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УВОД
УВОДНА РЕЧ (ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ)
Поштовани суграђани,

Програм развоја спорта Општине Петровац на Млави за период од 2016. до
2018.године и Акциони план за његову примену израђени су у складу са
Нацртом Националне стратегије развоја спорта у Републици Србији , Законом о
спорту,којим је предвиђено укључивање локалних самоуправа у планирање и развој
ове значајне области за све грађане, спортисте и спортске клубове,
Савезе и удружења, и чињеницом да спорт као делатност од посебног значаја
треба да испуни своју наглашену друштвену мисију која поред такмичарског
има важан васпитни, здравствени, културни,социјални и други садржај.Општи циљ
Програма развоја спорта Општине Петровац на Млави је унапређење и развој спорта
у нашем граду кроз системску,стратешку и организацијску бригу са јасно одређеним
конкретним мерама за решавање проблема у свим областима спорта. Израђен на
основу сумирања досадашњих искустава, анализе стања у спорту у Општини Петровац
на Млави и уочених проблема и потреба за чије решавање су, пратећи модерне
тенденције, дате смернице и акциони план, овај важан документ као циљеве развоја
спорта у нашој Општини поставља:
 повећан обухват бављења спортом у свим сегментима становништва, посебно деце,
младих, жена, особа са инвалидитетом и старих
 укључивање што већег броја ученика у бесплатне програме школског спорта у оквиру
школских секција и ваннаставних спортских активности
 унапређење подршке клубовима и спортовима од посебног значаја за Општину у
области квалитетног и врхунског спорта
 подршка изградњи и адаптацији спортске инфраструктуре и обезбеђивање услова за
привредно-туристичку добит

Приоритети Програма развоја спорта у Општини Петровац на Млави са
детаљним акционим плановима су: школски спорт;врхунски и квалитетан спорт; спорт
за све; спортска инфраструктура
За остале области у спорту које су такође важне, а имају специфична одређења
као спорт у руралним срединама дате су смернице развоја у виду препорука.
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Програм развоја спорта Општине Петровац на Млави, као први званични
документ овакве врсте у нашем граду, дефинише активности на реализацији
постављених реалних циљева по областима спорта, водећи рачуна о томе да је за
Петровац на Млави, који је увек био град спортова, подједнако важно да има и што
више врхунских спортиста, чији успеси превазилазе оквире спорта и доприносе
афирмацији нашег града и Општине, и што ширу доступност спорта за све суграђане,
узимајући у обзир да спортско-рекреативне активности омогућавају људима да
побољшају своје физичке и функционалне способности чиме се, између осталог,
стварају и повољни утицаји на њихово здравље.
Сматрам да ћемо, у име те наше решености, истрајати и успети у нашим намерама и
да ћемо, подстицањем заинтересованих у локалној заједници да се укључе у
решавање наведених проблема и дају свој допринос уобличавању визије развоја
спорта у нашем граду,реализовати један програм на који ћемо сви бити поносни.
Захваљујем се радној групи за израду Програма развоја спорта Општине
Петровац на Млави и Акционог плана за његову примену, свим сарадницима који су
учествовали у њиховој изради и Спортском савезу општине Петровац на Млави, јер као
што рече пливач Мајкл Фелпс, најтрофејнији олимпијац свих времена: „Границе не
постоје. Што више сањаш, даље досежеш”.

Председник општине Петровац
Радиша Драгојевић
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СПОРТ: ЗНАЧАЈ И УЛОГА У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ
Спорт има кључну улогу у сваком друштву кроз допринос социјалној кохезији,
превазилажењу предрасуда, повећању позитивног утицаја на јавно мњење и ширење
етичких и општих принципа који се кроз њега преносе. Грађани могу учестовати у
спорту као пасивни посматрачи тј.гледаоци и љубитељ и спорта или као непосредни
учесници у спортским активностима, што јесте и најважнији циљ Стратегије развоја
спорта у Србији.
Савремени спорт представља огромно достигнуће модерног друштва и важно
друштвено благо. Спорт је и једна од покретачких снага за достизање миленијумских
циљева развоја људског друштва, дефинисаних од стране Уједињених нација. Посебно
је вредан за савремени свет који се брзо мења и који се, с једне стране,карактерише
повећањем слободног времена, а с друге, урбанизацијом и сталним технолошким
развојем који теже да одвоје човека од његове природне средине.
Прилику да учествују у спорту имају сви грађани Републике Србије без обзира на
друштвени статус, верску и сексуалну припадност,или било који други вид
опредељености. Спорт повезује појединце, породице, заједнице, регионе и целокупни
народ. Када се људи баве спортом они се играју, радују и тада испољавају најбоље
људске особине које долазе до посебног изражаја: лојалност, толеранција, другарство,
тимски рад, посвећености упорност.
Последњих година у свету и код нас у систему спорта све већа пажња се поклања
конструисању што оптималнијег модела
функционисања управљања, с обзиром да се још увек управљање базира на
интуитивним и традиционалним искуствима, али уз веће уважавање и континуирану
примену научних сазнања, као и кибернетичког мишљења у управљању. Бављење
спортом може оснажити децу и младе, не само са аспекта физичког здравља, већ и
када је реч о психосоцијалном развоју, јачању самопоштовања,развоју одговорности,
истрајности и сарадничких вештина, усвајању позитивних вредности и бољем
школском успеху. Осим тога, бављење спортом представља важно средство
превенције ризичних понашања младих,
попут пушења, злоупотребе алкохола и дрога, и малолетничке деликвенције.
Ангажовање у спорту може кориговати факторе који доприносе деликвентном
понашању младих, као што су недостатак позитивних узора, недостатак
самодисциплине и досада.

На нивоу локалне заједнице и друштва у целини, спорт може значајно допринети
промоцији здравља и превенцији хроничних незаразних болести, развоју образовања
деце и младих, родној равноправност и оснаживању жена, може подстаћи инклузију
благостање особа са инвалидитетом, и бити важан фактор у превенцији конфликата и
изградњи мира.
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Резолуција Европског парламента о развоју и спорту (Ресолутион он Девелопмент анд
Спорт) из 2005. године такође наглашава значајне образовне и социјалне функције
спорта и његов значај не само за физички развој појединаца, већ и ка да је реч о
промоцији социјалних вредности као што су тимски дух, фер такмичење, сарадња,
толеранција и солидарност

СПОРТ-ДЕФИНИЦИЈЕ ПОЈМОВА
Спорт обухвата све физичке активности које људи изводе из такмичарских разлога, а
шире гледано спорт је могуће дефинисати као слободну људску активност усмерену на
развој психо-физичких способности.Спорт има кључну улогу у сваком друштву кроз
допринос социјалној кохезији, превазилажењу предрасуда, повећању позитивног
утицаја на јавно мњење и ширење етичких и општих принципа који се кроз њега
преносе.

За реализацију спортских активности неопходни су и објекти посебне намене, као
и специфична организација праћена правним финансијским, информатичким и другим
ресурсима. Због свега наведеног, спорт јесте комплексна област која захтева
мултидисциплинаран приступ.

Као што је наведено, спорт се везује за такмичарску активност која подразумева
усмеравање на постизање што бољих резултата, међутим постоје разлике и области у
спорту које су наведене у Закону о спорту (2011),
као што су врхунски и квалитетни спорт, школски спорт и спорт за све.
Врхунски спорт обухвата спортске активности које показују врхунске спортске
квалитете и резултате, као нпр. постизање изузетних резултата на међународном
нивоу.
Квалитетни спорт подразумева спортске активности у оквиру поједине спортске
гране на националном нивоу, покрајинском и локалном (Лиге и првенства), под
условом да су те спортске гране регистроване у складу са Законом. Важно је такође и
да су спортске гране препознате од стране Олимпијског комитета Србије као
придружене или редовне чланове.
Школски спорт представља укључивање школске деце у систем такмичења на
локалном, регионалном, и републичком нивоу, и тесно је повезан са физичким
васпитањем деце у школама.
Спорт за све пре свега значи рекреацију, односно бављење спортским
активностима ван професионалног подручја, и често се овај појам назива рекреативни
спорт. У овој области спорта, мотивација за бављење спортским активностима је
повезана са одмором и рекреацијом, унапређењем здравља и сопствених резултата
6

ЗАКОН О СПОРТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Усвајањем Закона о спорту, стекли су се услови за развој Републичке и
Покрајинске стратегије развоја спорта,али и да се креирају Акциони планови на нивоу
општина. Закон о спорту је усвојен 31.3. 2011. године, од стране републичке
Скупштине. Законом о спорту је уређена област спорта у складу са европским
стандардима и прописима чији је развој био изузетно динамичан у протеклом периоду,
уз усаглашавање са националним прописима и консензус свих релевантних субјеката
спортада се област спорта уреди на системски целовит и свеобухватан начин.
Такође, Закон о спорту конкретно уређује област ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА
ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА УЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ. Потребе и
интереси грађана за чије се остваривање обезбеђују средства у буџету јединица
локалне самоуправе у складу са законом јесу:

1. подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, односно бављења
грађана спортом, посебно деце,омладине, жена и особа са инвалидитетом;
2. изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији јединице
локалне самоуправе, а посебно јавних спортских терена у стамбеним насељима или у
њиховој близини и школских спортских објеката, набавка спортске опреме и реквизита;
3. организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне
самоуправе;
4. спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са
њима;
5. учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у
европским клупским такмичењима;
6. предшколски и школски спорт (рад школских спортских секција
друштава,општинска, градска и међуопштинска школска спортска такмичења и др.);

и

7. делатност организација у области спорта чији је оснивач или члан јединица локалне
самоуправе;
8. активности спортских организација, спортских друштава, удружења, гранских и
територијалних Спортских савеза на територији јединице локалне самоуправе, у
зависности од тога да ли је спортска грана од значаја за јединицу локалне самоуправе,
која је категорија спортске гране, колико спортиста окупља, у којој мери се унапређује
спортски рад, у ком рангу такмичења спортска организација учествује и у којој мери се
повећава обухват бављења грађана спортом;
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9. унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортскоздравственог образовања спортиста,посебно младих, укључујући и антидопинг
образовање;
10. стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно
перспективних спортиста;
11. спречавање негативних појава у спорту;
12. едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих
учесника у систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским
активностима и делатностима;
13. периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних
информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на
територији јединице локалне самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање
спортских публикација;
14. унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице
локалне самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских
стручњака и врхунских спортиста;
15. рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној
својини чији је корисник јединица локалне
самоуправе, кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу
термина за тренирање учесницима у систему спорта;
16. награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА СПОРТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Министарство омладине и спорта је у оквиру Закона, израдило Стратегију развоја
спорта, која је тренутно у форми нацрта.
Улога Министарства омладине и спорта је да предводи, инвестира и
омогућава спортском систему Републике Србије да оствари циљеве и приоритете које
је Стратегија дефинисала , као што су повећање броја младих који се баве спортом,
подстицање рекреације код грађана, подршка развоју врхунског спорта и улагање у
спортску инфраструктуру. То су уједно и теме којима се Стратегија бави.
Визија Стратегије је обогаћивање живота сваке грађанке и сваког
грађанина Републике Србије кроз спорт, свакога дана.
Мисија је остваривање светски признатог спортског система у Републици
Србији, на свим нивоима и то на начин да што више деце упражњава спорт, да што
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више одраслих учествује у њему и да имамо више победника на светским спортским
такмичењима,нарочито на Олимпијским играма.
Секретаријат за спорт и омладину је 2007. године реализовао истраживање и
анализу стања спорта Србији, а 2013. године је креирана Стратегија за развој школског
спорта у Републици Србији од 2013-2017 године. У њој су анализиране и дате
стратешке смернице развоја школског спорта, са којим се поклапају и циљеви
Програма за развој школског спорта у Општини Петровац на Млави. Да би на свим
нивоима стратегија заиста имала ефекта, препоручено је да Локалне самоуправе
креирају Програме развоја у односу на анализу стања и локалне потребе у овој
области, у складу са Републичком стратегијом и важећим законским оквиром.

ПРОГРАМ Р АЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ СА АКЦИ
ОНИМ ПЛАНОМ ЗА 2016.–2018. ГОДИНУ
.

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ МЕХАНИЗМИ У СПОРТУ У ОПШТИНИ ПЕТРОВАЦ
НА МЛАВИ
Институционални механизми који постоје у Општини Петровац на Млави, а
задужени су за одржавање система спорта су пре свега Општинско веће и члан
општинског већа за спорт, Комисија за доделу средстава у области спорта, Дирекција
за омладину и спорт, Спортски центар Петровац на Млави, Спортски савез општине
Петровац на Млави и Општински фудбалски савез. Између осталог, ови
институционални механизми имају задатак да иницирају и учествују у изради локалних
стратешких докумената развоја спорта, да иницирају и учествују у писању локалних
акционих планова, и да прате њихово остваривање.
Спортски савез општине Петровац на Млави даје мишљење о питањима од
значаја за развој спорта у Општини Петровац на Млави и о њима обавештава органе
општине: Скупштину општине, Председника општине и Општинско веће. Такође,
Спортски савез подстиче остваривање сарадње између организација која се односи на
спорт и о томе обавештава органе Општине, те даје мишљење о предлозима пројеката
од значаја за спорт који се делимично или потпуно финансирају из буџета Општине и
прати њихово остваривање.
Комисија за доделу средстава у области спорта разматра предлоге годишњих
програма и посебних програма по јавном позиву у складу са одлуком којом се уређује
финансирање или суфинансирање потреба и интереса грађана у области спорта из
буџета Општине Петровац на Млави.
Дирекција за омладину и спорт има циљ организоване помоћи на очувању
постигнутог нивоа и даљем развоју спорта на територији Општине Петровац на Млави,
које се највећим делом реализује путем доделе средстава за одржавање спортских
објеката у руралним срединама и набавку спортских реквизита.
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Спортски центар Петровац на Млави брине о обезбеђивању термина за тренинг
и утакмице Клубова који се баве дворанским спортовима.
Све ове институције/организације и појединци баве се развојем спорта и
спортске културе у складу са својим планом, програмом и надлежностима.

