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I. Увод
Акциони план развоја спорта у Панчеву за период 2016–2018. године креиран је на основу усвојеног Програма развоја спорта у
Панчеву за период 2016–2018. године од стране Скупштине Града Панчева, и у складу је са Законом о спорту Републике Србије,
Стратегијом развоја спорта у Републици Србији за период 2014–2018. године (СРС РС) и препорукама Министарства омладине и
спорта Републике Србије за израду плана.
Акциони план се односи на трогодишњи период и развијен је кроз шест стратешких области:
1. Деца и омладина – школски спорт
2. Рекреација и „спорт за све”
3. Спортска инфраструктура
4. Развој и унапређење врхунског спорта
5. Спортски стручњаци и стручњаци у спорту
6. Спречавање насиља у спорту, антидопинг и спортска медицина
Акциони план у свакој стратешкој области обухвата скуп приоритета, циљева, мера, трогодишњу динамику реализације,
одговорне за реализацију, индикаторе успешности и изворе верификације, који су предложени на основу претходно спроведеног
истраживања, али и јавног и укључујућег процеса доношења стратешког документа развоја спорта Панчева.
Радна група за израду Акционог плана развоја спорта у Панчеву за период 2016–2018. године формирана је Решењем
градоначелника Панчева бр. II-06-020-2/2016-79 oд 8. фебруара 2016. године, и предложила је Градском већу Панчева на
усвајање Акциони план, утемељен на заједничкој визији, стратешким приоритетима, принципима и вредностима, донетим у
сарадњи свих субјеката, заинтересованих и одговорних страна панчевачког спорта и рекреације.

1. Визија
Обезбедити услове да Панчево у 2018. години буде град у којем је спорт водећи чинилац развоја и покретачка снага, кроз допринос
друштвене укључености, превазилажење нетолеранције, ширење етичких норми и фер-плеја, који обезбеђује физичку, менталну и
социјалну добробит свих грађана и грађанки Панчева и једнаке могућности да остваре право да се баве спортом и рекреацијом.
Панчево у 2018. години видимо као:

град у ком су спорт и рекреација доступни свакоме;

град с развијеном спортском инфраструктуром и стручним спортским кадром;

град у коме се негују спортски таленти и врхунска спортска достигнућа;

град с уређеним нормама, који подржава све спортске субјекте.

2. Принципи и вредности
Према Европском кодексу спортске етике и Европској спортској повељи Савета Европе, спорт у основи мора бити:

доступан свима под једнаким условима;

хуман, слободан и добровољан;

здрав и сигуран (безбедан);

фер-плеј, толерантан, етички прихватљив и усмерен ка пуном остваривању личности;

у складу с природном средином и друштвеним окружењем;

независан од злоупотреба у политичке, комерцијалне и финансијске сврхе, односно циљева који су супротни спортском духу.
Спортски дух је суштинска вредност спорта и карактеришу га: етика, фер-плеј и поштење; здравље; изузетна достигнућа, карактер
и образовање; радост и забава; тимски рад; посвећеност; поштовање правила и закона, поштовање себе и других учесника;
храброст, заједница и солидарност.
Поред наведених вредности спортске етике, неопходно је поштовати и следеће принципе:

Поштовање људских права

Равноправност

Одговорност

Доступност

Интеркултурализам

Целоживотно учење

Заснованост
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3. Стратешке области и приоритети
Стратешке области

Приоритети
1. Унапредити функционисање и подржати програме и пројекте школског спорта, у циљу
унапређења и очувања здравља деце и младих
Деца и омладина –
2. Побољшати и створити услове за квалитетније извођење наставе и бављење спортом
школски спорт
3. Одржавати такмичења у школама и понудити нове садржаје
4. Унапредити стручни рад
5. Подстицати и стварати услове за унапређење спортске рекреације и „спорта за све” за
Рекреација и
грађанке и грађане Панчева, а посебно за децу, омладину, жене, особе с инвалидитетом и стара
„спорт за све”
лица
6. Подржати функционисање програма и пројеката Савеза за рекреацију
7. Решавати имовинско-правне проблеме спортске инфраструктуре
8. Санација, реконструкција, адаптација, одржавање и опремање постојеће спортске
инфраструктуре
Спортска инфраструктура
9. Изградња нових спортских објеката и инфраструктуре
10. Спортска инфраструктура за децу, омладину и особе с инвалидитетом
11. Култура сећања и информисање у спорту
12. Задржавање талентованих и врхунских спортиста у граду
Развој и унапређење
13. Остваривање међународних врхунских резултата
врхунског спорта
14. Дефинисање клубова носилаца појединих спортских грана
15. Унапређење сарадње са Спортским савезом
16. Применити најновија научна и техничка достигнућа у тренажном процесу
17. Транспарентност и увид у стручне квалификације спортских стручњака и стручњака у спорту
Спортски стручњаци и
18. Дефинисање критеријума за финансирање и заштиту спoртских стручњака и стручњака у
стручњаци у спорту
спорту, и за признавање њиховог доприноса
19. Превенција и спречавање негативних појава у спорту (укључујући насиље и допинг)
Спречавање насиља у

спорту, антидопинг и
спортска медицина

20. Спортска медицина – здравље и физичка активност као нераскидива веза
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II. Акциони план развоја спорта у Панчеву за период 2016–2018. године

1. Деца и омладина – школски спорт

1. 1. Обезбедити
плаћена лица која ће
се бавити само
питањима школског
спорта и дечјим
спортом
1. Унапредити
функционисање и подржати
програме и
пројекте
школског
спорта, у циљу
унапређења и
очувања
здравља деце
и младих

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

 Запослити лице које ће се бавити
питањима школског спорта.

7.1.1.
7.1.1.1.
7.1.1.2.
7.1.1.3.
7.1.1.4.
7.1.1.5.
7.1.1.6.
7.1.1.7.
7.2.1.
7.2.1.1.
7.2.1.5.
8.8.1.

 Већи број запослених стручњака –
професора физичке културе у ПУ „Дечја
радост”.
 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.

Одговорне стране

Извори верификације

Савез за школски спорт,
локална самоуправа

Уговор о раду,
систематизација и опис
посла, решење / одлука

x

ПУ „Дечја радост”,
локална самоуправа

Уговор о раду,
систематизација и опис
посла, решење / одлука

Професори физичког
васпитања, школе, Савез
за школски спорт

Извештаји с такмичења
Савеза за школски спорт
и школа

Клубови, родитељи,
Савез за школски спорт,
локална самуоправа
Родитељи, проф.
физичког васпитања,
школе, Дом здравља
Професори физичког
васпитања, школе,
клубови

Извештаји с такмичења
Савеза за школски спорт
и школа
Извештаји / евиденција о
извршеним прегледима
Дома здравља

2018.

Мере

2017.

Циљеви

Рокови
2016.

Приоритети

Општи и
посебни
циљеви СРС РС

x

x

x

x

 Бесплатни спортски садржаји за децу ван
вртићких и школских активности.

х

х

х

 Редовни лекарски и систематски прегледи,
као и дугогодишње праћење резултата.

х

х

х

 Перманентна едукација деце и родитеља.

х

х

х

 Подржавање програма и пројеката током
летњих и зимских распуста.

х

х

х

Школе, клубови, локална
самоуправа

 Подржавање предавања и семинара по
установама.

х

х

х

Школе, клубови, локална
самоуправа

Извештаји са састанака
и семинара организатора
Извештаји с одржаних
програма и пројеката
организатора
Извештаји са семинара
организатора

Индикатори

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

3. Одржавати
такмичења у
школама и
понудити
нове
садржаје

4.
Унапређење
стручног
рада

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

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

4. 1. Стална едукација
субјеката у школском
спорту

7.4.1.
7.4.1.1.
7.4.1.2.

 Планирање финансијских средстава и
израда плана недостајуће опреме и
реквизита на основу анализе потреба и
стања.

х

 Набавка опреме која недостаје
објектима и теренима намењеним деци
и омладини.

7.1.1.
7.1.1.1.
7.1.1.2.
7.1.1.3.

7.1.1.
7.1.1.4.

 Подржати одржавање и организацију
међуодељенских такмичења.

х

 Организовати нове спортске садржаје.

 Организовање већег броја предавања
и семинара.

