ПРОГРАМ
XII ОЛИМПИЈАДЕ
СПОРТА, ЗДРАВЉА И КУЛТУРЕ ТРЕЋЕГ ДОБА ВРЊАЧКА БАЊА 2019.
од 29.септембра до 03. октобра 2019. године
под слоганом
„за активну и креативну старост“

Покрет трећег доба Србије обавештава све своје чланове да ће се XII
Олимпијада трећег доба Србије одржати у Врњачкој Бањи од 29. септембра до 03.
октобра 2019. године. До сада је Олимпијада расла по броју такмичара и добијала
на квалитету у погледу разноврсних садржаја и такмичарских дисциплина.
Господин Александар Вучић, председник Републике Србије, прихватио је
да буде покровитељ и овогодишње Олимпијаде спорта, здравља и културе трећег
доба - Врњачка Бања 2019. и да, уколико му обавезе дозволе, свечано отвори XII
Олимпијаду, на тргу Променадe испред мале фонтане. Господин Вања Удовичић,
министар за спорт и омладину Владе Републике Србије, прихватио се улоге
промотера и ове Олимпијаде, као што је био и претходних година.
ОЛИМПИЈАДА СПОРТА, ЗДРАВЉА И
ТРЕЋЕГ ДОБА

КУЛТУРЕ

I ОТВАРАЊЕ XII ОЛИМПИЈАДЕ СПОРТА, ЗДРАВЉА И КУЛТУРЕ ТРЕЋЕГ
ДОБА
Свечано отварање Олимпијаде обавиће се 29. септембра 2019. године у 17,00
часова, на Тргу променаде испред мале фонтане или у Конгресном центру хотела
"Цептер" (у зависности од временских прилика), уз присуство свих учесника
Олимпијаде, обучених у поклон мајице Организационог одбора, као и званица из града
домаћина, Републике Србије и гостију из иностранства.
II

СУСРЕТ СВИХ ПРЕДСЕДНИКА УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА
ОПШТИНА, ГРАДОВА И ПОКРАЈИНА - ЧЛАНИЦА
САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (САПЕНС)

