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У  В  О  Д 
 
УВОДНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
 
Поштовани суграђани, 
Програм  развоја спорта у  Општини Бачки Петровац за период од 2016. до 2018. 

године је први званични документ овакве врсте у нашој Општини, који планира мере, 
односно активности у реализацији постављених реалних општих и посебних циљева, за 
дефинисане приоритетне области спорта.  

Имајући у виду  да је за Општину Бачки Петровац веома важно да има  што више 
спортиста, који афирмишу нашу Oпштину и са друге стране да постоји  већа  доступност 
спорта за све суграђане, сматрам да ће усвајање овог планског документа, уз пуну 
подршку локалне самоуправе, допринети промовисању здравог стила живота, а самим тим 
и унапређењу спорта  у Општини. 

За нашу локалну заједницу   спорт представља  делатност од посебног значаја и то 
је област, која је важна не само за школе, спортисте, спортске клубове, спортске савезе и 
удружења, него и за све грађане. Спорт  треба да испуни своју  друштвену мисију, која 
поред такмичарског има важан здравствени, културни, социјални и васпитни карактер.  

Општина Бачки Петровац је Општина  са великим, али и недовољно искоришћеним 
потенцијалима за развој спорта уопште. Спортска инфраструктура, бројни спортски 
клубови, удружења и традиција су темељ за будућност општинског спорта и почетна тачка 
за све даље активности ка остварењу општег циља. А циљ је јасан - унапређење и развој 
спорта у нашој локалној заједници,  кроз системску и организацијску бригу, са прецизно 
дефинисаним  мерама и активностима за решавање проблема у свим областима спорта.  

Надам се да ће нам овај стратешки документ дати основне смернице, да сви заједно 
успемо у намерама да унапредимо положај спорта у нашој Општини. Верујем и да ћемо, 
подстицањем свих заинтересованих у нашој локалној заједници да се укључе у решавање 
уочених  проблема и дају свој допринос у реализацији Програма развоја спорта, у пуној 
мери реализовати све планиране активности и у наредне три године подићи укупан ниво 
физичке активности деце, младих и свих грађана наше Општине. 

Радној групи за израду овог Програма и Акционог плана за његову примену, 
школама, спортским клубовима и свим сарадницима и грађанима који су учествовали у 
његовој изради се срдачно захваљујем. 

 
Председник Општине 

                                                                                                            Павел Марчок 
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УВОДНА РЕЧ КООРДИНАТОРА РАДНЕ ГРУПЕ 
 
Закон о спорту и Национална  стратегија  развоја спорта у Републици Србији за 

период од 2015. до 2018.  године представљају основу уређења целокупног спорта у 
Републици Србији и овим актима је предвиђено укључивање локалних самоуправа у 
планирање и развој спорта са циљем да се заокружи процес уређења спорта. У складу са 
овим актима је израђен и Програм  развоја спорта у Општини Бачки Петровац  за период 
од 2016. до 2018. године (у даљем тексту Програм) као и Акциони план  за његову 
примену.   

Овим документом планиране су активности, које су усмерене на унапређење 
спорта у нашој Општини и које ће помоћи при стварању услова за квалитетније и 
масовније бављењем спортом од најмлађег до најстаријег доба. 

Програм као приоритете издваја школски спорт, спорт за све и спортску 
инфраструктуру. И за друге области у спорту, које су такође важне,  дате су смернице 
развоја и предложене мере у циљу подизања капацитета спорта у Општини.  

У складу са одређеним приоритетима, а на основу уочених проблема и потреба, 
сумирања досадашњих искустава и анализе стања спорта у Општини,  прецизно су 
планиране мере и активности, које ће допринети да реализујемо, како опште, тако и 
посебне циљеве Програма. Овај веома важан стратешки документ, као циљеве који ће 
поспешити  развоја спорта у нашој локалној заједници,  поставља: 

 
• увећање број грађана који се баве  спортом, посебно деце, 

младих, жена, особа са инвалидитетом и старих; 
• увећање  броја ученика, који се укључују у бесплатне 

програме школског спорта у оквиру школских секција и ваннаставних 
спортских активности; 

• изградња, адаптација, санација и опремање спортске 
инфраструктуре и обезбеђивање адекватних услова за бављење спортом. 

 
Као координатор радне групе и помоћник председника Општине за друштвене 

делатности, захваљујем се члановима радне групе за огроман труд и допринос, који су 
дали при изради овог Програма. Велика захвалност и свим младим људима, спортистима, 
њиховим тренерима, наставницима, професорима и грађанима, који воде бригу о 
спортистима и  клубовима и  који својим трудом, радом и личним примером,  промовишу 
позитивне вредности у нашој Општини. 

 
Координатор радне групе 

                                                                                                        Синиша Станивук 
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1. ПРОЦЕС ИЗРАДЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА  
            У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 

Влада Републике Србије је 25. децемба 2014. године усвојила Националну 
стратегију развоја спорта на основу члана 142. став 1. Закона о спорту („Службени гласник 
РС”, бр. 24/11 и 99/11 – др. закон) и члана 45. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, 
бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14). 

Обавеза свих чиниоца система спорта јесте да након усвајања Националне стратегије 
припреме и усвоје своје стратегије а све у смислу стварања јединственог и конзистентног 
система спорта на целој територији Републике Србије. 

Решењем Општинског већа Општине Бачки Петровац број 016-4/-2015 од 21. јула  
2015. године, именована је  радна група за израду нацрта стратегије развоја спорта. У 
радној групи су представници основних школа, спортских клубова, омладинских 
удружења, Општинског већа, Општинске управе и месних заједница. У оквиру радне 
групе формиране су подгрупе у односу на области које се поклапају са областима из 
Националне стратегије. Задатак подгрупа је био да прикупе адекватне информације о 
стању  спорта  у Општини и израде нацрт Програма и Акционог плана за развој спорта.  

Програм је креиран у складу са Законом о спорту, којим је предвиђено укључивање 
локалних самоуправа у планирање и развој ове важне области за све грађане, спортисте, 
спортске клубове и удружења, а на основу потреба и проблема уочених у спорту је 
израђен и Акциони план за реализацију Програма. 

Након консултација и прикупљања емпиријских података приступило се анализи и 
планирању појединачних реалних циљева и конкретних задатака за наредни период, са 
општим циљем побољшања стања у спорту на територији Општине Бачки Петровац. 

У изради овог Програма усвојена су и коришћена начела партиципативности, 
транспарентности и процеса који заинтересованој јавности омогућују да се укључи у 
стварање документа. 

Изузетно важно је било први Програм развоја спорта израдити на квалитетан 
начин, како би он био у ускладу  са потребама клубова и спортиста,  као и са 
могућностима, које ће у задатом временском оквиру бити реалне у  организационом  и 
финансијском смислу. Исто тако, веома важно је било створити спроводљив документ, 
који неће остати само „скуп добрих жеља", већ који ће у 3 године, колико Програм траје, 
упоредити спроведене мере и активности са реализованим резултатима мерљивим  
квалитативно и квантитативно.  

• начело партиципативности и укључивања заинтересованих учесника у 
изради Програма, давање коментара и сугестија у вези спорта у Општини, 
јавна расправа на којој ће јавности бити представљен нацрт Програма уз 
објављивање нацрта на веб страници Општине, где се  јавности даје  
могућност давања коментара пре и у току израде завршног нацрта и 
усвајања на Општинском већу и у Скупштини Општине Бачки Петровац, 
спроведене основне анализе и уочавање проблема и потреба за сваку област; 

• из прегледа  проблема и потреба сваке области  дефинишу се циљеви, мере 
и активности, према истим принципима за све области; 

• истовремено,  разрађује се и Акциони план  за период  од 2016. до 2018. 
године; 

• акциони план  је део  Програма развоја спорта; 
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• тело које ће на нивоу Општине  пратити спровеђење Програма биће 
именовано од стране Општинског већа након усвајања овог документа; 

• усвојен Програм са Акционим планом биће доступни јавности на веб 
страници Општине Бачки Петровац; 

 
Програм садржи релевантне податке о спорту у Општини Бачки Петровац, анализу 

стања у спорту у појединим областима, која је урађена на основу података прикупљених 
од представника спортиста, спортских удружења, школа, стручних лица и грађана. Поред 
тога, Програм садржи и Акциони план за реализацију општих и појединачних циљева, 
који су у ингеренцији Локалне самоуправе, а то су школски спорт, спорт за све, спортска 
инфраструктура и подизање капацитета спорта у  Општини Бачки Петровац и као такав, 
овај плански документ представља  полазну тачку за развој спорта у Општини. 
 
2. СПОРТ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ – ОПИС ФАКТИЧКОГ СТАЊА 
 

2.1 ЧИНИОЦИ СИСТЕМА СПОРТА 
 

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. Наши грађани могу учествовати у 
спорту као пасивни посматрачи, тј. гледаоци и љубитељи спорта или као непосредни 
учесници у спортским активностима, што јесте и најважнији циљ Програма. 

Прилику да учествују у спорту имају сви грађани у Општини Бачки Петровац,  без 
обзира на друштвени статус, верску и националну припадност или било коју 
опредељеност.  

Чиниоци система спорта у Општини Бачки Петровац делују у два сектора, јавном и 
невладином. Јавни сектор чини општина а невладин сектор чине спортскe организације.  

Законом о спорту је дефинисано да је обавеза сваке јединице локалне самоуправе 
да утврди програм развоја спорта на својој територији, који ће бити у сагласности са 
Националном стратегијом.  

Спортске организације су основна ћелија система спорта у Републици Србији у 
којима се може сагледати реалан живот спортиста и који су данас оптерећени многим 
проблемима. Управо су спортске организације (клубови) тренутно највише угрожене 
хроничним недостатком финансијских средстава.  

Одговорности и част оних који су део система спорта је велика, нарочито када се 
реално сагледају чињенице да располажемо веома ограниченим ресурсима а да су 
очекивања заједнице увек велика, некад  и  нереална када је реч о постизању квалитетних  
резултата. 
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2.2.  ОПШТИ ПОДАЦИ О СПОРТУ 
 
У Општини Бачки Петровац има регистрован 31 спортски клуб, међу којима су 

заступљени следећи спортови:  одбојка, фудбал, рукомет, карате, бокс, шах, спортски лов 
и риболов,  стони тенис, бициклизам, борилачки спортови, спортови снаге, фитнес и 
коњички спорт. Према броју регистрованих спортских клубова фудбал броји 6 
фудбалских клубова (ФК „Младост“ Бачки Петровац, ФК „Кулпин“ Кулпин, ФК 
„Будућност“ Гложан, ФК „Једнота“ Гложан, ФК „Маглић“ Маглић, ЖФК „Будућност“ 
Гложан), одбојка 4 клуба (ОК „Младост“ Бачки Петровац, ЖОК „Младост“ Бачки 
Петровац, ОК „Кулпин“ Кулпин, ОК „Маглић 1953“ Маглић), риболов 4 удружења (УСР 
„Караш“ Бачки Петровац, УСР „Смуђ“ Кулпин, УСР „Риболовац“ Маглић, УСР „Шаран“ 
Гложан), шах 4 клуба (ШК „Младост“ Бачки Петровац, ШК „Кулпин“ Кулпин, ШК 
„Будућност“ Гложан, ШК „Бора Костић“ Маглић), дизачи тегова 3 клуба („Херкул“ Бачки 
Петровац, „Стена“ Бачки Петровац, „Берат Повер Гим“ Кулпин), карате 1 клуб ( КК „15. 
октобар“ Бачки Петровац), рукомет  1 клуб (ЖРК „Маглић“ Маглић), кошарка 1 клуб (КК 
„Бачки Петровац“ Бачки Петровац), бокс 1 клуб ( БК „Ринг“ Бачки Петровац), клуб 
борилачких спортова 1 клуб (КБС  „Ватрени ударац” Бачки Петровац),  бициклизам 1 клуб 
(БК „Петровец“ Бачки Петровац), стони тенис 1 клуб  (СТК „Младост“ Бачки Петровац), 
коњички спорт 1 клуб (КК „Галопер“  Бачки Петровац), фитнес 1 клуб (ФК „Кобиларов“ 
Бачки Петровац), тенис 1 клуб  (ТК „СА-ХА“ Бачки Петровац) и спортски лов 1 клуб 
(спортско удружење  „Лесик“ Бачки Петровац).  Сви спортови у Општини Бачки Петровац 
са називом клубова приказани су у Табели 1. 
 

ВРСТА СПОРТА НАЗИВ КЛУБА  
ФУДБАЛ ФК „Младост“ Бачки Петровац 

ФК „Кулпин“ Кулпин 
ФК „Будућност“ Гложан 
ФК „Једнота“ Гложан 
ФК „Маглић“ Маглић 
ЖФК „Будућност“ Гложан 

ОДБОЈКА ОК „Младост“ Бачки Петровац 
ЖОК „Младост“ Бачки Петровац 
ОК „Кулпин“ Кулпин 
ОК „Маглић 1953“ Маглић 

РИБОЛОВ УСР „Караш“ Бачки Петровац 
УСР „Смуђ“ Кулпин 
УСР „Риболовац“ Маглић 
УСР „Шаран“ Гложан 

ШАХ ШК „Младост“ Бачки Петровац 
ШК „Кулпин“ Кулпин 
ШК „Будућност“ Гложан 
ШК „Бора Костић“ Маглић 

РУКОМЕТ Омладински РК „Маглић“ Маглић 
КАРАТЕ КК „15. октобар“ Бачки Петровац 
СТОНИ ТЕНИС СТК „Младост“ Бачки Петровац 
БОКС БК „Ринг“ Бачки Петровац 
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ВРСТА СПОРТА НАЗИВ КЛУБА  
ДИЗАЊЕ ТЕГОВА И   
АТЛЕТСКА ГИМНАСТИКА 

„Херкул“ Бачки Петровац 
„Стена“ Бачки Петровац 
„Берат Повер Гим“ Кулпин 

БИЦИКЛИЗАМ Бициклистички клуб „Петровец“   
Бачки Петровац 

ТЕНИС ТК „СА-ХА“ Бачки Петровац 
КОЊИЧКИ СПОРТ  КК „Галопер“ Бачки Петровац 
ФИТНЕС ФК „Кобиларов“ Бачки Петровац 

БОРИЛАЧКИ СПОРТ Клуб борилачких спортова “  
Ватрени ударац” Кулпин 

СПОРТСКИ ЛОВ Спортско удружење „Лесик“ Бачки      
Петровац 

Табела 1.  Спортови са називима клубова у Општини Бачки Петровац 
  
Анализирајући број регистрованих спортских клубова можемо констатовати да он 

расте из годину у годину. Највећи проблем спортских клубова у Општини Бачки Петровац 
представљају финансијска средства. Без обзира на то што је Општина Бачки Петровац 
издвојила за финансирање спортских клубова у 2015. години 20% више средстава него у 
2014. години, недостатак спонзора због нејаке привреде и тешке економске ситуације у 
Републици Србији, непостојање самодоприноса у месним заједницама и нејаки капацитети 
спортских клубова да нађу додатне изворе финансирања,  знатно отежавају опстанак и 
њихов даљи развој. 

Према подацима, које је доставило 28 клубова  у 2015. години, у спортским 
клубовима је регистровано око 650 спортиста  а број грађана  који се баве неком врстом 
спорта креће се негде око 1000. Према последњем попису становништва број 
регистрованих спортиста у Општини Бачки Петровац чини 4,8 %  од укупног броја 
становника у општини, док око 7 % становнииштва активно учествује у систему спорта.  

По питању кадрова који раде са децом и млађим категоријама спортиста у 
Општини Бачки Петровац, можемо констатовати да је стање релативно добро и са 
тенденцијом поваћања броја образованих тренера. Тренутно је у клубовима ангажовано 
укупно 32 тренера, од којих њих 9 поседује високу школску спрему. Усавршавање и 
стручно оспособљавање много је заступљеније код млађих тренера.  
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2.3. СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Спортска  инфрастуктура  је веома  важан сегмент у области спорта.  Без спортских 
објекта је немогуће било шта радити у спорту и обезбеђење овог услова захтева издвајање 
великих материјалних средстава. Спортски објекат у техничко-архитектонском смислу 
подразумева све просторе и површине отвореног или затвореног грађевинског облика,  
који је намењен спровођењу различитих активности – тренирању, такмичењу, 
рекреативном вежбању, забави (укључујући и пратеће активности, помоћне просторије, 
гледалиште и друго). 

 
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, разни отворени спортски терени и тд.), 
-  Адаптирани простори за вежбање 
 
Општина Бачки Петровац броји укупно 69 спортских објеката/терена. Већина од 

њих су у јавној својини,  функционални су и у добром стању.  
 