х

х

х

Професори физичког
васпитања, школе, ГУ
Панчево, Актив
директора школа

Урађени планови
набавке по школама и
План ГУ Панчево,
издвојена финансијска
средства у буџету

х

х

ГУ Панчево, удружења
грађана, АПВ, МОС

Издвојена финансијска
средства у буџету

х

х

Професори физичког
васпитања, школе

Извештаји с такмичења
школа и Савеза за
школски спорт

х

х

Професори физичког
васпитања, школе,
клубови, УГ

Извештаји с такмичења
школа и Савеза за
школски спорт

Спортски савези,
школе, ГУ Панчево

Извештаји са семинара и
предавања Савеза за
школски спорт

х

х

– 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
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2. Рекреација и „спорт за све”

1. Подстицање
и стварање
услова за
унапређење
рекреације и
„спорта за све”
за грађане
Панчева, 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

7.2.1.
7.2.1.1.
7.2.1.5.
7.2.1.6.
8.1.1.
8.1.1.10.
8.2.1.
8.2.1.1.

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

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

7.2.1.
7.2.1.2.
7.2.1.3.
7.2.1.4.

 Едукација грађана Панчева, 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 Панчева.
 Едукација грађана о начину
коришћења терена и објеката
намењених рекреацији.

2018.

Мере

2017.

Циљеви

Рокови
2016.

Приоритети

Општи и
посебни циљеви
СРС РС

x

x

x

Извори верификације

Спортски савез Панчево,
удружења грађана

Извештаји с одржаних
едукација организатора
пројеката
Извештаји о одржаним
кампањама и
промоцијама

х

х

х

Спортски савез Панчево,
спортска удружења која се
баве рекреацијом и „спортом
за све”

х

х

х

Завод за јавно здравље

Број одржаних
предавања и промоција

х

х

х

ЈКП „Младост” Панчево

Извештаји, постављене
табле

 Едукација спортских радника о
спорту као начину терапије.

х

х

х

Спортски савез Панчево

Извештаји с едукација

 Имплементација програма
„Календар здравља”.

х

Завод за јавно здравље,
Спортски савез Панчево

Доношење документа о
имплементацији
„Календара здравља”'

Спортски савез, Град
Панчево

Усвајање Правилника и
критеријума

Град Панчево, Спортски
савез Панчево

Извештаји с едукација

Удружења која се баве
радничким и сеоским
спортским играма, месне
заједнице

Број одобрених
пројеката који
подржавају радничке и
сеоске спортске игре

 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.

х

х

 Подршка радничким и сеоским
спортским играма.

7.2.1.
7.2.1.1.
7.2.1.5.
7.2.1.6.

Одговорне стране

х

х

х

 Систематски прегледи
рекреативаца.

х

х

х

Дом здравља Панчево

Извештаји / евиденција
Дома здравља и ЗЗЈЗ-а

 Здравствено-васпитни рад и
едукација рекреативаца.

х

х

х

Дом здравља Панчево,
Завод за јавно здравље
Панчево, удружења грађана

Извештаји / евиденција
Дома здравља, ЗЗЈЗ-а и
УГ-а

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
– критеријуми конкурса чији
је фокус укључивање жена,
особа с инвалидитетом,
деце, младих и старих

– повећан број лекарских
прегледа особа које се
редовно баве рекреацијом
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8.1.1.
8.1.1.10.

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
Савеза 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

7.2.1.
7.2.1.1.
7.2.1.5.
7.2.1.6.
8.1.1.
8.1.1.10.

 У јавном градском позиву за

су/финансирање пројеката и
програма, успоставити као
критеријум – обавезу контроле
здравља код реакреативаца, у
складу са Законом о спорту.
 Потписивање протокола о
сарадњи.

8.1.1.
8.1.1.1.
8.1.1.3.
8.1.1.4.
8.1.1.5.
8.1.1.10.
8.2.1.
8.2.1.1.

х

х

х

 Креирање конкурса и

подстицање иновативних
програма и пројеката.

х

Град Панчево и друге

Град Панчево, Спортски
савез, удружења грађана

х

 Организовање манифестација

које укључују грађане Панчева, а
посебно децу, омладину, жене,
особе с инвалидитетом и стара
лица.

7.2.1.
7.2.1.2.
7.2.1.3.
7.2.1.4.

Град Панчево

х

х

х

Удружења грађана која се
баве рекреацијом
грађана, Град Панчево

 Обезбедити средства за

финансирање плате и
материјалних трошкова Савеза
за рекреацију, као и 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.

Град Панчево

х

х

х

х

х

Савез за рекреацију, Град
Панчево

х

Спортски савез, Савез за
рекреацију и „спорт за
све”

Доношење документа
о усвајању
критеријума, јавни
конкурс
Број потписаних
протокола
Усвајање документа с
креираним конкурсом
у вези с иновативним
програмима и
пројектима, јавни
конкурс

Извештаји с одржаних
манифестација

– 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

Решење о
регистрацији и о
одобреним
средствима
Усвојен Правилник у
области „спорта за
све”
Број одржаних
едукација

– повећан број
разноврсних пројеката
– број едукација и
квалитет
– износ средстава из
других извора
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3. Спортска инфраструктура

1. Решавање
имовинскоправних
проблема
спортске
инфраструктуре

2. Санација,
реконструкција,
адаптација,
одржавање и
опремање
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. 1.
Обезбеђивање
инфраструктурних услова за
бављење
спортом и
рекреацијом у
насељеним
местима и
градским
насељима

7.4.
7.4.1.1.
7.4.1.2.
8.6.1.
8.6.1.1.

 Формирати тим стручњака (Тим за спортску
инфраструктуру) запослених у локалној
самоуправи, који ће се бавити правним и
грађевинским питањима, и спортских
стручњака и стручњака у спорту, 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.

7.4.1.
7.4.1.1.
7.4.1.2.
7.2.1.
7.2.1.2.
7.2.1.3.
7.2.1.5.
7.2.1.6.
8.6.1.
8.6.1.1.

 Обезбедити средства за реализацију плана
санације, реконструкције, адаптације,
одржавања и опремања спортске
инфраструктуре у свим насељеним местима и
градским насељима.

Одговорне стране

Извори
верификације

х

ГУ Панчево

Решење о
формирању тима,
записници са
састанака тима

х

ГУ Панчево, Тим за спортску
инфраструктуру, месне
заједнице, Спортски савез,
ЈКП „Младост”

Усвојена листа,
записник са састанка
Тима и препоруке

х

х

ГУ Панчево, Тим за спортску
инфраструктуру, месне
заједнице, Спортски савез,
ЈКП „Младост”

Усвојена листа,
записник са састанка
Тима и препоруке

х

ГУ Панчево

Градски буџет

х

х

ГУ Панчево, Тим за спортску
инфраструктуру, месне
заједнице, Спортски савез,
ЈКП „Младост”

Усвојена листа,
записник са састанка
Тима и препоруке

х

х

Тим за спортску
инфраструктуру

План и препоруке
Тима

х

х

ГУ Панчево, АПВ, МОС

Буџет и одобрени
пројекти

 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.

2018.

Мере

2017.

Циљеви

Рокови
2016.

Приоритети

Општи и
посебни
циљеви СРС РС

х

Индикатори

– 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

– 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
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3. Изградња
нових спортских
објеката и
инфраструктуре

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

7.4.1.
7.4.1.1.
7.4.1.2.
7.2.1.
7.2.1.2.
7.2.1.3.
7.2.1.5.
7.2.1.6.
8.6.1.
8.6.1.1.

 Утврдити приоритете у оквиру изградње нове
спортске инфраструктуре у свим насељеним
местима и градским насељима, на основу
испитивања потреба и идеја за недостајућу
инфраструктуру.

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

7.2.1.
7.2.1.2.
7.2.1.3.
7.2.1.5.
7.2.1.6.
7.1.1.
7.1.1.1.

Усвојен план

х

ГУ Панчево, АПВ

Буџетске линије и
одлуке о буџету

х

ЈП „Дирекција за изградњу и
уређење Панчева”

Одобрена средства,
употребне дозволе,
идејни и главни
пројекти

х

х

 Обезбедити средства за израду идејних и
главних пројеката спортске инфраструктуре у
насељеним местима.