ЗАШТО ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА?
У данашњем систему, оптерећеним финансијско-економским проблемима, евидентно
је да активно бављење спортом изискује веће издвајање личних финансијских
средстава, посебно од стране родитеља за децу и младе који још нису у систему
такмичарског спорта. Када бисмо упитали поједине родитеље како би описали разлоге
зашто се њихова деца не баве спортом, јасно и недвосмислено би нам рекли би да је
спорт скуп, односно да бављење спортом изискује средства за чланарине,опрему и
реквизите на пример. Са друге стране, без улагања труда и у овом случају финансија
од стране родитеља, не можемо очекивати ни резултате, те је потребно бити обазрив у
критици самог система спорта за децу и младе. Наравно, у односу на то одмах имамо
на уму алтернативу скупим спортским школама за децу и младе, а то су бесплатне
секције и ваннаставне спортске активности у школама, којих је пре 20так година било у
већој мери и омогућавала су већем броју деце и младих да се активно баве спортом.
Међутим, колико секција има у понуди и да ли су у складу са интересовањима деце, те
колико су доступне за активно бављење спортом деце и младих која нису у систему
такмичарског спорта, важна су питања да би се креирале мере као одговори на ове
тренутне проблеме, посебно у школском спорту, јер бављење спортом у детињству
према многим истраживањима јесте основни предуслов за развој здравих животних
навика, превенцију здравствено ризичних понашања и развој менталног здравља код
младих. Такође, рекреација и спортске активности су веома важне за шире
становништво јер позитивно утичу на опште здравље и према досадашњим
медицинским сазнањима смањују могућност ризика од настанка хроничних болести
узрокованих пасивним начином живота, те се унапређење области спорта за све може
посматрати као приоритетна активност којом се доприноси здравијем и активнијем
становништву. Поред тога, систем професионалног спорта (врхунски и квалитетни)
захтева озбиљне промене у самом управљању и финансирању, да би се постигли
озбиљни и врхунски резултати, јер врхунски резултати не би смели бити случајност већ
резултат сређеног система који подразумева стручне и мотивисане тренере,
материјално-техничке услове за рад, квалитетну инфраструктуру за такмичења, и
самим тим подршку јавности и друштвено одговорних компанија.
Захваљујући повољном географском положају, развојем услова за одржавање
спортских такмичења и манифестација европског ранга за сениоре, остварила би се
директна финансијска добит, те би се средства остварена кроз овакву добит могла
посматрати као основа за унапређење и развој доступности спорта за све, и тиме би
круг система могао бити одржив и заокружен. У том систему, који би требао да са једне
стране обезбеди доступност спорта ширим слојевима, посебно деци али и да обезбеди
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услове за развој врхунских спортиста и спортисткиња, Локална самоуправа својим
средствима за одржавање инфраструктуре, суфинансирање активних клубова,
стипендијама и дотацијама игра важну улогу, те је стога за целокупни развој спорта за
све, школског спорта и квалитетног и врхунског спорта неопходно поставити даље
стратешке правце развоја спорта у Општини Петровац на Млави, и креирати конкретне
мере за побољшање целокупног система.
Реализација приоритетних мера које се тиче реконструкције Градског стадиона,
изградње мултифункционалног спортског објекта и побољшање здравствене услуге за
активне спортисте и спортисткиње захтева значајније улагање и издвајање већих
средстава од стране Локалне самоуправе,али са друге стране остваривање тих мера
омогућиће побољшање укупног положаја и дугорочнијег развоја Општине Петровац на
Млави на мапи спортско-рекреативно туристичких дестинација у региону.

Према свему наведеном,остварење визије развоја спорта у Општини Петровац на
Млави подразумева следеће исходе:

Спорт је доступан свима
Програм школског спорта је унапређен и развијен
Професионални спортисти и клубови постижу квалитетне и врхунске резултате
Постоје обезбеђени услови у складу са европским стандардима за одржавање
националних и интернационалних такмичења за сениоре

СПОРТ ДОСТУПАН СВИМА
-Јавна промоција и популаризација рекреације
-Доступност (изградња и адаптација)
-Програми и такмичења у рекреативном спорту за све
-Спорт за лица са инвалидитетом

ШКОЛСКИ СПОРТ
-Повећање броја и квалитета секција и ваннаставних активности
-Укључивање што већег броја децеу спортске активности без обзира на пол, узраст и
способности
(руралне средине, бесплатан приступ садржајима)
-Стручно усавршавање наставника и веће укључивање у рад секција
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ВРХУНСКИ И КВАЛИТЕТНИ СПОРТ
-Приоритетни спортови и клубови од значаја за Општину
-Квалитетни тренери
-Побољшање материјално-техничких услова
-Врхунски резултати
-Здравствена дијагностика

СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СПОРТСКИ ТУРИЗАМ
-Реконструкција и одржавање спортских објеката на отвореном и затвореном
-Организација међународних такмичења за сениоре
-Промоција спортског туризма

ПРОЦЕС ИЗРАДЕ ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ СПОРТА
У јануару 2016.године председник општине Петровац на Млави формирао је радну
групу за израду нацрта Програма развоја спорта за период 2016-2018 године.
Радну групу сачињавају стручни људи из више области, бивши спортисти носиоци
националних и општинских признања, медији, стручњаци из Дирекције за изградњу
општине Петровац на Млави који су стручни за проблеме са инфраструктуром као и
чланови из Спортског савеза који су упознати са спортом у Општини. Радну групу
предводи Марјан Јанковић са помоћником општине Стефаном Јовановићем. Задатак
радне групе је био да сакупе, и представе податке и анализе у областима значајним за
спорт у Општини Петровац на Млави. Након консултација и прикупљања емпиријских
података, приступило се анализи и планирању реалних циљева и конкретних задатака
за наредни период са општим циљем побољшања стања у спорту на територији
Општине Петровац на Млави.
Програм развоја спорта у Општини Петровац на Млави креиран је на основу
потреба и проблема уочених у спорту, за чије решавање су креиране смернице и
акциони план, у складу са нацртом Републичке Стратегије развоја спорта и у складу са
Законом о спорту, којим је предвиђено укључивање локалних самоуправа у планирање
и развој ове важне области за све грађане, спортисте и спортске клубове, савезе и
удружења. Овај документ представља основу и полазну тачку за развој Стратегије у
будућем периоду, јер када се остваре циљеви и реализују планиране активности из
Програма за развој спорта, стећи ће се услови за дугорочније планирање у овој
области.
Програм развоја спорта Општине Петровац на Млави садржи податке о спорту у
Општини Петровац на Млави, анализу стања у спорту у појединим областима која је
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креирана на основу консултација са представницима спортиста, спортских удружења и
осталих стручних лица, и акциони план за развој области, које су у ингеренцији
Локалне самоуправе, као што је школски спорт, врхунски и квалитетни спорт, спорт за
све и спортска инфраструктура. За остале области у спорту, које су такође важне, а
имају специфична одређења, као спорт у руралним срединама, припремљене су
смернице развоја у виду препорука.
Анализа обухвата општу процену стања и услова у врхунском и квалитетном
спорту, спорту за све, школском спорту,спортској инфраструктури, кадровима и
финансирања спортских клубова у Општини Петровац на Млави. Пошто креирање
програма за развој спорта подразумева укључивање спортских клубова, радника и
спортиста, овај документ треба да обавеже одговорне и подстакне заинтересоване у
локалној заједници да се укључе у решавање наведених проблема и дају свој допринос
у обличавању визије развоја спорта у Општини Петровац на Млави.
Области које обухвата програм развоја спорта са детаљним акционим плановима
су следеће:

 Врхунски и квалитетни спорт
 Спорт за све
 Школски спорт
 Спортска инфраструктура

ОПШТИ ЦИЉ ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ СПОРТА У ОПШТИНИ
Унапређење и развој спорта Општине Петровац на Млави кроз системску, стратешку и
организацијску бригу са јасно одређеним конкретним мерама за решавање проблема у
свим областима спорта

-Омогућавање доступности за активно бављење спортом свим грађанима, како у
градским тако и у приградским руралним срединама

-Омогућавање што већем броју ученика бесплатно бављење спортом у оквиру
школских секција и ваннаставних спортских активности
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-Унапређење подршке спортским клубовима и спортовима од посебног значаја за
Општину, у области квалитетног и врхунског спорта
-Подршка изградњи и адаптацији спортске инфраструктуре и обезбеђивање услова за
привредно туристичку добит

Принципи и вредности Програма за развој Спорта у Општини

Промоција социјалних вредности као што су тимски дух, фер такмичење,
сарадња, толеранција и солидарност.



Здравствена заштита и превентива треба да је доступна свим актерима
спортских активности



 Спортом имају право да се баве сви, почев од предшколског узраста до особа
трећег доба, као и особе са различитим степеном инвалидитета
Финансирање спорта мора бити потпуно усклађено са Законом, интересима
најширих слојева становништва по јасним критеријумима и правилима, са којима ће
сви бити упознати



ОПШТИ ПОДАЦИ У СПОРТУ У ОПШТИНИ ПЕТРОВАЦ

СПОРТОВИ
У Општини Петровац на Млави постоји 21 регистрована грана спорта, од којих
су, према броју клубова, најмасовнији фудбал (36 клубова), рукомет (3 клуба), и
одбојка (3 клуба).Неки од спортова имају дужу традицију и постигнуте врхунске
резултате у нашој општини као што је шах, одбојка или рукомет, иако имају мањи број
активних спортиста и клубова.
Постоје спортови и клубови , који су у самом врху по својим резултатима на
националним првенствима, а такође постоји и више значајних резултата на
међународним такмичењима. Ти успеси клубова и спортова видљиви су кроз број
медаља које поједини спортисти и спортисткиње освајају, као на пример Клуб
борилачких вештина, ООСР Млава.

Спортови у ОПШТИНИ ПЕТРОВАЦ

14

ГРАНА СПОРТА

БРОЈ КЛУБОВА

Атлетика

1

Кик бокс

1

Џудо

1

Фитнес

1

Фудбал

37

Карате

1

Кошарка

1

мото спорт

1

одбојка

3

планинарство

1

рукомет

3

стони тенис

7

стреличарство

1

шах

1

теквондо

1

тенис

1

ваздухопловни спорт

1

спортски риболов

2

бадминтон

1

спортски ауто мото

1

покретне мете ТРАП

1

СПОРТСКИ КЛУБОВИ И САВЕЗИ
Са 73 активних спортских клубова (регистрованих у Спортском савезу), Општина
Петровац на Млави је један од већих спортских центара у Србији јер има услове за
развој спорта у спортској хали, односно на отвореним теренима. Национална селекција
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у рукомету (жене) је користила амбијент и спортске терене у Петровцу за припреме за
велика међународна такмичења.

СПОРТСКИ САВЕЗ
Спортски Савез у Петровцу на Млави датира од 1961. године када је
реорганизован фискултурни покрет у Србији, па је формиран Савез организација за
физичку културу (СОФК) у коју се удружују све организације за физичку културу као и
поједина удружења и секције. СОФК је био стожер Петровачког спорта преко кога је
ишло финансирање. По ступању на снагу закона о спорту из 1996. године тадашњи
СОФК се трансформише, као што је то законодавац предвидео, у Спортски савез
односно удружење клубова са територије Општине Петровац на Млави.
Спортски Савез учествује и помаже клубовима и савезима у свим видовима
организације као и при одигравању утакмица. На помоћ клубова узимају учешће како у
техничкој, тако и у логистичкој подршци. Спортски Савез је такође у складу са
Статутом, а мимо основних програмских делатности, имао и самосталне акције у
оквиру рада са децом, омладином и старијом популацијом (ветерани).
Сходно Статуту и Правилнику Спортског Савеза установљен је избор
СПОРТИСТЕ ГОДИНЕ Општине Петровац,а такође и избор за најбољи спортски
колектив, Меморијална трка „Драгутин Томашевић“ посвећена првом српском
олимпијцу-маратонцу Драгутину Томашевићу и Традиционални турнир у малом
фудбалу (летњи). Ове приредбе постале су традиционалне, веома су посећене и на
њима своје учешће узимају спортисти носиоци највећих признања Србије, као и
такмичари из иностранства.
Данас је Спортски Савез породица са преко 70 чланова из свих спортова са
територије Општине Петровац на Млави, у којима активно тренира преко 3000
спортиста. Интересантно је да је у Петровцу на Млави заступљена чак 21 грана спорта

КЛУБОВИ И САВЕЗИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
РЕДНИ
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БРОј