Редни број Назив објекта/терена Власништво 
 

 Комплекс спортских терена 
 ОШ "Јан Чајак" у Бачком 

Петровцу  

1. Школска хала ОШ "Јан Чајак" 
 

2.  Школска сала 
 ОШ "Јан Чајак" 

3.  Теретана 
 ОШ "Јан Чајак" 

4. Терен за рукомет (мали фудбал) бр. 1  
 ОШ "Јан Чајак" 

5. Терен за рукомет (мали фудбал) бр. 2  
 ОШ "Јан Чајак" 

6. Терен за кошарку бр. 1 
 ОШ "Јан Чајак" 

7. Терен за кошарку бр. 2  
 ОШ "Јан Чајак" 

8. Мултифункционални терен за 
кошарку и одбојку 

 
ОШ "Јан Чајак" 

9. Стаза за трчање (100м)  
 ОШ "Јан Чајак" 
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Редни број Назив објекта/терена Власништво 
 

10. Терен за одбојку  
 ОШ "Јан Чајак" 

11. Стаза за трчање (200м)  
 ОШ "Јан Чајак" 

12. Теретана на отвореном 
 ОШ "Јан Чајак" 

13. Залетиште за скок у даљ 
 

ОШ "Јан Чајак" 

14. Терен за бацање кугле 
 ОШ "Јан Чајак" 

 Комплекс спортских терена 
ОШ "Јан Амос Коменски" у 

Кулпину  

1.  Школска сала бр.1 ОШ "Јан Амос 
Коменски" 

2.  Школска сала бр.2 ОШ "Јан Амос 
Коменски" 

3.  Терен за рукомет (мали фудбал) ОШ "Јан Амос 
Коменски" 

4.  Терен за тенис ОШ "Јан Амос 
Коменски" 

5.  Терен за одбојку ОШ "Јан Амос 
Коменски" 

6.  Терен за кошарку ОШ "Јан Амос 
Коменски" 

 Комплекс спортских терена 
ОШ "Жарко Зрењанин" у Маглићу 

 

1. Школска хала 
 ОШ "Жарко Зрењанин" 

2. Теретана у оквиру школске хале 
 ОШ "Жарко Зрењанин" 

3. Терен за рукомет (мали фудбал) 
 ОШ "Жарко Зрењанин" 

4. Мултифункционални терен за 
одбојку и тенис  ОШ "Жарко Зрењанин" 

5. Терен за тенис 
   ОШ "Жарко Зрењанин" 

6. Терен за кошарку 
  ОШ "Жарко Зрењанин" 

7. Терен за одбојку и тенис 
 
 

ОШ "Жарко Зрењанин" 
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Редни број Назив објекта/терена Власништво 
 

 Комплекс спортских терена 
ОШ "Јозеф Марчок Драгутин" у 

Гложану  

1. Школска сала ОШ "Јозеф Марчок 
Драгутин" 

2. Терен за мали фудбал на вештачкој 
трави  

ОШ "Јозеф Марчок 
Драгутин" 

3. Терен за кошарку ОШ "Јозеф Марчок 
Драгутин" 

 Комплекс спортских терена 
Гимназије "Јан Колар" у Бачком 

Петровцу  

1. Школска спортска салa Гимназија "Јан Колар" 
2. Терен за рукомет (мали фудбал) Гимназија "Јан Колар" 
3. Терен за кошарку  Гимназија "Јан Колар" 
4. Теретана Гимназија "Јан Колар" 
5. Залетиште за скок у даљ Гимназија "Јан Колар" 

 Фудбалски терени 
  

1. Фудбалско игралиште - Кулпин јавна својина 
2. Фудбалско игралиште - Маглић јавна својина 
3. Фудбалско игралиште - Бачки 

Петровац јавна својина 

4. Фудбалско игралиште - Бачки 
Петровац – помоћни терен јавна својина 

5. Фудбалско игралиште - Гложан јавна својина 
 Базени  

1. Отворени базен - Маглић јавна својина 
2. Отворени базен – Гложан приватно власништво 

 Терени за одбојку на песку 
  

1. Терен бр.1 за одбојку на песку – 
Маглић 

јавна својина 

2. Терен бр.2  за одбојку на песку – 
Маглић 

јавна својина 

3. Терен за одбојку на песку - Бачки 
Петровац 

приватно власништво 

 Игралиште за мале спортове  
 

 

1. Мултифункционални терен за 
кошарку, рукомет и мали фудбал – 

Маглић 

јавна својина 
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Редни број Назив објекта/терена Власништво 
 

 Тениски терени 
 

 

1. Тениски терен бр. 1 - Маглић јавна својина 
2. Тениски терен бр. 2 - Маглић јавна својина 
3. Тениски терен - Маглић приватно 

власништво 
4. Тениски терен бр. 1 - Бачки 

Петровац 
приватно 

власништво 
5. Тениски терен бр. 2 - Бачки 

Петровац 
приватно 

власништво 
6. Тениски терен бр. 3 - Бачки 

Петровац 
приватно 

власништво 
7. Тениски терен - Гложан приватно 

власништво 
 Стрелишта 

 
 

1. Стрелиште -  "Лесик" Бачки Петровац јавна својина 
2. Стрелиште - "Фазан" Кулпин јавна својина 
3. Стрелиште -  "Фазан"  Маглић јавна својина 
4. Стрелиште - "Гложан" Гложан јавна својина 

 Теретане 
 

 

1. Теретана - Бачки Петровац приватно 
власништво 

2. Теретана - Кулпин приватно 
власништво 

3. Теретана - Гложан приватно 
власништво 

 Терен за мали фудбал на вештачкој трави 
 

приватно 
власништво 

1. Терен за мали фудбал на вештачкој трави 
Бачки Петровац 

приватно 
власништво 

 Рибњаци и платформе за пецање 
 

 

1. Рибњак - Гложан приватно 
власништво 

2. Рибњак - Маглић јавна својина 
3. Такмичарска писта за риболов – 

Бачки Петровац 
јавна својина 

 Фитнес центри 
 

 

1. Фитнес центар - Бачки Петровац приватно 
власништво 
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Редни број Назив објекта/терена Власништво 
 

 Стазе за бицикле и ролере 
 

 

1. Стаза за бицикле и ролере - Бачки 
Петровац 

јавна својина 

2. Стаза за бицикле и ролере – између 
Бачког  Петровца и Кулпина 

јавна својина 

3. Стаза за бицикле и ролере - Кулпин јавна својина 
 Остали спортски објекти 

 
 

1. Адреналин парк - Бачки Петровац приватно 
власништво 

Табела 2. Спортски објекти и терени у Општини 
 

2.4.  КОЛЕКТИВНИ СПОРТОВИ 
 
Преглед  клубова из колективних спортова са територије Општине Бачки Петровац 

(регистрованих у Агенцији за привредне регистре) који учествују у неком од система 
такмичења: 

 
СПОРТ/КЛУБ/РАНГ ТАКМИЧЕЊА 
ФУДБАЛ 
 
1. ФУДБАЛСКИ КЛУБ „БУДУЋНОСТ“ – ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА 
2. ФУДБАЛСКИ КЛУБ „МЛАДОСТ“ – ПОДРУЧНА ЛИГА НОВИ САД 
3. ФУДБАЛСКИ КЛУБ „КУЛПИН“ – ПОДРУЧНА ЛИГА НОВИ САД 
4. ФУДБАЛСКИ КЛУБ „МАГЛИЋ“ – МЕЂУОПШТИНСКА ЛИГА БАЧКА   
    ПАЛАНКА 1. РАЗРЕД 
5. ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ЈЕДНОТА“ – МЕЂУОПШТИНСКА ЛИГА БАЧКА   
    ПАЛАНКА 2. РАЗРЕД 
 
ОДБОЈКА 
 
1. ОДБОЈКАШКИ КЛУБ „КУЛПИН“ ДРУГА ЛИГА СРБИЈЕ 
2. ЖЕНСКИ ОДБОЈКАШКИ КЛУБ „МЛАДОСТ“ ДРУГА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ 
 
СТОНИ ТЕНИС 
 
1. СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ „МЛАДОСТ“ ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА 

 
ШАХ 
1. ШАХОВСКИ КЛУБ „МЛАДОСТ“ ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА  
2. ШАХОВСКИ КЛУБ „КУЛПИН“ МЕЂУОПШТИНСКА ЛИГА ВРБАС 
3. ШАХОВСКИ КЛУБ „БУДУЋНОСТ“ МЕЂУОПШТИНСКА ЛИГА ВРБАС 
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Преглед клубова из колективних спортова са територије Oпштине Бачки Петровац 

(регистрованих у Агенцији за привредне регистре) који не учествују у ниједном систему 
редовног такмичења. 

ФУДБАЛ 
1. ЖЕНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ „БУДУЋНОСТ“ 
ОДБОЈКА 
1. ОДБОЈКАШКИ КЛУБ „МАГЛИЋ“ 
РУКОМЕТ 
1. ЖЕНСКИ РУКОМЕТНИ КЛУБ „МАГЛИЋ“  
ШАХ 
1.        ШАХОВСКИ КЛУБ „БОРА КОСТИЋ“ 
На основу анкетног истраживања чланова радне групе за израду Програма развоја 

спорта у Oпштини Бачки Петровац,  у колективним спортовима највише има 
регистрованих спортиста који су млађи од 15 година (око 290). 

Посвећивање пажње  млађим узрасним категоријама, кадa је у питању локална 
самоуправа, јесте један од приоритета у стратешком опредељењу Општине Бачки 
Петровац. Баш због те чињенице  у 2015. години су у буџету Oпштине Бачки Петровац 
планирана средства за предшколски и школски спорт  са циљем организоване финансијске 
подршке даљем развоју школског спорта, односно подршке млађим узрасним селекцијама 
спортских клубова у којима се такмиче основношколски и средњошколски ученици. 

Општина Бачки Петровац подржава активно бављење спортом млађе популације и 
остваривање добрих резултата на такмичењима мотивише са традиционалним „Посебим 
спортским признањем “ за спортски клуб и спортисту године, које се додељује  на Дан 
oпштине 15. октобра, на свечаној седници Скупштине oпштине. 

 
2.4.1.  КАДРОВИ У КОЛЕКТИВНОМ СПОРТУ 
 
Закон о спорту под стручним усавршавањем подразумева  стицање знања и 

вештина спортских стручњака, које обухвата континуирану едукацију током радног века, 
као и учешће на стручним и научним скуповима, семинарима и курсевима. 

Подаци,  добијени обрадом анкетних упитника,  које је доставило 10 спортских 
клубова из колективних спортова (фудбал, одбојка и рукомет) и 4 клуба, који припадају 
групи и колективних и појединачних спортова (шах и стони тенис) у Општини Бачки 
Петровац, говоре нам да је у тих 15 клубова ангажовано 24 тренера, од којих 7 тренера 
имају високо образовање. Када узмемо у обзир чињеницу да у такмичењима из групе 
колективних спортова учествује око 700 активних спортиста, долазимо до податка да 
тренер у просеку ради са 29 играча, што показује да је број стручних радника у клубовима 
врло мали.  

 
Број клубова Број регистрованих спортиста Број тренера 

14 700 24 

Табела 3. Број ангажованих тренера на основу података добијених од 11  клубова 
из групе колективних спортова 
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Област кадрова у спорту је једна од области, којој треба посветити пажњу у овом 
Програму,  јер су школовани и мотивисани тренери изузетно значајан сегмент за успехе и 
добре резултате спортиста.  
 

2.5.  ИНДИВИДУАЛНИ СПОРТОВИ 
 
На основу података достављених од клубова види се да у индивидуалним 

спортовима учествује око 200 спортиста. Од тога у узрасту до 15 година - 56 спортиста,  у 
узрасту од 16 до 18 година - 33 спортиста а у узрасту изнад 18 година - 111 спортиста. 
Осим регистрованих спортиста у спортским активностима у индивидуалним спортовима 
учествују и рекреативни спортисти и особе које повремено долазе у клубове.  

Број особа које се рекреативно и повремено баве спортом не може се прецизно 
утврдити, али се оријентациони број на годишњем нивоу креће између 150 и 200. Највише 
оних, који учествују у  повременим рекреативним спортским активностима, је у 
клубовима за фитнес, борилачке спортове и теретанама. 

Број тренера и стручних радника који су ангажовани у индивидуалним спортовима 
(рачунајући шаховске клубове и стонотениски клуб, који припадају и групи колективних и 
групи појединачних спортова) је 13, од којих је 4 са факултетским образовањем и 2 са 
вишом тренерском школом. Такође 6 тренера поседује лиценцу за бављење тренерским 
послом. На једног тренера долази у просеку 18 активних спортиста и ове чињенице 
показују да постоји добра основа за даљи развој  индивидуалних спортова. 

На основу табеле 2 може се  доћи до закључка да су индивидуални спортови 
обухваћени у неколико група сродних спортова.  

Уочавамо групу спортова снаге и дизања тегова у коју спадају клубови:  
„Херкул“  
„Стена“ и 
„Берат Повер Гим“ 
Следећа група сродних спортова која се може уочити су борилачки спортови у коју 

спадају клубови: 
„Ватрени ударац“ 
„Ринг“ и 
„15. октобар“  
Следећа група која се издваја је група клубова риболовачког спорта,  који 

функционишу као удружења спортских риболоваца. Код ове групе интересантно је то да у 
свако месној  заједници  постоји  један овакав клуб и тој групи припадају  следећа 
удружења спортских риболоваца: 

„Караш“ 
„Шаран“ 
„Смуђ“ 
„Риболовац“ 
Поред клубова из набројаних група спортова, од ове године на територији 

Општине активна су још 2 удружења у области спорта - коњички клуб „Галопер“ и 
спортски клуб „Лесик“.  

На основу овог прегледа може се видети да у Општини Бачки Петровац нема 
организованих клубова из области базних индивидуалних спортова, као што је атлетика, 
гимнастика и пливање. Такође и бициклистички клуб није активан, иако је наша средина 
имала олимпијског репрезентативца у том спорту. У евиденцији Агеције за привредне 
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регистре је регистрован  свега један тениски клуб (који није активан),  иако полуларност 
овог спорта расте свакодневно. 

Клубови за своје активности и такмичења углавном користе школске сале. Један 
број клубова користи и изнајмљене просторије.  

Стонотениски клуб се суочава са проблемом просторија за редовно одржавање 
тренинга и рад са децом.  Код риболовачких удружења је карактеристично да користе 
јавне површине уз водене токове и имају своје клупске просторије. Шах клубови користе 
учионице, просторије других удружења или просторије у саставу месних заједница.  
Коњички клуб  нема адекватан спортски објекат. 

Традиција спортских клубова из групе индивидуалних спортова је веома дуга. 
Стонотениски клуб се својевремено такмичио у другој и првој лиги и имао је у својим 
редовима такмичаре, који су освајали прва места у покрајини, републици и на 
међународним такмичењима. Поред стони тениса, традиција је дуга нарочито код 
риболовачких удружења и спортова снаге. То је допринело и развоју осталих сродних 
спортова у свим насељеним местима наше Општине. Удружење спортских риболоваца је 
кроз своју историју активног деловања имало запажене успехе у свим категоријама како 
на локалним тако и на војвођанским, државним и међународним такмичењима. Једно 
време су имали и репрезентативку у спортском риболову. Појединци из ових клубова су 
освајали и највећа спортска признања општине. 

Важно је напоменути да су у приличном броју  клубова активне  и  жене. Такође 
сви клубови,  сем такмичарског дела,  имају и велики број рекреативних чланова и раде са 
млађим категоријама и узрастима. Значајна је и чињеница да у клубове снаге долазе и 
реконвалесценти и особе којима је потребно корективно вежбање. 

У будућности треба и даље подстицати развој индивидуалних спортова и сагледати 
све могућности за пружање организоване подршке атлетским и пливачким спортовима, 
као и гимнастици и тенису. Потребно је оживети и бициклистички спорт, који је видљив 
само у току једне бициклистичке трке пред  манифестацију Словачке народне свечаности.  

 
2.6.  КАТЕГОРИЗАЦИЈА КЛУБОВА И СПОРТОВА 
 
Спорт представља веома сложену и комплексну људску активност, чију структуру 

и функционисање чине разни спортски подсистеми и то: 
 
1. рекреативни спорт (карактерише га редовни програм вежбања и такмичења 

у циљу очувања здравља и физичке спремности)  
2. школски спорт (тренинзи и системи такмичења су прилагођени узрасту 

спортиста, како би се свакоме омогућило да испољи свој таленат) 
3. аматерски спорт (спортисти појединци стичу друштвену афирмацију, 

остварују неку допунску зараду и сл.) 
4. спорт инвалида (окупља инвалиде и организује такмичења у циљу телесне и 

менталне рехабилитације) 
5. професионални спорт (спортисти, њихови тренери, менаџери и остало 

особље су плаћени за активно бављење спортом и он је њихово основно занимање). 
Поред тога постоји још и подела спорта на: 
• елитни или врхунски спорт – који треба да омогући најбољим појединцима 

да постану врхунски спортисти. Међутим, врхунски спортски успеси нису могући без 
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масовног бављења спортом, јер се најбољи појединци репродукују из њега принципом 
селекције; 

• нетакмичарски спорт – је индивидуални спорт сваког појединца и 
подразумева универзалну вредност јер се њиме могу бавити све категорије становништва; 

• такмичарски спорт – је спорт који кључни значај придаје победи, 
конкуренцији, жртвовању (победа постаје друго име за спорт). 
 

Један од најзначајнијих сегмената функционисања целокупног спорта представља 
област такмичарског спорта. Најзначајнији део је свакако расподела финансијских 
средстава клубовима на основу њихових годишњих планова и програма. Потпуно је јасно 
да општине не могу финансирати комплетне програме свих спортских екипа на њиховом 
подручју. Неопходно је да спортски клубови уложе напоре у обезбеђивање додатних 
финансијских средстава, како би могли спроводити своје зацртане планове и програме. 

У такмичарском спорту постоје 3 основне области које су значајне за спорт на 
локалном нивоу: 

 
а) квалитетни и масовни такмичарски спорт, 
б) млађе узрасне категорије, 
ц) врхунски спорт. 
 