х

х

 Изградња нових објеката спортске
инфраструктуре на основу плана.

7.4.1.
7.4.1.1.
7.4.1.2.

ГУ Панчево, Тим за спортску
инфраструктуру, месне
заједнице, Спортски савез,
ЈКП „Младост”

 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.

 Изградња фискултурних сала за школе „М.
Мандић”, „Д. Парлић” и „Ј. Бандур”, као и за
основне школе у Иванову и Глогоњу.

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

х

ГУ Панчево, Тим за спортску
инфраструктуру, месне
заједнице, Спортски савез,
ЈКП „Младост”

х

х

 Израдити план реконструкција постојећих
школских сала и дворишта школа и вртића.

х

х

х

 Израда плана и утврђивање потреба за
изградњу спортске инфраструктуре за особе с
инвалидитетом.

х

 Улагање у рекреативну наставу деце и младих,
и инфрастуктуру спортских и рекреативних
објеката ван града.
 Прилагођавање дечјих игралишта справама
које су доступне деци с инвалидитетом.

ГУ Панчево, Тим за спортску
инфраструктуру, месне
заједнице, Спортски савез,
ЈКП „Младост”, ЈКП
„Зеленило”, Актив директора
школа, ПУ „Дечја радост”
ГУ Панчево, Тим за спортску
инфраструктуру, удружења

х

 Израда плана и утврђивање потреба за
изградњу и реконструкцију дечјих игралишта уз
консултације с децом.

 Уклањање архитектонских баријера и
реализација Стратегије приступачности
особамa с инвалидитетом објеката спортске
инфраструктуре.

х

ГУ Панчево, школе,
инострани фондови

ЈП „Дирекција за изградњу и
уређење Панчева”
х

х

х

х

х

х

х

х

х

ГУ Панчево, ЈП „Дирекција за
изградњу и уређење
Панчева”
ГУ Панчево, ЈКП „Зеленило”,
удружења грађана

Усвојена листа,
записник са састанка
Тима и препоруке

Одобрена средства,
употребне дозволе,
идејни и главни
пројекти,
усвојен план
Усвојен план

Усвојен план
Извештај о
реализацији
Стратегије
приступачности,
уклоњене баријере
Буџет Града

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

– постојање плана и
укљученост
заинтересованих
страна у одређивање
приоритета
– број, квалитет и
стандард урађених
пројеката
– број финансираних и
реализованих
пројеката
– број корисника
панчевачких
одмаралишта и
задовољство услугама

Игралишта и справе
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 Подржати, сачувати и унапредити постојеће
садржаје и формате о спорту у
традиционалним медијима.

5. Култура
сећања и
информисање
у спорту

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

 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.

7.4.
7.4.1.1.
7.4.1.2.
8.7.1.
8.7.1.1.
8.7.1.2.
8.7.1.3.

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

8.6.1.
8.6.1.1.

 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.
 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
Панчева (израда спомен-соба, збирки, легата,
публикација, истраживања...).
 Награђивање најбољих спортиста и спортских
радника.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

ГУ Панчево, Спортски савез,
удружења грађана, медији
ГУ Панчево, Спортски савез,
удружења грађана, медији
ГУ Панчево, Спортски савез,
удружења грађана, медији
ГУ Панчево, Спортски савез,
удружења грађана, медији

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

ГУ Панчево, Спортски савез,
удружења грађана, медији
Установе културе, удружења,
МЗ

Прес клипинг, архива
медија, прилози /
емисије / медијски
формати
Прес клипинг, архива
медија, прилози /
емисије / медијски
формати
Прес клипинг, архива
медија, прилози /
емисије / медијски
формати
Прес клипинг, архива
медија, прилози /
емисије / медијски
формати

Прес клипинг, архива
медија, прилози /
емисије / медијски
формати
Уговори / споразуми и
јавни позиви за
коришђење простора

Установе културе, удружења,
МЗ

Извештаји с пројеката,
jавни конкурси

Установе културе, удружења,
МЗ

Извештаји с пројеката,
jавни конкурси

ГУ Панчево, Спортски савез

Буџет Града,
додељене награде

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

1.
Задржавање
талентованих
и врхунских
спортиста у
граду

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

2. 1. Стварање сениорских
репрезентативаца и
повећање учешћа на
међународним такмичењима
2.
Остваривање
међународних врхунских
резултата

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

2. 3. Мапирање и селекција
врхунских спортова у граду

7.3.1.
7.3.1.1.
7.3.1.2.
7.3.1.3.
7.3.1.4.
7.2.1.
7.2.1.5.

 Обезбеђивање финансијских
услова за стручни рад и
припреме селектираних група.
 Организовање исхране у
специјализованом ресторану за
спортисте.
 Стипендирање талентованих
спортиста.

8.2.1.
8.2.1.1.
8.2.1.2.
8.2.1.4.
7.2.1.
7.2.1.5.

x

x

x

x

 Формирање спортског одељења
у средњој школи.
 Конкурс за награђивање
врхунских спортиста.
 Подршка организацији
манифестација и прослава
успешних спортских резултата
(дочек спортиста).

7.3.1.
7.3.1.1.
7.3.1.2.
7.3.1.3.
7.3.1.4.

2018.

1. 1. Задржавање такмичара у
колективним спортовима у
граду

Мере

2017.

Циљеви

Рокови
2016.

Приоритети

Општи и
посебни
циљеви СРС РС

x

ЈКП „Младост”

Oдлука

x

ГУ Панчево, Тим,
матични грански савез

x

ГУ Панчево, Тим

Фонд, решења и
уговори
Одлука
Министарства
просвете
Одлука о буџету,
јавни конкурс

x

x

x

x

х

 Одлазак на стручне семинаре и
међународне научне
симпозијуме у области спорта.

х

 Организација међународних и
стручних
манифестација у нашем граду.

 Израда годишњег плана
финансирања за велика
такмичења.

Буџетска линија,
одлуке, уговори

x

х

х

Извори
верификације

ГУ Панчево, грански
савези

x

 Обезбеђивање средстава за
квалитетне турнире и званична
такмичења.

Одговорне стране

ГУ Панчево, клубови,
удружења грађана
ГУ Панчево, Спортски
савез, клубови, установе
културе, савези, клубови и
УГ

Индикатори

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

Извештаји с
манифестација

х

ГУ Панчево, Спортски
савез, клубови

Буџет, одобрена
средства

х

х

ГУ Панчево, клубови,
матични грански савези

Извештаји

х

х

ГУ Панчево, Спортски
савез Панчево, грански
савези, клубови

Извештаји

х

х

Град Панчево, Спортски
савез Панчево, клубови,
грански савези

Буџет за спорт,
план
финансирања

– 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
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3.
Дефинисање
клубова
носилаца
појединих
спортских
грана

3. 1. Укључивање клубова у
пирамидални систем кроз
узајамне интересе

7.3.1.
7.3.1.1.
7.3.1.2.
7.3.1.3.
7.3.1.4.

3. 2. Праћење спортских

8.2.1.
8.2.1.1.
8.2.1.2.
8.2.1.4.

резултата носилаца у
јуниорском и кадетском
узрасту

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

х

х

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

х

х

Град Панчево, Тим,
Спортски савез Панчево,
грански савези,
клубови

Одлука о
носиоцима
спортских грана

– тенденција удруживања и
смањење броја клубова
– спортски резултати
носилаца

х

ГУ Панчево, Тим,
Спортски савез

Извештаји и
евиденције

– остварени резултати у
јуниорском и кадетском
узрасту

Правилник о
коришћењу
спортских
објеката

Решење / одлука

8.1.1.
8.1.1.7.

4.
Унапређење
сарадње са
Спортским
савезом

4. 1. Формирање заједничких
стручних комисија за израду
правилника и критеријума за
изградњу праведног и
одрживог система

8.1.1.
8.1.1.6.
7.2.1.5.
7.2.1.5.

 Израда правилника о праву на
коришћење спортских објеката.

x

х

х

ГУ Панчево,
Спортски савез,
ЈКП „Младост”, МЗ

 Унапређење критеријума о
бодовању спортских клубова за
финансирање.