НАЗИВ КЛУБА

ГРАНА СПОРТА

1

Атлетски клуб Драгутин Томашевић

атлетика

2

Клуб борилачких вештина Петровац

џудо, теквондо, џиу-џицу

3

Петровачки спортски клуб

бадминтон

4

Спортски клуб „Калифорнија“

фитнес, кик бокс

5

Млава рацинг теаме

спортски ауто мото

6

Спортки клуб ТРАП

покретне мете

7

Мото клуб „Миднигхт ридерс“

мото спорт

8

Фудбалски клуб „Слога“ Петровац

фудбал

9

Фудбалски клуб Омладинац – Шетоње

фудбал

10

Фудбалски клуб Слога – Буровац

фудбал

11

Фудбалски клуб Задругар

фудбал

12

Фудбалски клуб Борац – Велико Лаоле

фудбал

13

Фудбалски клуб Трговачки – Петровац

фудбал

14

Фудбалски клуб Крилаш – Ћовдин

фудбал

15

Фудбалски клуб „Петар Добрњац“ –Добрње

фудбал

16

Фудбалски клуб Млава – Мало Лаоле

фудбал

17

Фудбалски клуб Раднички – Кнежица

фудбал

18

Фудбалски клуб „Бата Булић“ – Бистри

фудбал

19

Фудбалски клуб Јединство – Каменово

фудбал

20

Фудбалски клуб “Млава”- Забрдје

фудбал

21

Фудбалски клуб Добрње

фудбал

22

Фудбалски клуб Младост – Рановац

фудбал

23

Фудбалски клуб „Раде Милошевић“ – Дубочка

фудбал

24

Фудбалски клуб Омладинац Б – Шетоње

25

Фудбалски клуб “Слога 1952”- Велики Поповац

фудбал

26

Фудбалски клуб „Мелница” Мелница

фудбал

27

Фудбалски клуб ”Рудар“ – Стамница

фудбал
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фудбал

28

Фудбалски клуб “Омладинац“ – Старчево

фудбал

29

Фудбалски клуб ”Чокордин“ – Вошановац

фудбал

30

Фудбалски клуб ”Буровац“

фудбал

31

Фудбалски клуб “Будућност“ – Везичево

фудбал

32

Фудбалски клуб “Омладинац“ – Бусур

фудбал

33

Фудбалски клуб „Соко“ – Крвије

фудбал

34

Фудбалски клуб „Драгош“ – Орешковица

фудбал

35

Фудбалски клуб „7. јули“ – Лопушник

фудбал

36

Фудбалски клуб БСК – Бошњак

фудбал

37

Фудбалски клуб „Обилић“ – Забрдје

фудбал

38

Фудбалски клуб „Вукан“ – Ждрело

фудбал

39

Фудбалски клуб „Бусур“ – Бусур

фудбал

40

Фудбалски клуб „Велико Лаоле“

фудбал

41

Фудбалски клуб „Радник“ - Панково

фудбал

42

Фудбалски клуб „Младост“ - Лесковац

фудбал

43

Фудбалски клуб „Манастирица“

фудбал

44

Фудбалски клуб „Ударник“ – Ћовдин

фудбал

45

Фудбалски клуб „Забрдје 1936“

фудбал

46

Кошаркашки клуб “Слога“

кошарка

47

Женски рукометни клуб Слога

рукомет

48

Женски омладински рукометни клуб Петровац

рукомет

49

Рукометни клуб Слога

рукомет

50

Одбојкашки клуб Јединство-Каменово

одбојка

51

Женски одбојкашки клуб Јединство-Каменово

одбојка

52 Одбојкашки клуб Слога 2015

одбојка

53 Стреличарски клуб „Кнез Лазар“

стреличарство

54 Стонотениски клуб „Брана Пауновић“ – Рашанац

стони тенис

55

Стонотениски клуб „Дубочка“

стони тенис

56

Стонотениски клуб „Кнежица“

стони тенис
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57

Стонотениски клуб „Забрђе“

стони тенис

58

Стонотениски клуб „Напредак“ – Трновче

стони тенис

59

Аеро клуб „Крилаш“ – Ћовдин

ваздухопловни спорт

60

Риболовачко удружење „Клен-Млава“

спортски риболов

61

Риболовачко удружење „Млава“

спортски риболов

62 АМОРК „Нас тата пустио“ – Каменово

спортски ауто мото

63 Шах клуб „Слога“ – Петровац

шах

64 Женски фудбалски клуб „Слатке мале“-Буровац

фудбал

65 Планинарско друштво „Горњак“ – Петровац

планинарство

66 Удружење ветерана петровачког фудбала
„Драгољуб Петровић – Боња“

фудбал

67 Удружење ветерана РК „Слога“- Петровац

рукомет

68 Тениски клуб „Петровац“

тенис

69 СТК Срмекс – Петровац

стони тенис

70 СТК СШ Младост – Петровац

стони тенис

71 Удружење педагога физичке културе

школски спорт

1
2
3
4
5

Спортски савез општине Петровац на Млави
Општински фудбалски савез Петровац
Стонотениска организација Петровац
Општински одбојкашки савез Петровац
Општински савез голубара српских високолетача ( три клуба)

АНАЛИЗА СТАЊА СПОРТА У ОПШТИНИ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Основу анализе чине стручна мишљења и запажања, као и ставови спортиста,
спортских радника, представника спортских институција о проблемима и приоритетима
за сваку од области.При анализи коришћена је и законско правна документација,
извештаји и анализе стања спорта у републици Србији , као и резултати анкетног
истраживања спроведеног са спортским клубовима чланицама Спортског Савеза
Општине Петровац на Млави.
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Након излагања стања и описа сваке од области у спорту, предочени су циљеви и
конкретне мере за решавање уочених проблема или унапређење одређених
досадашњих мера.

ВРХУНСКИ И КВАЛИТЕТНИ СПОРТ
Врхунски спорт јесте област спорта која обухвата спортске активности
које за резултат имају изузетне (врхунске) резултате и спортске квалитете.

Квалитетни спорт, према Закону обухвата активности у оквиру којих се
постижу запажени спортски квалитети и резултати на локалном и националном нивоу,
као и резултат које остваре спортисти на међународним такмичења, а ти резултати
нису категорисани као врхунски.
Према Закону о спорту, за врхунски спорт су карактеристичне активности у
којима се показују изузетни (врхунски) спортски квалитети и резултати. То значи да
епитет врхунски могу имати само они спортисти и спортске гране који постижу врхунске
резултате на међународној сцени. У врхунски резултат уткани су и други квалитети и
потенцијали спортиста, квалитет средине у којој живи и ради, друштвено-економски
услови и односи, тренинг и квалитет тренинга. Врхунски резултати постижу се само у
развијеним спортским срединама, па у њима имају афирмативну, подстицајну и
развојну функцију.

ВРХУНСКИ И КВАЛИТЕТНИ СПОРТ У ОПШТИНИ ПЕТРОВАЦ

Петровачки спортисти су постизали врхунске резултате у спортском риболову и
борилачким спортовима, а осим тога већина постигнутих резултата су везана за
такмичења у вишим ранговима као што су републичка,регионална и међународна
првенства и лиге.

Спортске дисциплине у којима су у протеклој 2015. години постизани резултати у
врхунском и квалитетном спорту су:
Фудбал
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Шах
Стони тенис
Женски фудбал
Џудо
Карате
Џиу-џицу
Теквондо
Рукомет
Одбојка
Стреличарство
Спортски риболов

Преглед спортова/клубова(регистрованих у Спортском савезу)у односу на учешће у
вишим ранговима такмичења (национални и интернационални ниво) у Општини
Петровац на Млави:

СПОРТ/КЛУБ

РАНГ ТАКМИЧЕЊА

1. ЖРК СЛОГА

Супер лига

2.ФУДБАЛСКИ КЛУБ СЛОГА

Прва лига

3. РК СЛОГА

Прва лига

4. ШК СЛОГА

Прва лига

5. ЖОРК ПЕТРОВАЦ

Прва лига

6. КБВ ПЕТРОВАЦ

Државно првенство и медјународна такмичења

7. СК „КНЕЗ ЛАЗАР“

Државно првенство и медјународна такмичења

8. ООСР МЛАВА

Државно првенство и медјународна такмичења

9. ОК ЈЕДИНСТВО

Друга лига

10.ЖФК „СЛАТКЕ МАЛЕ“

Друга лига
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Према анкетном истраживању (Спортски савез, 2014.) у најуспешнијим клубовима
има највише регистрованих младих спортиста до 14 година, те је према резултатима
које постижу то и у складу са реалним стањем о учешћу млађих спортиста у
квалитетним и врхунским такмичењима.
Однос према млађим узрасним категоријама, кад је у питању локална самоуправа,
јесте један од приоритета у стратешком опредељењу Општине Петровац на Млави, јер
је улагање у младе спортисте од вишеструке важности за сваку локалну самоуправу.
Општина мотивише и награђује постигнуте резултате на домаћим и међународним
такмичењима са стипендијама и сада већ, традиционалном наградом Спортиста
године, коју организује Спортски савез општине Петровац на Млави и Општина
Петровац на Млави.
Избор за спортисту године, као традиционална манифестација овог града,
одржава се крајем сваке календарске године.
Поред свега наведеног, спортистима је и даље потребна подршка у
индивидуалним спортовима, кад су у питању спортски објекти и набавка врхунске
спортске опреме, јер су они у различитом положају од екипних спортиста, управо у
погледу опреме и посебних услова за тренинге.
Евидентно је да треба радити на побољшању праћења и контроле приватних
спортских школа које раде селекцију млађих категорија, и изузетно је важно
систематски се посветити развоју потенцијала и услова за квалитетан тренинг и
такмичења.
Подаци добијени кроз консултацију са радним групама указују да у Општини треба
посветити више пажње селекцији и развоју квалитетних спортиста, те да је потребно
побољшати комуникацију између више различитих нивоа(клубови, савез, локална
самоуправа).

КАДРОВИ У ВРХУНСКОМ И КВАЛИТЕТНОМ СПОРТУ
Под стручним усавршавањем, у смислу закона о Спорту, подразумева се стицање
знања и вештина спортских стручњака,које обухвата континуирану едукацију током
радног века, као и учешће на стручним и научним скуповима, семинарима и курсевима.
Високошколске установе су једине које могу школовати кадрове за одређена подручја
из спорта и издавати законом предвиђене дипломе за завршени одређени степен
образовања. Надлежни национални грански спортски савез у сарадњи са
високошколском установом издаје, обнавља и одузима дозволу за рад спортским
стручњацима у складу са овим законом,правилима тог савеза и правилима надлежног
међународног спортског савеза и води евиденцију издатих, обновљених,
односно одузетих дозвола за рад.
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Проблеми који су истакнути у анализи радних група везују се за стручно
оспособљавање и лиценцирање тренера, посебно недостатак школованих тренера за
рад са млађим категоријама. Повезано са тим, уочава се проблем надзора и контроле
броја укључених тренера без добијених лиценци за рад.
Потребни су јасни критеријуми везани за систематизацију у области запошљавања
тренера у Спортском савезу, а најважнија ставка јесте обезбедити запошљавање
квалитетних тренера који би на пример, између осталог имали и
радну обавезу да држе додатну спортску активност, или тренинг у школама или
клубовима, барем једанпут недељно.
Према подацима добијених анализом анкета коју је испунило 70
спортских клубова у општинским спортским клубовима ради 91 тренер, од којих 70
поседује лиценцу, поред дипломе.

У анализи кадрова у Републици Србији се наводи да је досадашња пракса
показала да клубови у којима се рад своди на хонорарно ангажовање стручњака, ретко
успевају да спортисте задрже у дужем временском периоду или да остваре значајнији
резултат у сениорској конкуренцији. Школовани и мотивисани тренери јесу изузетно
значајан сегмент за успехе и високе резултате спортиста, посебно у врхунском спорту,
и зато је област кадрова у врхунском и квалитетном спорту један од приоритета овог
Програма.

ФИНАНСИРАЊЕ И СПОРТСКИ КЛУБОВИ У ВРХУНСКОМ И
КВАЛИТЕТНОМ СПОРТУ
Уређење система финансирања спорта је једна од најважнијих ставки у Републичкој
стратегији, јер је без финансирања немогуће обезбедити ни материјално техничке
услове за развој спорта, али ни мотивисати и задржати спортске раднике и саме
спортисте у градовима и држави. Без значајног уређења на пољу финансирања свих
области у спорту, не може бити напретка ни у врхунском, ни у рекреативном спорту.
У нацрту Стратегије развоја спорта Републике наводи се следеће: „Изазови у
финансирању спорта су вишеструки: девастирана економија и пад стандарда;
недостајућа спортска инфраструктура са финансијски слабим јединицама локалних
самоуправа које често расподељују средства из буџета без јасно дефинисаних
критеријума; ограничења у спонзорству фирмама које се баве производњом алкохола
и дувана; велико „'црно тржиште“' у области спортских кладионица и уопште игара на
срећу из чијег прихода се делимично финансира спорт“
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Финансијски план у себи обухвата, између осталог дотације,накнаде за стручно
педагошки рад тренера спортских клубова, финансирање клубова, опреме за спорт и
средства за Спортски савез као посебни део.

Постоје бројни проблеми који су заједнички за већину општина у Србији, а они се
тичу доношења одлука о суфинансирању клубова и критеријума по којима се исти
финансирају, затим одлуке о реконструкцији или изградњи спортских објеката, те не
мање важно финансирање специфичне спортске опреме као што је опрема за
стреличарство, стрљаштво и борилачке спортове.
Због тога је важно предочити јасне смернице и приоритете Програма за развој
спорта,да би у складу са њима Локална самоуправа могла ускладити своје дугорочније
планове и финансијске прорачуне који се тичу већег улагања уразвој спорта.
Према анализи финансијског пословања спортских клубова на територији Општине
петровац на Млави клубови се одржавају захваљујући
донацијама, чланарини и дотацијама из буџета Општине; постоји недостатак планова и
програма за веће дотације из републичког буџета; имају изузетно ниске приходе од
трансфера спортиста.
Клубови наводе да у највеће трошкове које имају спадају
примања запослених у клубу, стипендије и примања играча,организације турнира и
такмичења, одржавање терена, набавка горива и резервних делова за опрему. Што се
тиче трошкова заједничких за све клубове, највеће ставке су путовања, надокнада за
исхрану спортиста и надокнада за спортске стручњаке.

КАТЕГОРИЗАЦИЈА КЛУБОВА И СПОРТОВА
На који начин треба улагати у спортске клубове, да би они остварили своју
сврху? Које програме у којим клубовима и у ком обиму суфинансирати да би се
постигло што квалитетније бављење спортом младих? Проблеми финансирања
клубова су сложени, посебно ако узмемо у обзир велик број различитих клубова и
удружења. У Општини постоје уређене одлуке и критеријуми,међутим увек постоји
простор за побољшање досадашњег система, а с циљем да се унапреди и поспеши
квалитет рада и финансијска самосталност самих спортских клубова.
У 2015. години усвојена је одлука о финансирању и суфинансирању спортских
удружења којим се ближе одређују услови за финансирање, а исте године Општина је
усвојила.

ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА РАНГИРАЊЕ СПОРТСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА, КОЈИМ СЕ УТВРЂУЈУКРИТЕРИЈУМИ ЗА РАНГИ
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РАЊЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈЕ ПРИМЕЊУЈЕ КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ
СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ СПОРТА ПРИЛИКОМ РАЗМАТРАЊА ПРЕДЛОГА
ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ПО
ЈАВНОМ ПОЗИВУ У СКЛАДУ СА ОДЛУКОМ КОЈОМ СЕ УРЕЂУЈЕ ФИНАНСИРАЊЕ
ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
.
РАНГИРАЊЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ВРШИ СЕ НА ОСНОВУ СЛЕДЕЋИХ
КРИТЕРИЈУМА:

1.СТАТУС СПОРТА НА НАЦИОНАЛНОМ НИВОУ,
2.ТРАДИЦИЈА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ,
3.РАНГ ТАКМИЧЕЊА,
4.ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТИУ ПРОТЕКЛОЈ ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ,
5.БРОЈ ТАКМИЧАРСКИХ ЕКИПА У РЕДОВНОМ СИСТЕМУ ТАКМИЧЕЊА,
6.БРОЈ АНГАЖОВАНИХ СТРУЧЊАКА СА АДЕКВАТНИМ ОБРАЗОВАЊЕМ,
7.БРОЈ СПОРТИСТА У ТАКМИЧАРСКОМ СИСТЕМУ (СВИ УЗРАСТИ),
8.БРОЈ РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦА СРБИЈЕ (СЕНИОРИ, ЈУНИОРИ, КАДЕТИ),
9.ОСВОЈЕНА ТИТУЛА ПРВАКА У ПРОШЛОСТИ: СЕНИОРИ-ЈУНИОРИ,
10.МАСОВНОСТ-РАД СА МЛАДИМА,
11.ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ,
12.ПРЕВОЗНИ ТРОШКОВИ, СМЕШТАЈ И ИСХРАНЕ СПОРТИСТА ЗА РЕДОВНА
ТАКМИЧЕЊА,
13.ЗВАНИЧНА ЛИЦА НА ТАКМИЧЕЊИМА,
14.СПОРТСКА ОПРЕМА,
15.СПОРТСКА УДРУЖЕЊА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ.
У ПОГЛЕДУ СТАВКЕ ПОД РЕДНИМ БРОЈЕМ 15., ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДЕО
СИСТЕМА СПОРТА ИМАЋЕ ОБАВЕЗУ ДА ЗАЈЕДНО УТВРДЕ ЈАСНЕ КРИТЕРИЈУМЕ
КОЈИМА ЋЕ СЕ ИЗДВОЈИТИ СПОРТОВИ И КЛУБОВИ, ДА БИ СЕ УНАПРЕДИО
СИСТЕМ ФИНАНСИРАЊА КЛУБОВА И САМИМ ТИМ СПОРТОВА КОЈИ СУ ОД
ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД ОПШТИНУ ПЕТРОВАЦ.
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Поред свега, изузетно је важно нагласити стратешко усмеравање и оснаживање
клубова да преузму одговорност у погледу финансирања, тако што ће развијати
вештине и знања за самостално аплицирање ка средствима не само републичких
фондова,већ и међународних, као што су на пример ИПА фондови за међуграничну
сарадњу, јер у дугорочнијој визији развијеног спортског система, важан параметар
успеха јесте и финансијска самосталност спортских клубова и удружења.

ПРЕМА ПОСТОЈЕЋОЈ ФИНАНСИЈСКОЈ АНАЛИЗИ И ОПИСУ СТАЊА СИСТЕМА
СПОРТА, ПОСТОЈИ ЗНАЧАЈНА ПОТРЕБА ЗА ВЕЋИМ ИЗДВАЈАЊИМА ИЗ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ДА БИ СЕ УНАПРЕДИО И ОСИГУРАО ДАЉИ РАЗВОЈ ВРХУНСКИХ
РЕЗУЛТАТА НА ДРЖАВНОМ И
МЕЂУНАРОДНОМ НИВОУ, КОЈИ ПОДРАЗУМАВА И РАЗВОЈ МЕЂУНАРОДНОГ
УГЛЕДА САМОГ ГРАДА.

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СПОРТИСТА
Посебна здравствена заштита спортиста је обавезна за сваког спортисту који се
такмичи или излаже посебним физичким напорима, те је важно напоменути проблем
система здравствених услуга за професионалне спортисте, који је неретко неефикасан
због специфичности дијагностике и праћења посебних параметара у одржавању
здравља спортиста. Пошто такмичарски спорт претпоставља натпросечан
здравствени, функционални, моторички и психолошки статус, превентивна спортска
медицина мора имати своје место у мерама и активностима за стратешку бригу у
врхунском и квалитетном спорту у Општини Петровац на Млави. То је велики проблем,
јер је лекарски преглед (према Закону о спорту из 2011.) постао обавеза и то на сваких
шест месеци. По новим прописима , општи лекар не може извршити прегледе већ то
мора да уради лекар специјалиста за спорт, чије услуге финансијски значајно
оптерећују клубове. Према доступним подацима, у протеклој 2014. години, укупно је
прегледано 2500 спортиста, а гледајући званичну цену једног прегледа у износу од
710,00 динара, и чињеницу да је Законом обавезно обавити преглед 2x годишње,
процењујемо да је укупни трошак на прегледе у здравственој дијагностици износио око
3,5 милиона динара. То су оквирне процене трошкова прегледа, који не укључују
процену трошкова лабораторијских анализа, које појединачно такође коштају око
700,00 дин.
Према анализи тренутног стања, и важности спортске медицине у заштити
здравља спортиста свих категорија у процесу тренинга и такмичења, неопходно је
утврдити мере које ће олакшати клубовима и спортистима доступност медицинске
дијагностике, и да саме услуге буду бесплатне за такмичаре свих категорија, почевши
од школског па све до врхунског спорта.
Такође, спроведбом овог предлога биће повећан број прегледа за реално мање
средстава, од укупног трошка који клубове, и саму Локалну самоуправу кошта више од
3,5 милиона динара годишње. То је могуће уколико локална самоуправа омогући
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средства за запошљавање једног стручног лекара специјалисте, те да преузме
финансирање самих прегледа, и на тај начин подржи спортисте и клубове, а та
подршка се огледа не само у редовној здравственој заштити већ и у поштовању
Закона, који прописује редовност и неопходност прегледа за спортисте такмичаре свих
узраста и области спорта.

УЧЕШЋЕ ЖЕНА У СПОРТУ
У погледу полних разлика, према добијеним подацима, у Општини у 70 клубова има
регистрованих око 250 спортисткиња, што чини око 12 посто од укупног броја
регистрованих спортиста.
Добијени резултати указују на низак ниво учешћа жена у спорту, те је важно
креирати мере које би подстакле веће учешће спортисткиња, почевши од подстицања
учешћа већег броја ученица у школском спорту, у којем је такође приметан недовољан
број ученица које тренирају и учествују у такмичењима школског спорта.
Првенствено је важно добити јасне податке и реалан увид о тренутном учешћу
жена у свим областима спорта на нивоу Општине (врхунски, квалитетни, рекреативни,
школски). На основу добијене анализе неопходно је утврдити стратегију која се односи
на скуп специфичних мера за повећање учешће жена у спорту генерално, са
предлогом конкретних мера које ће укључити и област повећање учешћа девојчица у
школском спорту.
Неке од мера и циљева у погледу повећања учешћа жена би подразумевале
утврђивање, па потом и достизање одређене квоте (у односу на укупан број
регистрованих спортиста) регистрованих спортисткиња у наредних 4 године.Тај
проценат не би смео бити мањи од 30%, а крајњи циљ и стратешко усмерење у
наредној деценији би требао бити изједначавање нивоа учешћа жена у спортским
дисциплинама са нивоом учешћа мушкараца.
Поред тога, да би се остварила поменута мера, требало би се омогућити
укључивање већег броја жена у управљачка тела која доносе одлуке, да би на свим
нивоима била препозната и у пракси спроведена родна равноправност, као важан
принцип који је део ЕУ стандарда у свим пољима, па и у области спорта.

СПОРТ У РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА
У Општини,у околним месним заједницама постоји 35 активних фудбалских и 5
стонотениских клубова,
Најчешћи ранг такмичења фудбалских клубова из руралних средина
је у општинској и окружној лиги, већином у мушкој сениорској конкуренцији.
Стање у инфраструктури и спортским програмима је шаролико, али генерално спорт је
недовољно развијен у овим срединама,почевши од понуде спортских дисциплина и
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клубова, инфраструктуре и наравно недостатак ангажованог стручног кадра,посебно у
раду са децом и младима.
Према подацима из истраживања о младима у руралним срединама наводи се да 15%
од укупно испитаних младих своје слободно време проводи бавећи се спортским
активностима, и то највише фудбалом И трчањем, што нам говори да се спортом у
руралним срединама, претежно баве момци. Према речима испитаних, спортски
клубови су намењени више одраслим играчима, а недовољно су укључени деца и
млади у аматерски, школски или такмичарски спорт. Подаци добијени из фокус група
указују на то да младима на селу генерално недостају и у исто време, између осталог,
требају:

-Организација и реализација спортских програма и турнира (активни спортски клубови
са млађим категоријама)
-Кошаркашки и фудбалски терени (инфраструктура за спорт на отвореном)

Важно је нагласити да је, иако слабије развијена спортска инфраструктура и програми
спортских активности за младе, учешће у спортским активностима неретко једина
активност којом се деца и млади активно баве, те проблем спорта и спортских клубова
у руралним срединама заслужује посебну пажњу, а поједине планиране активности,
као што су спортске секције у школама у руралним срединама,јесу део решења
наведених проблема у овој области.

СПОРТ И ТУРИЗАМ
Спорт и туризам су области које могу у узајамном односу да допринесу развоју и
имиџу не само локалне заједнице, већ и целокупном развоју и промоцији спортско
рекреативних програма код шире популације. Туризам и спорт су међусобно повезани
и комплементарни, и у стратешким документима општина, градова и републике треба
да заузимају важно место, посебно у планирању самоодрживих мера за даљи развој
спорта.
Спорт–као професионална, аматерска и рекреативна активност–обухвата значајан
број оних који путују да би играли и такмичили се у различитим дестинацијама и
земљама. У међународним оквирима, најважнији спортски догађаји, као што су
Олимпијске игре и шампионати постали су сами за себе моћне туристичке атракције–
дајући веома позитиван допринос туристичком имиџу дестинације домаћина.
Изузетно је важно подстицати и промовисати спортски туризам јер се на тај начин
стимулише инвестиције у инфраструктурне пројекте као што су путеви, стадиони
спортски комплекси, хотели и ресторани–пројекте од којих користи имају и локално
становништво и посетиоци који долазе да их користе. А када је једном постављена
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инфраструктура, ове две узајамно корисне гране, туризам и спорт, постају мотор
одрживог привредног раста, отварања радних места и стварања прихода.
Општина Петровац са бањом Ждрело има веома повољан географски положај са
природним ресурсима, углед успешних спортских клубова и спортова, те развијену
доступност и приступачност спортским објектима. Заједно са понудом смештајних
капацитета по повољним ценама,и традицијом квалитетног угоститељства, Општина
Петровац на Млави има услове да се развије у значајан регионални спортско
туристички центар.

КОРАЦИ РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТНОГ И ВРХУНСКОГ
СПОРТА
Јасни критеријуми за одређивање приоритетних спортова и клубова од
значаја за Општину
Одређивање приоритетних спортова и клубова од значаја за Општину

Усклађивање запошљавања тренера у односу на приоритетне спортове

Обезбеђивање потребних материјално техничких услова клубовима за постизање
врхунских резултата

Испуњавање међународних стандарда у погледу спортске
инфраструктуре и здравствене дијагностике

Организација и учешће у спортским националним и интернационалним
манифестацијма и такмичењима за сениоре и сениорке

ОПШТИ ЦИЉ:
Унапређење услова за даљи развој врхунског и квалитетног спорта и спортиста у
Општини Петровац на Млави.

ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ:
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1.Подршка развоју спортиста до врхунског резултата
2.Унапређење капацитета стручног рада у области врхунског и квалитетног спорта
3.Развој система финансирања у врхунском и квалитетном спорту
4.Побољшана здравствена заштита за професионалне спортисте на територији
Општине Петровац на Млави.

ПРЕДЛОГ МЕРА У АКЦИОНОМ ПЛАНУ ЗА ОБЛАСТ: ВРХУНСКИ И
КВАЛИТЕТНИ СПОРТ
Креирање јединственог модела за праћење развоја и подршке спортистима који
постижу квалитетне и врхунске резултате у такмичарском спорту као нпр. формирање
одбора за развој и анализу програма у врхунском и квалитетном спорту према јасно
одређеним показатељима у области резултата, здравља, економије и учешћа (број и
категорије).Одбор би чинили представници водећих спортских и других
институција и организација који чине систем спорта у Петровцу на Млави.

Организовање и креирање посебних програма који имају за циљ
Ефикасну транзицију млађих категорија

Унапређење модела подршке за спортисте млађих категорија кроз стипендирање
и/или друге начине награђивања.

Активности и подршка клубовима са врхунским спортским резултатом (аматерског и
про.спорта)

Утврђивање, па потом и достизање одређене квоте регистрованих спортисткиња у
наредном периоду (на пример најмање 30% у односу на укупан број регистрованих
спортиста)
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Креирање евиденције лиценцираних тренера у врхунском и квалитетном спорту на
територији Општине Петровац на Млави.

Стручно усавршавање и запошљавање високообразованих тренера
који прате актуелна кретања у системима тренажног процеса

Организовање годишњих скупова и конференција.

Креирање система надзора и контроле спортских клубова и спортских школа, у
погледу ангажмана нестручног кадра

Утврђивање критеријума за издвајање клубова/спортова који имају
Важност и посебан значај за општину

Издвајање клубова/спортова који имају важност и посебан значај
за општину по јасно утврђеним критеријумима

Посебни подстицаји и подршка за спортске клубове и развој спортских програма у
руралним срединама

Издвајање базичних спортова (атлетика,гимнастика,и пливање)ради
обезбеђивања основних услова за рад ових дисциплина

Подизање капацитета спортских клубова за планирање и управљање пројектима које
ће омогућити аплицирање за средства од стране, Републике и ЕУ фондова које ће
постепено допринети финансијском осамостаљивању клубова у будућности.

Медијска промоција и афирмација потенцијалних донатора за спонзорства различитог
типа са циљем развоја друштвено одговорног понашања
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Обезбедити додатне услове за повећање финансијских средстава за врхунски и
квалитетни спорт кроз подстицање друштвено одговорног понашања
привредних субјеката који остварују добит од одржаних спортских
манифестација

Подстицање сарадње спортских клубова са школским спортом, посебно у области
раног препознавања талената

Промоција и развој спортског туризма у Општини Петровац на Млави

Унапређење услова за развој спортиста са инвалидитетом за учешће и постизање
резултата у квалитетном и врхунском спорту

Обезбеђивање средстава за спортског лекара на нивоу Општине за обавезне
периодичне прегледе професионалних спортиста,ученика у школским
такмичењима и учесника такмичења у радничком спорту
.