Под квалитетним и масовним такмичарским спортом подразумевају се спортска 

такмичења која се одржавају од националног до општинског нивоа у сениорској, 
јуниорској, кадетској и пионирској конкуренцији, било да је реч о екипним или 
појединачним спортовима.  

Под појмом квалитетни такмичарски спорт подразумева се такмичарски спорт који  
се спроводи на националном нивоу.  

Под појмом масовни такмичарски спорт подразумева се такмичарски спорт који се 
спроводи на нижем степену од националног нивоа, како у екипним тако и појединачним 
спортовима. 

Један од изузетно важних сегмената спорта на нивоу локалне самоуправе је питање 
спорта млађих узрасних категорија. Спортски клубови морају понудити погодности 
школама за њихове ученике,  који се укључе у рад спортских клубова и користе спортске 
терене школе а са друге стране, школе морају дати приоритет коришћења тих терена и 
термине за тренинге и такмичења који су примерени деци. 

Категоризација спортских удружења (спортских клубова) веома је значајна за 
функционисање спорта на локалном нивоу. Након што се усвоји Програм развоја спорта 
општине, категоризација спортских удружења (клубова) је други корак, који је неопходно 
направити, да би спорт на нивоу општине могао несметано да функционише. 
Категоризација на локалном нивоу подразумева да се врши категоризација спортских 
удружења (спортских клубова) а не спортских грана. За разлику од националне 
категоризације спортских грана, која се врши сваке друге године, категоризација 
спортских  удружења (клубова) на локалном нивоу треба да се ради сваке године.  

У Општини Бачки Петровац  постоје уређене одлуке и категоризација спортских 
клубова, међутим увек постоји простор за побољшање досадашњег система с циљем да се 
унапреди и поспеши квалитет рада и финансијска самосталност самих спортских клубова. 
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 У 2013. години Општинско веће Општине Бачки Петровац је усвојило Правилник 
о суфинансирању удружења из области спорта у Општини Бачки Петровац. Правилником 
се утврђују критеријуми за рангирање спортских организација. 

 
Категоризација спортских удружења (спортских клубова) је урађена на основу 

следећих критеријума: 
 
I. Степен значаја програма спортске организације за развој локалне заједнице 
II. А) програми, који доприносе развоју спорта у областима дечјег,  
                 омладинског, женског спорта и спорта особа са инвалидитетом 
            Б) унапређење здравља спортиста 
            В) спортско-здравствено образовање спортиста, посебно младих,  
                 укључујући и антидопинг образовање 
            Г) унапређење стручног рада учесника у систему спорта са територије   
                 Општине  Бачки Петровац 
            Д) сарадња са другим организацијама у Републици Србији и иностранству   
            Ђ) други позитивни ефекти од значаја за локалну заједницу 
III. Масовност (број учесника у систему спорта) 
1. Број регистрованих (активних) спортиста 
            А) пионира 
            Б) кадета 
            В) омладинаца 
            Г) сениора 
2. Број ангажованих стручних радника  
            А) тренера 
            Б) медицинских радника 
            В) осталих стручних радника 
 3.        Број радника  ангажованих за пратеће потребе 
III. Карактеристике такмичења (ранг, ниво, категорија, врста итд.) 
IV. Остварени резултати у претходне 3 године 
V. Трошкови клуба 
            А) трошкови такмичења 
            Б) материјални трошкови 
            В) трошкови превоза  
            Г) трошкови одржавања спортског објекта који клуб користи 
 
Подаци су узети из Правилника о суфинансирању удружења из области спорта у 

Општини Бачки Петровац. 
 
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 покрајинских и републичких 
фондова, већ и међународних,  јер у дугорочнијој визији развијеног спортског система, 
важан параметар успеха јесте и финансијска самосталност спортских клубова и удружења. 
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2.7.  Ш К О Л С К И    С П О Р Т 
 
Физичко васпитање и школски спорт имају богату традицију у Војводини. Највише 

заслуга за увођење физичког васпитања у школе и његову популаризацију имао је велики 
педагог и просветитељ др Ђорђе Натошевић (1821 – 1887).  

Као директор Српске православне велике гимназије у Новом Саду, Натошевић већ 
1853. године уводи редовну наставу физичког васпитања. Физичко васпитање представља 
основу школског спорта. Оно омогућава ученицима да стекну базичне кретње, вештине и 
неопходна знања, формирајући 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, те може представљати прелаз ка бављењу спортом у 
спортским клубовима, оријентисаним на постизање врхунског спортског резултата. 

 
 
 
                                                                                 
                                                                             
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Дијаграм 1. Прелаз од школског спорта ка бављењу спортом у спортским 

клубовима, оријентисаним на постизање врхунског спортског резултата 
 
Генерално спорт се сматра нарочито погодном активношћу за физичку и менталну 

добробит деце и суштински је битан за превенцију здравствених проблема. За свестрани 
развој детета од кључног значаја је одговарајуће физичко образовање у школи и бављење 
ваннастваним спортским активностима у школским спортским секцијама. 

Квалитет физичког образовања и спортске обуке треба да буде обезбеђен и 
унапређен кроз квалификоване  наставнике физичког образовања, уз одговарајуће мере за 
надзор квалитета. Школе би требало да све младе а посебно оне у завршним разредима 
упознају са локалним спортским клубовима  и да остваре сарадњу са локалним спортским 
клубовима. Млади треба да знају које могућности имају на локалу, како могу да наставе да 
се баве спортом након завршетка школе, те да буду свесни које то активности највише 
воле и које их највише стимулишу. Све школе треба да имају неопходну и одговарајућу 
опрему и објекте за бављење младих физичким активностима и спортом. 

Посебно девојчицама треба обезбедити више могућности да се баве спортом и 
остану у спорту, с тим да ниво и интензитет тренинга и такмичења треба да буде 

СПОРТСКИ КЛУБОВИ –  НАЦИОНАЛНИ И ВИШИ НИВО 
ТАКМИЧЕЊА 

      
 

СПОРТСКИ КЛУБОВИ – РЕГИОНАЛНИ НИВО 
ТАКМИЧЕЊА 

ВРХУНСКИ РЕЗУЛТАТ 

РЕЗУЛТАТ 

СПОРТСКИ КЛУБОВИ – ЛОКАЛНИ НИВО ТАКМИЧЕЊА 
УЧЕСТВОВАЊЕ 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И ШКОЛСКИ СПОРТ 
ОСНОВА 
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адекватан њиховом узрасту и физичком и манталном стању. Због тога треба посебно 
подржати оне спортове у којима се девојчице у значајној мери баве спортом. 

План школског спорта се реализује кроз наставу физичког васпитања, слободне 
активности односно кроз секције по школама и кроз школска спортска такмичења.  

Међу најзаступљеније спортске секције у школама у нашој општини спадају: 
кошарка, одбојка и фудбал, а ту су још и: фитнес, шах, стони тенис, тенис и рукомет. У 
секцијама у нешто већем броју учествују дечаци у односу на девојчице.  

 
 

РЕДНИ 
БРОЈ 

 
 

НАЗИВ ШКОЛЕ 

 
 

УКУПАН 
БРОЈ 

УЧЕНИКА 

 
 

СЕКЦИЈА 

 
 

БРОЈ 
ДЕЧАКА 

 
 

БРОЈ 
ДЕВОЈЧИЦА 

 
1. 
 
 
 

 
ГИМНАЗИЈА 

„ЈАН КОЛАР“ СА 
ДОМОМ 

УЧЕНИКА 
БАЧКИ 

ПЕТРОВАЦ 

 
 

250 

КОШАРКА 12 - 
ОДБОЈКА 10 20 
ФУДБАЛ 20 - 

ГИМНАСТИКА Додатна 
настава 

Додатна настава 

ФИТНЕС,  
ТЕРЕТАНА И  

АЕРОБИК 

23 50 

 
 
2. 
 
 

ОСНОВНА 
ШКОЛА „ЈАН 

ЧАЈАК“ БАЧКИ 
ПЕТРОВАЦ 

 
 

490 

ФУДБАЛ 10 - 
ОДБОЈКА 12 12 

КОШАРКА 10 - 
ШАХ 12 - 

 
 
3. 

ОСНОВНА 
ШКОЛА „ЖАРКО 

ЗРЕЊАНИН“ 
МАГЛИЋ 

 
 

175 

ОДБОЈКА 23 17 
ТЕНИС 22 28 

ФУДБАЛ 20 - 
ШАХ 30 4 

ФИТНЕС - 12 
СТОНИ ТЕНИС 2 4 

 
 
4. 
 

ОСНОВНА 
ШКОЛА „ЈАН 

АМОС 
КОМЕНСКИ“ 

КУЛПИН 

 
 

246 

ОДБОЈКА 12 28 

ФУДБАЛ 10 - 

ШАХ 6 - 

 
 
5. 
 

ОСНОВНА 
ШКОЛА „ЈОЗЕФ 

МАРЧОК 
ДРАГУТИН“ 

ГЛОЖАН 

 
 

142 

КОШАРКА 12  
- 

ШАХ 20 6 

ТЕНИС 20  

 
ОДБОЈКА 

 
- 

 
14 

Табела 4. Подаци о спортским секцијама у школама 
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Школски спорт се реализује у укупно 11 затворених школских спортских објеката 
(школских хала, фискултурних сала и теретана) од којих су 3 велике хале, 4 мале сале и 4 
објекта, који се користе као теретане, и у 5 отворених школских спортских центара, у 
склопу којих се налазе терени за мали фудбал, рукомет, кошарку, тенис, одбојку,  бацање 
кугле, залетиште за скок у даљ и стазе за трчање.  

2.8.  ЖЕНЕ У СПОРТУ 
 
Положај жена у спорту, упркос видљивим помацима, још увек  није 

задовољавајући и  значајно је одређен положајем жена у друштву  у  целини. Учешће  
жена у  спорту ограничавају бројни социјални и интереперсонални  фактори, као што је 
економска зависност, дефицит слободог времена, већа очекивања кад је реч о социјалним 
улогама жена, недовољна перцепција и ставови  према физичкој активности и  спорту.  

На основу   резултата  истраживања невладиних организација у Србији  дошло  се 
до  следећих података о  учешћу  жена у  спорту: жене спортисткиње имају мању медијску 
пажњу, постоји подела на мушке и женске спортове, поред тога жене због својих 
биолошких ограничавајућих периода раније престају  да се баве спортом а ту је и 
неизоствно традиционално схватање улоге жене у нашем друштву. 

Наведени  резултати истраживања  делимично  одсликавају  ситуацију  у Општини 
Бачки Петровац  и потребне су одговарајуће мере које би се  могле  применити  у  нашој 
општини, како би подстакли учешће већег броја жена у  локалном спорту.  

Од укупног броја од око 900 спортиста, према подацима добијеним од 28 
регистрованих спортских клубова у  Општини Бачки Петровац, број  девојака и  жена  које  
се баве спортом  износи  114, што је нешто више од 12,5 %  и  показује да  је потребно 
ангажовање свих чинилаца у систему спорта ка већем учешћу женске популације у 
спорту.  

Даљи подаци  говоре да је у  сениорским екипама регистровано 24 спортисткиње и  
то  20 у одбојци, 1 у спортовима  снаге,  2 у  коњичком спорту и 1 у шаху. Такође је 
истраживање  показало да за сениорке које  се  баве риболовом у  нашој држави  не 
постоји ранг  такмичења, тако  да је овај  спорт код жена сведен на   рекреативни  ниво.  У 
јуниорским  екипама регистровано  је 16 девојака (2 у  коњичком спорту, 1 у шаху и 13 у 
рукомету). Код кадеткиња је регистровано 27 спортисткиња (1 у риболовачком спорту и  
18 у женском рукомету и 8 у спортовима снаге). Код јуниорки  бројка је  охрабрујућа и 
износи 47 девојака (38 у  одбојкашким клубовима, 6  у каратеу, 2 у шаховским клубовима 
и 1 у риболовачким клубовима).   

 Из  свега неведеног  долази  се до закључка да је неопходно  креирати  мере које 
би подстакле, пре свега,  да ученице учествују у већој мери у школском спорту.  

 
2.9. СПОРТ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

 
Према подацима Светске здравствене организације (WХО), чак 10% светског 

становништва чине особе са инвалидитетом. Расположиви подаци добијени од Дома 
здравља Бачки Петровац говоре да је међу око 14.000 становника Бачког Петровца 281 
особа са инвалидитетом, што је око 2% у односу на укупан број становника. У оквиру овог 
броја, процењује се да постоји  11 (или 0,07 % укупног становништва) особа са менталним 
инвалидитетом, док  270 (или 1,9 %) чине особе са телесним инвалидитетом.  
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На основу решења о инвалидности, спортисти са инвалидитетом се разврставају у 
следеће категорије: параплегија, квадриплегија, ампутација доњих екстремитета, 
ампутација горњих екстремитета, општа категорија (не постоји минимум или видљиво 
телесно оштећење). У специфичним спортским дисциплинама, као што су кошарка у 
колицима (параплегија, парализа, парапареза и ампутација доњих екстремитета) и голбалу 
(слепи и слабовиди) категоризација је другачија.  

Организације и институције које се баве спортом особа са инвалидитетом у Србији 
су следеће: 

-  Параолимпијски комитет Србије ( ПОКС )  
-  Спортски савез инвалида србије (ССИС )  
-  Спортски савез инвалида Војводине ( ССИВ )  
-  Општинске организације регистроване за спорт и рекреацију инвалида  
-  Спортска друштва, клубови, дружине и секције 
- Особе са инвалидитетом које се самостално баве спортско-рекреативним 

активностима.  
Податак да се у АП Војводини само 8% становника категорисаних као особе са 

инвалидитетом бави организованим спортским активностима је поражавајући у поређењу 
са неким европским земљама у којима број физички активних особа са инвалидитетом 
износи и до 80%, што показује да смо сиромашно и недовољно уређено друштво. 

У Општини Бачки Петровац постоје 2 удружења, која се баве питањима особа са 
инвалидитетом. Удружење „МИ“ је већ дужи период активно у Бачком Петровцу а 
недавно је  слично удружење основано и у Кулпину под називом „Загрљај“, али не постоји 
специјалистички оспособљено стручно лице, чији је задатак да организује спорт и 
рекреацију инвалидних особа, осмисли и спроводи план и програм рада особа са 
инвалидитетом. На основу истраживања радне групе,  евидентиране су 2 особе са 
инвалидитетом, које се активно баве спортским активностима у клубовима у Новом Саду 
и Београду. Један од спортиста се бави пливањем а други кајакаштвом.  

Добијени подаци недвосмислено показују да би један од стратешких циљева 
Општине Бачки Петровац у наредном периоду требао да буде - стварање предуслова за 
укључивање инвалидних особа у организоване спортско-рекреативне активности. 
 

2.10 . СПОРТ ЗА СВЕ 
 

Кроз реализацију рекреативних програма остварују се бројне користи,  као што су 
унапређење индивидуалне здравствене заштите, посебно борбе против растућег проблема 
гојазности, унапређење здравља и слично.   

У Републици Србији је у последњих десет година спроведено неколико 
истраживања о томе колико се грађани Србије баве физичким вежбањем и спортом. 
Министарство здравља је у 2006. години, у сарадњи са Институтом за јавно здравље 
Србије, спровело испитивање здравља становника Републике Србије. 

Основни показатељи из тог истраживања су веома забрињавајући: 33,6% одраслог 
становништва пуши; 46,5% има хипертензију; 40,3% свакодневно или повремено 
конзумира алкохол; 18,3% је гојазно и 74,3% није довољно физички активно. 

У приоритетне задатке сваке локалне самоуправе спада промоција здравих стилова 
живота и пружање могућности свим грађанима да се баве спортским активностима. 

Спорт за све се највећим делом реализује кроз 2 организациона облика: (1) 
организовање рекреативних садржаја од стране групе или индивидуалаца, (2) рад све 
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већег броја фитнес клубова као израз приватног предузетништва или невладиних 
организација у спорту.  

Организовање рекреативних садржаја од стране групе или индивидуалаца јесте 
често организовање спортских активности,  где заинтересовани за исту грану спорта 
користе простор,  који углавном школе дају на коришћење. Обично су то спортске хале и 
грађани се самостално организују за одређену врсту рекреативног спорта. Поред тога 
постоје и индивидуалци који такође изнајмљују простор за реализацију спортских 
садржаја као што су аеробик, плесни аеробик, пилатес, јога и слично. Добијени подаци у 
процесу израде ове стратегије говоре да у Општини Бачки Петровац постоје организоване 
спортске активности у ОШ „Јан Чајак“ и у Дому здравља, у одељењу за рехабилитацију, 
попут плесног аеробика, аеробика и јоге.  

Број фитнес клубова и организација сличног карактера у последњих неколико 
година бележи тренд сталног раста. Може се констатовати да овакав тип организације, 
који се темељи на индивидуалној иницијативи, постаје све актуелније подручје разноврсне 
понуде савремених популарних програма вежбања. Према расположивим сазнањима 
понуђене рекреативне садржаје користи већином млађа популација. 

За дефинисање конкретних стратегијских задатака у Општини Бачки Петровац 
неопходно је имати на уму следећа запажања и препоруке:  

•  У Општини Бачки Петровац  није урађена ни једна озбиљнија студија, која би 
комплексно анализирала потребе и интересовања грађана у подручју спорта за све, што је 
неопходно спровести како би се ишло у правцу развоја ове области спорта. 