х

х

х

ГУ Панчево,
Спортски савез, клубови,
ЈКП „Младост”

– постојање правилника,
донетих уз консултације с
актерима у спорту
– индивидуални и екипни
резултати верификовани од
националних савеза
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5. Спортски стручњаци и стручњаци у спорту

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

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

7.3.1.
7.3.1.1.

8.2.1.
8.2.1.1.
8.2.1.2.
8.2.1.4.
7.3.1.
7.3.1.1.

7.1.1.
7.1.1.4.
7.1.1.5.

Одговорне стране

Извори верификације

2018.

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

1. 1. Унапредити
стручни и
научноистраживачки
рад у спорту

8.2.1.
8.2.1.1.
8.2.1.2.
8.2.1.4.

Мере

2017.

1. Применити
најновија
научна и
техничка
достигнућа у
тренажном
процесу

Циљеви

Рокови
2016.

Приоритети

Општи и
посебни
циљеви СРС РС

 Организовање и праћење
семинара, трибина, предавања за
стицање лиценци.

x

x

x

Завод за спорт и медицину
спорта, ГУ Панчево, Спортски
савез, грански савези

 Примењивање научних радова.

x

x

x

Клубови, грански савези

 Сарадња с високошколским
установама, Покрајинским и
Републичким заводом за спорт.

x

x

ГУ Панчево, Спортски савез,
грански савези, клубови

 Едукација и стимулација
инклузивних програма у спорту.

x

x

ГУ Панчево, Спортски савез,
грански савези, клубови, високе и
струковне школе спорта

Извештаји с програма,
јавни конкурс

ГУ Панчево, спортски инспектори

Извештаји, анализе

ГУ Панчево, Спортски савез,
медији
ГУ Панчево, Спортски савез,
медији, клубови
ГУ Панчево, Спортски савез,
клубови
Клубови, школе, ПУ „Дечја
радост”, Завод за јавно здравље

Прес клипинг, медијски
прилози
Извештаји с догађаја,
медијски прилози
База података

 Надзор у клубовима и спортским
организацијама и праћење
резултата рада.

x

x

x

 Стална комуникација с јавношћу.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 Округли столови, разговори,
дискусије, размена искустава.
 База података свих сп. стручњака
и стручњака у спорту.
 Едукација, трибине и упућивање на
здраве животне навике и значај
физичког вежбања.
 Упућивање на здрав и безбедан
начин бављења спортом.
 Праћење развоја младих
спортиста.
 Указивање на значај игре и
рекреативног бављења спортом.
 Израда и усвајање етичког кодекса
за рад с децом и младима.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Завод за спорт, Завод за јавно
здравље, Дом здравља, школе,
ГУ Панчево
Клуб, Спортски савез, гр. савези,
одсек
Школе, удружења, удр. педагога,
клубови
ГУ Панчево, Спортски савез,
клубови, МОС, ПССО

Извештаји организатора
едукација
Извештаји о примењеним
радовима
Извештаји и резултати
сарадње, протоколи /
споразуми / уговори

Извештаји о одржаним
едукацијама и
промоцијама, конкурс
Извештаји о одржаним
едукацијама и
промоцијама, конкурс
Извештаји о раду, планови
и програми клубова
Извештаји с догађаја, јавни
конкурси
Постојање документа

Индикатори

– статистички подаци о
броју семинара, броју
учесника
– примена научних
радова
– повећан број
ангажованих стручњака
– Број инклузивних
програма у спорту

– 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
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3.
Дефинисање
критеријума
за
финансирањ
е и заштиту
спoртских
стручњака и
стручњака у
спорту, и
признавање
њиховог
доприноса

3. 1. Подизање
капацитета и
квалитета стручног
рада у
остваривању
планираних
спортских
резултата
3. 2. Поштовање
постојећих
законских
регулатива статуса
тренера и
дефинисање
надзора и контроле
стручног рада
3. 3. Мотивисати
тренере који су се
афирмисали у раду
с млађим
категоријама

8.2.1.
8.2.1.1.
8.2.1.2.
8.2.1.4.
7.3.1.
7.3.1.1.

 Унапредити и подржати менторски рад.

x

x

x

 Едукација, усавршавање и школовање
тренера.

x

x

x

 Координација свих спортских потенцијала.

x

x

x

 Одлазак у клубове и спортске
организације.

x

x

x

 Праћење тренажног и селекцијског
процеса.

x

x

x

 Израда планова и програма.

x

x

x

 Утврдити критеријуме за рангирање и
мотивисање тренера у годишњим
акционим плановима и јавним конкурсима
за су/финансирање.

x

x

x

ГУ Панчево, Спортски
савез, клубови,
удружења, грански
савези
Клубови, гр. савези,
Спортски савез, ГУ
Панчево
ГУ Панчево, Тим, Савет,
СС, комисија
Спортски инспектори, ГУ
Панчево
Спортски стручњаци и
стручњаци у спорту, ГУ
Панчево
Спортски инспектори,
клубови, тренери, сп.
стручњаци

ГУ Панчево, Тим,
спортски стручњаци и
стручњаци у спорту

Извештаји, јавни
конкурс

Лиценце, дипломе,
конкурси
Год. извештаји,
планови и програми,
споразуми / протоколи
Извештаји, анализе
Извештаји, резултати
тестирања и
такмичења
Планови и програми,
решења, записници

Закључак, јавни
конкурс

– 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
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6. Спречавање насиља у спорту, антидопинг и спортска медицина

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

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

x

8.8.1.
8.8.1.1.
8.8.1.3.

 Увођење етичког кодекса у школски спорт и спортске активности у
образовно-васпитном систему и процедуре у случају кршења.

x

8.7.1.
8.7.1.1.
8.7.1.3.

 Информисање и едукација о спречавању насиља и недоличног
понашања на спортским приредбама, етичког кодекса и правила
понашања на спортским манифестацијама.

8.2.1.
8.2.1.1.
8.2.1.4.
7.2.1.
7.2.1.1.
7.2.1.2.
7.2.1.3.
7.2.1.5.
7.2.1.6.

x

x

 Успостављање политике подршке истинским навијачима,
успостављање награде и проглашења клубова / школских селекција
без инцидентног понашања.

x

x

 Подстицање навијања за школске и градске селекције, развијање
привржености заједници, препознавање одељења, школе, клуба
којем се припада (кампање).

x

x

x

x

 Промоција превентивне и едукативне улоге играча и клубова у
образовним установама; обиласци школа.

7.1.1.
7.1.1.4.
7.1.1.6.

 Подршка манифестацијама по принципу „важно је учествовати”.

7.3.1.
7.3.1.1.
7.3.2.2.
7.3.2.3.

 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 и „позитивног навијања”, у
организацију и реализацију такмичења, турнира и смотри, кроз
едукације организоване путем Савета родитеља и у спортским
клубовима.

x

2018.

Мере

2017.

Циљеви

Рокови
2016.

Приоритети

Општи и
посебни
циљеви СРС РС

x

x

x

x

x

Одговорне
стране

Извори
верификације

ГУ Панчево,
Спортски савез,
клубови

Усвојен и потписан
Кодекс

Савез за школски
спорт, Актив
педагога физичке
културе, школе
Спортски савез,
Удружење
спортских
новинара,
удружења
Спортски савез,
Савез за школски
спорт, школе,
удружења
Спортски савез,
Савез за школски
спорт, педагози
физичке културе,
клубови, школе
Савез за школски
спорт, клубови,
школе
Савез за школски
спорт, школе,
удружења, ПУ
„Дечја радост”, ГУ
Панчево

Усвојен и потписан
Кодекс

Индикатори

– број потписаних
кодекса
– Кодекс се односи на
све видове насиља
– Усвојен и потписан
Кодекс од стране школа,
Спортског савеза и
одговорних страна

Извештаји
организатора,
медијски прилози

– број програма и
пројеката

Јавни конкурс и
критеријуми у
складу с Кодексом

– број додељених
признања и награда

Јавни конкурс и
критеријуми у
складу с Кодексом

– број укључене деце
– број додељених
признања

Медијски прилози
и извештаји

– број посета школама и
посећеност

Јавни конкурс и
извештаји
организатора

Савез за школски
спорт, ГУ Панчево,
Актив педагога
физичке културе,
просветни радници

Извештаји
организатора
догађаја

Савез за школски
спорт, савети
родитеља

Извештаји
организатора
догађаја,
извештаји с
волонтирања

– број организованих
манифестација и
подржаних програма
омладинског рада
– број укључених
наставника; обука се
налази у каталогу
Просветног савета
– број организованих
едукација и радионица
– број и
заинтересованост
укључених родитеља
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1. 2. Обезбеђено
функционисање
система
секундарне
превенције

1. 3. Обезбеђена
медијска
подршка у
креирању и
спровођењу
политике
ненасиља у спорту

8.8.1.
8.8.1.1.
8.7.1.
8.7.1.1.
8.7.1.3.
8.2.1.
8.2.1.1.
8.2.1.2.
8.2.1.3.
8.2.1.4.
7.2.1.
7.2.1.1.
7.2.1.2.
7.2.1.3.
7.2.1.5.
7.1.1.
7.1.1.4.
7.1.1.6.

