у периоду 

од 23-29. маја 2016. године у 47 општина Републике Србије. Организације Спорта за све 

са територије Војводине и друге организације  из градова / општина  Нови Сад, Сента, 

Бечеј, Бачки Петровац, Сомбор, Суботица, Шид, Рума, Панчево, Вршац итд. обележили су 

овај програм пригодним манифестацијама у којима је учествовао велики број грађана. 

 

12. СОРВ - Куп Војводине 2016 

 У оквиру програма 12. спортске олимпијаде радника Војводине, Савез спорт за све 

Војводине – Олимпијски комитет за раднички спорт и организовање 12.СОРВ у сарадњи 

са Регионалним друштвима/удружењима за раднички спорт, реализовао је КУП 
Војводине 2016. 
  

 Првог викенда овог такмичења, 8. и 9. октобра, домаћини такмичења били су 

Регион Јужна Бачка (Нови Сад) – за спортску дисциплину МАЛИ ФУДБАЛ, Регион 

“Потисје” (Бечеј) – за спортску дисциплину ШАХ, Регион “Северни и Средњи Банат” 

(Нови Бечеј)  – за спортску дисциплину СПОРТСКИ РИБОЛОВ и Регион “Јужни Банат” 

(Панчево) – за спортску дисциплину СТРЕЉАШТВО. Такмичења у спортским 

дисциплинама ПИКАДО И КУГЛАЊЕ реализована су екипно и појединачно у мушкој, 

женској и мешовитој конкуренцији док је такмичење у ОДБОЈЦИ реализовано у мушкој 

и женској конкуренцији. 

 
 

 Другог викенда овог такмичења, 22. и 23. октобра, домаћини такмичења били су 

Регион Потисје (Жабаљ) – за спортску дисциплину ПИКАДО (М+Ж), Регион “Северни и 

Средњи Банат” (Нови Бечеј) – за спортску дисциплину ОДБОЈКА (М) и Регион “Северна 

Бачка” (Бачка Топола и Суботица)  – за спортске дисциплине КУГЛАЊЕ (М+Ж) И 

ОДБОЈКА (Ж). Такмичења у спортским дисциплинама ШАХ и СПОРТСКИ РИБОЛОВ 

реализована су појединачно и екипно у мушкој конкуренцији док је такмичење у 

СТРЕЉАШТВУ реализовано појединачно и екипно у мушкој и женској конкуренцији. 

 Наведена такмичења, која су окупила преко 500 учесника из целе АП Војводине, 

успешно су реализована а за њихово праћење и реализацију били су задужени чланови 

Спортског одбора 12.СОРВ као и одговарајућа службена лица. Првопласиране екипе као 

и појединци који су на такмичењу освојили прва три места, стекли су директну 

проходност на спортско такмичење 12.СОРВ – ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ 2017. 

 

http://sportzasve.org/wp-content/uploads/2016/10/mali_fudbal_08102016.pdf
http://sportzasve.org/wp-content/uploads/2016/10/sah_08102016.pdf
http://sportzasve.org/wp-content/uploads/2016/10/sportski_ribolov_08102016.pdf
http://sportzasve.org/wp-content/uploads/2016/10/streljastvo_09102016.pdf


Учешће на 24. отвореном зимском фестивалу Спорта за све Србије „24. Ски фест“ 

 

 24. зимски фестивал Спорта за све реализован је у организацији Асоцијације 

Спорт за све Србије у периоду од 23-27. марта 2016. године на Копаонику. Медијска 

кампања која је вођена а и раније афирмативна искуства допринели су да је учешће на 

овогодишњем Ски фесту узело око 450 рекреативаца из Румуније, Бугарске, Македоније, 

Црне Горе, Словеније и Србије. Програм фестивала практично је започео Курсом за 

аниматоре активности на снегу недељу дана раније. На фестивалу је одржана и 3. 

међународна научна конференција са темом: Антрополошки и теоантрополошки поглед  

на физичке активности од Константина Великог до данас. Представници Савеза Спорт за 

све Војводине активно су учествовали и на овом фестивалу и промовисали активности 

Спорта за све на територији наше покрајине.  