•   Неопходно је написати пројекат који би се бавио овом проблематиком и темом, 
где би резултат био спроведено истраживање о потребама, интересовањима, рекреативним 
садржајима спорта, као и истраживање о постојећој понуди рекреативног спорта. 

•   Не постоји  свеобухватна база података о субјектима и активностима из области 
спорта за све, па је неопходно њено формирање као један од задатака овог Програма. 

•  Спортска удружења, највећим делом су усмерена на активности, које имају 
континуирани такмичарски карактер. Организовани облици континуираних програма у  
области рекреативног спорта удружења младих и других удружења углавном не постоје.   

 
2.11.  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 спортисте. 

Пошто приликом бављења спортом долази до натпросечног оптерећења људског 
организма, превентивна спортска медицина мора имати своје место у мерама и 
активностима за стратешку бригу у спорту у Општини Бачки Петровац. 

Према члану 17. Закона о спорту, у спортском такмичењу може учествовати 
спортиста коме је пре одржавања спортског такмичења утврђена општа здравствена 
способност а у одређеним ситуацијама, поред опште здравствене способности, обавезно је 
утврдити и посебну здравствену способност такмичара. 

Анализа стања спорта у Општини Бачки Петровац је показала, да спортисти 
углавном редовно врше здравствене прегледе код лекара опште праксе у локалној 
здравственој установи, ради утврђивања опште здравствене способности.    

Као главни проблем идентификована је проблематика утврђивање посебне 
здравствене способности спортиста тзв. специјални лекарски преглед. Наиме, у локалној 
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здравственој установи нема  специјалисте – спортског лекара, који може утврдити посебну 
здравствену способност спортисте, па су спортисти такмичари принуђени да ове прегледе 
врше у здравственим установама у оближњим градовима и општинама, што изискује 
додатне трошкове клубовима, посебно имајући у виду и чињеницу да се мора вршити 
сваких 6 месеци.  

Имајући у виду наведене чињенице, у циљу решавања идентификованог проблема, 
потребно је обезбедити организоване прегледе спортиста од стране лекара специјалисте – 
спортског лекара у Дому здравља у Бачком Петровцу.  
 

2.12.   СПОРТ И ТУРИЗАМ 
 

Данас су  спорт и  туризам неодвојиви феномени и  њихов синергијски учинак даје 
врхунске резултате.  Спорт и туризам су  области које могу да у  узајамном односу 
допринесу развоју и имиџу не само  локалне заједнице, већ и целокупном развоју и 
промоцији  спортско-рекреативних програма код шире популације.  

Општина Бачки Петровац захваљујући свом географском положају, природним 
ресурсима и  спортским објектима,  има одличне услове да се развије у  мали 
препознатљив спортски центар, како за бављење рекреативним спортом,  тако  и за 
постизање важнијих спортских  разултата. Предности као што су река  Дунав, близина 
Новог Сада, Аквапарк, канал Дунав-Тиса-Дунав, геотермални  извори, рибњаци, терени за 
фудбал у свим насељеним  местима, затворене и опремљене спортске хале, тениски  
терени, базени, мини пич  терени, трим  стаза, теретане, стрелишта и пецачке платформе 
пружају  одличне  услове за унапређење и развој спорта.  

У погледу комплексне  теме  и  везе између спорта и туризма, уочава се да нашој 
општини недостају  смештајни капацитети, који  представљају важан услов за  
организовање  већих  спортских  такмичења.  

Општина Бачки Петровац  тренутно  располаже са 313 кревета намењених 
смештају  гостију  и туриста. Од наведеног броја 85 кревета се  налази  у  гимназијском 
интернату, који се за смештај туриста  користи  за време летњег  распуста,  36 лежајева  у 
оквиру  ловачког дома у Кулпину и 46 лежајева у  оквиру туристичког  и  спортског 
комплекса „Оаза МБ“ у  Гложану.  

Највише туриста посети општину доласком у Аквапарк, који представља 
својеврсну атракцију и та предност није искориштена у довољној мери ни у туристичком 
ни у спортском смислу. Најпосећенија локална манифестација у којој је неизоставан и 
спортски  део  програма  јесу Словачке народне  свечаности са приближном  укупном 
годишњом посетом од око  5000 туриста.  

Туристичка понуда у Општини је посебно интерсантна и заљубљеницима у лов и 
риболов. Риболовачко  друштво  „Караш“  из  Бачког Петровца са  72 платформе за 
риболов, изграђене по светским стандардима, може по свим критеријумима организовати 
светско првенство. Спортско-рекреативни  и туристички комплекс  „Оаза МБ“  бележи 
одличне резултате у  развоју и промоцији спортског туризма, о чему сведоче попуњени 
смештајни капацитети  током целе године и велико занимање за спортске  садржаје које 
нуди овај комплекс.  
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2.13.  ТАБЕЛАРНА АНАЛИЗА СТАЊА СПОРТА 
 
Анализу стања спорта у Општини Бачки Петровац можемо представити кроз  тзв. 

СВОТ матрицу односно матрицу снага, слабости, могућности и претњи у општинском 
спорту (Табела 3.). 

    
СНАГЕ СЛАБОСТИ 

• У 2015. години  општина повећала 
издвајања за спорт на локалном 
нивоу за 20 % 

• Одлуком о буџету за 2015. годину             
дата је подршка предшколском, 
школском и рекреативном спорту и 
масовној физичкој култури 

• Постоји интересовање за 
организацију   међународних 
спортских 
такмичења  

• Људски ресурси у спорту – 
образовани и стручни наставници и 
професори физичког васпитања 

• Основан Савез Србије за Повер 
Лифтинг са седиштем у Бачком 
Петровцу  

• У 2015. години је повећан број 
спортских клубова на територији 
општине 

• Постоји развијена инфраструктура, 
као предуслов за масовније бављење 
спортом  

• Започета  изградња бициклистичке 
стазе и завршена прва фаза изградње 

• Припремљени пројекти, планска 
документација  и дозволе за 
изградњу спортске инфраструктуре 

• Програмом развоја спорта у ЈЛС 
рекреативни спорт се поставља као 
један од приоритета  

• Повећан број теретана 
• Реализацијом  рекреативних   

програма покривен је широк спектар 
различитих спортова 
 

• Није формиран Спортски савез на 
нивоу општине 

• Рекреативно вежбање није укључено 
у туристичку понуду општине  

• Неразвијен  женски спорт у 
општини 

• Проблем финансирања спорта из 
других извора услед гашења 
самодоприноса у месним заједницама и 
слабе заинтересованости привреде да 
суфинансира спорт 

• Недостатак кадра који се бави  
систематским развојем спортиста инвалида 

• Недостатак велике школске хале у 
Гложану (постоји само  терен на отвореном 
и мала школска сала) 

• Недостатак објеката  за поједине 
врсте спорта 

• Недовољна опремљеност  спортских 
хала/сала 

• недостатак бициклистичких и трим 
стаза 

• Недостатак покривених трибина на 
спортским игралиштима 

• Недостатак едукативних садржаја у 
области заштите здравља спортиста и 
спрачавања негативних појава у спорту 

• Значајан пад броја становника 
бележи се у категорији становништва од 15. 
до 29. година старости 

• Слаба заинтересованост грађана за 
рекреативни спорт  

• Управљачко-оперативни проблеми 
организација које се баве рекреативним 
спортом 
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• Грађани општине воле спорт и  
поседују спортски таленат 
 

• Организације које се баве 
рекреативним спортом нису спремне за 
програмско финансирање  

 
• Недостатак капацитета за планирање 

и спровођење пројеката из области 
рекреативног спорта  

• Занемарена диференцирана 
промоција рекреативног вежбања 

• Непостојање система рекреативног 
спорта 

• Нема рекреативних програма за 
старе и децу са посебним потребама 

• Недостатак базних спортова 
(атлетика, пливање, гимнастика) 

• Недостатак тениских клубова 
• Недостатак бициклистичких клубова 
• Низак ниво свести о корисности 

бављења спортом 
• Неадекватни услови за бављење 

спортом особа са иванлидитетом 
МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

• Едукације у области спорта 
• Привлачење инвестиција у 

области развоја спорта и туризма 
• Конкурси Министарства 

спорта, Покрајинског секретаријата за спорт  
и Управе за капитална улагања Војводине 

• Евро фондови (прекогранична 
сарадња и  други фондови) 

• Развој рекреативног спорта је 
приоритет Програма развоја  спорта 

• Значај рекреативног вежбања 
је дефинисан Законом о спорту 

• Стални развој интересантних 
и инвентивних програма за рекреативно 
вежбање и велика понуда спортске опреме 
за рекреацију  

 

• Лоша економска ситуација у 
Републици Србији 

• Проблем финансирања 
спорта услед гашења самодоприноса у 
месним заједницама 

• Слаба заинтересованост 
привреде да инвестира у спорт 

• Проблем финансирања 
спорта из других извора и ослањање 
искључиво на средства из општинског 
буџета  

 
• Недовољно стручног кадра у 

клубовима 
• Ниска стопа наталитета 
• Одлазак младих на студије и 

рад у иностранство 
• Неповољне демографске  

промене 
• Перманентан пад броја 

становника у категорији становништва од 
15. до 29. година 
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• Приватизација у спорту  
• Повећан интерес за 

алтернативне видове забаве (видео игрице, 
социјалне мреже...)  

 
• ТВ програми мобилишу 

гледаоце на дуго гледање одређеног 
садржаја  

• Повећање броја објеката брзе 
хране 

• Слаба економска моћ грађана  
 

Табела 5.  СВОТ матрица (приказ снага, слабости, могућности и претњи у спорту у 
Општини Бачки Петровац) 
 
3. ОСНОВНИ ПРАВЦИ ПРОГРАМА 

 
3.1. ВИЗИЈА  
 
Визија ове стратегије је унапређење квалитета живота становника у Општини 

Бачки Петровац кроз бављење спортом, као елемента који је од суштинског значаја за 
развој њихове личности и здравог начина живота.  

 
3.2. МИСИЈА  
 
Мисија је стварање система спорта у Општини Бачки Петровац у коме ће свако 

имати право да се бави спортом, са циљем развоја своје личности, одржавања доброг 
здравља, побољшања физичких способности, бољег и сврсисходнијег коришћења 
слободног времена, унапређења квалитета живота и постизања врхунских спортских 
резултата.  

 
3.3. УЛОГА ОПШТИНЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА  
 
Улога јединице локалне самоуправе јесте да омогући и подржи остваривање 

социјалних функција спорта. Блиска сарадња локалне самоуправе са спортским 
организацијама и образовним установама од суштинског је значаја за остваривање улоге 
спорта у друштву.   

Спорт  има виталан значај за сваку заједницу и због тога је Oпштина дужна да 
обезбеди  развој спорта на својој територији и поспеши учешће становништва у спортским 
активностима. Она ову обавезу наравно не може да оствари сама, већ у сарадњи са свим 
организацијама  које су директно или индиректно везане за спорт.  

Улога Општине је да системским активностима предводи, инвестира и омогућава 
спортском систему Општине да оствари циљеве и приоритете које је овај Програм 
дефинисао. 
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Општина у остваривању циљева ове стратегије полази од следећих принципа:  
− треба да даје приоритет промоцији рекреативног спорта и што већем обухвату 

бављења грађана спортом;  
− спортски капацитети треба да буду безбедни и добро испланирани;  
− спортски објекти треба да буду доступни свима а накнаде за коришћење тих 

објеката треба да буду примерене;  
− сви становници општине имају право да развијају сопствене способности кроз 

спортске активности које одговарају њиховим индивидуалним могућностима;  
− финансирање спорта као јавне службе у највећој мери је одговорност локалне 

власти;  
− треба помоћи и поспешити активности невладиних организација у области спорта 

и образовање територијалног спортског савеза;  
− општина треба да остварује трајну и ефикасну сарадњу са удружењима и 

организацијама у области спорта.  
 
3.4. ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ  
 
До 2018. године путем реализације овог Програма очекивани исходи су:  
 
− да више деце и омладине школског узраста учествују у физичком вежбању и 

организованим спортским активностима унутар школског спорта;  
− да више деце и омладине буде укључено у систем спорта преко спортских 

удружења и савеза;  
− да више грађана Општине Бачки Петровац буде укључено у физичко вежбање у 

оквиру организација у области спорта и кроз различите видове неорганизованог бављења 
спортом;  

− да се унапреди стручни рад у спорту и да се квалитет рада организација у области 
спорта битно унапреди, првенствено кроз повећање броја стручно школованих и стручно 
оспособљених стручњака у спорту;  

− да се унапреди кохерентност система финансирања спорта на нивоу локалне 
самоуправе, укључујући прецизније и јасније дефинисање критеријума и процедура за 
транспарентно финансирање програма у области спорта;  

− да се успостави систем самоодрживости спортских организација, унапређењем и 
јачањем партнерства између спортског и пословног сектора;  

− да се повећа учешће особа са инвалидитетом у области рекреативног вежбања;  
− да се унапреди систем доброг руковођења и управљања у спорту; 
− да се повећа капацитет свих чинилаца система спорта у Општине Бачки Петровац 

кроз организовање обука за писање програма и пројекта, како на националном тако и на 
нивоу ЕУ;   

− да се више жена укључује како у бављење спортом тако и у руководећи рад у 
организацијама у области спорта, укључујући и учешће најмање једне четвртине жена у 
управним органима и телима организација у области спорта;  

− да се омогући боља координација између свих чинилаца спортског система у  
Општини Бачки Петровац и поштовање свих прописа и аката који регулишу област 
спорта, укључујући успостављање веће контроле примене и реализације како овог 
Програма, тако и функционисање система спорта  у складу са законима и подзаконским 
актима у општини;  
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- да Општина Бачки Петровац има формиран територијални спортски савез 
- да се побољша и унапреди постојећа и изгради недостајућа спортска 

инфраструктура, укључујући и завршетак започетих спортских објеката;  
- да спортске организације планирају и деле спортске ресурсе и објекте са другим   
      спортским организацијама, посебно у случајевима када то умањује трошкове и   
      обезбеђује боље услуге за све учеснике у систему спорта;  
- да се заједно са медијима промовишу праве вредности и приближи значај  
      бављења спортом свим грађанима Општине Бачки Петровац. 

 
4. ИЗАЗОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА 
 

4.1. ДЕМОГРАФСКА СЛИКА  
 
Резултати пројекција становништва за период 2011–2041. године указују да ће у 

наредних тридесет година становништво Републике Србије и даље бити изложено 
деловању процеса демографског старења. Удео младих је низак и са тенденцијом даљег 
пада, док је удео старих висок и стално расте. По проценама, учешће становништва млађег 
од 15 година опашће са 14,4% на 11,7%, док ће се учешће старијих од 65 година повећати 
са 17,3% на 25,2%. Удео најстаријих (80 и више година) у укупној популацији порашће са 
3,5% на 7,8%. Крајем 40-тих година бићемо просечно још старија нација – просечна 
старост порашће са 42,1 на 46,5 година.  

Општина Бачки Петровац налази се у Јужнобачком округу у Републици Србији и 
Аутономној Покрајини Војводини. Спада међу најмање општине АП Војводине.   

Поред места Бачки Петровац, које је седиште општине, њу  чине и насељена места: 
Гложан – удаљен 8 км, Кулпин – удаљен 5 км и Маглић – удаљен 5 км.  

Општина Бачки Петровац је повезана асфалтним путевима са суседним општинама: 
Нови Сад, Бачка Паланка и Врбас. Јужно од општине протиче река Дунав и  њена 
територија је испресецана са два мала канала ДТД.   

Бачки Петровац је данас савремена, урбана, мултинационална, мултикултурална и 
мултиконфесионална заједница грађана и грађанки са развијеном мрежом образовних, 
здравствених, социјалних и културних установа.  

У Општини Бачки Петровац према попису из 2011. године живи 13.418 становника. 
Ако упоредимо попис из 1948. године, када је било 13.814 становника, онда је то смањење 
броја становника за 396. Највећи број становника општина је имала 1961. године. 
Општина је те године имала 16.865 становника. Ако упоредимо попис из 2002. године 
када је број становника био 14.681, онда је то смањење за 1.263 или за 9,41%.  

По последњем попису од укупног броја становника 6.641 је мушког пола а 6.777  
женског пола. Просечна старост у Општину Бачки Петровац је 42,3 године а по 
насељеним местима: 43,2 у Гложану, 42,5 у Бачком Петровцу, 42,1 у Маглићу,  док је у 
Кулпину просечна старост становника 41,3 године.  
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Година 1948 1961 2011 
Бачки Петровац 7452 8104 6155 

Гложан 2176 2839 2002 
Кулпин 3576 3742 2775 
Маглић 8 2180 2486 

Табела 6. Кретање броја становника по насељеним местима                                                                                                              
                                                                                                                                                
У насељеном месту Маглић највећи број становника је био 1991. године 2.732.  
Старостна структура општине од 13.418 становника види се из следеће табеле: 
 

Године 
старости 

0-4 
 

5-14 15-29 30-44 45-59 60 и више 

Броја 
становника 

618 1323 2402 2638 3165 3272 

Табела 7. Старостна структура општине  
                                            
Према попису из 2011. године најбројнији становници  у општини су  у доби од 55. 