1. 4. Подизање
свести појединаца
и заједнице о
утицају допинга на
здравље

7.3.1.
7.3.1.1.
7.3.2.2.
7.3.2.3.

 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).
 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 панчевачких спортиста у медијско
промовисање позитивних вредности.

x

x

Извештај
полиције,
решење о
одобреним
средствима

– број раскинутих
уговора

x

ГУ Панчево,
Савет, Тим,
Комисија

Критеријуми у
оквиру јавног
конкурса

– учешће и организација
едукативних садржаја
– усвојен критеријум у
јавном позиву

Споразум

– потписан споразум
између медија,
Спортског савеза и
локалне самоуправе

Споразум,
медијски
прилози

– број укључених
спортиста
– број промоција

x

ГУ Панчево,
школе, медији,
новинари

Извештаји школа
о реализацији
ваннаставних
активности

– број секција
– број укључене деце

x

Спортски савез,
клубови,
удружења, Дом
здравља

Извештаји
организатора

x

Завод за јавно
здравље, Дом
здравља,
Спортски савез

Извештаји
организатора

x

x

 Организовање спортских новинарских секција у школама,
едукација деце и младих о спортском извештавању и
навијању, као вид својеврсне вршњачке едукације.

x

x

 Организовање едукација и промоција на различитим нивоима
о допингу, уз учешће струка АДАС-а.

 Организовање едукација о здравој исхрани и суплементацији
на различитим нивоима.

x

ГУ Панчево, Тим,
спортски
инспектори

x

x

x

x

Спортски савез,
Удружење
спортских
новинара, медији
Спортски савез,
Удружење
спортских
новинара,
локални медији,
клубови,
спортисти/киње

– број организованих
едукација, промотивних
програма
– квалитет промоција и
едукација
– разноврсност циљних
група: учесник у физичкој
активности, тренер,
родитељ, клуб, теретане,
фитнес центри
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8.8.1.
8.8.1.1.
8.8.1.10.

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

8.7.1.
8.7.1.1.
8.7.1.3.
8.2.1.
8.2.1.1.
8.2.1.4.
7.2.1.
7.2.1.1.
7.2.1.2.
7.2.1.3.
7.2.1.5.
7.1.1.
7.1.1.4.
7.1.1.6.

 Промовисање физичке активности и спорта као првог
фактора превенције хроничних незаразних болести уз
афирмацију спортских секција у школама.

x

x

x

 Израда програма и пројеката који уводе „активни велики
одмор” у школе.

x

 Израда програма и пројеката који 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.

x

Завод за јавно
здравље, школе,
клубови, Дом
здравља,
удружења
ГУ Панчево,
школе,
удружење
ГУ Панчево,
школе,
удружења, Дом
здравља, Завод
за јавно здравље
Дом здравља,
клубови, ГУ
Панчево,
спортски
инспектори

 Укључивање у систем спортских прегледа већег обухвата
учесника у физичким активностима (предшколци, школска
деца, рекреативци, спортисти).

x

 Омогућавање организовања спортских систематских
прегледа на локацији клуба / удружења у којима вежбају
особе с инвалидитетом.

x

Дом здравља

x

x

ГУ Панчево,
Спортски савез

x

ГУ Панчево, Дом
здравља

 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).

x

x

x

Извештаји
организатора
Јавни конкурс и
критеријуми

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

Извештаји
организатора

Извештај и
евиденција о
обављеним
прегледима

– број клубова који су се
одазвали
– број прегледаних

Ажурирани
подаци и
информациони
систем
Постојање
програма,
набављена
опрема

– број клубова који су се
одазвали
– број прегледаних
појединаца
– број написаних и
реализованих пројеката
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III. Механизми реализације Акционог плана
Ово поглавље односи се на механизме које неизоставно треба развити током имплементације Акционог
плана и који представљају неопходне елементе сваке успешне и одрживе политике на локалном нивоу.
Ови елементи садржани су и препознати као важни субјекти спортске политике и у Закону о спорту
Републике Србије и Стратегији развоја спорта у Републици Србији.
Током реализације плана, поред мера наведених у Акционом плану, одговорне стране (носиоци и
реализатори) за реализацију овог документа имају обавезу да обезбеде механизме, као предуслов за
стварање система у спорту и реализацију стратешких циљева:
1. Тела и органи задужени за спорт на нивоу локалне самоуправе;
2. Институционалне структуре учешћа спортиста, спортских стручњака и стручњака у
спорту у доношењу одлука;
3. Спортски клубови и спортска удружења;
4. Финансирање спровођења Програма;
5. Мониторинг и евалуација спровођења Програма;
6. Носиоци и учесници у реализацији Програма;
7. Истраживање у спорту.
У свим стратешким областима развоја панчевачког спорта, ови елементи на нивоу локалне самоуправе
допринеће следећим циљевима:









Осигурати координацију и сарадњу међу свим субјектима који пружају услуге и програме, а пре свега
међусекторски коменаџмент;
Услуге и активности у спорту су у складу с потребама грађана и спортиста;
Отворен, доступан и опремљен простор и инфраструктура јесу предуслови континуираног бављења
спортом и рекреацијом;
Обезбедити компетенције код оних који раде у области спорта и рекреације;
Унапредити капацитете и механизме за прикупљање података и праћење;
Осигурати континуитет пружених услуга и програма;
Обезбедити редовне процене квалитета услуга и програма у правцу континуираног унапређења и
прилагођавања потребама;
Информисати, едуковати и саветовати грађане о значају физичке активности и здравим стиловима
живота.

1. Тела и органи задужени за спорт на нивоу локалне самоуправе
Да би стратешки документ развоја спорта и овај план били реализовани, поред захтева да буду донети у
дијалогу са свим заинтересованим странама, неопходно је обезбедити рад тела и органа који ће бити
задужени за планирање, реализацију, надгледање и вредновање стратешког документа и плана.
Постојање градских тела и органа подразумева постојање функционалних структура које гарантују
спровођење Акционог плана и залажу се за решавање најважнијих проблема из области спорта на
местима где се доносе одлуке, те је неопходно да током реализације ове стратегије функционишу:




Члан/ица Градског већа задужен/а за спорт
Одсек спорта у Градској управи Панчева
Спортски савез
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Овим телима и органима неопходно је обезбедити простор и средства за рад, уредити описе посла и кроз
градске одлуке озваничити постојање ових механизама. Ова тела се, поред реализације Програма и
Акционог плана развоја спорта, баве праћењем, контролом и вредновањем њене имплементације, те ова
места треба да буду обезбеђена успостављањем одрживих структура и препозната градским одлукама и у
годишњем градском буџету.
Ове структуре обезбеђују коменаџмент на нивоу Града и мобилишу све потенцијале у друштву, посебно
спортисте и спортске раднике/це, клубове и спортска удружења за стварање нових талената, успешних
резултата и вредности, за отворени и самоодрживи развој, те активну улогу у процесу развитка
демократског развоја области. Њихов задатак је и да се залажу за стварање услова за афирмацију и
подршку спорту, у складу с осталим градским одлукама, стратегијама и другим државним и градским
актима, изградњу конструктивног и партнерског односа актера у спорту и јединицама државне управе и
локалне самоуправе у остваривању циљева ове стратегије.
Да би акциони планови уопште могли бити квалитетно реализовани, неопходно је у првим месецима
реализације:




У одлукама о формирању Градског већа предвидети позицију и ресурсе за члана Градског већа
задуженог за ресор спорта;
Одлукама Градске управе: формирати Одсек за спорт у оквиру Секретаријата за јавне службе и
социјална питања;
Урадити систематизацију радних места у Одсеку за спорт, у складу с овим програмом и
пословима реализације, вредновања, надгледања и извештавања, уз консултације са Саветом и
Комисијом за спорт.