ШКОЛСКИ СПОРТ
„Физичко васпитање представља основу школског спорта. Школски спорт и
школско физичко васпитање су међусобно повезани
многоструким и сложеним везама и међусобно се допуњују, делећи заједничке
темељне циљеве: допринос здрављу и складном развоју личности. Физичко васпитање
омогућава ученицима да стекну базичне кретње вештине и неопходна знања,
формирају позитивне ставове према физичкој активности и спорту, припремајући их за
активан начин живота. Бављење школским спортом омогућава деци и младима да кроз
такмичења различитог нивоа унапреде своје моторичке компетенције,социјалне
вештине и самопоштовање и може представљати прелаз ка бављењу спортом у
спортским клубовима, оријентисаним на постизање врхунског спортског резултата.“
Основна улога школског спорта је да свим ученицима, без обзира на узраст, пол,
способности и друге разлике, омогући учествовање у спортским активностима и тако
допринесе физичком и менталном здрављу и развоју и подстакне ученике на бављење
спортом у школи и на тај начин допринесе формирању активног животног стила код
младих.
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Закон о спорту (2011) у члану 143. на следећи начин дефинише школски спорт:
„Школски спорт, у смислу овог закона,обухвата организоване наставне и ваннаставне
спортске активности у области школског физичког васпитања,укључујући и школска
спортска такмичења, која се спроводе у оквиру школског система у складу са
наставним планом и програмом, утврђеним у складу са законом“. Школски спорт треба
да допринесе унапређењу јавног здравља, буде база за омасовљавање и развој
спорта у општини и спона између школа, спортских клубова и удружења. Школски
спорт у први план истиче партиципацију и висок ниво активности свих учесника уз
коришћење инклузивних стратегија које свим ученицима омогућавају да доживе успех.
У наставним програмима и плановима постоје планови за реализацију слободних
активности, које подразумевају оснивање спортских секција и/или школских екипа, у
складу са потребама и афинитетима ученика, и то је задатак наставника физичког
васпитања. Свака школа има обавезу да организује унутар школска такмичења.
Школски спорт има важну улогу у укључивању ученика у процес активног
бављења спортом, али морају се имати у виду развојне потребе деце, и да је школски
спорт, пре свега прилика за развој здравих животних навика, па потом евентално
област селекције за будући ангажман у врхунском спорту.
Европска повеља о спорту (Еуропеан Спортс Цхартер; 1992, 2001)представља
низ мера које за циљ имају да сваком појединцу омогуће да учествује у спорту,
укључујући и обезбеђивање могућности за све младе људе да имају наставу физичког
васпитања и да стекну базичне спортске вештине. Члан 5. ове Повеље односи се на
предузимање одговарајућих корака са циљем развоја физичке кондиције, стицања
базичних спортских вештина и подстицања бављења спортом младих,посебно:
-обезбеђујући да су програми и објекти за спорт, рекреацију и физичко васпитање
доступни свим ученицима, као и одговарајуће време;
-обезбеђујући обуку квалификованих наставника у овој области у свим школама;
-обезбеђујући одговарајуће могућности за наставак бављења спортом након обавезног
образовања;
-подстичући развој одговарајућих веза између школа или других образовних установа,
школских спортских клубова и локалних спортских клубова;
-фацилитирајући и развијајући коришћење спортских објеката од стране школа и
локалне заједнице;
-подстичући климу мишљења где родитељи, наставници, тренери и лидери стимулишу
младе људе да редовно физички вежбају;
-обезбеђујући едукацију из спортске етике за ученике од основне школе па надаље.
У анализи проблема у овој области, најчешће се наводи да постоји мали број
секција у односу на пре 20так година, и да је рад тих секција у неким случајевима
несистематизован. Према подацима из тог периода у тзв. спортским секцијама било је
активно између 10-12% школске омладине, док данас мало која школа има редовно
организоване секције, па се спортом у школама редовно бави једва 3
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-5% ученика.
Препознати су и материјално-технички услови који су заједнички проблем у свим
областима спорта, па тако и у овом. Већина
учесника у радној групи се слаже да постоји мањак учешћа деце у физичким и
спортским активностима, и један од пробле масе наводи постојање свега 2 часа
недељно физичког васпитања за децу млађег основно школског узраста.
Такође, оно што је веома важно јесте недостатак услова и недовољан ангажман
наставника и тренера у руралним срединама,где школски спорт представља једну од
ретких, ако не и једину могућности ученицима са села да буду укључени у спортске
активности. Изузетно је важно да се у школама укључи што већи број ученика, а то ће
бити могуће уколико се повећа број ваннаставних спортских активности и на адекватан
начин стимулишу педагошки и спортски радници. Оно што оптерећује школски спорт са
друге стране, јесте велик број обавезних такмичења у којима школе морају да учествују
од школског, општинског, окружног и међуокружног и републичког првенства.
При анализи проблема у овој области издвојила се потреба за бољом
институционалном сарадњом и комуникацијом, јер се једни те исти ученици појављују
на свим нивоима такмичења. Неопходно је ставити акценат на повећање броја секција
и такмичења унутар и између секција где би ученици, без обзира на предиспозиције за
бављење спортом, сви учествовали.
Битно је нагласити и да су та такмичења, која би била организована и у градским и
у руралним срединама, важан приоритет и начин за омасовљавање броја деце у
школском спорту. Поред повећања броја ученика који се баве спортом кроз секције,
потребно је радити и на омасовљавању учешћа ученица,што је у складу са подацима о
недовољном учешћу девојчица и у складу са мерама за повећање учешћа
спортисткиња и жена у спорту генерално.
Школски спорт тј. спортска такмичења ученика се налазе у ингеренцији Министарства
просвете,Савеза за школски спорт и олимпијско васпитање Србије.
Локална самоуправа организује и подржава такмичења у школском спорту на
општинском нивоу, и учествује у организацији и спровођењу програма који су важни за
подизање квалитета школског спорта на локалу, посебно у подстицању рада секција
како у градским, тако и у школама које припадају руралним срединама, те у
промовисању концепта да се школска такмичења требају одржавати укључивањем што
већег броја ученика из школских секција.
Заједно са надлежним институцијама, Локална самоуправа може дакреира и
спроводи поједине мере које се тичу усвајања одлука о приоритетима или
суфинансирању одређених програма у школском спорту, а у већем делу планирања
Општина се може укључити као партнер републичком министарству у спровођењу
Републичке стратегије на локалу.
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КОРАЦИ РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА ШКОЛСКОГ СПОРТА

Унапређење школског спорта у руралним срединама,предшколском спорту и са
лицима са сметњама у развоју

Укључивање већег броја деце у бесплатне програме школског спорта
1 ученик–1 секција

Повећање броја и квалитета секција кроз програме школског спорта и
побољшање инфраструктуре

Стручно усавршавање наставника

Сарадња са спортским клубовима и тренерима, рано препознавање
талената и усмеравање ка спортским клубовима

ОПШТИ ЦИЉ:
Унапређење школског спорта на територији општине Петровац на Млави.

ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ:
1.Унапређење партнерства са надлежним републичким министарствима
ради
побољшања материјално-техничких услова за реализацију школског спорта на
територији Општине
2.Креирање услова за веће учешће деце и младих у школском спорту
3.Подршка Општине у реализацији и унапређењу предшколског и школског спорта са
нагласком развоја руралних средина као и са особама са сметњом у развоју
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4.Неговања културе спортског понашања,ферплеја, сарадње,толеранције и поштовања
различитости код деце и младих на спортским теренима и поред њих.

ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТ:
ШКОЛСКИ СПОРТ
Учешће Локалне самоуправе у партнерским пројектима који подразумевају планирању
изградње, санације и адаптације затворених и отворених спортских објеката
намењених за реализацију наставе физичког васпитања и ваннаставних активности у
оквиру школског спорта

Учешће Локалне самоуправе у опремању школа функционалним справама и
реквизитима према претходно утврђеним приоритетима

Израда анкетног истраживања о интересима и потребама деце у погледу врсте
спортских активности са којима би се хтели бавити у школама и израда програма на
основу постојећих ресурса и извештаја о интересима деце

Охрабривање школске управе и директора школа у области већег ангажмана
наставника у организацији и спровођењу секција

Подстицање додатног ангажмана стручњака и наставника за омасовљавање школског
спорта и доношење плана за остваривање принципа „Један ученик–једна секција“

Реализација већег броја секција и увођење наставног изборног предмета СПОРТ у
ниже разреде основне школе

Подстицање стручног усавршавања наставника, организација стручних
трибина и семинара на тему школског спорта, сарадња са спортским клубовима при
изради програма, успостављање система за рано препознавање талентованих
ученика, усмеравање и праћење њиховог спортског развоја, осигуравање средстава за
стручњаке који ће водити спортске секције и активности за ученике који нису
такмичарском спорту и процесу селекције, укључивање већег броја школа у пројекат
„Спорт у школе“
36

Планирање програма предшколског и школског спорта са освртом на руралне
средине, и успостављање процедура за праћење и реализацију програма на
територији Града, посебно у руралним срединама и са
особама са сметњама у развоју

Омогућавање већем броју деце у руралним срединама да се активно баве спортом у
школама кроз подстицање наставника за
реализацију спортских секција, адаптацију терена на отвореном и организацијом
такмичења и турнира

Укључивање свих релевантних чиниоца школског спорта на локалу у промоцију
неговања културе спортског понашања, фер плеја, сарадње, толеранције и поштовања
различитости код деце и младих на спортским теренима и поред њих уз медијско
праћење

Развијање школских политика које се експлицитно ба
ве спортским понашањем и фер плејом
Подстицање пуноправног учествовања ученика са сметњама у развоју/
инвалидитетом у школском спорту, у различитим улогама (такмичари, судије, техничка
лица)

СПОРТ ЗА СВЕ И СПОРТ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Бављење спортом мора бити хумано, слободно и добровољно, здраво и безбедно,
у складу са природном средином и друштвеним окружењем, фер, толерантно, етички
прихватљиво, одговорно, независно од злоупотреба и циљева који су супротни
спортском духу и доступно свим грађанима под једнаким условима без обзира на
узраст, ниво физичких способности, степен евентуалне инвалидности, пол и друго
лично својство. У члану 4. Закона о спорту истиче се да свако има право да се бави
спортом.
Редовна физичка активност је основ за очување и унапређење здравља, а Спорт
за све препознају као основно средство у реализацији тих циљева. Јавно здравствене
активности у циљу промоције здравих стилова живота и пружање могућности свим
грађанима да се баве спортским активностима, један је од приоритетних задатака
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сваке државе, те и локалне самоуправе Спорт за све као покрет цивилног друштва
пружа могућност бављења спортом читавој популацији грађана и спроводи препоруке
да се спортске активности реализују током целе године и то најмање два пута
недељно. Спорт за све је средство у стварању јаке и радно способне нације
(смањењем трошкова лечења, продужетак радног века, бољег и задовољнијег радника
и грађанина...)
Рекреативно бављење спортом, оно којим се баве статистике и оно које говори у
прилог развијености свести једног друштва или пак оно које је у складу са стандардима
и препорукама ЕУ је оно рекреативно бављење спортом које се реализује:редовно
(минимум једном недељно), по квалитетним програмима, под вођством стручних
лица,на за то адекватним спортским објектима и уз адекватну лекарску контролу.
Стање једне нације у погледу спорта се огледа у томе колико та земља брине о
сваком грађанину и стварању услова да се сви баве спортом. Прихватање здравог
животног стила који подразумева физичку активност, здрав начин исхране и
избегавање пушења, може превенирати појаву обољења или олакшати лечење. У
промоцији физичке активности значајна је координисана акција свих сектора друштва.
Спортска рекреација је усмерена на примену разноврсних спортско рекреативних
активности, које су усаглашене са
нивоом способности, здравственим стањем, полним и узрасним карактеристикама,
врстом и карактером посла на радном месту, са субјективним потребама и интересима
појединца. Суштина и циљ спортске рекреације јесте да омогући оптималне услове и
могућности савременом човеку да путем разноврсних спортско рекреативних
активности задовољи своју био-психосоциолошку потребу за кретањем и игром;
садржајније културније и креативније проводи слободно време; чува и унапређује
здравље, одржава виталност, животни и радни општи оптимизам, одржава и
унапређује своје опште-физичке,функционалне и радне способности, продужава
активни век и креативност до дубоко у старост. Недовољна физичка активност
директно утиче на смањивање физичке способности,а тиме и на смањивање радне
способности и способности за обављање свакодневних животних обавеза, али и
способности за уживање у разноврсним активностима слободног времена
Организоване спортско рекреативне активности у Општини се спроводе кроз
активности Удружења фудбалских и рукометних ветерана, Синдиката српске полиције
и Стонотениске организације Петровац. Са своје стране Спортски центар и СШ
Младост уступају грађанима термине за рекреацију у својим спортским објектима уз
минималну накнаду.
Са приватизацијом радних организација смањује се број послодаваца који дају
подршку рекреативним активностима својих радника,који и даље желе да се баве
рекреацијом, а на крају сами запослени морају да финансирају, а често и да сами за
себе сносе трошкове такмичења. Број радника који исказују жељу за рекреацијом је
остао непромењен,али због пословних обавеза често нису у могућности да и поред
добре воље учествују на радничким такмичењима. Подаци говоре да се редовним
спортским активностима, континуирано током године, бави веома мали број одрасле
популације, а узрасна структура је углавном преко 35 година. Спортом и спортском
рекреацијом се више баве мушкарци него жене. Жене у спортско рекреативним
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активностима Општине нису заступљене у довољној мери, иако су вежбовне
активности биле доступне свим категоријама женског пола. Према доступним
подацима, жене се најчешће баве пешачењем и вожњом бицикла.
Што се тиче младих од 15 до 19 година, једном недељно се бави спортом 13% од
укупно испитаних у истраживању (2013)спроведеном за потребе израде Локалног
акционог плана за младе. Млади који се не баве спортом наводе недостатак финансија
(26%) за чланарине и опрему, као основни разлог за небављење спортом. Као највећи
недостатак у локалној средини, испитаници су навели недостатак објеката за
рекреацију (затворени базени, отворено клизалиште, боље опремљени фитнес и
wеллнесс центри.), затим разноврсније квалитетне програме и специјализоване
програме намењене лицима са инвалидитетом. Као најчешћу ракреативну активност
испитаници су навели шетњу (29,8%), затим фудбала (13,5%) и трчање (12,5%), док су
сви
други садржаји далеко мање заступљени.
Према извештају радне групе, највећи проблем за реализовање свих планираних
програма активности у домену спортске рекреације везан је за финансирање
реализацију истих, услед чега се смањила доступности спортско рекреативним
садржајима.
Узимајући у обзир да је један од карактеристичних феномена човека модерног
доба смањење обима дневних активности и недостатак адекватних физичких
оптерећења које реализује у току дана (недостатак кретања) требало би обратити
посебну пажњу на промоцију и унапређење здравља које се реализују адекватним и
континуираним бављењем рекреацијом кроз 3 основна правца спортско рекреативних
активности:

1.Самоиницијативне спортско рекреативне активности

- часови рекреације по слободном избору програма од стране учесника(
јутарње вежбање, вежбање у стану, програми аеробног пешачења и трчања, вожња
бицикла, различите игре и спортско рекреативне активности који се упражњавају
самоиницијативно у кругу чланова породице, познаника, пријатеља..)