до 59 година (1192).  
У Општини Бачки Петровац број младих константно се смањује, па је тако у 

односу на попис из 2002. године,  у 2011. години број становника младих опао. Значајан 
пад бележи се у категорији становништва од 15. до 29. година старости, што се види из 
следеће табеле: 

 
категорија попис 2002 попис 2011 

15-19 1036 741 
20-24 975 741 
25-29 906 920 

укупно 2917 2402 
                   Табела 8. Кретање броја становника од 15-29 година старости 
 

Из табеле се види смањење за 515 становника или 17,7%.  
Као последица неповољних демографских кретања у Општини Бачки Петровац, са 

аспекта старостне структуре, карактеристична је „дубока“ старост, што је резултат 
следећих промена:  

 
- смањена стопа наталитета,  
- смањено учешће популације до 15 година старости  
- повећано учешће популације преко 65 година живота.  

 
4.2. ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТА  
 
Без финансирања није могуће обезбедити материјално техничке услове за развој 

спорта, али ни мотивисати и задржати спортске раднике и саме спортисте у градовима, 
општинама и држави и зато је уређење система финансирања спорта једна од најважнијих 
ставки у Стратегији развоја спорта у Републици Србији.  
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У Општини Бачки Петровац спорт се финансира из буџетских средстава општине, 
сопственим средствима клубова и удружења, спонзорствима, донацијама и путем 
пројеката кроз различите конкурсе.  

Суфинансирање удружења из области спорта из општинског буџета се врши на 
основу Одлуке о буџету Општине Бачки Петровац и Правилника о суфинансирању 
удружења из области спорта, у којем су дефинисани јасни критеријуми за одређивање 
средстава за суфинансирање.  

Према анализи финансијског пословања спортских клубова на територији Општине 
Бачки Петровац прграмске активности спортских клубова најчешће се своде на 
финансирање из буџета Општине Бачки Петровац  а мање донацијама и чланарини. Ретка 
су спортска удружења која остварују значајније приходе  из осталих извора средстава. 
Постоји недостатак планова и програма за веће дотације из буџета покрајине, посебно из 
републичког буџета. Клубови наводе да у највеће трошкове, које имају, спадају 
организација такмичења, накнаде за стручно-педагошки рад и одржавање терена, набавка 
спортске опреме и путни трошкови. 

Према финансијском плану за 2015. годину (функција 810 – Развој спорта и 
омладине) Општина Бачки Петровац финансира спорт са укупно 9.500.000 динара.  

Финансијски план у себи обухвата подршку локалним спортским организацијама и 
удружењима,  предшколском, школском, рекреативном спорту и масовној физичкој 
култури, опремање спортске хале при основној школи „Јан Чајак“ у Бачком Петровцу и 
израду пројектно техничке документације спортске хале у Гложану.  

 
Извор: „Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 09/2014: Одлука о буџету 

Општине Бачки Петровац за 2015. годину 
 
5.   СТРАТЕШКИ ОКВИР  

 
Да би на свим нивоима Национална стратегија развоја спорта заиста имала ефекта, 

препоручено је да локалне самоуправе креирају програме развоја у односу на анализу 
стања локалне потребе у овој области, у складу са републичком стратегијом и важећим 
законским оквиром.  

Програм развоја спорта у Општини Бачки Петровац се у потпуности ослања на 
Стратегију развоја спорта у Републици Србији са Акционим планом  за период од 2014 -
2018. године, коју је израдило Министарство омладине и спорта. 

Покрајински секретаријат за спорт и омладину је 2007. године реализовао 
истраживање и  анализу стања спорта у АП Војводини а 2013. године је креирана 
Стратегија за развој школског спорта у АП Војводини од 2013 – 2017. године. У њој су 
анализиране и дате стратешке смернице развоја школског спорта. У складу са поменутом 
Стратегијом је и овај Програм, односно садржај и анализа појединих области је утемељен 
на подацима из анализе стања школског спорта у АП Војводини. 

 Програм је усклађен и надовезује се на Стратегију одрживог развоја Општине 
Бачки Петровац за период 2014-2020.  

Један од приоритета Програма је и „спорт  за све“и предвиђа веће учешће младих у 
спортско рекреативним активностима а ти приоритети се подударају и са Локалним 
акционом планом за младе Општине Бачки Петровац за период 2014-2018. 
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6.    ПРАВНИ ОКВИР  
 
У Републици Србији основни правни акт којим се регулише област спорта јесте 

Закон о спорту („Службени гласник РС”, бр. 24/11 и 99/11 – др. закон) који је Народна 
скупштина Републике Србије донела 31. марта 2011. године.  
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 Поред овог Закона, за област спорта у погледу правног уређења, од непосредне 
важности је и  Закон о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским 
приредбама („Службени гласник РС”, бр. 67/03, 101/05 − др. закон, 90/07, 72/09 – др. закон 
и 111/09);  

Имајући у виду све наведено у погледу правног оквира којим је уређена област 
спорта у Републици Србији у току је процес измена и допуна Закона о спорту, како би се 
систем спорта додатно унапредио.  

Осим Закона о спорту („Службени гласник РС“ бр. 24/11 и 99/11 ) спортски 
радници треба да буду упознати са осталом законском регулативом  која регулише питање 
спорта. 

„Програм“ подразумева да субјекти у спорту треба да познају: 
1. Устав Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 83/06) 
2. Закон о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“ бр. 129/07) 
На основу горе наведеног јасно се види да су спорт и физичка култура препознати 

у највишем законском акту наше државе – у Уставу. 
У два члана Устава Републике Србије (члан 97. и члан 190.) спорт је препознат као 

делатност од посебног интереса за грађане Србије. 
Од посебног значаја за овај „Програм“ је Закон о локалној самоуправи  који је има 

важну улогу када је у питању спорт. 
У члану 190. тачка 4. наводи се да „ Општина преко својих органа у складу са 

законом стара се о задовољавању потреба грађана у области просвете, културе, 
здравствене и социјалне заштите, дечије заштите, спорта и физичке културе“. Такође, 
чланом 20. је прописано да општина оснива установе и организације у области основног 
образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечије 
заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање. 

Такође Закон о спорту конкретно уређује област потреба и интереса грађана у 
области спорта у једницама локалне самоуправе.  

Између осталог, чланом 137. став 1. прописано је да су потребе и интереси грађана 
за чије се остваривање обезбеђују средства у буџету јединица локалне самоуправе у 
складу са законом: 

• подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, односно 
бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом; 

• 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 и набавка спортске опреме и 
реквизита; 

• организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне 
самоуправе; 

• спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног 
рада са њима; 

• предшколски, школски и универзитетски спорт (рад школских спортских 
секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска школска спортска такмичења и 
др.); 

• делатност организација у области спорта са седиштем на територији 
јединице локалне самоуправе које су од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе; 
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• унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско 
- здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг 
образовање; 

• спречавање негативних појава у спорту; 
• едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих 

учесника у систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским 
активностима и делатностима; 

• 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; 

• унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије 
јединице локалне самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих 
спортских стручњака и врхунских спортиста; 

• 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; 

• награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју 
спорта. 

Усвајањем Закона о спорту стекли су се услови за развој републичке и покрајинске 
стратегије развоја спорта, који представљају полазну основу за креирање програма развоја 
спорта и акционих планова на нивоу општина. 

Трећи важан правни основ за израду Стратегије развоја спорта Општине Бачки 
Петровац јесте Статут Општине Бачки Петровац (Пречишћен текст, сл. лист Општине 
Бачки Петровац бр. 1/2014)  

7. ПРИОРИТЕТИ ПРОГРАМА  
 
Програмом су дефинисане четири приоритетне области а акционим планом су 

дефинисани како општи тако и посебни циљеви.  
Полазећи од тога да спорт обухвата сваки облик физичке активности која 

доприноси физичкој спремности, добром стању менталног здравља и социјалном 
повезивању (организована или неформална рекреација, такмичарски спорт, традиционалне 
и друге спортске игре), Програм ће своје деловање посебно усмерити на следеће 
приоритете:  

- развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт;  
- повећање обухвата бављења грађана спортом кроз развој и унапређење     
            спортске   рекреације;  
- развој и унапређење спортске инфраструктуре 
- подизање капацитета спорта у  Општини Бачки Петровац  
Имплементација Програма захтева тимски рад и заједничке активности свих 

чинилаца спортског система у Општини Бачки Петровац. Да би задатак био успешно 
обављен, потребна су јасна правила и јасно дефинисани носиоци активности потребних за 
реализацију овог Програма. 
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7.1. РАЗВОЈ СПОРТА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ШКОЛСКИ 
СПОРТ 

 
За децу и младе физичка активност је природна форма кретања која подразумева 

изазов и уживање засновано на игри. Спорт у свим облицима треба да буде појединачно 
доступан свим младима без дискриминације, чиме се омогућују једнаке могућности 
дечацима и девојчицама, уз уважавање посебних потреба сваког старосног узраста. Улога 
физичких активности у образовању деце, стицању моторичких способности, стицању 
друштвених способности и очувању здравља је изузетно битна. При том, добробит детета, 
без обзира на узраст, увек мора бити најважнији циљ. Практично организовање спортских 
активности је општеприхваћено као сврсисходно за децу и омладину и има позитиван 
утицај на њихов физички, ментални, психолошки и друштвени развој. Генерално, спорт се 
сматра нарочито погодном активношћу за физичку и менталну добробит деце и 
суштински је битан за превенцију здравствених проблема. За свестрани развој детета од 
кључног значаја је одговарајуће физичко образовање у школи и бављење ваннаставним 
спортским активностима у школским спортским секцијама и школским спортским 
друштвима. Сви млади треба да добију адекватно физичко образовање и стекну основне 
спортске вештине у оквиру редовног наставног програма или у оквиру ваннаставних 
активности, чиме се омогућава свакодневно бављење спортом. Школе треба да учине 
младима привлачним да своје слободно време проведу на отвореном простору играјући 
различите игре, као и да одговоре на прихватљиве нове трендове у спорту. Квалитет 
физичког образовања и спортске обуке треба да буде обезбеђен и унапређен кроз 
квалификоване наставнике физичког образовања, уз одговарајуће мере за надзор 
квалитета. Школе би требало да све младе, а посебно оне у завршним разредима упознају 
са локалним спортским клубовима и објектима и да остваре сарадњу са локалним 
спортским клубовима. Млади треба да знају које могућности имају на локалу, како могу 
да наставе да се баве спортом након завршетка школе, те да буду свесни које то 
активности највише воле и које их највише стимулишу. Све школе треба да имају 
неопходну и одговарајућу опрему и објекте за бављење младих физичким активностима и 
спортом.  

Посебно девојчицама треба обезбедити више могућности да се баве спортом и 
остану у спорту, с тим да ниво и интензитет тренинга и такмичења треба да буде 
адекватан њиховом узрасту и физичком и менталном стању. Због тога треба посебно 
подржати оне спортове у којима у значајној мери учествују девојчице. 
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За остваривање постављеног циља кључну улогу има Општина.  У Општини треба 
успоставити преко територијалног спортског савеза ефикасну координацију свих 
спортских активности и програма са циљем да се стимулишу акције на локалном нивоу на 
повећању физичких активности становништва и адекватног коришћења слободног 
времена. Приоритет је унапређење локалне спортске средине, уз подршку како 
организованим тако и неорганизованим спортским активностима становништва. При томе, 
млади треба да буду консултовани приликом процене локалних потреба. Када је у питању 
спортска инфранструктура, активности треба да буду, пре свега, усмерене на изградњу 
вишефункционалних, флексибилних спортских објеката.  

Школски спорт представља незаобилазну карику у промоцији активног начина 
живота, развоју спорта и врхунског спортског резултата. У оквиру школског спорта, 
школе имају централну улогу. Нужно је обезбедити да се настава физичког васпитања у 
потпуности реализује по усвојеним плановима и програмима и да се спортске секције 
реализују како је прописано. Циљ треба да буде да се деца анимирају да се баве физичким 
вежбањем, кроз забаву и игру и да се задовоље основни приоритети школског спорта: 
свеобухватност, препознавање талената и здравствени акпект. Главни циљ школског 
спорта мора бити физички, интелектуални, морални, социјални и културни развој свих 
ученика. Исто важи и за универзитетски спорт. Када су у питању школска спортска 
такмичења, приоритет су такмичења унутар школа и на нивоу јединица локалне 
самоуправе. Потребно је, такође, организовати спортске активности деце за време 
распуста, посебно путем спортских кампова.  

Посебно је значајно предузимање активности које требају да доведу до тога да деца 
не плаћају чланарину у спортским организацијама или да она буде примерена 
могућностима родитеља.  

Циљ Општине је да деца и млади усвоје потребна знања о здравим облицима 
физичке активности и о здравим стиловима живота и изграде правилне кретне навике. 
Применом овог Програма  треба да се обезбеди:  

 
− да млади у Општини развију љубав према спорту, која ће их водити ка њиховом 

доживотном учешћу у перманентним физичким активностима;  
− да се основе за учешће у спорту успостављају током раних година (до 14. 

године);  
− да се побољша, нормативно унапреди, свеобухватније и редовније контролише и 

прати и стално унапређује стручни рад у спорту деце и омладине;  
− да јачају везе између школа и организација у области спорта;  
− да се подстичу спортови и манифестације које привлаче децу и омладину и да се 

обезбеди одговарајућа спортска инфраструктура, како би деца и омладина имали бољи 
приступ и услове за бављење спортом;  

− да школски  спорт буде значајно унапређен;  
− да се врхунским спортистима обезбеде посебни услови при упису на студије на 

високошколским установама и посебни услови студирања, у складу са законом.  
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У оквиру општег циља развоја спорта деце и омладине, посебни циљеви су:  
 

7.1.1.1.  Побољшани материјално-технички услови за реализацију активности   
школског спорта  
7.1.1.2.  Повећан број спортских секција и других ваннаставних спортских и 
рекреативних активности у оквиру школског спорта  
7.1.1.3.  Повећано учешће ученика на школским спортским приредбама (спортским 
манифестацијама и спортским такмичењима)  
7.1.1.5.  Подстакнуто значајније укључивање Општине Бачки Петровац у 
реализацију и унапређење школског спорта  
7.1.1.7.  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  

 
Циљ овог Програма је да се креира, очува и унапреди способан, одржив и 

координиран рекреативни спорт који може да обезбеди квалитетне могућности за учешће 
у својим програмима за што већи броја грађана у Општини Бачки Петровац. У том 
погледу треба подстицати све облике спортске рекреације и коришћења свих потенцијала 
светског покрета „спорта за све”.  

Кроз реализовање рекреативних програма грађани општине остварили би бројне 
користи: унапређење индивидуалне здравствене заштите, посебно борбе против растућег 
проблема гојазности; унапређење здравља, превенције болести и рехабилитације; 
допринос кохерентнијем и одрживијем развоју локалне заједнице; очување животне 
средине; спречавање антисоцијалног понашања; омогућавања младим људима најбоље 
могуће стартне позиције за даљи живот; омогућавање што дуже радне ангажованости и 
развоја радних способности; повећање индивидуалних и колективних способности, 
посебно жена; обезбеђење једнакости полова; борба против дискриминације и 
маргинализације; спречавање полне дискриминације, дискриминације особа са 
инвалидитетом, старих и сиромашних; спречавање дискриминације припадника других 
етничких група и предупређење сукоба; подстицање друштвене интеграције; стварање 
повољнијих услова за рехабилитацију и реинтеграцију избеглица; подстицање сарадње и 
друштвене покретљивости; заштита људских права; подизање образовних критеријума.  

У приоритетне задатке општине спада и промоција здравих стилова живота и 
пружање могућности свим грађанима да се баве спортским активностима. 

Применом овог Програма,  у области рекреације постигло би се да се:  
- створи способан, одржив и координисани сектор који ће се бавити организацијом 

рекреације свих грађана општине и који ће омогућити грађанима повећање обухвата 
бављењем спортом;  

- подстакне осмишљавање и реализација програма и пројеката у области спортске 
рекреације и да се организују рекреативне спортске манифестације;  

- младима да прилика и створи мотивациони амбијент да се баве рекреативним 
вежбањем и да стекну навику и потребу која ће трајати целог живота;  

Општи циљ: повећан обухват бављења спортом у свим сегментима становништва, 
посебно жена, особа са инвалидитетом и старих.  

 



ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 2016-2018   

37 
 

Посебни циљеви:  
 
7.2.1.2. Побољшани материјално-технички услови у циљу доступности свим 

грађанима да се баве спортом; 
7.2.1.4. Дефинисани критеријуми у оквиру области спортске рекреације кроз 

правилнике и унапређени стручни потенцијали с циљем израде критеријума за 
финансирање ове области; 

7.2.1.5. Унапређена сарадња спортске рекреације са школским и спортом на селу, у 
циљу повећања обухвата бављења спортом у свим сегментима становништва посебно 
деце, младих, жена и особа са инвалидитетом. 

 
7.4. РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ  
 
Ниво бављења спортом у сваком друштву значајно зависи од броја, разноврсности 

и доступности потребних спортских објеката.  
Циљ Општине је да се развије и унапреди њена спортска инфраструктура. То 

подразумева и спровођење мера чији је циљ обезбеђивање доброг управљања спортским 
капацитетима, уштеде енергије и њихово безбедно и потпуно коришћење. Спортски 
капацитети треба да буду прилагођени потребама посебних група, као што су 
адолесценти, матуранти као и особе са инвалидитетом.  