 
Учешће на 26. Отвореном летњем фестивалу „Лет фест 2016.“ 

 

 26. летњи фестивал Спорта за све реализован је у сарадњи Асоцијације Спорт за 

све Србије и Црногорског савеза Спорт за све у периоду од 21-25. септембра, у хотелу 

Корали, Сутоморе. Као и ранијих година Савез Спорт за све Војводине имао је 

представнике на овој манифестацији на којој је учествовало око 420 рекреативаца из 

Србије, Црне Горе, Пољске, Румуније, Бугарске, Македоније и Немачке. Техничка 

конференција одржана је првог дана Лет феста да би такмичарски програм у 

дисциплинама: мали фудбал, одбојка, одбојка на песку, баскет, стони тенис, 

стрељаштво, стреличарство, шах, пикадо, бадминтон, надвлачење конопца, триатлон на 

води, народни вишебој и ного тенис почео 22.09.2016. године. 

 



Организација програма из области акваробика,аеробика,пилатеса, (аеробик микс) 

плеса и обуке пливања 

 

 Реализацију пројекта спровело је спортско удружење „Спорт мастер“ из Новог 

Сада у периоду од августа до децембра 2016. године. Путем овог програма омогућена је 

женама са територије Града Новог Сада и приградских насеља (Клиса, Слана бара, 

Видовданско насеље) боља доступност информисања о начинима очувања здравља 

путем физичке активности, развијање свести о важности здравља и укључивање у 

активно вежбање кроз спорт за све.  Едукација жена спроводила се у неколико 

сегмената: информисање о здравим стиловима живота како би стекле знање, вештине и 

ставове неопходне за бригу о здрављу и примени у свакодневном животу а други 

сегмент представљале су практичне активности у сали и у води- рекреативне, 

превентивне и корективне вежбе. У овом петомесечном програму је бесплатно 

континуирано учествовало 45 жена. 

 

 
Седећа одбојка за особе са инвалидитетом 

 

 Реализацију програма спровело је Удружење Спорт за све „Релакс“ из Новог Сада у 

периоду од октобра до децембра 2016. године. Програм је реализован у сали ТШ 

„Милева Марић“  у Новом Саду. Укључивање особа са инвалидитетом (ОСИ) у седећу 

одбојку је организована спортско-рекреативна активност од јавног интереса чији је циљ 

пружање помоћи и оснаживање за самосталан и продуктиван живот ОСИ у друштву, као и 

спречавање настајања и отклањање последица социјалне искључености. 

 

 

 



Аматерско-ветеранска кошаркашка лига „АБЛ наша лига“ 

 

 Удружење Спорт за све „Декка спорт“ из Новог Сада реализовало је аматерско-

ветеранско кошаркашко такмичење у коме је учествовало 120 учесника. Програм АБЛ-а 

реализован је од 01. јануара до 30. јуна односно од 01. септембра до 31. децембра 2016. 

године.  Реализација пројекта аматерско-ветеранске кошарке допринела је 

популаризацији аматерско-ветеранског спорта. Успешна реализација пројекта у 

значајној мери доприноси и организацији сличних аматерских-ветеранских турнира у 

другим, мањим срединама на територији АП Војводине. Целокупан програм остварен је 

под надзором спортског стручњака у ОШ „Коста Трифковић“ и спортској дворани „Спорт 

ки“ . 

 
Успешно старење уз редовно вежбање-вежбање за особе треће животне доби 

 

 Градски савез Спорт за све Суботица у сарадњи са Геронтолошким центром из 

Суботице реализовао је бесплатан програм прилагођен популацији треће животне доби 

али и популацији старијег одраслог радно-активног становништва, посебно жена, 

старосне доби од 50-85 година. Пре самог почетка вежбања вршила су се тестирања 

полазника како би се утврдио ниво кондиције и моторичких способности вежбача. 