2.Усмерене или полуорганизоване спортско рекреативне активности на које грађене
упућују организације за спортску рекреацију и пружају има потребна стручно-методска
упутства и савете како, где и када да вежбају

3.Организоване спортске рекреативне акивности
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часови рекреације које програмирају, организују и непосредно стручно воде
организације и институције за спортску рекреацију ( масовни облици
рекреације). Организоване спортско-рекреативне активности несумњиво дају
највеће позитивне ефекте јер се одвијају под непосредним вођством стручњака
и уз одговарајућу медицинску и другу контролу.

Организациони облици спортске рекреације :

1) у месту становања:
-облици рада у кући
-редовни и повремени часови спортске рекреације по програму организатора.
-редовни и повремени часови спортске рекреације по слободном избору програма од
стране учесника
-спортско рекреативна такмичења
-излети туре логоровања и други краћи и дужи боравци у природи
-курсеви за обуку почетника у појединим спортским гранама и дисциплинама
-такмичења која имају за циљ проверу психофизичке кондиције
-самоиницијативни, индивидуални или групни часови рекреације (саморекреација)

2.) на радном месту

-часови рекреације у оквиру редовне паузе у току рада
-часови рекреације у оквиру посебне паузе у току рада

СПОРТ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Према подацима Светске здравствене организације (WХО), чак 10% светског
становништва чине особе са инвалидитетом, а сличан проценат је и у локалним
срединама. Спорт за све,у оквиру своје области обухвата и спорт особа са
инвалидитетом, те је и овој теми важно посветити пажњу при анализи стања.
Институције које организују спорт за особе са инвалидитетом у Србији:
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- Параолимпијски комитет Србије (ПОКС)
- Спортски савез инвалида Србије (ССИС)
-Општинске организације регистроване за спорт и рекреацију инвалида
-Спортска друштва, клубови и секције
-Особе са инвалидитетом које се самостално баве спортско-рекреативним
активностима

Спортски савез инвалида Србије (ССИС) окупља 33 организације из уже Србије и 11
организација из Војводине. Спортски савез инвалида Србије организује државна
првенства за све категорије инвалидности у следећим дисциплинама:пливање,
куглање, атлетика, спортски риболов, стони тенис, стрељаштво ваздушним и МК
оружјем, шах и голбал.
Спорт за особе са инвалидитетом је највише усмерен на такмичарски спорт, а у
мањем обиму је развијена рекреација као облик бављења спортом. Према подацима
из анализе стања спорта особе са инвалидитетом често немају у матичној
организацији информацију о томе где, коме, када и како да се обрати уколико жели да
се баве спортско рекреативном активности.
Спортски савез инвалида Србије (ССИС) окупља 33 организације из уже Србије и 11
организација из Војводине. Спортски савез инвалида Србије организује државна
првенства за све категорије инвалидности у следећим дисциплинама:пливање,
куглање, атлетика, спортски риболов, стони тенис, стрељаштво ваздушним и МК
оружјем, шах и голбал. Спорт за особе са инвалидитетом је највише усмерен на
такмичарски спорт, а у мањем обиму је развијена рекреација као облик бављења
спортом. Према подацима из анализе стања спорта особе са инвалидитетом често
немају у матичној организацији информацију о томе где, коме, када и како да се обрати
уколико жели да се баве спортско-рекреативном активности.
У Општини Петровац на Млави не постоји ни један регистрован спортски клуб за
особе са инвалидитетом нити удружење за спорт и рекреацију инвалида.
Разлог томе су недовољно развијени услови за развој спортиста са инвалидитетом, те
генерално проблеми са условима за одржавање тренинга у различитим спортским
дисциплинама као и недостатак стручног кадра у овој области спорта.

КОРАЦИ РАЗВОЈА И УНАПРЕДЈЕЊА СПОРТА ЗА СВЕ
Обезбеђивање довољног броја стручњака за спровођење бесплатних програма за све
узрасте становништва
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Унапређење броја и квалитета програма који промовишу и унапређују
Здравље

Организовање програма спорта и рекреације у области радничког спорта

Организовање једнодневних, месечних и вишемесечних програма
масовних облика рекреације за све узрасте и циљне групе
(Трим стазе,аеробик за жене, пешачење, пливање,ролери за децу, кошарка и баскет,
фудбал)

ДОСТУПНОСТ спортско рекреативних програма за све - са обезбеђеним прилазима и
посебним програмима за лица са
инвалидитетом

Адаптација,изградња,одржавање објеката за рекреацију на отвореном Обезбеђивање
приступа просторима за спортску рекреацију
Организација сусрета и такмичења градских и сеоских Месних
заједница

ОПШТИ ЦИЉ: Повећан обухват бављења спортом у свим сегментима становништва
посебно деце, младих, жена,особа са инвалидитетом и старих.

ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ:
1. Подстицање и јачање свести о важности редовне физичке активности
2. Побољшање материјално техничких услова за рекреацију у циљу доступности свим
грађанима
3. Квалитетна реализација програмских активности спорта за све у Општини Петровац
на Млави
4.Унапређење спорта за особе за инвалидитетом
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ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТ:
СПОРТ ЗА СВЕ
Подстицање ширег становништва на активно бављење спортом кроз медијску
промоцију, и популаризацију спортско рекреативних активности и здравих начина
живота
Израда извештаја о стању спортско рекреативних програма и доступности за све
Изградња, обележавање и одржавање стаза за шетњу, постојећих трим
стаза, стаза здравља, јавних вежбалишта на отвореном, постојећих стаза за бицикле и
ролере, скејт паркова, полигона за ролере и БМX
Обезбеђивање приступа просторима за сталне спортско рекреативне програме за све
узрасте
Опремање објеката за рекреативно бављење спортом спортским справама и
реквизитима
Стручно усавршавање и ангажман довољног броја стручних сарадника за реализацију
бесплатних програма спорта и рекреације
Организовање програма спорта и рекреације у области радничког с
порта (дневна, месечна, спортске олимпијаде радника)
Организовање једнодневних програма спорта који промовишу здрав начин живота као
што су Недеља покрета,Дан изазова, Дан пешачења, Трим бициклом, „Стреет
такмичења, и једнодневни сусрети градских и сеоских Месних заједница
Организовање вишемесечних програма масовних облика рекреације за све узрасте
(Трим стазе, аеробик за жене, пешачење, пливање,ролери за децу, кошарка и баскет,
фудбал итд.)
Подстицање месних заједница на веће укључивање и организовање бесплатних
такмичарских програма у спорту за све
Обезбеђивање лекарске контроле здравственог
рекреативних програма. Посебно пре почетка вежбања
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стања

учесника

спортско-

Обезбеђивање прилаза свим спортским објектима за особе са инвалидитетом
Израда приоритета за финансирање спорта особа са инвалидитетом
Стручно усавршавање људских ресурса који се баве реализацијом програма за особе
са инвалидитетом
Укључивање свих релевантних чиниоца у спорту за особе са инвалидитетом на
локалу у промоцију неговања културе спортског понашања, фер плеја, сарадње,
толеранције и поштовања различитости на спортским теренима и поред њих уз
медијско праћење

СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Основни услов за спровођење спортских активности је постојање спортских објеката,
са неопходном пратећом спортском опремом, у зависности од спортске дисциплине.
Спортски објекти могу бити затворени и отворени и у односу на намену могу се
користити за тренирање, трчање, рекреацију и сл. Они су веома важни у реализацији
спортова који захтевају посебну опремљеност као што су базени, спортске хале, или
сале за физичко васпитање.
Позивајући се на националну стратегију развоја спорта у Србији направљена је
генерална класификација спортских објеката:
Школски спортски објекти (фискултурне сале и отворени спортски терени)
Спортски центри (комплекси затворених и отворених спортских терена)
Специјални спортски објекти (покривају потребе једног спорта, нпр. фудбалски
стадион, разини отворени спортски терени,зграда веслачког клуба, итд.)
Адаптирани простори за вежбање.

Анализа стања инфраструктуре у спорту је највише заснована на објективном и
искуственом приказу постојећег стања, те на уоченим недостацима актуелне праксе у
области управљања и коришћења објеката, посебно сала за физичко васпитање.
Према постојећим подацима, у Општини Петровац на Млави постоји преко 40
спортских објеката од којих имамо 1 школску салу и неколико адаптираних школских
сала и преко 30 терена на отвореном при основним и средњим школама и месним
заједницама, свако село поседује фудбалски терен (34), 2 фудбалска стадиона у граду
ФК Слога и ФК Трговачки, 1 Градску халу спортова и тениске терене.
Јавна установа Спортски центар Петровац на Млави обавља послове
одржавања и управљања спортском халом под којом се подразумева нарочито:
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- уређење, управљање спортским објектом
несметани рад корисника овог објеката,

на начин којим се обезбеђује

- старање о опремању спортских објеката и терена као и обезбеђивање
квалитетних предуслова за функционисање свих видова спорта, а све у складу са
прописима из области спорта.
Исте обавезе има и Дирекција за омладину и спорт која управља градским
тениским теренима.
О детаљном стању спортских објеката у Општини има мало података, односно
за сада не постоји дигитална база података о постојећој инфраструктури, и у вези са
тим не постоји анализа у последњих 5 година којом се утврђује детаљно стање
спортских објеката и спортске опреме. Анализа је неопходна активност којом се може
утврдити и искоришћеност и доступност објеката.Иако је финансирање изградње нових
објеката веома отежано, поставља се питање реконструкције постојећих објеката, које
опет није могуће одредити без претходне анализе.
Објекти који су у добром стању, а спадају у област инфраструктуре у Петровцу
на Млави су следећи објекти:
- Стонотениска сала у старој основној школи
- Сала у СШ Младост
- Хала спортова „Драгутин Томашевић“
- отворени терени у СШ Младост
- Тениски терени на отвореном у градском парку

Објекти, који према према извештају надлежних институција захтевају
хитну адаптацију и реконструкцију, или финализацију радова су:

-Адаптација стадиона ФК Слога за такмичења у различитим гранама спорта, а пре
свега довођења у функцију делова стадиона за фудбалска такмичења

Објекти за чијом изградњом постоји значајна потреба:
- Мултифункционални спортски центар са пратећим садржајима
- Центар водених спортова у граду

У погледу остваривања дугорочне визије важно је поставити изградњу
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мултифункционалног спортског објекта, као приоритет и предуслов за развој спортског
туризма у Петровац на Млави јер недостатак адекватне спортске инфраструктуре
онемогућава организацију међународних такмичења у врхунском спорту.
Генерално, објекати који су под овлашћењем ЈУ Спортски центар, ЈУ Дирекција
за омладину и спорт и основних и средње школе имају опремљену, функционалну и
делимично адаптирану инфраструктуру, што је разумљиво јер имају директну
надлежност и средства за управљање и одржавање ових објеката. Међутим, на њој се
такође мора радити, али у складу са приоритетним плановима и ресурсима Локалне
самоуправе за покретање пројеката изградње и реконструкције.
Велики проблем представља издавање школских сала приватним клубовима и
другим групама, без претходно утврђених процедура и надлежности. Тиме се неретко
онемогућава наменско коришћење школских сала, а то се пре свега мисли на спортске
секције за децу и младе унутар тих школа. Важно је да се омогући да у организацији
програма, први термини после наставе буду секције или да се издавање омогући
спортовима и клубовима који су приоритетни, и који укључују већи број заинтересоване
деце за њих.
У већини локалних самоуправа, као и у Петровцу на Млави, уочава се
недостатак савремених дворана са опремом за спортску гимнастику и атлетских
борилишта, што је у директној вези са развојем базичних спортова, на пример.
Негативно је то што нема пројектних планова за изградњу оваквих објеката.

ОПШТИ ЦИЉ:
Побољшање услова за квалитетно спровођење спортских активности, које
подразумева обезбеђивање услова за квалитетно одржавање, изградњу и коришћење
спортске инфраструктуре у спортским објектима у Општини Петровац на Млави.

ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ:
1. Креирање јединствене базе података о постојећој спортској инфраструктури
на нивоу Општине Петровац на Млави.
2. Утврђивање реалног стања спортских објеката и опреме у односу на
стандарде ЕУ
3. Развој конкретних планова и критеријума за одржавање, изградњу,
управљање и коришћење спортских објеката
4. Подизање општих капацитета спортске инфраструктуре у Општини, као што је
реконструкција и обнављање, али и изградња нових, технолошки модерних спортских
објеката
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ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТ: СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

- Формирати радну групу за праћење и спровођење истраживања о стању
спортске инфраструктуре у Општини
- Дефинисање истраживачког поступка и параметара за утврђивање реалне
слике постојећег стања спортске инфраструктуре у Општини
- Прикупљање и обрада података и одређивање приоритета
- Разматрање и усвајање предлога за одржавање, изградњу, управљање и
коришћење објеката на основу анализа постојећег стања и предлога надлежних
институција и заинтересованих страна (ЈЛС, гранских савеза,Републике,…)
- Припрема програма изградње или реконструкције спортских објеката
- Израда краткорочних и дугорочних финансијских планова за изградњу и
адаптацију
- Партнерство у пројектима усмерених на ИПА фондова
Реализовати програм адаптације, реконструкције и изградње спортских објеката
- Евалуација програма изградње спортских објеката

ПОВЕЗАНОСТ СА ДРУГИМ СТРАТЕШКИМ ДОКУМЕНТИМА
Усклађеност са републичком Стратегијом развоја спорта. Програм за развој
спорта Општине Петровац на Млави ослања се на Стратегију развоја спорта у
Републици Србији за период од 2014-2018. године.
Програм развоја спорта је у потпуности у складу са важећим Законом о спорту
из 2011. године.
Усклађеност са Локалним акционим планом за младе, 2015-2020 год.
Програм за развој спорта у области Спорта за све предвиђа веће учешће младих у
спортско рекреативним активностима, а ти приоритети се поклапају са областима
слободног времена и спорта младих, као и слободно време младих у руралним
срединама у усвојеном Локалном акционом план у за младе Општине Петровац на
Млави.
Усклађеност са Стратегијом економског развоја Општине Петровац на Млави.
Стратегија локалног одрживог развоја Општине Петровац на Млави је општи
стратешки план развоја који треба да пружи смернице и подстицаје за будући развој
локалне заједнице, али и да буде користан инструмент у прилагођавању променљивом
окружењу у коме живимо. Временски оквир за имплементацију Стратегије је од 20132022. године, односно 10 година, а у том оквиру се налази и период предвиђене
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реализације конкретних мера за развој спорта који доприноси општем економском
развоју у појединим сегментима, као што је спортски туризам на пример.

