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НАДЛЕЖНИМ НАЦИОНАЛНИМ ГРАНСКИМ СПОРТСКИМ САВЕЗИМА
 
 
Поштовани, 
 

Након, у више наврата, одржаних састанака и консултација у вези Вашег учешћа на 
предстојећем шестом међународном Сајму спорта, у прилогу достављамо коначан 
програм и подсећамо да сте у обавези да до 
 

- поименичну пријаву тренера, секретара и спортских радника учесника семинара и 
стручних трибина /само пријављеним учесницима биће обезбеђен сертификат/
 

- списак спортиста /најмање 10/ који ће учествовати у свечаном дефилеу приликом 
отварања Сајма /посебно назначити спорти

носити таблу са натписом вашег савеза 
са обележјем савеза/. 
 

Обавештавамо Вас да је у ЧЕТВРТАК 
10:00 до 19:00часова предвиђено опремање свих штандова.
 

У очекивању благовремене узвратне информације желимо успешно представљање 
савеза и срдачно Вас поздрављамо.
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НАДЛЕЖНИМ НАЦИОНАЛНИМ ГРАНСКИМ СПОРТСКИМ САВЕЗИМА

Након, у више наврата, одржаних састанака и консултација у вези Вашег учешћа на 
предстојећем шестом међународном Сајму спорта, у прилогу достављамо коначан 
програм и подсећамо да сте у обавези да до ПЕТКА 17.новембра 2017.године доставите:

аву тренера, секретара и спортских радника учесника семинара и 
/само пријављеним учесницима биће обезбеђен сертификат/

списак спортиста /најмање 10/ који ће учествовати у свечаном дефилеу приликом 
/посебно назначити спортисту који ће бити предводник и 

носити таблу са натписом вашег савеза – обавеза је да спортисти н

Обавештавамо Вас да је у ЧЕТВРТАК 23.11.2017.године у периоду од
10:00 до 19:00часова предвиђено опремање свих штандова. 

очекивању благовремене узвратне информације желимо успешно представљање 
савеза и срдачно Вас поздрављамо. 

    П р е д с е д н и к 
    СПОРТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
    АлександарШоштар
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НАДЛЕЖНИМ НАЦИОНАЛНИМ ГРАНСКИМ СПОРТСКИМ САВЕЗИМА 

Након, у више наврата, одржаних састанака и консултација у вези Вашег учешћа на 
предстојећем шестом међународном Сајму спорта, у прилогу достављамо коначан 

новембра 2017.године доставите: 

аву тренера, секретара и спортских радника учесника семинара и 
/само пријављеним учесницима биће обезбеђен сертификат/, 

списак спортиста /најмање 10/ који ће учествовати у свечаном дефилеу приликом 
сту који ће бити предводник и 

обавеза је да спортисти носе опрему 

ине у периоду од 

очекивању благовремене узвратне информације желимо успешно представљање 

СПОРТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 
АлександарШоштар, с.р 
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