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 Свима нама добро је познато да наш савез нема сигуран извор 

финансирања јер не постоји друштвено-политичка организација по имену 

Централна Србија. На жалост, тако ће бити и убудуће. Да бисмо могли 

несметано да радимо, ја лично ћу се, ако будем био будући председник 

Савеза, потрудити да се обезбеде што већа средства како бисмо могли да 

несметано исфинансирамо програм рада. Потребна средства, пре свега, 

обезбедићемо дотацијом Српског атлетског саавеза за коју имам чврсто 

обећање директора Бранковића да ће бити редовна и вероватно увећана. С 

обзиром да сам од прошле године члан Управног одбора САС као 

представник Централне Србије, бићу у позицији да поменута средства 

обезбедим. Поред тога, имам још неке идеје како доћи до новца али о 

томе нећу сада говорити већ после избора.  

 Поред новчаних средстава, лично ћу се потрудити да поједине 

клубове ојачам и помогнем им у свему како би стално напредовали и 

бележили све боље и боље резултате. Један од приоритета биће ми и 

формирање репрезентације Централне Србије и њено учешће на што више 

домаћих и страних сусрета и митинга. У том смислу већ сам контактирао са 

нашим пријатељима из суседне Бугарске а интереса има и у Македонији. 

Уз репрезентацију, радићу и на обезбеђењу средстава за одржавање кампа 

за наше најталентованије дечаке и девојчице који ће бити под патронатом 

АСЦС. Циљ нам је да у репрезентацији Србије имамо константно што већи 

број државних репрезентативаца као и учесника највећих светских и 

европских првенстава.  

 Посебну пажњу намеравам да посветим даљем развоју и 

унапређењу система такмичења у нашем региону. Морамо поново да 

вратимо у календар званична првенства Централне Србије у свим 

категоријама такмичара као и крос. У сарадњи са заинтересованим 

клубовима, пружићемо сваку врсту помоћи свако клубу који жели да 



организује бар један атлетски митинг годишње. Поново ћемо вратити у 

функцију и купове Централне Србије а сва поменута званична такмичења 

обавезно ћемо организовати са фотофиниш уређајем и обезбеђеним 

пехарима, медаљама и дипломама за најуспешније клубове и појединце.  

 На свакој годишњој скупштини Савеза желим да уведем у дневни ред 

и проглашење и награђивање најуспешијих такмичара и тренера као и 

клуба који је током календарске године највише напредовао.  

 Посебну пажњу посветићу струковним организацијама, Тренерској и 

Судијској, с обзиром да су нам неопходне за квалитетан и несметан рад.  

 Имам још доста идеја о томе како треба да ради савез и шта све 

треба да организује и чиме да руководи. Међутим, не желим сада о томе 

да пишем да сутрадан не испадне да сам вам предложио само списак 

лепих жеља. Потрудићу се да у рад укључим што већи број сарадника јер 

само заједничким напорима можемо много постићи и стално напредовати.  

 С обзиром да сам  младости био врхунски такмичар и да сам пуно 

пропутовао и видео свашта по целом свету, сматрам да имам сасвим 

довољно искуства и знања да бих могао добро и одговорно да водим наш 

Савез. Очекујем подршку делегата наших клубова а ја ћу им се за 

поверење реванширати на максимално квалитетан начин. 
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