Имајући у виду да се недовољном динамиком уписују спортски објекти у матичну 
евиденцију утврђену Законом о спорту, потребно је спровести мере подизања свести и 
одговорности власника и корисника спортских објеката у погледу испуњавања обавеза 
евидентирања спортских објеката и промене података о спортским објектима у матичној 
евиденцији спортских објеката.  

Применом овог Програма у области спортске инфраструктуре циљ је да се:  
 

• успостави свеобухватна база података, односно евидентира постојеће стање 
спортске инфраструктуре; 

• реконструишу постојећи и изграде нови спортски објекти од значаја за 
општину; 

• приоритетно заврше започети спортски објекти. 
 

Општи циљ: развијена спортска инфраструктура.  
Посебни циљеви:  
7.4.1.1.        Успостављена потпуна база података, односно евидентираног 

постојећег стања спортске инфраструктуре;  
7.4.1.2.          Системски планирана, реконструисана и изграђена спортска 

инфраструктура.  
 

8. ОСТАЛИ ЦИЉЕВИ  
 
Поред наведених приоритета, овај Програм  је усмерен и ка другим сегментима 

система спорта у општини, те редослед циљева не значи и приоритет, већ се сви циљеви 
налазе у корпусу једнаке важности. 
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8.1. ПОДИЗАЊЕ КАПАЦИТЕТА СПОРТА НА НИВОУ ОПШТИНЕ 
 
Општина своју улогу испуњава предузимањем конкретних мера, којим ће се 

реализовати општи и посебни циљеви, како би се остварили резултати и пратили успеси 
спортиста са посебним акцентом на подношење извештаја о коришћењу буџетских 
средстава.  

Општи циљ: успостављен конзистентан систем финансирања система спорта у 
општини; перманентна едукација, више укључивање у систем спорта жена и 
маргинализованих група.  

 
Посебни циљеви:  
 

8.1.1.6.Усвојене категоризације спортских организација у јединицама локалне 
 самоуправе; 
8.1.1.7. Перманентно праћење и анализа односа остварених спортских резултата у односу   
             на уложена средства из буџета и других извора финансирања. 
 
9.   СПРОВОЂЕЊЕ, ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ  

 
9.1 СПРОВОЂЕЊЕ  
 
Примена Програма  је дефинисана Акционим планом, који је његов саставни део. 

Тим планом јасно су дефинисани општи и посебни циљеви, мере и активности за њихову 
реализацију, носиоци задужени за њихову реализацију, временски оквири и, коначно, 
процена да ли су за њихову реализацију потребна материјална средства.  

 
9.2. ПРАЋЕЊЕ 
  
Праћење се спроводи у редовним временским интервалима, у складу са елементима 

Акционог плана.  
Ради успостављања јединственог и формалног система извештавања, надлежни 

орган локалне самоуправе ће утврдити процедуре извештавања и формате тих извештаја у 
складу са праксом Министарства омладине и спорта, уз активну сарадњу са 
територијалним спортским савезом и спортским организацијама. 

 
9.3. ВРЕДНОВАЊЕ 
 
Вредновањем се утврђује напредак у спровођењу овог Програма и предлажу 

корективне мере и измене током спровођења. Вредновање се спроводи редовно, једном 
годишње, коришћењем различитих извора података, укључујући годишњи извештај о раду 
као основни извор података, а на основу дефинисаних показатеља. У зависности од врсте 
показатеља, процењују се реализација и ефекти планираних и реализованих активности. 

Као и у одредбама националне стратегије, тако ће се и у овом програму преглед  
представљати описним категоријама према степену реализације активности:  

- спроведена – оцена значи да је активност реализована у складу са очекивањима и 
да нису потребне додатне мере; 
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- делимично спроведена – оцена значи да је активност реализована, али да су 
потребне додатне мере да би се квалитет учинка унапредио до планираног нивоа; 

- није спроведена – оцена значи да активност није реализована и да су потребне 
мере да би се планирана активност реализовала. 

 
9.4. ИЗВЕШТАВАЊЕ  
 
На годишњем нивоу општина израђује извештаје о спровођењу Програма, степену 

спровођења циљева и активности, проблемима и изазовима. На основу тога се врши 
ревизија приоритета  и планираних активности у Акционом плану како би се обезбедило 
да они остану релевантни и како би се испуниле потребе спортског сектора Општине.  

Општина ће информације на основу којих би се вршило праћење остваривања 
циљева прибављати од надлежних организација у области спорта, образовних установа и 
других организација које прикупљају и обрађују податке везане за спорт и физичко 
вежбање грађана. Наведене установе и организације на захтев Општине најмање једном 
годишње достављају тражене информације у вези спровођења Програма и Акционог 
плана.  
 
10.  МЕХАНИЗМИ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА  
       У  ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
У циљу што ефикасније имплементације Програма за развој спорта у Општини 

Бачки Петровац за период 2016-2018 биће ангажовани сви институционални механизми. 
Организациону, управљачку и надзорну функцију вршиће  Општинско веће 

Општине Бачки Петровац заједно са свим кључним актерима у имплементацији, као што 
су спортске организације, образовне установе,  наставници и професори физичког 
васпитања и остали актери који учествују у директној имплементацији Акционог плана. 

Обезбеђивање успеха имплементације планираних мера Програма 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 именовање радног тела од стране 
Општинског већа Општине Бачки Петровац за праћење и анализу реализације Програма 
развоја 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 спорта у Општини 

Значајно је укључивање и медија у промоцији овог Програма. Подршка медија у 
имплементацији планираних активности је веома значајна и неопходна ради обезбеђивања 
подршке шире заједнице и промоције и популаризације спорта уопште. 

 
11.   АКЦИОНИ ПЛАН 

  
Акциони план за спровођење ове стратегије чини њен саставни део.  
 

12.   ЗАВРШНА ОДРЕДБА  
 
Овај Програм објавити на сајту и у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“. 
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7.1. РАЗВОЈ СПОРТА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ШКОЛСКИ СПОРТ  
ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА  
БУЏЕТ + ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 

ОПШТИ ЦИЉ 7.1.1. УНАПРЕЂЕН ШКОЛСКИ И УНИВЕРЗИТЕТСКИ СПОРТ  

ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.1.1.1.Побољшани материјално-технички услови за реализацију школског спорта 

Мера: 7.1.1.1.1. Oпремање школа 
функционалним справама и 
реквизитима према претходно 
утврђеним приоритетима 

Oпремљенe 4 основне 
школe функционалним 
справама 

Извештај о опремљености 
школа у Бачком Петровцу, 
попис спортских реквизита  

Заинтересованост школа, 
Утврђени приоритети 
 

ОБП 
ОУ 
ТССОБП 
 

Буџет 
УЗКУАПВ 

Активност: 7.1.1.1.1.1. Израда 
анализе стања опремљености 
спортских објеката при школама у 
Општини Бачки Петровац справама 
и реквизитима  

Израђена анализа стања Исказане потребе школа за 
реквизитима и спра-вама и 
извештај о стању 
опремљености спортских 
објеката  при школама 

Сарадња школа са 
Општином Бачки 
Петровац , обезбеђен 
кадар   

ОБП 
ОУ 
ТССОБП 
 

Буџет  

Активност: 7.1.1.1.1.2. 
Израда плана континуираног 
опремања спортских објеката при 
школама, справама и спортским 
реквизитима у Општини Бачки 
Петровац 

Израђен план за опремање 
спортских објеката 
реквизитима и справама  
 
 

Израђена анализе стања 
опремљености спортских 
објеката при школама 

Обезбеђен кадар, 
сарадња школа са 
Општином Бачки 
Петровац  

ОБП 
ОУ 
ТССОБП 
 

Буџет  
 
 

Активност 7.1.1.1.1.3 Набавка 
справа и потребних спортских 
реквизита за спровођење наставе 
физичког васпитања  и органи-
зацију школских спортских 
такмичења, предшколски и 
школски спорт за ОШ Јан Чајак у 
Бачком Петровцу 

Набављени потребни 
спортски реквизити  и 
справе 

Попис спортских справа и 
реквизита који су предати 
школама, отпремнице и 
фактуре   

Спроведена јавна 
набавка добара и услуга, 
обезбеђена финансијска 
средства 

ОБП 
ОШЈЧ 
ТССОБП 
 

Буџет 

Активност 7.1.1.1.1.4 Набавка 
справа и потребних спортских 
реквизита за спровођење наставе 
физичког васпитања  и органи-
зацију школских спортских 
такмичења, предшколски и 
школски спорт за ОШ Јозеф Марчок 
Драгутин у Гложану 

Набављени потребни 
спортски реквизити  и 
справе 

Попис спортских справа и 
реквизита који су предати 
школама, отпремнице и 
фактуре   

Спроведена јавна 
набавка добара и услуга, 
обезбеђена финансијска 
средства 

ОБП 
ОШЈМД 
ТССОБП 
 

Буџет 
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА  

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА 

Активност 7.1.1.1.1.5 Набавка 
справа и потребних спортских 
реквизита за спровођење наставе 
физичког васпитања  и 
организацију школских спортских 
такмичења, предшколски и 
школски спорт за ОШ Жарко 
Зрењанин у Маглићу 

Набављени потребни 
спортски реквизити  и 
справе 

Попис спортских справа и 
реквизита који су предати 
школама, отпремнице и 
фактуре   

Спроведена јавна 
набавка добара и услуга, 
обезбеђена финансијска 
средства 

ОБП 
ОШЖЗ 
ТССОБП   
 

Буџет 

Активност 7.1.1.1.1.6 Набавка 
справа и потребних спортских 
реквизита за спровођење наставе 
физичког васпитања  и 
организацију школских спортских 
такмичења, предшколски и 
школски спорт за ОШ Јан Амос 
Коменски у Кулпину 

Набављени потребни 
спортски реквизити  и 
справе 

Попис спортских справа и 
реквизита који су предати 
школама, отпремнице и 
фактуре   

Спроведена јавна 
набавка добара и услуга, 
обезбеђена финансијска 
средства 

ОБП 
ОШЈАК 
ТССОБП   
 

Буџет 

ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.1.1.2. Повећан број спортских секција и других ваннаставних спортских и рекреативних активности у оквиру школског спорта  

Мера 7.1.1.2.1 Стварање услова за 
испуњење критеријума да за 
свако дете/ученика буде 
обезбеђена минимум једна 
спортска секција  
 

Број спортских секција Годишњи извештаји 
школа 

Заинтересовани ученици 
и мотивисани 
наставници 

ОБП 
ОУ  
 

Буџет  
 

Активност: 7.1.1.2.1.5. 
Јачање сарадње школе и спортских 
организација у циљу унапређења 
школског спорта 

Повећан број 
реализованих програма и 
пројеката у  
сарадњи спортских 
организација и школа 

Извештај о реализованим 
програмима и пројектима у  
сарадњи спортских 
организација и школа 

Спремност на сарадњу 
школа и спортских 
организација 

ОБП 
ОУ  
 

Буџет  
 

Активност 7.1.1.2.1.6. Доношење 
плана за остваривање принципа 
„Један ученик – једна секција”  
 

Усвојен план 
 

Годишњи извештај школа Заинтересовани ученици 
и мотивисани наставници 

ОБП 
ОУ  
 

Буџет  
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ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.1.1.3. Повећано учешће ученика на школским спортским приредбама (спортским манифестацијама и спортским такмичењима) 

Мера: 7.1.1.3.1. Стварање 
услова за испуњење основних 
приоритета школског спорта: 
свеобухватност, здравствени 
аспект и препознавање 
талената  

Израђен систем за испуњење 
основних приоритета школског 
спорта: свеобухватност, 
здравствени аспект и 
препознавање талената 

План за испуњење основних 
приоритета школског спорта: 
свеобухватност, здравствени 
аспект и препознавање талената  

Постојање мотивације 
ученика и професора 
за спортска такмичења 
унутар школе 

ОБП, ОУ, ШУ  
2016-2018 

Буџет  
 

Активност 7.1.1.3.1.1:  Праћење 
система школских спортских 
такмичења 

Израђен систем за спровођење, 
праћење координацију школских 
спортских такмичења унутар 
школа 

План за спровођење, праћење 
координацију школских 
спортских такмичења унутар 
школа 

Постојање мотивације 
ученика и професора 
за спортска такмичења 
унутар школе 

ОБП 
ОУ  
ШУ  
 

Буџет  
 

Активност 7.1.1.3.1.2: 
Организовање међуодељен-
ских, међуразредних и 
унутаршколских такмичења 

12 организованих 
међуодељенских,међуразредних 
и унутаршколских такмичења  

План за организовање 
међуодељенских,међуразредних 
и унутаршколских такмичења  

Постојање мотивације 
ученика и професора 
за спортска такмичења 
унутар школе 

ОБП 
ОУ  
ШУ  
 

Буџет  
 

Активност 7.1.1.3.1.3: 
Интеграција ученика са инвали-
дитетом  у систем међуодељен-
ских, међуразредних и унутар-
школских такмичења. 

4 организована школска 
такмичења по моделу лигашких 
такмичења, мењања спортских 
дисциплина, полне 
заступљености и равномерност. 

План за  стварање услова за 
интеграцију ученика са 
инвалидитетом у системе 
спортских такмичења 

Постојање услова за 
укључивање ученика 
са инвалидитетом 
(адекватни реквизити 
и обучени тренери) 

ОБП 
ОУ  
ШУ  
 

Буџет  
 

ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.1.1.5. Подстакнуто значајније укључивање јединица локалне самоуправе у реализацију и унапређење школског и универзитетског спорта 

Мера 7.1.1.5.1. Стварање 
услова за развој предшколског, 
школског спорта на нивоу 
Општине Бачки Петровац, као 
приоритета 

Успостављени систем за развој 
предшколског, школског и 
универзитетског спорта на нивоу 

Годишњи извештаји школа и 
предшколске установе 

Школска 
инфраструктура 
Спортски реквизити, 
Заинтересованост 
професора и установа   

ОБП, ОУ 
2016-2018 

Буџет 

Активност: 7.1.1.5.1.1. Израда 
анализе стања пред-школског и 
школског спорта и услова за 
његово спровођење на нивоу 
локалне самоуправе (обухват 
деце, стручни потенцијали, 
спортска и педагошка друштва, 
спортска инфраструктура, 
спортске справе и реквизити)  

Урађена анализа стања Извештај о стању  
предшколског и школског спорта 

Обезбеђен кадар ОБП 
ОУ  
ТССОБП 
ШУ 
 

Буџет 
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Активност 7.1.1.5.1.2 
Одређивање носиоца школског 
спорта на нивоу јединице 
локал-не самоуправе у циљу 
реализа-ције свих програмских 
актив-ности школског спорта. 

Идентификовани и одређени 
носиоци  школског и 
универзитетског спорта. 

Програм развоја спорта Општине 
Бачки Петровац 

Обезбеђен кадар ОБП 
ОУ  
ТССОБП 
ШУ 
 

Буџет 

Активност 7.1.1.5.1.3 Адекватно 
позиционирање школског спор-
та у Програму развоја  Општине 
Бачки Петровац тако да школски 
спорт буде приоритет 

Школски спорта у Програму 
развоја града Општине Бачки 
Петровац је препознат као 
приоритет у оквиру Програма 
развоја спорта  

Програм развоја спорта Општине 
Бачки Петровац 

Обезбеђен кадар ОБП 
ОУ  
ТССОБП 
ШУ 
 

Буџет 

Активност 7.1.1.5.1.4 Набавка 
потребних спортских реквизита 
и  обезбеђивање услова за 
спровођење и организацију 
школских спортских такмичења, 
предшколски и школски спорт 

Опремљене школе 
одговарајућим спортским 
реквизитима и обезбеђени 
услови за квалитетнији школски 
спорт на нивоу града 

Отпремнице и фактуре за 
спортским реквизитима 

Обезбеђена 
финансијска средства 

ОБП 
ОУ  
ТССОБП 
ШУ 
 

Буџет 

ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.1.1.7. Унапређене везе између школа и организација у области спорта и подстакнути програми у спортовима који привлаче децу и омладину 

Мера: 7.1.1.7.1.Подизање ни-
воа сарадње између школа и 
организација у области спорта 
у циљу повећања обухвата бав-
љења деце и младих спорт-
ским активностима и физичким 
вежбањем  

10 клубова успоставило 
сарадњу са школама 

Извештаји школа и клубова Заинтересовани 
клубови и школе  
Мотивисани ученици 

ОБП 
ОУ 
СК  
ТССОБП 
 
 
 

Буџет 

Активност: 7.1.1.7.1.1. Успостав-
љање сарадње и партнерских 
односа између школа и органи-
зација у области спорта на попу-
ларисању спортских активности 
и укључивању деце и младих у 
организоване облике бављења 
спортом и физичким вежбањем 
у оквиру организација у области 
спорта  

200 деце и младих који су се 
укључули у спортске активности 
у организацијама у области 
спорта кроз сарадњу тих 
организација и школа  
 

Споразуми о сарадњи Заинтересовани 
клубови и школе  
Мотивисани ученици 

ОБП 
ОУ  
ТССОБП 
СК 

Буџет  
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7.2. ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА БАВЉЕЊА ГРАЂАНА СПОРТОМ КРОЗ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ РЕКРЕАЦИЈЕ 

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 
АКТИВНОСТИ 

ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 
ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

ПРЕТПОСТАВКЕ ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

  