Сусрет ће се одржати у хотелу „Цептер“, 30. септембра 2019. године у
10 часова, на тему актуелних питања рада удружења и питања њиховог развоја и
развоја САПЕНС у целини.
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III СВЕЧАНА СЕДНИЦА ПОВОДОМ
МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА СТАРИХ
Седница ће се одржати 1. октобра 2019. године у хотелу “Цептер“, са почетком
у 10,00 часова, уз учешће високих представника друштвеног и јавног живора Себије.
Обзиром да у том периоду неће бити других активности, обавезно је присуство свих
учесника Олимпијаде овој свечаној седници.
IV ПРОГРАМ У ОБЛАСТИ СПОРТА
Спортска такмичења су екипна, изузев риболова, који је појединачна
дисциплина. Екипа мора бити мешовита, што значи да је најмање један такмичар
(особа) супротног пола. У екипи највише једна особа може бити млађа од 60 година.
Екипу чини пет ( 5) такмичара који представљају државу, општину, град, организацију
цивилног друштва, удружење грађана, струковно или завичајно удружење, удружење
из дијаспоре и слично. Састав пријављених екипа није могуће мењати у току
такмичења. Свеукупни победник је екипа са највећим бројем освојених поена у
екипним дисциплинама.
На такмичарским борилиштима Олимпијаде, могуће је да ће се активно
укључити и екипе инвалидних лица, у име својих савеза: параплегичара, дистрофичара,
глувих, слепих, и др.
Препоручује се свим учесницима да се пре доласка на Олимпијаду, обавезно
консултују са изабраним лекаром да ли су здравствено способни за учешће у
спортском програму ове манифестације.
ПРОПОЗИЦИЈЕ
1. ШТАФЕТА - Брзо ходај, ал’ не трчи
Такмичење је екипно. Екипа је мешовита и чине је четири (4) такмичара, који
наизменично у брзом ходању прелазе по једну дужину фудбалског игралишта. Под
брзим ходањем се подразумева да једна нога, у сваком тренутку, мора бити на тлу.
Такмичар који буде трчао биће опоменут, а свака наредна опомена кажњава се са по
три секунде које се додају на коначан резултат екипе.
2. ШАХ - Играјмо шах по правилима шаховске игре
Такмичење је екипно. Екипа је по могућству мешовита и чине је три (3)
такмичара. Игра се по договореном систему који одреди представник Шаховског
савеза Србије, изабран од стране организатора. Судије шаховског турнира одређује
Организациони одбор Олимпијаде. Шаховске гарнитуре и сатове доносе такмичари.
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3. СТРЕЉАШТВО - Какво нам је око соколово?
Такмичење је екипно. Екипа је мешовита и чине је три (3) такмичара. Гађа се из
седећег става, са наслоном за лактове, са два (2) пробна хица и серијом од три (3)
дијаболе за резултат. Збиром кругова свих чланова екипе добија се екипни пласман.
Мете, дијаболе, пушке и записнике обезбеђује искључиво Организациони одбор.
4. ПИКАДО - Будимо смирени и прецизни
Такмичење је екипно. Екипа је мешовита и чине је три (3) такмичара. Висина
табле је 170 цм, удаљеност мете је три (3) метра. Гађа се са три (3) пробне стрелице и
две (2) серије од по пет (5) стрелица за резултат. Стрелице које се не задрже у мети, не
рачунају се у резултат. Збиром резултата добија се екипни пласман. Табле, стрелице,
записнике, као и судије, обезбеђује Организациони одбор.
5. ФУДБАЛ - Прецизно са беле тачке!
Такмичење је екипно. Екипа је мешовита и чине је три (3) такмичара.
Такмичари шутирају фудбалску лопту са 10 метара удаљености на мали гол без
голмана. Димензија гола је 125 х 75 цм. Шутира се један (1) пробни и пет (5) пенала за
резултат. Збиром резултата добија се екипни пласман. Фудбалске лопте, мали гол и
судије обезбеђују Организациони одбор.
6. КОШАРКА - Слободна бацања
Такмичење је екипно. Екипа је мешовита и чине је три (3) такмичара. Висина
коша је стандардна, а удаљеност од коша је 120 цм краћа од линије слободних бацања.
Сваки учесник има право на једно (1) пробно бацање, и пет (5) бацања за резултат.
Збиром резултата добија се екипни пласман. Кошаркашке лопте, записнике и судије
обезбеђује Организационо одбор.
7. РИБОЛОВ - Пецајмо на Морави и уживајмо у природи
Такмичење је појединачно у мушкој и женској конкуренцији. Такмичење траје
два (2) сата. Пеца се на пловак. Победник је такмичар са највећом уловљеном
грамажом. Учесници доносе свој риболовачки прибор (штапови, мамци, чуварке и
мередов). Све учесници у риболову морају понети своје риболовачке дозволе.
Такмичење у риболову не улази у укупни пласман.
У случају да две или више екипа или појединаца (риболов) имају исти спортски
резултат, бољи пласман заузима екипа или појединац која/и има више година.
V. МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКА САРАДЊА
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Покрет трећег доба Србије, са Организационим одбором Олимпијаде, прихватио
је препоруку Министарства омладине и спорта, као и Републичког савета за
међугенерацијску сарадњу, да се на Олимпијади организују Међугенерацијски сусрети
јуниора и сениора и то у свим спортским дисциплинама, као и у заједничкој Ликовној
и иконописачкој радионици и Књижевним сусретима.
Такође, имаћемо и активности у којима млади помажу старијима и обрнуто:
обука старих од стране младих у коришћењу савремених мобилних телефона,
радионице за обуку за рад на рачунару и радионице на којима би старији говорили
младима о својим професионалним искуствима.
По истом принципу, слични или исти сусрети пензионера у удружењима
пензионера општина (УПО), као мини-олимпијаде, одржаће се у преко 20 градова
широм Србије, односно окружних округа пензионера.
VI. ПРОГРАМ ИЗ ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА
1. Актуелна едукативна предавања из области здравствене заштите људи трећег
доба.
2.