Програм је трајао три месеца –у септембру, октобру и новембру 2016. године и 

спроводио се три пута недељно. Значај овог програма огледа се у важности правилне 

примене вежбања као и едукацији становништва треће животне доби о утицају редовног 

вежбања на здравље. Програмом је остварен следећи утицај на учеснике: Функционалне 

способности учесника подигнуте су на виши ниво и уочен је напредак у домену укупног 

здравља учесника који су редовно вежбали. 

 



Рекреација за возаче 

 

 АСК „Петромакс“ из Новог Сада реализовао је пројекат „Рекреација возача“ у 

периоду од јуна до октобра 2016. године. Пројекат је реализован кроз директну 

едукацију и мотивацију возача да се рекреирају и баве спортом ради очувања свог 

здравља али и безбедне вожње, путем интернета, друштвених мрежа и дељењем инфо 

флајера на путевима на територији АП Војводине. Урађена је и симулација тзв. уморног 

стања помоћу специјалних наочара. Пројекат се презентовао и на другим спортским 

манифестацијама и догађајима у Новом Саду, Суботици, Бачкој Тополи, Старој 

Пазови...Главни резултат пројекта је остварен укључивањем што већег броја возача оба 

пола на територији АП Војводине да се рекреирају током вожње и тиме своје тело 

припреме за предстојеће активности, као и подстицање грађана на бављење спортом, 

нарочито младих возача. 

 
Рекреативне одбојкашке активности - јесењи турнир у одбојци 

 

 Удружење Спорт за све „Фун & Фит“ Сомбор реализовало је програм Јесењи турнир 

у одбојци у септембру и октобру 2016. године. Рекреативне одбојкашке активности 

реализоване су у мушкој и женској конкуренцији са укупно 166 такмичара. Програм је 

реализован у градској хали „Мостонга“ (25.09.,01.и 02.10.) и сали „Соколског дома“ 

(08.10.) Поред домаћих екипа и у мушкој и у женској конкуренцији учествовале су 

екипе из Републике Хрватске. Програмом је укључен велики број грађана, подстакнута 

је и ојачана свест о важности редовне физичке активности, ублажена последица 

умењене физичке активности, обогаћена су постојећа и стечена нова знања и искуства.  

 



Трофеј Новог Сада у таргет спринту „Таргет спринт 2016“ 

  

 Програм је реализовао СК „Биатлон“ из Новог Сада у периоду од марта до октобра 

2016. год., у ком су организовани бесплатни тренинзи за грађане заинтересоване за 

таргет спринт и упознавање са принципима ове спортске активности и начелима спорта 

за све. Програм је реализован на градском стрелишту за ваздушно оружје на Сајмишту и 

на градском стрелишту за ватрено оружје. У овом релативно новом програму на нашим 

просторима је учествовало око 50 грађана више узрасних категорија а дисциплина је 

презентована и током Фестивала Спорта за све Војводине одржаног крајем маја 2016. 

године. У октобру је реализован „Трофеј Новог Сада“ у таргет спринту са 22 учесника 

оба пола.  Успешно реализован пројекат препознат је од стране грађана као једна 

интересантна и мултидисциплинарна спортска активност кроз коју се утиче на 

побољшање психофизичког здравља и продуктивности. 

 
5. дан на плажи поред реке Тисе“ Сента -  Укључи се у игру на обалама река и 

језера 

 

 Удружење Спорт за све општине Сента, 27.08.2016. године, реализовало је 

спортско-рекреативну манифестацију 5. дан на плажи поред реке Тисе“ Сента -  Укључи 

се у игру на обалама река и језера. Програм је реализован на Штранду са банатске стране 

реке Тисе. У програму је учествовало 150 такмичара као и 50 плесача. Програм је 

реализован у следећим спортским дисциплинама: шах, пикадо, бич волеј, пициген; 

деца су учествовала у атлетским дисциплинама трчање, скок у даљ из места, 

надвлачење конопца. Реализацију манифестације својим присуством увеличали су 

рвачи Давор Штефанек, олимпијски шампион из Риа 2016. и Кристијан Фрис учесник 

олимпијских игара 2016. 