Спортски савез је територијални савез који има за циљ да удружи градске гранске савезе, спортска
удружења с територије Панчева. Поред тога, задатак Савеза је и да обезбеди услове за праћење, развој и
унапређење масовног спорта, школског спорта, као и врхунског спорта у неолимпијским спортовима у
складу са Законом о спoрту Републике Србије и Стратегијом. Такође, да унапреди спорт и заштити
интересе спорта у Панчеву, обезбеди услове за ефикасан рад гранских градских савеза, организовање
стручних семинара, координацију рада спортских клубова, Министарства спорта РС, Завода за спорт РС,
Покрајинског секретаријата за спорт и омладину АПВ, Завода за спорт АПВ и локалне самоуправе, а пре
свега, има за циљ да буде сервис својим члановима.
Један од основних задатака Спортског савеза Панчево јесте да, у складу с Правилником о условима и
начину финансирања потреба у области спорта на територији Града Панчева, подноси јединици локалне
самоуправе предлог свог годишњег програма и пројекaта, али и пројеката својих чланова у циљу
остваривања потреба и интереса грађана.

2. Институционалне структуре учешћа спортиста, спортских стручњака и
стручњака у спорту у доношењу одлука
Институционалне структуре учешћа спортиста, спортских стручњака и стручњака у спорту у доношењу
одлука на локалном нивоу представљају:
 Комисија за спорт
 Савет за спорт Града Панчева
 Тим за реализацију и вредновање Програма и АП развоја спорта
 Тим за спортску инфраструктуру
 Грански спортски савези
 Савез за школски спорт
 Савез за рекреацију
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Комисија за спорт формира се у циљу реализације Програма. Комисију чине представник/ца: Градског
већа, Градске управе, ЈКП-а „Младост” и два представника/це Спортског савеза Панчево. Комисија за
спорт с телима и органима у локалној самоуправи који се баве спортом (Одсек, Тим и Савет), предлаже
Правилник о условима и начину финансирања потреба у области спорта, утврђује конкурсне задатке
јавних позива за финансирање Програма и плана и критеријуме за оцењивање, вреднује и оцењује
предлоге пројеката пристигле на јавни конкурс.
Савет за спорт Града Панчева образује се решењем Градског већа Панчева са следећим задацима:
 учествује у подстицању и стварању услова за унапређење „спорта за све”, односно за бављење
грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа с инвалидитетом, учествује у изради нацрта
аката у области спорта;
 даје сугестије у креирању политике спорта, ради на оснаживању и повезивању Града Панчева и
спортских организација, спортских друштава, удружења и гранских савеза и Спортског савеза
Панчево;
 подстиче развој међународне сарадње у области спорта;
 подстиче повезивање организатора градских спортских манифестација са сличнима из региона и
света;
 спроводи припремне активности за израду нове стратегије / програма развоја спорта у Граду Панчеву;
 учествује у креирању годишњих планова и извештаја у складу с важећим Програмом развоја спорта у
Граду Панчеву;
 учествује у спречавању негативних појава у спорту;
 учествује у едукацији, информисању и саветовању грађана, спортиста и осталих учесника у систему
спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима;
 учествује у изради планова за рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских
објеката кроз одобравање њиховог коришћења и доделу термина за тренирање учесницима у систему
спорта;
 учествује у систему доделе награда и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју
спорта, пружа стручну подршку Комисији за спорт Града Панчева, коју образује градоначелник
Панчева, у складу с Правилником о условима и начину финансирања потреба у области спорта на
територији Града Панчева;
 учествује у унапређењу заштите здравља спортиста и обезбеђивању адекватног спортског
здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање.
Један од основних задатака Савета јесте да, у складу с овом стратегијом, подноси јединици локалне
самоуправе мишљење ради израде Правилника о условима и начину финансирања потреба у области
спорта и годишњих акционих планова ове стратегије. Савет за спорт чине врхунски спортисти и
спортисткиње Панчева.
Тим за реализацију и вредновање Програма и АП развоја спорта доноси кључне одлуке у вези с
реализацијом Програма, а то је предлагање годишњих и оперативних планова. Тим спроводи припремне
активности за израду новог Програма развоја спорта у Граду Панчеву, прати рокове и вреднује
реализацију Програма и акционих планова. Тим подноси предлоге, а градоначелник/ица доноси коначну
Одлуку о јавном позиву и именовању тимова / комисија предложених у мерама Програма и Акционог
плана. Тим чини до 11 чланова и то: делегатски по један представник/ца Савета за спорт, Градске управе
и Одсека за спорт, градски већник/ца, представник/ца просветних радника/ца, ЈКП „Младост”, Дома
здравља, Савеза за школски спорт и Спортског савеза. Тим може укључити и независне консултанте,
врхунске спортисте и спортске стручњаке у свој рад у циљу проширења компетенција тима.
Тим за спортску инфраструктуру формира се у циљу решавања имовинско-правних проблема спортске
инфраструктуре, али и квалитетнијег планирања спортске инфраструктуре. Овај тим чине представници
Тима за реализацију и вредновање Програма и АП развоја спорта, али и представници Градске управе,
нарочито Секретаријата за јавне службе и социјална питања, али и урбанизма и грађевинских послова,
Агенције за имовину Града Панчева, Правобранилаштва, ЈП-а „Дирекција за изградњу и уређење
Панчева” и Геодетског завода.
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Градски грански спортски савези на територији локалне сaмоуправе оснивају се ради остваривања
заједничких интереса у појединој спортској грани, а имају за циљ развој поједине спортске гране на
територији Града Панчева, као и усклађивање и пружање стручних активности и стручног рада,
организовање и вођење спортских такмичења.
Савез за школски спорт има за циљ да промовише значај спорта у школама и активно учествовање
ученика у школском спорту, а све с циљем унапређења и омасовљавања спорта, као и да омогући свим
младим људима да имају физичко васпитање и стекну базичне спортске активности, да непрестано ради
на зближавању младих и ширењу олимпијске идеје и духа олимпизма и фер-плеја. Задатак Савеза за
школски спорт јесте да обезбеди услове, организује и реализује школска спортска такмичења у складу с
програмом за школска спортска такмичења.
Савез за рекреацију има за циљ да доприноси развоју и промоцији рекреације и „спорта за све” у Панчеву,
у свим његовим облицима, видовима рада, живљења, окупљања грађана и грађанки, а нарочито у месним
заједницама, привредним друштвима и установама, спортско-рекреативним центрима без обзира на
облик власништва, масовним спортско-рекреативним такмичењима и манифестацијама, дечјим
установама и школама, спортским клубовима и фитнес центрима, плесним клубовима, породицама,
планинарским и туристичко-угоститељским активностима и организацијама, феријалним, извиђачким и
излетничким делатностима, специјализованим спортско-рекреативним програмима за децу, омладину,
запослене, жене, особе с инвалидитетом и стара лица. Задатак Савеза за рекреацију јесте да спроведе
процес едукације грађанки и грађана Панчева и истакнe значај бaвљења рекреацијом, унапреди услове за
рaзвој ове области, као и да афирмише програме и пројекте у овој области.