МЕХАНИЗМИ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ СПОРТА ОПШТИНЕ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
У циљу што ефикасније имплементације Програма за развој спорта Општине
Петровац на Млави 2016-2018 године . биће ангажовани сви институционални
механизми. Организациону, управљачку и надзорну функцију вршиће Члан општинског
већа за спорт, омладину и туризам заједно са свим кључним актерима у
имплементацији као што су Спортски Савез општине Петровац на Млави, спортски
клубови и удружења, наставници и професори физичког васпитања и остали актери
који учествују у директној имплементацији Акционих планова. Обезбеђивање успеха
имплементације планираних мера Програма за развој спорта у великој мери зависи и
од подршке локалне самоуправе у виду планирања већих средстава из буџета за
потребе реализације приоритетних мера.
Значајан
корак
у
праћењу
имплементације
јесте
успостављање
институционалног тела или одбора за праћење и анализу реализације Програма у
свим областима спорта према јасно одређеним мерљивим социјалним, економским и
здравственим показатељима. На тај начин би се могли утврдити и пратити позитивни
ефекти који се тичу унапређења здравља код деце и младих у односу на њихово
учешће у спортским активностима или на пример финансијско–економски показатељи
добити коју остварују угоститељски објекти од спортских манифестација што би било
неопходно у планирању и даљем унапређењу стратешког планирања Општине у
области спорта. Такође, пошто је значај медија у промоцији Програма развоја за спорт
веома важан, промоција Програма и стратешких мера у спорту укључиће ширу јавност
путем електронских, али и штампаних медија, јер је подршка медија у имплементацији
планираних активности веома значајна и неопходна ради обезбеђивања подршке шире
заједнице и промоције и популаризације спорта уопште.

Акциони планови по стратешким областима
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Акциони планови по стратешким областима
Акциони план Стратегије развоја спорта Општине Петровац на Млави 2016–2018. године, на основу Визије, стратешких приоритета, принципа и вредности,
обухвата скуп циљева, мера, индикатора успешности и одговорне за реализацију у шест стратешких области:
1. Акциони план у области: Деца и омладина – школски спорт
2. Акциони план у области: Рекреација и „спорт за све”
3. Акциони план у области: Спортска инфраструктура
4. Акциони план у области: Развој и унапређење врхунског спорта
5. Акциони план у области: Спортски стручњаци и стручњаци у спорту
6. Акциони план у области: Спречавање насиља у спорту, антидопинг и спортска медицина
Рокови и динамика реализације мера и праћења индикатора успешности из ових акционих планова биће утврђени доношењем годишњих акционих планова,
чији је носилац израде Комисија за спорт, уз подршку Спортског савеза општине Петровац на Млави и консултације са Дирекцијом за омладину и спорт.

1. Акциони план у области: Деца и омладина – школски спорт
Приоритети

1. Унапредити
функционисање и
подржати програме и
пројекте школског
спорта, у циљу
унапређења и
очувања здравља
деце и младих

Циљеви
1. 1.Обезбедити плаћена
лица која ће се бавити
само питањима школског
спорта и дечјим спортом
1. 2. Организовати што
већи број квалитетних
такмичења за сву децу
1. 3. Здрава и способна
деца за бављење
спортом, проширивање
свести о значају бављења
спортом

Мере

Индикатори

 Запослити лице које ће се бавити питањима школског спорта.
 Већи број запослених стручњака – професора физичке
културе у ПУ „Галеб”.
 Укључити што већи број школа у систем такмичења школског
спорта, са што већим бројем деце која нису обухваћена
школским такмичењима, организовање међуодељенских
такмичења и учешће већег броја волонтера.
 Редовни лекарски и систематски прегледи, као и дугогодишње
праћење резултата.
 Перманентна едукација деце и родитеља.
 Подржати програме и пројекте током летњих и зимских
распуста.
 Подржати предавања и семинаре по установама.
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– већа и боља организованост
– већи број спортова и такмичења
– број и компетенције ангажованих и
плаћених лица
– број школа укључених у
такмичења

– број и квалитет: обављених
прегледа и праћења, одржаних
предавања и понуђених програма
током распуста

Одговорне стране

Локална
самоуправа,
Спортски
савез,Дирекција за
омладину и спорт,
професори
физичког
васпитања, школе,
Дом здравља,
клубови, установе
културе, за младе
и социјалне

 Планирање финансијских средстава и израда плана
недостајуће опреме и реквизита на основу анализе потреба и
стања.
 Набавка опреме која недостаје објектима и теренима
намењеним деци и омладини.

2. Побољшање
услова за рад и
стварање услова за
квалитетније
извођење наставе и
бављење спортом

2. 1. Опремање свих сала
опремом која недостаје,
као и одржавање и
реконструкција постојећих
терена

3. Одржавати
такмичења у
школама и понудити
нове садржаје

3. 1. Укључивање што
већег броја деце у првом
нивоу такмичења
(међуодељенском)

 Подржати одржавање и организацију међуодељенских
такмичења.
 Организовати нове спортске садржаје.

4. Унапређење
стручног рада

4. 1. Стална едукација
субјеката у школском
спорту

 Организовање већег броја предавања и семинара.

заштите, Општинска
управа, спортисти,
ПУ „Галеб”

– постојање плана и анализе
потреба
– количина и квалитет купљене
опреме
– број понуђених програма,
такмичења
– број укључене деце
– квалитетни програми и повећана
понуда разних активности
– број одржаних предавања и
семинара с бројем учесника
(родитељи, наставници, деца и
млади)
– компетенције предавача

2. Акциони план у области: Рекреација и „спорт за све”
Приоритети

Циљеви

1. Подстицање и
стварање услова за
унапређење
рекреације и „спорта
за све” за грађане
Петровца на Млави,
а посебно за децу,
омладину, жене,
особе с
инвалидитетом и
стара лица

1. 1. Унапредити ставове грађана
и грађанки који прихватају
важност бављења редовним
физичким активностима

1. 2. Унапредити финансирање
програмских активности у области
рекреације и „спорта за све”

Мере
 Едукација грађана Општине, а посебно деце,
омладине, жена, особа с инвалидитетом и
старих лица.
 Кампање и промоције о значају редовног
рекреативног вежбања у циљу очувања и
унапређења здравља.
 Промоције о значају превентивне контроле
здравља грађана Општине.
 Едукација грађана о начину коришћења терена
и објеката намењених рекреацији.
 Креирање конкурса у области рекреације, као и
дефинисање правилника и критеријума.
 Едукација удружења грађана и спортских
радника у циљу конкурисања за средства код
других нивоа власти или фондова.
 Подршка радничким и сеоским спортским
играма.
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Индикатори

– број едукативних програма
– број учесника
– ниво образованости едукатора
– број кампања и промотивних
активности
– оцена учесника програма

– повећан број разноврсних
пројеката за жене, стара лица и
особе с инвалидитетом
– повећана средства с других
нивоа власти

Одговорне стране
Локална самоуправа,
образовне установе,
Културни центар, Завод за
јавно здравље, Факултет
за физичку културу,
Републички завод за
спорт, Дом здравља

Локална самоуправа,
спортски савези, клубови и
удружења грађана, и
Републички завод за спорт

1. 3. Подизање свести о потреби
редовне контроле здравља за
бављење рекреацијом

1. 4. Побољшана сарадња
локалне самоуправе са школама,
организацијама, удружењима и
савезима пензионера, гранским
спортским савезима, ради
повећања обухвата и развоја
нових облика и садржаја који су
намењени женама, особама с
инвалидитетом и старијим лицима

2. Подржати
функционисање
програма и пројеката
СС за рекреацију

2. 1. Обезбедити лице које ће се
бавити рекреацијом и „спортом за
све”
2. 2. Расписивање јавног позива
за су/финансирање пројеката за
реализацију Стратегије у области
рекреације

 Систематски прегледи рекреативаца.
 Здравствено-васпитни рад и едукација
рекреативаца.
 У јавном општинском позиву за
су/финансирање пројеката и програма,
успоставити каокритеријум – обавезу
контроле здравља код рекреативаца
реакреативаца, у складу са Законом о спорту.
 Потписивање протокола о сарадњи.
 Креирање конкурса и подстицање иновативних
програма и пројеката.
 Организовање манифестација које укључују
грађане Општине, а посебно децу, омладину,
жене, особе с инвалидитетом и стара лица.
 Обезбедити средства за финансирање
за програмске и пројектне активности.
 Креирање конкурса у области „спорта за све”,
као и дефинисање правилника и критеријума.
 Едукација удружења грађана и спортских
радника у циљу конкурисања за средства код
других нивоа власти или фондова.
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– повећан број лекарских
прегледа особа које се редовно
баве рекреацијом

– значај и број потписаних уговора
и споразума
– квалитет и број програма и
пројеката којима се финансирају
потребе у области рекреације и
„спорта за све”
– број одобрених пројеката и
програма
– број манифестација и учесника

– повећан број разноврсних
пројеката
– број едукација и квалитет
– износ средстава из других
извора

Дом здравља

Локална самоправа,
спортски савези, клубови и
удружења грађана,
Републички завод за спорт,
Комисија за спорт, Спортски
савез

Локална самоправа,
спортски савези, клубови и
удружења грађана,
Републички завод за спорт
и медицину спорта

3. Акциони план у области: Спортска инфраструктура
Приоритети

Циљеви

1. Решавање
имовинскоправних
проблема
спортске
инфраструктуре

1. 1. Легализација
објеката, решавање
спорова и/или
добијање употребних
дозвола за спортске
објекте у граду и
насељеним местима,
у циљу привођења
намени

2. Санација,
реконструкција,
адаптација,
одржавање и
опремање
спортске
инфраструктуре

3. Изградња
нових
спортских
објеката и
инфраструктуре

2. 1. Обезбеђивање
инфраструктурних
услова за бављење
спортом и
рекреацијом у
насељеним местима и
градским насељима

3. 1. Израда идејних и
главних пројеката
спортске
инфраструктуре, у
циљу подизања
квалитета и
капацитета за
бављење рекреацијом
и спортом у
насељеним местима и
градским насељима
3. 2. Задовољавање
потреба грађана за
новим објектима
инфраструктуре

Мере
 Формирати тим стручњака запослених у локалној самоуправи, који ће се
бавити правним и грађевинским питањима, у циљу привођења намени
спортске инфраструктуре.
 Сачинити листу свих спортских објеката у граду и насељеним местима, с
описом њихових правних статуса, власништва, тржишне вредности,
старости, процене улагања и сличног.
 Мапирати просторe и одредити локације за изградњу спортских објеката и
усагласити са градским плановима.
 Обезбедити средства за покретање поступака у циљу решавања
имовинско-правних проблема објеката спортске инфраструктуре.
 Утврдити приоритете у оквиру санације, реконструкције, адаптације,
одржавања и опремања спортске инфраструктуре у свим насељеним
местима и градским насељима, на основу испитивања потреба и идеја за
недостајућом инфраструктуром.
 Израдити план санације, реконструкције, адаптације, одржавања и
опремања спортске инфраструктуре у свим насељеним местима и
градским насељима.
 Обезбедити средства за реализацију плана санације, реконструкције,
адаптације, одржавања и опремања спортске инфраструктуре у свим
насељеним местима и градским насељима.

 Утврдити приоритете у оквиру изградње нове спортске инфраструктуре у
свим насељеним местима и градским насељима, на основу испитивања
потреба и идеја за недостајућу инфраструктуру.
 Израдити план изградње нових објеката спортске инфраструктуре, који
ће, поред утврђених потреба МЗ-а, уврстити и изградњу по два терена на
сваких 5.000 становника.
 Обезбедити средства за израду идејних и главних пројеката спортске
инфраструктуре у насељеним местима.

 Изградња нових објеката спортске инфраструктуре на основу плана.
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Индикатори

Одговорни

– постојање и резултати рада
тима
– стручност и укљученост свих
градских одговорних страна
– постојање ажурне базе – број
легализованих објеката/ простора,
број покренутих и завршених
радова, судских спорова,
добијених дозвола

Комисија за спорт,
Дирекција за
омладину и спорт,
месне заједнице,
Службе ОУ
Петровац: за
урбанизам, опште
и скупштинске
послове, заштиту
животне средине,
привреде и
финансија,
члан Општинског
већа задужен са
спорт, Спортски
савез,
грански савези,
спортски клубови и
удружења грађана,
ЈП „Дирекција за
изградњу и
уређење
Петровац”, ЈКП
„Извор“

– постојање плана и укљученост
заинтересованих страна
– број, квалитет и стандард у
областима : санације,
реконструкције, адаптације и
одржавања објеката и терена
– квалитет и количина
набављење опреме
– опремљеност организација
– број и квалитет покренутих
иницијатива и пројеката
– самоодрживост и унапређење
услуга

– постојање плана и укљученост
заинтересованих страна у
одређивање приоритета
– број, квалитет и стандард
урађених пројеката
– број финансираних и
реализованих пројеката

4. Спортска
инфраструктура
за децу,
омладину и
особе с
инвалидитетом

5. Култура
сећања и
информисање у
спорту

4. 1. Подизање
квалитета и
капацитета за
бављење рекреацијом
и спортом спортске
инфраструктуре
намењене деци,
омладини и особама с
инвалидитетом

 Изградња фискултурних сала за школе.
 Израдити план реконструкција постојећих школских сала и дворишта
школа и вртића.
 Израда плана и утврђивање потреба за изградњу и реконструкцију дечјих
игралишта уз консултације с децом.
 Израда плана и утврђивање потреба за изградњу спортске
инфраструктуре за особе с инвалидитетом.
 Уклањање архитектонских баријера и реализација Стратегије
приступачности особа с инвалидитетом у објектима спортске
инфраструктуре.
 Улагање у рекреативну наставу деце и младих, и инфрастуктуру
спортских и рекреативних објеката ван града.

