
 

 

АГЕНДА ПОСЕТЕ  26. И 27. ФЕБРУАР 

 

 ПРЕШЕВО 26.02. 

 

10.00 долазак у канцеларију Службе Координационог тела у Прешеву, државни 
секретар за спорт Предраг Перуничић, посебни саветник министарке омладине и 
спорта Игор Маринковић, Ненад Антић, секретар репрезентација националних тимова, 
генерални секретар Борисав Станковић. 

10.15 састанак са председником општине Прешево Рагми Мустафом, представници 
Координационог тела, државни секретар Перуничић, посебни саветник Маринковић и 
секретар Антић 

10.45 одлазак у Миратовац, обилазак фисклутурне сале у основној школи “ Абдулах 
Крашница” (Гафур Хисени)и састанак са директором и упознавање са проблемом 

11.15 одлазак у фудбалски клуб Прешево и сусрет са руководством 

11.30 одлазак у основну школу “Ибрахим Кељменди” састанак делегације 
министарства омладине и спорта и представника Координационог тела са директором 
(Беса Сахити) и обилазак фискултурне сале и представљање пројекта Спорт у школe 

12.00 обилазак у ош “Вук Караџић” састанак делегације министарства омладине и 
спорта и представника Координационог тела са директором (Душан Ристић) и обилазак 
фискултурне сале и предстваљање пројекта Спорт у школe 

  

БУЈАНОВАЦ 26.02. 

14.00 састанак са председником општине Нагипом Арифијем, представници 
Координационог тела, државни секретар Перуничић, посебни саветник Маринковић и 
секретар Антић 

14.30 одлазак у основну школу “Наим Фрашери”, састанак са директором (Фатмир 
Хасани) делегације МОС и представника КТ и обилазак спортских терена, 
представљање пројекта Спорт у школe 

15.00 одлазак у основну школу “Бранко Радићевић”, састанак са директором школе 
(Воја Микић) делегације МОС и представника КТ и обилазак фискултурне сале, 
представљање пројекта Спорт у школe 

15.30 посета средњој школи “Свети Сава”, састанак са представником школе 
(Станковић), делегација МОС, представници КТ и обилазак фискултурне сале и 
упознавање са проблемом   

16.00 обилазак спортског центра  Младост, делегација МОС и представници КТ, в.д. 
директора Ненад Стајић, обилазак спортског центра и сусрет са децом која тренирају 
различите спортове, (млађе категорије), обраћање Перуничића.  



 

 

 

 

 

 МЕДВЕЂА 27.02. 

11.00 састанак са председником општине Медвеђа, Слободаном Драшковићем, 
посебни саветник Игор Маринковић и представници Координационог тела  

11.30 обилазак основне школе „Горња Јабланица“, састанак са директором, 
Маринковић, представници КТ, обилазак фискултурне сале и предтсвљање пројекта 
Спорт у школe 

12.00 посета фудбалском клубу Јабланица  

 

 