3. Спортски клубови и спортска удружења
Спортски клубови и удружења су кључни актери у планирању, реализацији и вредновању ове стратегије. У
Панчеву је регистровано 162 спортска удружења грађана, која се баве спортом или неким другим обликом
физичке активности, и чланови су Спортског савеза Панчево, а треба додати и све клубове и спортске
организације, нове организације и иницијативе које настану током реализације ове стратегије, преко 100
других удружења грађана из области здравља, образовања, социјалне заштите, бриге о деци и младима;
плесне клубове, навијачке групе, културно-уметничка друштва, који делују у граду и месним заједницама,
али и приватне теретане, фитнес, СПА и друге центре.
Показатељ успешности овoг програма неће бити само број клубова / удружења који је повећан или
смањен већ њихова одрживост, квалитет и стандарди које ће испуњавати, али и подршка коју им пружа
Град, на основу уређених норми кроз усвoјен Правилник о условима и начину финансирања потреба у
области спорта.
Подршка свим наведеним актерима у спорту коју пружа Град, дефинисана је Јавним конкурсом у области
спорта и Правилником о условима и начину финансирања потреба у области спорта, у циљу остварења и
доприноса циљевима овoг програма.
Стратешки треба улагати у клубове, носиоце спортских грана, јер само носиоци могу да врате новац
држави кроз порез и кроз поштовање закона, јер су довољно велики и видљиви да морају да раде по
закону.

4. Финансирање спровођења Програма
Један од основних циљева у развоју спорта јесте стварање бољег и квалитетнијег система финансирања.
Транспарентност и демократичност, приликом финансирања спорта и ове стратегије, укључују да на
нивоу Града Панчева постоје:
 Буџет за спорт
 Јавни конкурси за реализацију Програма
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Правилник о условима и начину финансирања потреба у области спорта
Међународни извори финансирања

Одговорна брига о спорту, као и развој у најширем смислу, подразумева и инвестиције, односно одвајање
буџетских средстава за реализацију Програма развоја спорта и остварење врхунских резултата.
Финансирање и улагање у спорт директно утиче на резултате и остварење циљева ове стратегије.
Повећањем буџета за спорт повећавамо опште здравље грађана, јединство и тимски дух, утичући и на
здраву радну снагу и економију. Буџет за спорт је у наредном периоду неопходно повећавати, тако да
одвајања за спорт чине минимум 4% градског буџета, у складу с потребама грађана, али и на основу
улагања у спорт других градова и општина. Одговорну бригу о спорту доказују градови и општине у Србији
чији се проценат одвајања за спорт креће у просеку 3–5%, а посебно се издвајају градови који дају и више
средстава, као на пример Крагујевац 6% или Јагодина 10%.
Конкурс за реализацију Програма развоја спорта, који Град Панчево сваке године расписује и издваја
средства за њега, свим заинтересованим странама омогућује учешће у реализацији, где они имају једнаке
могућности за предлагање метода у решавању проблема спорту и мера Програма и Акционог плана.
Конкурс за су/финансирање програма и пројеката у циљу реализације Програма развоја спорта отворен је
за све актере у спорту и одговорне стране препознате у овој стратегији, што представља један од кључних
елемената њеног ефикасног и квалитетног спровођења. Праксу расписивања конкурса сваке године треба
задржати, као и издвајање посебних средстава за његову реализацију у буџету локалне заједнице.
Конкурс расписује, спроводи и надгледа Секретаријат за јавне службе и социјална питања и остале
службе и органи локалне управе, као и Комисија за спорт.
Овим конкурсом подржавају се пројекти чији се програмски садржај односи на унапређење спорта,
односно циљева и мера, и решавање специфичних проблема препознатих у Програмy и/или Акционом
плану развоја спорта у приоритетним областима.
Предлоге пројеката разматрa Kомисија за спорт, према утврђеним критеријумима и приоритетима, на
основу чијег мишљења градоначелник врши избор пројеката, одобрава их и утврђује коначан износ
средстава за њихову реализацију. Предлагачи чији је пројекат прихваћен, закључују уговор с јединицом
локалне самоуправе, којим се регулишу међусобна права и обавезе уговорних страна.
Поред локалног, покрајинског и републичког буџета, из којих се могу обезбеђивати средства за
имплементацију Програма, неопходно је истаћи важност међународних фондова, који су све присутнији и
доступнији извори финансирања, те омогућавају добијање финансијске подршке за реализацију програма
и пројеката. Бројни инструменти претприступне помоћи ЕУ отворени су за Србију, али се недовољно
користе, највише услед слабе информисаности и непостојања адекватних обука за потенцијалне
апликанте.

5. Мониторинг и евалуација спровођења Програма
Програм и Акциони план подразумевају стални мониторинг и вредновање реализације мера и индикатора
успешности.
За праћење и вредновање Програма и Акционог плана, као и извештавање (годишње), задужен је Одсек
за спорт Градске управе, чији запослени у свом опису радног места у систематизацији имају тачно
одређене делове које оцењују и о којима извештавају надлежне у локалној самоуправи и Министарству
спорта.
У процес мониторинга и евалуације Одсек укључује и друге сараднике, независне стручњаке, а посебно
Тим за реализацију и вредновање Програма и АП развоја спорта, у циљу квалитетнијег, независног,
непристрасног оцењивања. Веома је важно истраживати све ресурсе које Град има и пружа у области
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спорта и рекреације, па и здравља, екологије и развоја здравих стилова живота, али и културе и
информисања и социјалне заштите. Неопходно је препознати и све актере у области спорта који дају
велики допринос развоју спорта, и више их укључити у развој, реализацију и праћење.

6. Носиоци и учесници у реализацији Програма
Одговорни за реализацију циљева ове стратегије, поред наведених структура, јесу и сви препознати
субјекти кроз процес доношења овог документа, јер ова стратегија није стратегија једног ресора, већ
Града Панчева, а њено планирање, реализација и вредновање морају се спроводити партнерски,
отворено и интерсекторски.
Носиоци
Програма развоја спорта

Реализација, праћење и вредновање
Програма развоја спорта

Градска управа Панчево

Локални ниво / локална самоуправа

Скупштина Града
Панчева и Градско веће

Установе и организације
у области спорта

Установе и организације
у области просвете,
бриге о младима и
деци, социјалне
заштите и културе

Јавна предузећа
јавно-комунална
предузећа

и

Установе и организације
у области здравља,
безбедности, заштите
животне средине и
туризма

 Комисија за спорт
 Савет за спорт
 Одсек за спорт
 Секретаријат за јавне службе и социјална питања – сви одсеци
 Месне заједнице
 Агенција за имовину Града Панчева
 Секретаријати ГУ Панчево: за урбанизам, опште и скупштинске послове, заштиту
животне средине, привреде и финансија
 Члан Градског већа задужен за спорт
 Градоначелник
 Чланови Градског већа задужени за ресоре: омладине, просвете, културе и
информисања, здравља, заштите животне средине, туризма, социјална питања
 Одборници/це
 Скупштински савети за родну равноправност, младе, културу, заштиту животне
средине
 Спортски савез
 Грански савези, Савез за рекреацију, Савез за школски спорт
 Спортски клубови и удружења грађана, теретане, фитнес и СПА центри
 ЈКП „Младост”
 Основне и средње школе на територији Панчева
 Образовне установе – приватни факултети, вртићи, школе
 Предшколска установа „Дечја радост”
 Канцеларија за младе и Дом омладине Панчево
 Културни центар Панчева и домови културе у насељеним местима; Народни
музеј Панчево; Историјски архив Панчево и Градска библиотека
 Локални медији, школске новине и спортски новинари
 Удружења грађана и ђачки парламенти
 Установе социјалне заштите
 Деца и омладина; родитељи; педагози; омладински, просветни, здравствени и
социјални радници; рекреативци; спортски стручњаци и стручњаци у спорту;
навијачи
 ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева”
 ЈКП „Зеленило”
 ЈКП „Младост”
 ЈКП „Хигијена”
 Јавно-комунална предузећа из свих насељених места
 Дом здравља Панчево
 Завод за јавно здравље Панчево
 Туристичка организација Панчево
 Црвени крст, удружења грађана, планинари, извиђачи, горани
 Полицијска управа Панчевo
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Национални и покрајински ниво

Установе, институције и
организације Републике
Србије и АП Војводине

 Републички и Покрајински завод за спорт
 Антидопинг агенција Србије
 Министарство омладине и спорта
 Покрајински секретаријат за спорт и омладину
 Национални грански савези
 Покрајински грански савези
 Олимпијски и параолимпијски комитет
 Специјална олимпијада Србије
 Спортски инспектори; педагози физичке културе; омладински, просветни,
здравствени и социјални радници; спортски новинари; спортски стручњаци и
стручњаци у спорту; врхунски спортисти
 Факултети и високе школе из области спорта и физичког васпитања

7. Истраживања у спорту
Заснованост одлука о спорту од кључног је значаја за планирање, реализацију и вредновање Програма.
Неопходни алат у спровођењу Програма јесте истраживање. На овај начин, обезбеђује се да приказ стања
о положају спорта или поједниних области спорта, циљеви и мере буду засновани на утемељеним и
релевантним подацима и резултатима истраживања. Због тога је неопходно обезбедити средства и
методе који ће систематски пратити стање, проблеме, потребе и ставове, преференције у области спорта,
а посебно:



Стимулисати истраживања проблема, потреба, ставова и преференција у спорту на нивоу града,
као основу за будући развој локалних планова акције (најмање једном у средини процеса и на
крају);
Подстицати специфична истраживања о квалитету живота и специфичним проблемима у спорту
према приоритетима Програма (по потреби, у зависности од обима и фреквенције појављивања
специфичних проблема).
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Прилог 1:
Нумерација области, општих и посебних циљева
СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СПОРТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
за период 2014–2018.