У оквиру “Базара здравља“ организоваће се:
- Дводневни офтамолошки прегледи, које ће организовати „Милош клиника“,
очна болница, чланица MEDIGROUP, у циљу мерења очног притиска, очног дна
и раног откривања глаукома, давања офтамолошких савета, дијагностике
катаракте, одређивања диоптрије, као и едукативна предавања из тих области;
- мерење крвног притиска, нивоа холестерола, шећера у крви и др. одржаваће се
два дана, у сарадњи са Градским заводом за јавно здравље Београд и Домом
здравља Врњачка Бања или другом здравственом установом;
- Дводневни прегледи које ће организовати „Аbela Pharm“, у циљу мерења
капацитета плућа и густине коштане сржи;

3. Вежбајмо заједно - са Гораном Вјештицом, свако јутро од 7.30 до 8,00 часова, на
променади испред хотела “Цептер“.
VII. ПРОГРАМ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ
1. Изложба слика Олимпијске сликарске и иконописачке колоније 2018, у
сликарском атељеу у хотелу “Цептер“.
2. Рад Олимпијске сликарске и иконописачке колоније 2019.
3. Олимпијски сусрети литерарних стваралаца трећег доба за 2019. годину
4. Изложба посвећена животу и раду Милутина Миланковића, највећег српског
математичара, астронома, климатолога, геофизичара, физичара, доктора
техничких наука, као и популаризатора ових научних дисциплина. НАСА га је
уврстила у 10 највећих научника у свету, који су се бавили проучавањем Земље.
О значају и раду Милутина Миланковића на отварању изложбе говориће Славко
Максимовић, председник удружења "Милутин Миланковић".
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5. Приказивање филмова у биоскопу Врњачке Бање, са тематиком која третира
људе трећег доба, у оквиру „Филмског фестивала људи трећег доба“.
6. Излет за учеснике Олимпијаде, у сарадњи са Туристичком организацијом
Врњачке Бање.
7. Вече талената – аудиција за рецитаторе, глумце, хумористе, певаче,
свираче, плесаче и сл. и наступ најбољих.
8. Свако вече заједнички сусрет свих учесника Олимпијаде у Конгресном центру
хотела “Цептер”, са проглашавањем победника у појединим спортским
дисциплинама и укупног победника Олимпијаде – Врњачка Бања 2019,
музиком, игранком и забавом.

VII. МИНИ САЈАМ У ХОТЕЛУ "ЦЕПТЕР"
На штандовима у хотелу “Цептер” представиће се наши донатори, произвођачи
производа и услуга намењених пензионерима и старијим лицима, али и организације
цивилног друштва, које раде са старијима и за старије.
VIII. ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР XII ОЛИМПИЈАДЕ:
Председник: Миличић Велимир, Секретар Градске организације пензионера Београда
Заменик председника: Хаџи Милорад Стошић, председник Спортског Покрета ТД
Ниш
Директор: Петковски Михаило, директор Покрета ТДС
Секретар Орг. одбора: Проф. др. Динић Драгана, председ. Геронтолошког друштва
Србије
Сектор спорта I: Проф. Стакић Петар, члан ИО Покрета ТДС
Сектор спорта II: Проф. Кузмановић Драган, члан Покрета ТДС
Сектор здравља: Џелетовић-Милошевић др Ирена, Завод за јавно здравље Београда
Сектор културе I: Вуксановић Момчило, заменик председника САПЕНС
Сектор културе II: Mилекић др Светолик, председник УПО Врњачка Бања
Сектор културе III: Аврамовић Александар, новинар
Сектор финансија: Стефановић Милутин, члан ИO Покрета ТДС
Сектор маркетинга: Ћирковић Милан, "Magmedia" Београд
Сектор медија: Марш Петар (Пеца Петровић), новинар
Сектор безбедности: Ребић Слободан, потпредседник ГОП-а Београд
Сектор смештаја: Пантовић Никица, "SPA Travel" Врњачка Бања
Сектор администрације: Нешић Александра, члан ИО Покрета ТДС.
Чланови:
 Проф. др. Андреја Савић, председник Покрета ТДС и председник САПЕНС
 Перић Ђуро, почасни председник Покрета ТДС
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Белобрковић Василије, председник ИО Покрета ТДС
Штефанек Давор, председник Спортског савеза Србије
Маринковић Горан, секретар Спортског савеза Србије
Ненадић Милан, председник Савеза пензионера Војводине
Чолаковић Мома, председник УПГ Новог Сада
Божић Дарко, државни секретар у Министарству пољопривреде
Алексов Светозар, државни секретар у Министарству рада
Др Милошевић Александар, Заменик директора Фонда ПИО
Ђукановић Драгослав, члан ИО САПЕНС
Проф. др. Душан Васић, амбасадор у пензији
Јестратијевић Владимир, члан Градског већа Београда
Петковић Драган, секретар САПЕНС
Масловарић Видак, члан Удружења новинара Србије
Грабунџија Милош, председник Синдиката пензионера "Независност"
Лучић Павле, УПО Нови Београд, члан ИО САПЕНС
Пижурица Ратко, ГУП Суботица
Мијовић Милић, ОУП Врбас
Бабић Милева, ОУП Апатин
Вулетин Петар, ОУП Вршац
Шућуровић Славко, ОУП Зрењанин
Силвестер Велизар, ОУП Кикинда
Тресканица Мирјана, ОУП Сремска Митровица
Ћоролић Милена, ГОП Шабац
Арсеновић Велимир, ПТД Ваљево
Пантић Слободан, УПО Смедеревска Паланка
Томашевић Ратко, ГУП Крагујевац
Гајић Љубиша, УПО Аранђеловац
Др Стаменковић Синиша, УПО Кладово
Вељковић Радомир, УПО Књажевац
Ракић Недељко, УПО Бајина Башта
Чаравеша Милун, УПО Пријепоље
Павлица Јован, УПО Лучани
Зенуновић Хафиз, УПО Нови Пазар
Богићевић Милоје, УПО Крушевац
Јаковљевић Владимир, УПО Куршумлија
Голубовић Драган, УПО Бабушница
Димитријевић Коста, УПО Медвеђа
Тасић Станко, УПО Бујановац
Нешић Радојка – Сека, члан Покрета ТДС
Милан Аца Милићевић, "Бео публикум" - Београд
Ђорђе Мијалковић, "Zepter international"
Зеленбаба Драгица, УПГ Новог Сада
Несторовић Љиљана, НВО "Хлеб живота"
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Проф Ајџановић Зоран, ГУП СМУП
Купрешанин Слободан, Стрељачки савез Србије
Миливојевић Миливоје, Шаховски савез Србије
Проф Вјештица Горан, председник САРС-а
Анастасијевић Весна, уредница „Гласа осигураника“