 



8. рекреативне игре Срем, Банат, Бачка 

 

 Удружење Спорт за све „Тиски цвет“ из Новог Бечеја, традиционално, по осми пут, 

организовало је спортско рекреативне игре Срем-Банат- Бачка у априлу 2016. године. 

Игре су одржане у спортској хали у Новом Бечеју, а учесници којих је било 186, 

надметали су се у следећим спортским дисциплинама:  

 баскет (М+Ж) 

 пикадо (М+Ж + МЕШОВИТО) 

 одбојка (М+Ж+МЕШОВИТО) и  

 мали фудбал (М) 

 Циљ спортско рекреативних игара је повезивање рекреативаца из сва три 

војвођанска региона као и афирмација спортско рекреативних активности у општини 

Нови Бечеј. 

 
Спорт за све и млади – сарадња са канцеларијама за младе „Буди и ти активан“ 

 

 Удружење Спорт за све „023“ из Зрењанина у сарадњи са канцеларијом за младе 

града Зрењанина, дана 12.08.2016. организовало је спортско-рекреативне активности у 

„Авив парк-у“ чиме је обележен и Међународни дан младих. Учесници манифестације 

имали су прилику да учествују у фудбалским и атлетским полигонима за млађе, 

одбојци на песку, вожњи у скејт парку и Kangoo jump аеробику. Циљ пројекта био је 

подизање свести код што већег броја младих о значају бављења рекреативним спортом а 

и шире. Приметно је било велико задовољство од стране учесника и најава учешћа у 

много већем обиму у наредном периоду. На број учесника утицала је киша која је цео 

дан падала. 

 



 

Спортска рекреација за особе трећег доба 

 

 Спорт за све Спортског савеза града Сомбора организовао је бесплатну спортску 

рекреацију за особе трећег животног доба у периоду од 2 месеца током 2016. године. 

Учесници програма су под надзором стручних лица у области спорта едуковани о 

здравом начину исхране, учествовали у организованим акцијама као што су лагане 

шетње поред воде, рекреативним облицима стоног тениса, шаха, а за нешто млађе је 

организовано и такмичење у надвлачењу конопца. Реализација програма се добро 

показала јер је била приметна заинтересованост грађана који нису учествовали за 

прикључивање овим активностима у неком наредном периоду. Такође у спровођење 

програмских активности биле су укључене и особе са посебним потребама. 

 

 
 

Традиционални меморијални међународни турнир у фудбалу „Милорад Мајкић“ 

 

 Удружење за спортску рекреацију „Мајкић“ из Футога, 16.07.2016. године, по седми 

пут организовало је међународни меморијални турнир у малом фудбалу „Милорад 

Мајкић“ и рекреативно пикадо такмичење за жене. Од учесника поред домаћина биле су 

присутне екипе: Дудешти Веки из Румуније, Крупа на Уни из БИХ, Деска из Мађарске и 

Негославци из Хрватске. Циљ пројекта је ширење пријатељства међу људима као и 

позитиван утицај редовног бављења физичком активношћу на здравље и друге важне 

чиниоце друштвеног система. 

  

 
 

 



5. Румске дечије олимпијске игре предшколаца 

 

 Удружење Спорт за све „Мост“ из Руме организовало је 11.06.2016. године, по пети 

пут Румске дечије олимпијске игре предшколаца. Ове јубиларне 5. игре предшколаца 

окупиле су осим деце из Руме и две предшколске групе из општина Старе Пазове и 

Пећинаца. Предшколци већ традиционално учествују у трчању на 30 метара, скоку у даљ 

из места, бацању вортекса и надвлачењу конопца.  Свака екипа је имала назив и 

обележја а мото игара је био „Радост у победи-достојанство у поразу“ Учествовало је 

више од 200 учесника, 183 такмичара и 25 девојчица из клуба ритмичке гимнастике које 

су извеле свој програм,  волонтери, судије и неколико стотина родитеља и навијача. Све 

хумане и васпитне вредности дошле су до изражаја на овој манифестацији. 