7.1. РАЗВОЈ СПОРТА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ШКОЛСКИ СПОРТ
7.1.1. ОПШТИ ЦИЉ: Унапређен школски и универзитетски спорт
7.1.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Побољшани материјално-технички услови за реализацију активности школског и
универзитетског спорта
7.1.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећан број спортских секција и других ваннаставних спортских и рекреативних
активности у оквиру школског и универзитетског спорта
7.1.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећано учешће ученика и студената на школским и универзитетским спортским
приредбама (спортским манифестацијама и спортским такмичењима)
7.1.1.4. ПОСЕБАН ЦИЉ: Побољшан стручнопедагошки рад и унапређена институционална сарадња у оквиру
школског и универзитетског спорта
7.1.1.5. ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстакнуто знатније укључивање јединица локалне самоуправе у реализацију и
унапређење школског и универзитетског спорта
7.1.1.6. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређење медијског праћења и промоција школског и универзитетског спорта у
циљу неговања културе спортског понашања, фер-плеја, сарадње, толеранције и поштовања различитости на
спортским теренима и поред њих
7.1.1.7. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређене везе између школа и организација у области спорта и подстакнути
програми у спортовима који привлаче децу и омладину
7.2. ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА БАВЉЕЊА ГРАЂАНА СПОРТОМ КРОЗ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ РЕКРЕАЦИЈЕ
7.2.1. ОПШТИ ЦИЉ: Повећан обухват бављења спортом у свим сегментима становништва, посебно деце, младих,
жена, особа с инвалидитетом и старих
7.2.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстакнута и ојачана свест о важности редовне физичке активности
7.2.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Побољшани материјално-технички услови у циљу доступности свим грађанима
„спорта за све”
7.2.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстакнуто знатније укључење јединица локалне самоуправе у финансирање
програмских активности из области спортске рекреације и спорта особа с инвалидитетом
7.2.1.4. ПОСЕБАН ЦИЉ: Дефинисани критеријуми у оквиру области спортске рекреације кроз одговарајућа
акта и унапређени стручни потенцијали с циљем израде критеријума за финансирање ове области
7.2.1.5. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређена сарадња спортске рекреације са школским и универзитетским спортом,
врхунским спортом, спортом у војсци и полицији, радничким спортом и спортом на селу, у циљу повећања
обухвата бављења спортом у свим сегментима становништва, посебно деце, младих, жена, особа с
инвалидитетом и старих
7.2.1.6. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређена сарадња с удружењима и савезима пензионера, спортским покретима
трећег доба, невладиним организацијама и гранским спортским савезима ради повећања обухвата и развоја
нових облика и садржаја који су намењени старим особама у функцији одржавања здравља, виталности и
дигнитета
7.2.1.7. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређено финансирање развоја спорта у Републици Србији кроз формирање
Фонда за развој спорта
7.3. РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ВРХУНСКОГ СПОРТА
7.3.1. ОПШТИ ЦИЉ: Наставак обезбеђивања услова за развој врхунског спорта и стварање услова за развој
професионалног спорта
7.3.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Подизање капацитета стручног рада у области врхунског спорта
7.3.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Стварање услова за одржавање и даље постизање врхунског спортског резултата
7.3.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређење услова за развој спортисте до врхунског резултата
7.3.1.4. ПОСЕБАН ЦИЉ: Дефинисана и унапређена област професионалног спорта
7.4. РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
7.4.1. ОПШТИ ЦИЉ: Развијена спортска инфраструктура
7.4.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Успостављена потпуна база података, односно евидентирано постојеће стање
спортске инфраструктуре
7.4.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Системски планирана, реконструисана и изграђена спортска инфраструктура
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8. ОСТАЛИ ЦИЉЕВИ
8.1. ПОДИЗАЊЕ КАПАЦИТЕТА СПОРТА НА СВИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
8.1.1. ОПШТИ ЦИЉ: Успостављен конзистентни систем управљања и финансирања система спорта у Републици
Србији, перманентна едукација, укључивање више у систем спорта жена, маргинализованих група, волонтера
8.1.1.1. ПОСЕБНИ ЦИЉ: Повећани капацитети организација у области спорта за програмско финансирање
њихове активности и делатности из јавних прихода (планирање, реализација, контрола)
8.1.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Израђен софтвер којим ће се пратити финансијски токови спортских организација у
Републици Србији – корисника буџетских средстава из свих извора буџетског финансирања
8.1.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећани капацитети организација у области спорта за аплицирање ка фондовима
Европске уније и другим приступним фондовима
8.1.1.4. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређење стручности и капацитета спортских организација за писање пројеката и
понуда ка спонзорима и донаторима
8.1.1.5. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређење стручности и капацитета спортских организација у јединицама локалне
самоуправе
8.1.1.6. ПОСЕБАН ЦИЉ: Усвојене категоризације спортских организација у јединицама локалне самоуправе
8.1.1.7. ПОСЕБАН ЦИЉ: Перманентно праћење и анализа односа остварених спортских резултата у односу
на уложена средства из буџета и других извора финансирања
8.1.1.8. ПОСЕБАН ЦИЉ: Усвојени планови развоја спорта у јединицама локалне самоуправе
8.1.1.9. ПОСЕБАН ЦИЉ: Усвојени планови развоја гране спорта од стране надлежног националног спортског
савеза
8.1.1.10. ПОСЕБАН ЦИЉ: Укључен већи броја жена, маргинализованих група и волонтера у систем спорта у
Републици Србији
8.2. СТРУЧНИ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД У СПОРТУ И ИНФОРМАЦИОНИМ СИСТЕМИМА
8.2.1. ОПШТИ ЦИЉ: Унапређен стручни и научноистраживачки рад у спорту и информационим системима
8.2.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређен стручни рад у спорту
8.2.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређен научноистраживачки рад у спорту
8.2.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Подизање капацитета Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије и
покрајинских завода за спорт и медицину спорта, уз повезивање с високошколским установама
8.2.1.4. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређени информациони системи у спорту
8.6. СПОРТСКИ ТУРИЗАМ И ПАРТНЕРСТВО ИЗМЕЂУ СПОРТА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
8.6.1. ОПШТИ ЦИЉ: Унапређен однос спорта и туризма и животне средине
8.6.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстакнуте и ојачане везе спорта и туризма и животне средине
8.7. МЕДИЈИ У СПОРТУ
8.7.1. ОПШТИ ЦИЉ: Унапређена улога и одговорност медија за развој спорта
8.7.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Медијска промоција спорта као здравог начина живота и мотивација грађана за
бављење рекреативним активностима
8.7.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Стручно усавршени спортски новинари
8.7.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Подигнута свест грађана о позитивним вредностима спорта
8.8. НЕГАТИВНЕ ПОЈАВЕ У СПОРТУ
8.8.1. ОПШТИ ЦИЉ: Унапређене мере за спречавање свих негативних појава у спорту (насиље, допинг, намештање
мечева, нелегално клађење)
8.8.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Успостављени механизми за доследну примену Националне стратегије за борбу
против насиља на спортским приредбама за период 2014–2018.
8.8.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређени механизми за борбу против манипулација на спортским такмичењима
8.8.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређен нормативни и организациони оквир којим се регулише и обезбеђује
спречавање допинга у спорту
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