Чланови града домаћина:






Ђуровић Бобан, председник општине Врњачка Бања
Стевановић Душан, помоћник председника општине
Трифуновић Иван, директор Туристичке организације Врњачка Бања
Цветковић Сања, Канцеларија за младе Врњачка Бања
Карањац Зоран, домаћин промотера XII Олимпијаде.
IX. ЦЕНА АРАНЖМАНА ЈЕ 11.500 ДИНАРА ПО ОСОБИ

Аранжман обухвата 4 пуна пансиона у хотелима “Цептер“, "Фонтана"
„Променада“, "Александар", "Шумадија", "Краљ", "Вила Лазар“, "Вила Бели Бор",
"Вила Краљица", коа и апартманима у приватном смештају. Доручак, ручак и вечера
служе се у хотелима где су смештени учесници Олимпијаде (они који су смештени
приватно, а немају услугу исхране, храну ће имати у хотелу „Цептер“), а заједничко
дружење, од 20:30 часова организоваће се, као и увек, у Конгресном центру хотела
“Цептер“. На дан доласка (недеља 29.09.2019.) обезбеђени су ручак и вечера, а на дан
одласка (четвртак 03.10.2019.) доручак.
Трошкове хотелског смештаја, превоза и осигурања сносе екипе учеснице.
Удружења из 169 општина, које су чланице Савеза пензионера Србије и
синдиката "Независност" (11 удружења) за боравак екипа од по 5 чланова сносе
трошкове само за 2 члана, а трошкове за 3 члана покрива Савез пензионера Србије.
УПО које на подручју општине немају више од 5.000 пензионера, неће бити у обавези
да имају екипу од 5, већ од 3 члана, па неће моћи да учествују у такмичењу штафета.
И ове године, сваки председник удружења општине мора бити учесник Олимпијаде
(у екипи од 5 или 3 члана), због сусрета председника удружења, а друга два учесника
која долазе о трошку Савеза, сваке године се мењају.
Трошкове набавке медаља, пехара, признања, награда и поклона сноси
организатор, у границама реалних могућности.
Сваки учесник добија: Програм Олимпијаде, мајицу са лого знацима
Олимпијаде и донатора, књигу Кладенац са XI Олимпијаде, Каталог са Сликарске и
иконописачке колоније 2018. и разноврсне промотивне материјале.
Цена аранжмана за екипе из иностранства износи 120 евра по особи и обухвата
трошкове пансионских услуга у наведеним хотелима.
XI. РЕЗЕРВАЦИЈЕ, ПРИЈАВЕ И УПЛАТЕ.
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Свако удружење може пријавити највише две екипе од по 5 (пет) чланова, а
најмање једну екипу од 3 (три) члана (без учешћа у Штафети у брзом ходању), с тим
да се целокупна уплата за пријављену екипу изврши најкасније до 20.09.2019. године.
Касније пријаве и уплате неће бити прихваћене.
Пријаве екипа чланица САПЕНС врше се врше попуњавањем пријавног
обрасца и његовим достављањем Организионом одбору Олимпијаде. Пријаве екипа
које имају више од 3 члана, врше се достављањем пријавног обрасца Покрету ТДС и
уплатом аконтације, а екипе које имају само три члана, Организатору достављају само
попуњени пријавни образац. Пријава екипа које нису чланице САПЕНС врше се
попуњавањем пријавног обрасца и уплатом аконтације или пуног износа за учешћр на
Олимпијади.
Котизација за учеснике ван организованог смештаја износи 2.000 динара по