 

 
 

9. ФИМБА Европско првенство у кошарци за ветеране Нови Сад 2016 

 

 9. ФИМБА Европско првенство у кошарци за ветеране Нови Сад 2016. под називом 

„9th FIMBA European Maxibasketball Championship, Novi Sad 2016“ одржан је од 24.06.-

23.07.2016. године у организацији СО „Војводина-Нови Сад“. На такмичењу је 

учествовало 97 екипа из 22 земље у 16 старосних категорија (30 женских екипа и 67 

мушких) што чини укупно 1500 учесника, око 100 главних и помоћних судија, 100 

волонтера и 50-ак људи ангажованих у организацији. Већина утамица преношена је 

уживо путем lllive stream-a а такође се могу видети и на you tube-у.  Самим учешћем 12 

екипа из Србије остварен је добар резултат. Код већине учесника је по завршетку 

такмичења била изражена жеља за додатним ангажовањем и континуираним учешћем у 

овом виду активности. 

 

 



Видовданско народно надметање и свебор фестивал 

 

 Традиционални Видовдански фестивал Спорта за све – Народног и 

средњовековног (СВЕБОР) надметања одржан је 26. јуна 2016. године у Врднику. 

Tакмичарски рекреативни програм организован је у четири категорије: основношколци, 

средњошколци, деца и млади са инвалидитетом и посебним потребама, одрасли. За 

учеснике су биле организоване следеће активности: скок у даљ из места, бацање камена 

са рамена, ход на штулама, трка у врећама, бочно трчање на 20 и 30 м, игра „алурс“, 

„труле кобиле“, док је за децу и младе са инвалидитетом и посебним потребама 

организовано убацивање одбојкашке лопте у круг, убацивање тениске лоптице у круг, 

трка у колицима на 10 м итд. 288 такмичара и више од хиљаду посетилаца  показали су 

да је интересовање за оваквим типом манифестације изузетно. 

 
Јавни час развојне гимнастике и спортске рекреације на Штранду 

 

 Друштво Спорта за све „Партизан 2“ из Новог Сада у периоду од 13.06.-19.06.2016. 

године реализовало је програм „Јавни час развојне гимнастике и спортске рекреације“ 

на Штранду у Новом Саду. Развојна гимнастика има позитиван утицај на правилан раст и 

развој деце, нарочито у сензитивном периоду развоја. Путем промотивне кампање која 

је трајала пет дана пре јавног часа, Друштво спорт за све „Партизан 2“ информисало је 

све заинтересоване о важности утицаја развојне гимнастике на правилан раст и развој 

деце. Промотивна кампања остварена је путем  друштвених мрежа, електронских 

медија, плаката и флајера. Главни циљеви овог програма су и остварени а то су: 

Подизање свести међу децом и родитељима о важности бављења развојном 

гимнастиком у осетљивом периоду развоја, повећање броја деце укључене у програм 

развојне  гимнастике. 

 

 



 

Дан спортских активности 

 

 Друштво спорта за све „Спортинс“ из Новог Сада је у сарадњи са Саветом месних 

заједница Петроварадина и Будисаве, спортским организацијама из тих места , 

школама, вртићима организовало 10.12.2016. године Дан спортских активности у 

Петроварадину, а 17.12.2016. године у Будисави. Циљ програма је био да се тог дана 

мештанима наведених места пружи могућност да се укључе у неки од разноврсних 

програмских садржаја, да упражњавају неку од понуђених апортских активности и да им 

се укаже на потребу бављења спортско-рекреативним садржајима. Посебан циљ 

организовања ових манифестација био је да се локалној самоуправи покаже како и на 

који начин могу да се организују овакве и сличне спортско-рекреативне манифестације 

које ће ојачати свест о важности бављења спортско-рекреативним активностима ради 

побољшања и очувања здравља а како би се ЈЛС у наредном периоду више укључиле у 

организацију ових значајних активности. 
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