5. 1. Унапредити и
подржати
информисање о
спорту и промоцију
здравих стилова
живота, бављење
спортом и
рекреацијом

 Подржати, сачувати и унапредити постојеће садржаје и формате о спорту
у традиционалним медијима.
 Омогућити креирање и емитовање/штампање информативних садржаја о
спорту.
 Користити у већем капацитету могућности нових медија у информисању о
спорту, пре свега друштвених мрежа и интернет портала.
 Повећати доступност информација о услугама свих релевантних установа
и спортских организација на територији града, пре свега, путем интернета
– сопствених званичних интернет презентација и профила на друштвеним
мрежама и умрежавањем с другим медијима и институцијама.
 Подржавати и охрабривати редовно објављивање независне иницијативе
у области информисања о спорту, рекреацији и здрављу.

5. 2. Унапређење
сарадње с установама
културе и афирмација
спорта и културе
сећања

 Успостављање сарадње с установама и домовима културе у циљу
заједничког деловања и боље расподеле и управљања заједничким
градским ресурсима.
 Подршка културним програмима који промовишу спорт, физичку
активност и здраве стилове живота (манифестације, концерти, изложбе,
филмска и позоришна продукција, библиотеке...).
 Подршка култури сећања и промоцији спорта Општине (израда споменсоба, збирки, легата, публикација, истраживања...).
 Награђивање најбољих спортиста и спортских радника.
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– постојање плана и укљученост
заинтересованих страна у
одређивање приоритета
– број, квалитет и стандард
урађених пројеката
– број финансираних и
реализованих пројеката

– број програма и садржаја
– потписани меморандуми о
сарадњи
– број уступљених/ додељених
простора
– постојање спортског одсека у
установама културе (музеј,
библиотека...)

Министарство
омладине и
спорта,
Туристичка
организација
Петровац,
основне
и средње школе на
територији
Општине,
Канцеларија за
младе, Културно
просветни центар и
домови културе у
насељеним
местима, Завичајни
музеј, библиотеке,
локални медији и
спортски новинари

4. Акциони план у области: Развој и унапређење врхунског спорта
Приоритети

1. Задржавање
талентованих и
врхунских
спортиста у
граду

2.
Остваривање
међународних
врхунских
резултата

3. Дефинисање
клубова
носилаца
појединих
спортских
грана
4. Унапређење
сарадње са
Спортским
савезом

Циљеви
1. 1. Задржавање такмичара у
колективним спортовима у граду

1. 2. Задржавање такмичара у
индивидуалним спортовима када
дођу до сениорске репрезентације

Мере
 Обезбеђивање финансијских услова за стручни рад и
припреме селектираних група.
 Организовање исхране у специјализованом ресторану за
спортисте.
 Стипендирање талентованих спортиста.
 Формирање спортског одељења у средњој школи.
 Конкурс за награђивање врхунских спортиста.
 Подршка организацији манифестација и прослава успешних
спортских резултата (дочек спортиста).

2. 1. Стварање сениорских
репрезентативаца и повећање
учешћа на међународним
такмичењима

 Обезбеђивање средстава за квалитетне турнире и званична
такмичења.

2. 2. Примењивање савремених
научних достигнућа и
међународна стручна сарадња

 Одлазак на стручне семинаре и међународне научне
симпозијуме у области спорта.
 Организација међународних и стручних манифестација у
нашем граду.

2. 3. Мапирање и селекција
врхунских спортова у граду

 Израда годишњег плана финансирања за велика
такмичења.

3. 1. Укључивање клубова у
пирамидални систем кроз
узајамне интересе
3. 2. Праћење спортских
резултата носилаца у јуниорском
и кадетском узрасту
4. 1. Формирање заједничких
стручних комисија за израду
правилника и критеријума за
изградњу праведног и одрживог
система

Индикатори
– национални и међународни
резултати у кадетском и јуниорском
узрасту
– број спортиста стипендиста
– број ученика спортиста у спортском
одељењу

 Посредовање Општине, Спортског савеза и Гранског савеза
Општине у удруживању и сарадњи клубова.

– број одлазака на међународна
такмичења
– остварени резултати на
међународним такмичењима
– број и кредибилитет међународних
спортских симпозијума
– број позваних спортиста у
националну селекцију
– извештаји и налази тестирања
спортиста од стране референтних
завода за спорт
– однос јавног мњења према
спортским резултатима у нашем граду
и њихова репутација у националним
савезима
– тенденција удруживања и смањење
броја клубова
– спортски резултати носилаца

 Формирање експертске комисије за праћење спортских
резултата у граду, праћење резултата и извештавање.

– остварени резултати у јуниорском и
кадетском узрасту

 Израда правилника о праву на коришћење спортских
објеката.
 Унапређење правилника о бодовању спортских клубова за
финансирање.

– постојање правилника, донетих уз
консултације с актерима у спорту
– индивидуални и екипни резултати
верификовани од националних савеза
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Одговорни

Спортски савез,
клубови, грански
савези,
Министарство
спорта РС,
Олимпијски
комитет,
Комисија за
спорт, локална
самоуправа

5. Акциони план у области: Спортски стручњаци и стручњаци у спорту
Приоритети
1. Применити
најновија научна и
техничка
достигнућа у
тренажном
процесу

2.Транспарентност
и увид у стручне
квалификације
спортских
стручњака и
стручњака у спорту

3. Дефинисање
критеријума за
финансирање и
заштиту спoртских
стручњака и
стручњака у
спорту, и
признавање
њиховог
доприноса

Циљеви

Мере

Индикатори

1. 1. Унапредити стручни и
научно-истраживачки рад у спорту

 Организовање и праћење семинара, трибина, предавања за
стицање лиценци.
 Примењивање научних радова.
 Сарадња с високошколским установама и
Републичким заводом за спорт.

– статистички подаци о броју
семинара, броју учесника
– примена научних радова
– повећан број ангажованих
стручњака

2. 1. Формирање базе података и
праћење свих спортских
стручњака и стручњака у спорту, и
укључивање у тела и органе
система спорта

 Надзор у клубовима и спортским организацијама и праћење
резултата рада.
 Стална комуникација с јавношћу.
 Округли столови, разговори, дискусије, размена искустава.
 База података свих сп. стручњака и стр. у спорту.

2. 2. Да с најмлађима раде
најбољи и најквалификованији
стручњаци; здравље, безбедност
и добробит детета и спортисте
испред резултата, репутације,
школе, клуба, тренера...

 Едукација, трибине и упућивање на здраве животне навике и
значај физичког вежбања.
 Упућивање на здрав и безбедан начин бављења спортом.
 Праћење развоја младих спортиста.
 Стварање базе тестова.
 Указивање на значај игре и рекреативног бављења спортом.
 Израда и усвајање етичког кодекса за рад с децом и младима.

3. 1. Подизање капацитета и
квалитета стручног рада у
остваривању планираних
спортских резултата






Унапредити и подржати менторски рад.
Едукација и школовање тренера.
Усавршавање тренера.
Координација свих спортских потенцијала.

3. 2. Поштовање постојећих
законских регулатива статуса
тренера и дефинисање надзора и
контроле стручног рада






Одлазак у клубове и спортске организације.
Праћење тренажног процеса.
Праћење селекцијског процеса.
Израда планова и програма.

3. 3. Мотивисати тренере који су
се афирмисали у раду с млађим
категоријама

 Утврдити критеријуме за рангирање и мотивисање тренера у
годишњим акционим плановима и јавним конкурсима за
су/финансирање.
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– извештаји, постојање базе, број
дискусија, информације у медијима,
стручним часописима, порталима...
– број спортских стручњака
укључених у одлучивање у систему
мера
– праћење резултата деце,
масовност, селекција
– постизање резултата у врхунском
спорту
– број едукација и трибина
– израђен и усвојен кодекс
– број програма који промовишу
спорт и игру
– број извештаја
– напредовање селекција и
појединаца
– број врхунских резултата
– број тренера ангажованих у
репрезентативним селекцијама
– број обилазака клубова и
извештаја о утврђеним мерама
– извештавање о испуњењу циља,
проценат и квалитет реализације
планова и програма
– постојање критеријума и давања
на основу резултата појединаца и
селекција
– број тренера и њихов статус –
плате, једнократне помоћи,
признања

Одговорни

Спортски
савез,
грански
савези,
клубови,
спортске
организације,
спортска
удружења,
медији,
установе,
национални
грански
савези,
спортски
инспектори

6. Акциони план у области: Спречавање насиља у спорту, антидопинг и спортска медицина
Приоритети

Циљеви

Мере
 Усвајање етичког кодекса понашања функционера и спортских радника, чланова
спортских клубова и процедуре у случају кршења.

1. Превенција
и спречавање
негативних
појава у
спорту
(укључујући
насиље и
допинг)

1. 1. Обезбеђено
функционисање
система
примарне
превенције
насиља и
недоличног
понашања на
спортским
приредбама и
манифестацијама

1. 2. Обезбеђено
функционисање
система
секундарне
превенције

 Увођење етичког кодекса у школски спорт и спортске активности у образовноваспитном систему и процедуре у случају кршења.
 Информисање и едукација о спречавању насиља и недоличног понашања на
спортским приредбама, етичког кодекса и правила понашања на спортским
манифестацијама.
 Успостављање политике подршке истинским навијачима, успостављање награде
и проглашења клубова/школских селекција без инцидентног понашања.
 Подстицање навијања за школске и градске селекције, развијање привржености
заједници, препознавање одељења, школе, клуба којем се припада (кампање).
 Промоција превентивне и едукативне улоге играча и клубова у образовним
установама; обиласци школа.
 Подршка манифестацијама по принципу „важно је учествовати”.
 Едукација, информисање и сензибилизација наставника физичког васпитања за
рад с ученицима на промовисању културе ненасиља и укључивања свих ученика у
физичку активност уопште, у циљу враћања ауторитета наставника.
 Укључивање родитеља ученика који се баве спортом у активности у вези с
промоцијом културе ненасиља, „позитивног навијања”, организацију и реализацију
такмичења, турнира и смотри, кроз едукације организоване путем Савета
родитеља и у спортским клубовима.
 Локална самоуправа обуставља финансирање клубова уколико у њима има
случајева насиља, на основу покренутих казнених поступака и изречених мера;
убацити клаузулу у уговор.
 Обавезивање буџетских корисника на организовање и/или активно учествовање у
едукацијама у вези са спречавањем насиља и допингом, активно праћење и
пружање информација о овим темама (овај критеријум као предуслов за учешће
на конкурсима.
 Кампања афирмације позитивног клупског навијања, организовање фер-плеј и
других навијачких кампања, едукације навијача и навијачких група.
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Индикатори
– усвојен и потписан кодекс од
стране наведених и Спортског
савеза
– усвојен и потписан кодекс од
стране школа и Спортског савеза
– број програма и пројеката
– број додељених признања и
награда
– број укључене деце
– број додељених признања
– број посета школама и
посећеност
– број организованих
манифестација
– број укључених наставника
физичког васпитања; обука се
налази у каталогу Просветног
савета
– број организованих едукација
– број организованих радионица
– број и заинтересованост
укључених родитеља
– број раскинутих уговора
– учешће и организација
едукативних садржаја
– усвојен критеријум у јавном
позиву
– број организованих едукација
– број полазника

Одговорни

Локална
самоуправа,
Спортски
савез,
ђачки
парламенти,
навијачке
групе, клубови
и удружења

Дом здравља
Петровац,
Актив
директора
основних и
средњих школа
Општине
Инспектори за
спорт

1. 3. Обезбеђена
медијска
подршка у
креирању и
спровођењу
политике
ненасиља у
спорту
1. 4. Подизање
свести
појединаца и
заједнице о
утицају допинга
на здравље

2. Спортска
медицина –
здравље и
физичка
активност као
нераскидива
веза

2.1. Подизање
квалитета и
разноврсности
рада Одсека за
медицину спорта
Дома здравља, уз
повезивање са
школама,
клубовима и
другим
субјектима који
организују
физичке
активности

 Израда споразума с локалним медијима, у складу с Кодексом УСНС-а, о примени
и афирмисању мера из стратегија о спорту и спречавању насиља у спорту
(локалне и националне).
 Укључивање познатих спортиста у медијско промовисање позитивних
вредности.
 Организовање спортских новинарских секција у школама, едукација деце и
младих о спортском извештавању и навијању, као вид својеврсне вршњачке
едукације.
 Организовање едукација и промоција на различитим нивоима о допингу, уз
учешће струка АДАС-а.
 Организовање едукација о здравој исхрани и суплементацији на различитим
нивоима.
 Промовисање физичке активности и спорта као првог фактора превенције
хроничних незаразних болести уз афирмацију спортских секција у школама.
 Израда програма и пројеката који уводе „активни велики одмор” у школе и
промовишу „школску торбу као фактор ризика”, у циљу едукације учитеља,
наставника и родитеља о деформитетима и променама постуралног статуса деце
услед ношења превеликог терета на леђима.
 Кампање и програми о обавезном адекватном и доследном спровођењу наставе
физичког васпитања у нижим разредима основне школе (1–4. разреда).
 Укључивање у систем спортских прегледа већег обухвата учесника у физичким
активностима (предшколци, школска деца, рекреативци, спортисти)
 Омогућавање организовања спортских систематских прегледа на локацији
клуба/удружења у којима вежбају особе с инвалидитетом.
 Унапређени информациони системи у спорту кроз формирање, ажурирање и
размену података значајних за спорт.
 Израда програма и пројеката за наменско опремање Одсека за спортску
медицину у складу с текућим потребама и научним новинама (стављање у
функцију, обнова и набавка опреме за тестирања, дијагностику и терапију).
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– потписан споразум између
медија, Спортског савеза и локалне
самоуправе
– број укључених спортиста
– број промоција
– број секција
– број укључене деце

Спортски
новинари

– број организованих едукација
– број промотивних програма
– квалитет промоција и едукација
– разноврсност циљних група:
учесник у физичкој активности,
тренер, родитељ, клуб, теретане,
фитнес центри

– број промоција, кампања и
едукација
– број деце, родитеља и
просветних радника

– број клубова који су се одазвали
– број прегледаних
– број клубова који су се одазвали
– број прегледаних појединаца
– број написаних и реализованих
пројеката

Дом здравља
Петровац,