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА 

ОПШТИ ЦИЉ 7.2.1. ПОВЕЋАН ОБУХВАТ БАВЉЕЊА СПОРТОМ У СВИМ СЕГМЕНТИМА СТАНОВНИШТВА ПОСЕБНО ДЕЦЕ, МЛАДИХ, ЖЕНА, 
                                           ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И СТАРИХ 

ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.2.1.2. Побољшани материјално-технички услови у циљу доступности свим грађанима да се баве спортом  

Мера: 7.2.1.2.1 Изградња, 
реконструкција, адаптација и 
санација отворених и затворених 
објеката за спорт и рекреацију 
грађана 

Број изграђених,  
реконструисаних, , 
адаптираних и санираних 
отворених и затворених 
објеката за спорт и 
рекреацију грађана  

Годишњи извештај о 
реализацији програма 
изградње, 
реконструкције, 
адаптације и санације 
отворених и затворених 
објеката за спорт и 
рекреацију грађана  

Израђена пројектно 
техничка 
документација, 
благовремено 
спроведене јавне 
набавке добара и 
услуга, обезбеђена 
финансијска средства 
 

ОБП 
 

Буџет 

Активност 7.2.1.2.1.4:  Изградња 
стазе за бицикле и ролере 

Изграђена 1 стаза за 
бицикле и ролере 

Годишњи извештај о 
реализацији програма 
изградње, реконструкције, 
адаптације и санације 
отворених и затворених 
објеката за спорт и 
рекреацију грађана 
 

Израђена пројектно 
техничка документација, 
благовремено спроведене 
јавне набавке добара и 
услуга, обезбеђена 
финансијска средства 

ОБП 
ПСЗПЗИРП 
 

Буџет 
ПСЗПЗИРП 

Активност: 7.2.1.2.1.6 Изградња и 
опремање спортских школских 
сала 

Реализована 4 пројекта 
опремања и 1 пројекат 
изградње спортских 
школских сала 

Годишњи извештај о 
реализацији програма 
изградње, реконструкције, 
адаптације и санације 

Израђена пројектно 
техничка документација, 
благовременоспроведене 
јавне набавке добара и 
услуга, обезбеђена 
финансијска средства 

ОБП 
УЗУАПВ 
ОУ 
  

Буџет 
УЗУАПВ 
 

Активност: 7.2.1.2.1.6.1 Опремање 
школске спортске сале у ОШ „Јан 
Чајак“ у Бачком Петровцу  

Реализован један пројекат 
опремања  
 

Годишњи извештај о 
реализацији програма 
изградње, реконструкције, 
адаптације и санације 

Израђена пројектно 
техничка документација, 
благовременоспроведене 
јавне набавке добара и 
услуга, обезбеђена 
финансијска средства 
 

ОБП 
УЗУАПВ 
OШЈЧ 
  

Буџет 
УЗУАПВ 
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 
АКТИВНОСТИ 

ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 
ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

ПРЕТПОСТАВКЕ ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

  

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА 

Активност: 7.2.1.2.1.6.2  Изградња 
школске спортске сале у ОШ 
„Јозеф Марчок Драгутин“ у 
Гложану 

Реализован један пројекат 
изградње 
 

Годишњи извештај о 
реализацији програма 
изградње, реконструкције, 
адаптације и санације 

Израђена пројектно 
техничка документација, 
благовременоспроведене 
јавне набавке добара и 
услуга, обезбеђена 
финансијска средства  
 

ОБП 
УЗУАПВ 
ОШЈМД 
 

Буџет 
УЗУАПВ 
 

Активност: 7.2.1.2.1.6.3  Опремање 
школске спортске сале у ОШ 
„Јозеф Марчок Драгутин“ у 
Гложану  

Реализован један пројекат 
опремања  
 

Годишњи извештај о 
реализацији програма 
изградње, реконструкције, 
адаптације и санације  

Израђена пројектно 
техничка документација, 
благовременоспроведене 
јавне набавке добара и 
услуга, обезбеђена 
финансијска средства  
 

ОБП 
УЗУАПВ 
ОШЈМД 
 

Буџет 
УЗУАПВ 
ПСЗСО 
МОС 

Активност: 7.2.1.2.1.6.4  Опремање 
школске спортске сале у ОШ „Јан 
Амос Коменски“ у Кулпину  

Реализован један пројекат 
опремања  
 

Годишњи извештај о 
реализацији програма 
изградње, реконструкције, 
адаптације и санације  

Израђена пројектно 
техничка документација, 
благовременоспроведене 
јавне набавке добара и 
услуга, обезбеђена 
финансијска средства  
 

ОБП 
УЗУАПВ 
ОЈАК 
 

Буџет 
УЗУАПВ 
ПСЗСО 
МОС  

Активност: 7.2.1.2.1.6.5  Опремање 
школске спортске сале у ОШ 
„Жарко Зрењанин“ у Маглићу 

Реализован један пројекат 
опремања  
 

Годишњи извештај о 
реализацији програма 
изградње, реконструкције, 
адаптације и санације  

Израђена пројектно 
техничка документација, 
благовременоспроведене 
јавне набавке добара и 
услуга, обезбеђена 
финансијска средства  
 

ОБП 
УЗУАПВ 
ОШЖЗ 
 

Буџет 
УЗУАПВ 
ПСЗСО 
МОС  

ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.2.1.4. Дефинисани критеријуми у оквиру области спортске рекреације кроз правилнике и унапређени стручни потенцијали с циљем израде 
критеријума за финансирање ове области  

Мера: 7.2.1.4.1 Дефинисање 
критеријума у области спортске 
рекреације и критеријума за 
финансирање  

Број усвојених аката о 
критеријумима у области 
спортске рекреације и 
критеријумима за 
финансирање 
 

Усвојени акати о 
критеријумима у области 
спортске рекреације и 
критеријумима за 
финансирање 

Стручни кадар ОБП 
 

Буџет 
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 
АКТИВНОСТИ 

ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 
ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

ПРЕТПОСТАВКЕ ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

  

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА 

Активност: 7.2.1.4.1.1 Израда 
критеријума за обављање 
спортских активности и спортских 
делатности у области спортске 
рекреације у Општини Бачки 
Петровац 

Израђен 1 акт о 
критеријумима  

Извештај  о израђеним 
критеријумима 

Стручни кадар ОБП 
 

Буџет 

Активност: 7.2.1.4.1.3 Анализа 
стања у области финансирања 
спортске рекреације у Општини 
Бачки Петровац  

У мери од 100 % урађена 
анализа 

Извештај  о спроведеној 
анализи  

Стручни кадар, 
доступност података о 
финансирању спортске 
рекреације у општини 

ОБП 
 

Буџет 

Активност: 7.2.1.4.1.4 Израда 
критеријума за финансирање 
спортске рекреације у Општини 
Бачки Петровац  

Усвојен Правилник о 
суфинансирању спортске 
рекреације  у  Општини 
Бачки Петровац  

Правилник о 
суфинансирању спортске 
рекреације  у  Општини 
Бачки Петровац  
 

Стручни кадар ОБП 
 

Буџет 

Мера: 7.2.1.4.2 Унапређење 
стручних потенцијала у 
спортској рекреацији и спорту 
особа са инвалидитетом  

Број обучених спортских 
тренера о спортској 
рекреацији и спорту 
особа са инвалидитетом 

Сертификати/потврде о 
савладаној обуци 

Стручни кадар, 
заинтересованост 
спортских тренера 

ОБП 
ТССОБП 
 

Буџет  

Активност: 7.2.1.4.2.2 
Организација стручних трибина и 
семинара 
 

Одржана 2 стручна 
семинара  и 1 трибина 

Извештаји о реализацији 
стручних семинара и 
трибина 

Стручни кадар, 
просторије и техничка 
опрема за одржавање 
трибина и семинара 

ОБП 
ТССОБП 
 

Буџет  

ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.2.1.5. Унапређена сарадња спортске рекреације са школским и спортом на селу, у циљу повећања обухвата бављења спортом у свим 
сегментима становништва посебно деце, младих, жена, особа са инвалидитетом и старих 
Мера: 7.2.1.5.1 Обједињавање 
активности спортске рекреације, 
школског спорта и спорта на 
селу у оквиру територијалног 
спортског савеза, у циљу 
повећања обухвата бављења 
спортом у свим сегментима 
становништва посебно деце, 
младих, жена, особа са 
инвалидитетом и старих 
 

8 организација чије су 
активности обједињене 

Извештај о реализованим 
активностима спортске 
рекреације, школског 
спорта и спорта на селу у 
оквиру територијалног 
спортског савеза 

Стручни кадар, воља и 
сардња релевантних 
организација за 
обједињавање 
активности 

ОБП 
ТССОБП 
 

Буџет 
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 
АКТИВНОСТИ 

ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 
ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

ПРЕТПОСТАВКЕ ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

  

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА 

Активност: 7.2.1.5.1.1 Сарадња са 
територијалним спортским савезом 
Општине Бачки Петровац 

8 организација чије су 
активности обједињене  
 

Споразум о сарадњи 
спортских организација у 
Општини Бачки Петровац 
са територијалним 
спортским савезом 

Стручни кадар ОБП 
ТССОБП 
 

Буџет 

Активност: 7.2.1.5.1.4 Сарадња са 
системом школског спорта у 
Општини Бачки Петровац  

Реализована 4 програма 
школских општинских 
спортских такмичења 

Извештаји о реализацији 
програма школских 
општинских спортских 
такмичења 

Стручни кадар ОБП 
ТССОБП 
ОУ 
 

Буџет 

Активност: 7.2.1.5.1.6 Подстицање 
деце, младих, жена, инвалида и 
старих на редовну физичку 
активност  

250 особа укључених у 
програм  редовне физичке 
активности 

Извештај о реализацији 
програма редовне физичке 
активности 

Стручни кадар ОБП 
ТССОБП 
ОУ 
 

Буџет 
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7.4. РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 
ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

ПРЕТПОСТАВКЕ ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

 

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА 

ОПШТИ ЦИЉ 7.4.1. РАЗВИЈЕНА СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

7.4.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Успостављена потпуна база података, односно евидентирано и евалуирано постојеће стања спортске инфраструктуре 

Мера 7.4.1.1.1. Истраживање о стању 
спортске инфраструктуре Бачком 
Петровцу 

Број евидентираних спортских 
објеката 
 

Веб страница 
Општине 

Мотивисана и стручан кадар, 
сарадња власника спортских 
објеката са Општином Бачки 
Петровац 

ОБП 
власници 
спортских 
објеката 
ОУ 
ТССОБП 
 

Буџет 

Активност 7.4.1.1.1.1. Формирати 
радну групу за припрему и праћење 
спровођења истраживања  

Формирана радна група  Решење о именовању 
радне групе   

Обезбеђен кадар   ОБП 
власници 
спортских 
објеката 
ОУ 
ТССОБП 
 

Буџет 

Активност 7.4.1.1.1.2. Дефинисање 
истраживачког поступка и параме-
тара за утврђивање реалне слике 
постојећег стања спортске инфра-
структуре у Бачком Петровцу  

Дефинисанистраживачки поступак и 
параметри за утврђивање реалне 
слике постојећег стања спортске 
инфраструктуре 

Записници са 
састанака радне групе 

Доступне информације о 
спортској инфраструктури 

ОБП 
власници 
спортских 
објеката 
ОУ 
ТССОБП 
 

Буџет 

Активност 7.4.1.1.1.1.3. Прикупљање и 
обрада података  

У мери од 100 % прикупљени и 
обрађени подаци 

Извештај са 
закључком о 
извршеном 
истраживању 

Доступни подаци, Мотивисан 
стручан кадар 

ОБП 
власници 
спортских 
објеката 
ОУ 
ТССОБП 
 

Буџет 
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 
ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

ПРЕТПОСТАВКЕ ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

 

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА 

7.4.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Системски планирана, реконструисана и изграђена спортска инфраструктура 

Мера 7.4.1.2.3. Креирање програма 
изградње спортских објеката, 
укључујући приоритетно и завршетак 
започетих спортских објеката  

Усвојен плански документ Pрограма изградње 
спортских објеката 

Стручни  кадар  ОБП 
ОУ 
 

Буџет  

Активност  7.4.1.2.3.1.   
Припремити програм 
изградњеспортских објеката  

Припремљен програм изградње Извештај о потребама 
и структури спортских 
објеката  

Стручни  кадар  ОБП 
ТССОБП 
 

Буџет 

Мера 7.4.1.2.4. Планирање потребних 
финансијских средстава 

Усвојено 16  финансијских планова 
 

Систематски 
посложена планска 
документација  
 

Стручни кадар  ОБП 
 

Буџет 

Активност 7.4.1.2.4.1.  Израда 
финансијског плана за изградњу  
терена за атлетику у комплексу 
отворених терена ОШ „Јан Амос 
Коменски“ у Кулпину 

Усвојенфинансијски план 
 

Систематски 
посложена планска 
документација  
 

Стручни кадар ОБП 
ОШЈАК 
 

Буџет 

Активност 7.4.1.2.4.2  Израда 
финансијског плана за реконструкцију 
терена за мали фудбал и рукомет у 
комплексу отворених терена ОШ „Јан 
Амос Коменски“ у Кулпину 

Усвојен финансијски план  
 
 

Систематски 
посложена планска 
документација  
 

Стручни кадар ОБП 
ОШЈАК 
 

Буџет 

Активност 7.4.1.2.4.3  Израда 
финансијског плана за изградњу  
кошаркашког терена на отвореном у 
оквиру спортско- рекреативног центра 
у Маглићу 

Усвојен финансијски план  
 

Систематски 
посложена планска 
документација  
 

Стручни кадар ОБП 
МЗМ 
 

Буџет 

Активност 7.4.1.2.4.4  Израда 
финансијског плана за изградњу 
базена у Бачком Петровцу 

Усвојен финансијски план  
 

Систематски 
посложена планска 
документација  

Стручни кадар ОБП 
МЗБП 
 

Буџет 
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 
ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

ПРЕТПОСТАВКЕ ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

 

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА 

Активност 7.4.1.2.4.5   Израда 
финансијског плана за изградњу трим 
стазе око језера у Маглићу 

Усвојен финансијски план  
 

Систематски 
посложена планска 
документација  

Стручни кадар ОБП 
МЗМ 
 

Буџет 

Активност 7.4.1.2.4.6   Израда 
финансијског плана за санацију трим 
стазе у Бачком Петровцу 

Усвојен финансијски план  
 

Систематски 
посложена планска 
документација  
 

Стручни кадар ОБП 
МЗБП 

Буџет 

Активност 7.4.1.2.4.7   Израда 
финансијског плана за изградњу   
инфраструктуре за кајакашки спорт у 
Бачком Петровцу 

Усвојен финансијски план  
 

Систематски 
посложена планска 
документација  
 

Стручни кадар ОБП 
МЗБП 
 

Буџет 

Активност 7.4.1.2.4.8   Израда 
финансијског плана за  изградњу и 
реконструкцију објеката за лов и 
риболову Бачком Петровцу 

Усвојен финансијски план  
 

Систематски 
посложена планска 
документација  
 

Стручни кадар ОБП 
МЗБП 
 

Буџет 

Активност 7.4.1.2.4.9    Израда 
финансијског плана за изградњу 
полигона за спортска такмичења 

Усвојен финансијски план  
 

Систематски 
посложена планска 
документација  

Стручни кадар ОБП 
МЗБП 
 

Буџет 

Активност 7.4.1.2.4.10    Израда 
финансијског плана за изградњу 
рибњака у Бачком Петровцу 

Усвојен финансијски план  Систематски 
посложена планска 
документација  

Стручни кадар ОБП 
УСРКБП 
МЗБП 

Буџет 

Активност 7.4.1.2.4.11    Израда 
финансијског плана за изградњу 
инфраструктуре за хиподром у Бачком 
Петровцу  

Усвојен финансијски план  
 

Систематски 
посложена планска 
документација  
 

Стручни кадар ОБП 
МЗБП 
 

Буџет 

Активност 7.4.1.2.4.12   Израда 
финансијског плана за изградњу шах 
терена на отвореному Бачком 
Петровцу 

Усвојен финансијски план  
 

Систематски 
посложена планска 
документација  
 

Стручни кадар ОБП 
МЗБП 
 

Буџет 

Активност 7.4.1.2.4.13   Израда 
финансијског плана за изградњу 
трибина на фудбалском игралишту у 
Кулпину 

Усвојен финансијски план  
 

Систематски 
посложена планска 
документација  
 

Стручни кадар ОБП 
МЗК 
 

Буџет 
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 
ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

ПРЕТПОСТАВКЕ ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

 

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА 

Активност 7.4.1.2.4.14   Израда 
финансијског плана за изградњу 
трибина на фудбалском игралишту у 
Маглићу 

Усвојен финансијски план  
 

Систематски 
посложена планска 
документација  
 

Стручни кадар ОБП 
МЗM 
 

Буџет 

Активност 7.4.1.2.4.15   Израда 
финансијског плана за изградњу 
теретане на отвореном поред  језера у 
Маглићу 

Усвојен финансијски план  
 

Систематски 
посложена планска 
документација  
 

Стручни кадар ОБП 
МЗM 
 

Буџет 

Активност  7.4.1.2.4.16  Израда 
финансијског плана за изградњу трим 
стазе око језера у Маглићу 

Усвојен финансијски план  
 

Систематски 
посложена планска 
документација  

Стручни кадар ОБП 
МЗM 
 

Буџет 

Мера 7.4.1.2.5. Спровођење 
програма изградње спортских 
објеката 

Реализован програм   
 

Извештај о 
реализацији програма 
изградње спортских 
објеката 
 

Спроведене јавне набавке 
добара и услуга, обезбеђена 
финансијска средства, 
исправна пројектно техничка 
документација 
 