особи. Овом котизацијом се обезбеђује учешће у свим спортским сусретима, дневним
садржајима и заједничко дружење у Конгресном центру хотела „Цептер“.
Динарске уплате врше се на рачун Покрета трећег доба Србије, код
Комерцијалне банке а.д. Београд. Рачун број: 205-167800-21. Екипе из иностранства
пријаву и уплату за учеснике Олимпијаде могу извршити на дати рачун Комерцијалне
банке у висини од 120 евра у динарској противредности или готовинском уплатом по
доласку у Врњачку Бању.
Неопходно је да свака екипа при доласку на Олимпијаду, увек и обавезно пре
преузимања кључева и остављања личних докумената на рецепцији хотела, на
пулту Организационог одбора још једном, коначно, потврди састав екипе и њихово
учешће у појединим спортским дисциплинама.

САТНИЦА
XII ОЛИМПИЈАДЕ СПОРТА, ЗДРАВЉА И КУЛТУРЕ ТРЕЋЕГ ДОБА
- ВРЊАЧКА БАЊА 2019. 29.09.2018. Недељa
Програм
до 1500
1300 - 1500
1700

1830
1845
1900

Долазак екипа и смештај;
Ручак;
Свечано отварање XII Олимпијаде спорта, здравља и културе трећег
доба на тргу Променаде испред мале фонтане, а за случај кише у
Конгресном центру хотела "Цептер", уз обавзу свих учесника да обуку
поклон мајицу Организационог одбора;
Отварање изложбе фотографија посвећених животу и раду Милутина
Миланковића
Отварање изложбе финског стваралаштва .........
Отварање изложбе Сликарске и иконописачке колоније из 2018., у
сликарском атељеу хотела "Цептер", намењеном за рад Сликарске и
иконописачке колоније 2019. године;
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1900 - 2000
2030 -

Вечера;
Дружење учесника Олимпијаде, уз оркестар хотела "Цептер", водитеља
програма и тима аниматора Покрета ТДС.

30.09.2019. Понедељак
Програм
0600 - 08
0730- 0800
0700 - 0900
0800 - 1000
1000 - 1200
0900 - 1300
1300 - 1430
1500 1600 1630 1800 1830 1900 - 2000
2030 -

Риболов - полазак у 0545 испред хотела „Фонтана“ (риболовци добијају
ланч пакет уместо доручка у хотелу);
Вежбајмо заједно испред хотела „Цептер“ са Гораном Вјештицом;
Доручак;
"Базар здравља" и „Мини сајам“ у холу хотела “Цептер”- први дан;
Сусрет свих председника УПО, чланица Савеза пензионера Србије, у
хотелу „Цептер";
Штафета у брзом ходању – на Променади испред хотела "Цептер", а
након ње одржаће се трка ђака првака "На слово на слово", основне
школе "Попински борци";
Ручак;
Шах – по скраћеном швајцарском систему у сали хотела „ Фонтана“;
Почетак рада Олимпијских књижевних сусрета људи трећег доба у
кристалној сали хотела "Цептер";
Обилазак знаменитости Врњачке Бање (окупљање испред хотела
„Цептер“);
Пројекција играног филма ........ (... мин.), редитеља ..........
Пројекција је бесплатана за учеснике и грађане у биоскопу Врњачке
бање;
Аудиција за „Вече талената“ и избор најбољих 10 учесника који ће
показати своје умеће;
Вечера;
Проглашавање победника завршених такмичења, наступ одабраних 5
талената (први дан) и забава уз оркестар хотела “Цептер”, водитеља
програма и тима аниматора Покрета ТДС.

01.10.2019 . Уторак
Програм
0730 - 0800
0700 - 0900
0800 - 1000
0900- 1200
0900 - 1200
1000 – 1100
1100 - 12
1300 - 1430
1430 1500 - 1700
1700 - 1900
1800 1900 - 2000

Вежбајмо заједно испред хотела „Цептер“ са Гораном Вјештицом;
Доручак;
"Базар здравља" и „Мини сајам“ у холу хотела “Цептер”-други дан;
Стрељаштво у стрељани хотела “Цептер” (према распореду екипа од
„а до ш“);
Пикадо у холу хотела “Цептер”(према распореду екипа од „ш до а“);
Седница поводом Међународног дана старих, у Кристалној сали хотела
"Цептер". Седница је обавезна за све учеснике;
Предавање ........................................одржаће ....................................
Ручак;
Наставак такмичења у стрељаштву и пикаду;
Олимпијски књижевни сусрети људи трећег доба у хотелу "Цептер";
ШАХ - симултанка са велемајстором у сали хотела „Фонтана“;
Пројекција ............................ играног филма ................................
Пројекција је бесплатана за учеснике и грађане;
Вечера;
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2030 -

Проглашавање победника завршених такмичења, наступ одабраних 5
талената (други дан) и забава уз оркестар хотела “Цептер”, водитеља
програма и тим аниматора Покрета ТДС.

02.10.2019. Среда
Програм
0730 - 0800
0700 - 0900
0900 - 1300
1100 - 1200
1330
1300 - 1430
1500 - 1800
1600 18001900 - 2000
2030 -

Вежбајмо заједно испред хотела „Цептер“ са Гораном Вјештицом;
Доручак;
Кошарка - слободна бацања у хали спортова;
Предавање ............................. одржаће ..................................................
Фудбал-пенали у хали спортова;
Ручак;
Евентуални наставак такмичења у фудбалу и кошарци;
Завршни Олимпијски књижевни сусрети у хотелу "Цептер"
Седница Организационог одбора XII олимпијаде спорта, здравља
и културе трећег доба;
Вечера;
Завршно вече у Конгресном центру хотела "Цептер", са доделом
признања и награда за спортове одржане тог дана, проглашењем
свеукупних победника Олимпијаде и победника у Трци живота, забавом
уз песму и игру и Затварањем XII Олимпијаде трећег доба - Врњачка
Бања 2019.

03.10.2019. Четвртак
Програм
0700 - 0900
од 1000

Доручак;
Испраћај учесника XII Олимпијаде спорта, здравља и културе трећег
доба.

*******
Покрет трећег доба Србије
Париска 9, 11000 Београд, Тел./Факс: 011/2030-356
Електронска пошта:Penzioneribgd@bvcom.net и Penzioneribgd@gmail.com
Интернет презентација: www.olimpijada3d.org, www.Pokrettrecegdoba.rs
Матични број 28045549, Шифра делатности 9499 и ПИБ број 107069272
Председник Извршног одбора
Покрета трећег доба Србије
Василије Белобрковић

*

*

*
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ИЗВАНРЕДАН ДОПРИНОС ДАЛИ
1.
2.
3.
4.
5.

Савез пензионера Србије
Синдикат пензионера "Независност"
Министарство омладине и спорта
Спортски савез Србије
Министарство спољних послова-управа за дијаспору
ЗЛАТНИ ДОНАТОР

1. Zepter international
ЗЛАТНИ СПОНЗОР
1. Дунав осигурање
ПРИЈАТЕЉИ ОЛИМПИЈАДЕ
1.
2.
3.
4.

Клиника Милош
Vitarelax
Призма
Proton System
ПОДРЖАЛИ ОЛИМПИЈАДУ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

РТС
Радио Београд
РТВ
Глас осигураника
Политика
Новости
Магазин Пензија
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8. Франкфуртске вести