ОБП 
власници 
спортских 
објеката 
 ОУ  

Буџет  

7.4.1.2.5.1.  Изградња спортско 
рекреативног (релакс) базена у 
насељу Маглић (друга фаза) 
 

Изграђен спортски објекат (базен) у 
Маглићу 
 

Извештај о 
реконструисаној и 
изграђеној спортској 
инфраструктури 

Спроведена јавна набавка 
добара и услуга, обезбеђена 
финансијска средства, 
исправна пројектно техничка 
документација  

ОБП 
МЗМ 
ТССОБП 
  

Буџет 
УЗКУАПВ 

7.4.1.2.5.2.  Изградња спортске хале 
при ОШ Јозеф Марчок Драгутин у 
насељу Гложан 

Изграђен спортски објекат (спортска 
хала) при ОШ Јозеф Марчок Драгутин 
 

Извештај о 
реконструисаној и 
изграђеној спортској 
инфраструктури 

Спроведена јавна набавка 
добара и услуга, обезбеђена 
финансијска средства, 
исправна пројектно техничка 
документација 

ОБП 
УЗКУАПВ 
ОШЈМД 
  
 
 

Буџет 
УЗКУАПВ 

7.4.1.2.5.3.  Изградња базена у Бачком 
Петровцу 

Изграђен спортски објекат (базен) у 
Бачком Петровцу 
 

Извештај о 
реконструисаној и 
изграђеној спортској 
инфраструктури 

Спроведена јавна набавка 
добара и услуга 
Обезбеђена финансијска 
средства, исправна пројектно 
техничка документација 
 

ОБП 
МЗБП 
  

Буџет 
УЗКУАПВ 
МОС 
ПСЗОС 
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 
ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

ПРЕТПОСТАВКЕ ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

 

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА 

7.4.1.2.5.4.  Реконструкција терена за 
мали фудбал и рукомет у комплексу 
отворених терена ОШ „Јан Амос 
Коменски“ у Кулпину 

Реконструисан спортски објекат 
(терен за мали фудбал) у Кулпину 
 

Извештај о 
реконструисаној и 
изграђеној спортској 
инфраструктури 

Спроведена јавна набавка 
добара и услуга 
Обезбеђена финансијска 
средства, исправна пројектно 
техничка документација 

ОБП 
МЗК 
  

Буџет 
УЗКУАПВ 
ПСЗОС 
МОС 
 

7.4.1.2.5.5.  Изградња трибина на 
фудбалском игралишту у Кулпину 

Изграђен спортски објекат (базен) у 
Бачком Петровцу 
 

Извештај о 
реконструисаној и 
изграђеној спортској 
инфраструктури 

Спроведена јавна набавка 
добара и услуга 
Обезбеђена финансијска 
средства, исправна пројектно 
техничка документација 

ОБП 
МЗК 
  

Буџет 
УЗКУАПВ 

7.4.1.2.5.6.  Евалуација програма 
изградње, реконструкције, обнавља-
ња и опремања спортских објеката 

У мери од 100 % реализован програм Извештај о 
реализацији програма 
изградње спортских 
објекта 

Започео процес реализације  ОБП 
 власници 
спортских 
објеката 
 ОУ 
ТССОБП 

Буџет 
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8.1. ПОДИЗАЊЕ КАПАЦИТЕТА СПОРТА НА СВИМ НИВОИМА ВЛАСТИ   
 

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 
АКТИВНОСТИ 

ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 
ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

ПРЕТПОСТАВКЕ ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА   

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА 

8.1.1. ОПШТИ ЦИЉ: Успостављен конзистентни систем управљања и финансирања система спорта у Општини Бачки Петровац, перманентна едукација, 
укључивање више у систем спорта жена, маргинализованих група, волонтера  

8.1.1.6. ПОСЕБАН ЦИЉ: Усвојене категоризације спортских организација у јединицама локалне самоуправе 
Мера: 8.1.1.6.1 Категорисање 
спортских организација на нивоу 
јединица локалне самоуправе 

Категорисано 100 % 
организација 

Веб страна Општине Стручан и мотивисан 
кадар, спремност на 
сарадњу спортских 
организација са 
Општином 

ОБП 
ТССОБП 
 

Нису потребна додатна 
средства 

Активност: 8.1.1.6.1.1 Израда 
критеријума за за категорисање 
спортских организација у Општини 
Бачки Петровац 

Израђени критеријуми за 
категорисање спортских 
организација 

Извештај о израђеним 
критеријумима 

Усвојена методологија 
рада, стручан кадар 

ОБП 
ТССОБП 
 

Нису потребна додатна 
средства 

Активност: 8.1.1.6.1.1.2 Симулација 
понуђених решења за категорисање у 
реалним условима 
 

Извршена симулација и 
урађена анализа добијених 
резултата у односу на 
предложене критеријуме за 
бодовање 

Извештај о раду радне групе 
за израду критеријума 

Стручан и мотивисан 
кадар, реално и 
објективно израђени 
критеријуми 

ОБП 
ТССОБП 
 

Нису потребна додатна 
средства 

Активност: 8.1.1.6. 1.1.3  Израда ака-
та за категорисање спортских орга-
низација у Општини Бачки Петровац 

Израђена одговарајућа акта  Правилници о категорисању Стручан и мотивисан 
кадар 

ОБП 
ТССОБП 
 

Буџет 

8.1.1.7. ПОСЕБАН ЦИЉ: Перманентно праћење и анализа односа остварених спортских резултата у односу на уложена средтсва из буџета и других извора финансирања 
 
Мера 8.1.1.7.1 Компаративна 
анализа улагања у спорт у 
Општини Бачки Петровац из 
буџета са постигнутим 
резултатима 

Израђена компаративна 
анализа из свих извора 

Извештај о израђеној 
компаративној анализи 

Стручни кадар, 
Доступни подаци 

ОБП 
 

Нису потребна додатна 
средства 

Активност 8.1.1.7. 1.1. Анализа 
финансирања спорта из свих извора 
 
 

Спроведена анализа 
финансирања спорта из свих 
извора 

Извештај о спроведеној 
анализи финансирања 

Доступни подаци ОБП 
 

Нису потребна додатна 
средства 
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ГАНТОГРАМ АКТИВНОСТИ 

 

Приоритет1: Општи циљ 7.1.1. Унапређен школски и универзитетски спорт 

Посебан циљ:7.1.1.1. Побољшани материјално-техничке услови за реализацију спорта деце, омладине и школског спорта 

Мере /Излазни резултати Датум почетка Датум завршетка Одговорна 
институција 

Улази/средства  (трошкови) 

Материјална Кадрови Финасијска 

Мера: 7.1.1.1.1. Oпремање школа 
функционалним справама и реквизитима 
према претходно утврђеним приоритетима 

Јануар 2016 Децембар 2018 

Локална 
самоуправа, 
ТССОБП 
 

Потребна 

Локална 
самоуправа, 
ТССОБП 
 

Средства нису 
потребна 

Активност 7.1.1.1.1.1.Израда анализе стања 
постојећих школских спортских објеката 
намењеним за реализацију наставе физичког 
васпитања и ваннаставних активности у 
оквиру школског спорта. 

Јануар 2016 Децембар  2016 Локална 
самоуправа, 
ТССОБП 
 

Потребна Локална 
самоуправа, 
ТССОБП 
 

Средства нису 
потребна 

Активност 7.1.1.1.1.2. Припремити план 
изградње, санације, адаптације и одржавање 
школских спортских објеката 

Јануар 2016 Децембар  2016 Локална 
самоуправа, 
ТССОБП 
 

Потребна Локална 
самоуправа 
ТССОБП 
 

Средства нису 
потребна 



 АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ ЗА ПЕРИОД 2016-2018   
  

Активност 7.1.1.1.1.3. Набавка справа и 
потребних спортских реквизита за 
спровођење наставе физичког васпитања  и 
органи-зацију школских спортских такмичења, 
предшколски и школски спорт за ОШ Јан Чајак 
у Бачком Петровцу 

Јануар 2016 Децембар  2016 Локална 
самоуправа 
ОШЈЧ 

Потребна Локална 
самоуправа 
 

Буџет 
УЗКУАПВ 

Активност 7.1.1.1.1.4. Набавка справа и 
потребних спортских реквизита за 
спровођење наставе физичког васпитања  и 
организацију школских спортских такмичења, 
предшколски и школски спорт за ОШ Јозеф 
Марчок 

Јун 2016 Јун 2017 Локална 
самоуправа 
ОШЈМД 

Потребна Локална 
самоуправа 
ТССОБП 

Буџет 
УЗКУАПВ 
МОС 
ПСЗСО 

Активност 7.1.1.1.1.5. Набавка справа и 
потребних спортских реквизита за 
спровођење наставе физичког васпитања  и 
организацију школских спортских такмичења, 
предшколски и школски спорт за ОШ Жарко 
Зрењанин у Маглићу 

Јун 2016 Децембар 2018 Локална 
самоуправа 
ОШЖЗ 

Потребна Локална 
самоуправа 
ТССОБП 

Буџет 
УЗКУАПВ 
МОС 
ПСЗСО 

Активност 7.1.1.1.1.6. Набавка справа и 
потребних спортских реквизита за 
спровођење наставе физичког васпитања  и 
организацију школских спортских такмичења, 
предшколски и школски спорт за ОШ Јан Амос 
Коменски у Кулпину 

Јун 2016 Децембар 2018 Локална 
самоуправа 
ОШЈАК 

Потребна Локална 
самоуправа 
ТССОБП 

Буџет 
УЗКУАПВ 
МОС 
ПСЗСО 
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ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.1.1.2. Повећан број спортских секција и других ваннаставних спортских и рекреативних активности у оквиру школског спорта 

Мера 7.1.1.2.1. Стварање услова за 
испуњење критеријума да за свако 
дете/ученика буде обезбеђена минимум 
једна спортска секција  
 

Јануар 2016  Децембар 2018 Локална 
самоуправа 
 

Потребна Локална 
самоуправа 
ТССОБП 
 

Буџет локалне 
самоуправе 

Активност: 7.1.1.2.1.5. 
Јачање сарадње школе и спортских 
организација у циљу унапређења школског 
спорта 

Јануар 2016 Децембар 2016 Локална 
самоуправа 
 

Потребна Локална 
самоуправа 
ТССОБП 
 

Средства нису 
потребна 

Активност 7.1.1.2.1.6. Доношење плана за 
остваривање принципа „Један ученик – једна 
секција”  
 

Јануар 2016 Децембар 2016  Локална 
самоуправа 
ТССОБП 

Потребна Локална 
самоуправа 
ТССОБП 
 

Средства нису 
потребна 

Посебан циљ  7.1.1.3. Повећано учешће ученика и студената на школским и универзитетским спортским приредбама (спортским манифестацијама и спортским 
такмичењима 

Мере /Излазни резултати Датум почетка Датум завршетка Одговорна 
институција 

Улази/средства  (трошкови) 

Материјална Кадрови Финасијска 

Мера 7.1.1.3.1. Стварање услова за испуњење основних 
приоритета школског спорта: свеобухватност, здравствени 
аспекти и препознавање талената 

Јануар 2016 децембар2018 
Локална 
самоуправа 
ШУ 

 

Потребна 

Локална 
самоуправа 
ШУ 

Буџет локалне 
самоуправе 

Активност 7.1.1.3.1.1.  Праћење система школских 
спортских такмичења 

Јануар 2016 децембар2018 Локална 
самоуправа 
ШУ 

 

Потребна 

Локална 
самоуправа 
ШУ 

Буџет локалне 
самоуправе 

Активност 7.1.1.3.1.2. Организовање међуодељенских, 
међуразредних и унутаршколских такмичења. 

Јануар 2016 децембар2018 Локална 
самоуправа 
ШУ 

Потребна Локална 
самоуправа 
ШУ 

Буџет локалне 
самоуправе 

Активност 7.1.1.3.1.3. Организовање школских такмичења 
по моделу лигашких такмичења, мењања спортских 
дисциплина, полне заступљености и равномерност. 

Јануар 2016 Децембар 2018 Локална 
самоуправа 
ШУ 

Потребна 

 

Локална 
самоуправа 
ШУ 

Буџет локалне 
самоуправе 



 АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ ЗА ПЕРИОД 2016-2018   
  

Активност 7.1.1.3.1.4 Интеграцију ученика са 
инвалидитетом  у међуодељенских, међуразредних и 
унутаршколских такмичења. 

Јануар 2016 Децембар 2018 Локална 
самоуправа 
ШУ  
 
 

Потребна Локална 
самоуправа 
ШУ  

Буџет локалне 
самоуправе 

Посебан циљ  7.1.1.5.  Подстакнуто значајније укључивање јединице локалне самоуправе у реализацију и унапређење школског и универзитетског спорта 

Мере /Излазни резултати Датум почетка Датум завршетка Одговорна 
институција 

Улази/средства  (трошкови) 

Материјална Кадрови Финасијска 

Мера 7.1.1.5.1. Стварање услова за развој предшколског, 
школског спорта на нивоу Општине Бачки Петровац, као 
приоритета 

 
 
Јануар 2016 

 
 
Децембар 2018 

Локална 
самоуправа 
ШУ 
ОУ 

 
 
Потребна 

Локална 
самоуправа 
ШУ 
ОУ 

Средства нису 
потребна 

Активност 7.1.1.5.1.1. Израда анализе стања школског 
спорта и услова за његово спровођење на нивоу  Општине 
Бачки Петровац (обухват деце, стручни потенцијали, 
спортска и педагошка друштва, спортска инфраструктура, 
спортске справе и реквизити). 

Јануар 2016  јун 2016 
 

Локална 
самоуправа 
ШУ 
ОУ 

Потребна Локална 
самоуправа 
ШУ 
ОУ 

Средства нису 
потребна 

Активност 7.1.1.5.1.2. Одређивање носиоца школског и 
спорта на нивоу Јединице локалне самоуправе у циљу 
реализације свих програмских активности школског и 
универзитетског спорта. 

јануар 2016  Децембар 2016 Локална 
самоуправа 
ШУ 
ОУ 

Потребна Локална 
самоуправа 
ШУ 
ОУ 

Средства нису 
потребна 

Активност 7.1.1.5.1.3.  Адекватно позиционирање школског 
спорта у Програму развоја на нивоу  Општине Бачки 
Петровац тако да школски спорта буде приоритет 

Јануар 2016  Децембар 2016 Локална 
самоуправа, 
 

Потребна Локална 
самоуправа 
ШУ 
ОУ 

Средства нису 
потребна 

Активност 7.1.1.5.4. Набавка потребних спортских 
реквизита и  обезбеђивање условаза спровођење и 
организацију школских спортских такмичења,предшколски 
и школски спорт 

Јануар  2016 Децембар 2018 Локална 
самоуправа, 
 

Потребна Локална 
самоуправа 
ШУ 
ОУ 
 

Буџет локалне 
самоуправе 
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ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.1.1.7. Унапређене везе између школа и организација у области спорта и подстакнути програми у спортовима који привлаче децу и омладину 

Мера: 7.1.1.7.1. Подизање нивоа сарадње између школа 
и организација у области спорта у циљу повећања 
обухвата бављења деце и младих спортским 
активностима и физичким вежбањем 

Јануар 2016 Децембар 2018 Локална 
самоуправа 
ШУ 
ОУ 

Потребна Локална 
самоуправа 
ШУ 
ОУ 

Буџет  локалне 
самоуправе 

Активност: 7.1.1.7.1.1. 
Успостављање сарадње и партнерских односа између 
школа и организација у области спорта на популарисању 
спортских активности и укључивању деце и младих у орга-
низоване облике бављења спортом и физичким веж-
бањем у оквиру организација у области спорта у Општини 
Бачки Петровац 

Јануар 2016 Децембар 2018 Локална 
самоуправа 
ШУ 
ОУ 

Потребна Локална 
самоуправа 
ШУ 
ОУ 

Буџет  локалне 
самоуправе 

Приоритет 2/општи циљ Програма развоја– 7.2.1. Повећан обухват бављења спортом у свим сегментима становништа посебно деце, младих, жена , особа са 
инвалидитетом (ОСИ) и старих 

ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.2.1.2. Побољшани материјално-технички услови у циљу доступности свим грађанима да се баве спортом 

Мера: 7.2.1.2.1 Изградња, реконструкција, адаптација и 
санација отворених и затворених објеката за спорт и 
рекреацију грађана 

Јануар 2016 Децембар 2018 Локална 
самоуправа 
ШУ 
ОУ 
ТССОБП 

Потребна Локална 
самоуправа 
ШУ 
ОУ 
ТССОБП 

Буџет локалне 
самоуправе 
ПСЗСО 
УЗКУАПВ 
ПСЗПЗРП 

Активност 7.2.1.2.1.4:  Изградња стазе за бицикле и ролере Јануар 2016 Децембар 2018 Локална 
самоуправа 
ТССОБП 

Потребна Локална 
самоуправа 
ТССОБП 

Буџет локалне 
самоуправе 
ПСЗПЗРП 

Активност: 7.2.1.2.1.6 Изградња и опремање спортских 
школских сала 

Јануар 2016 Децембар 2018 Локална 
самоуправа 
ШУ 
ОУ 
ТССОБП 

Потребна Локална 
самоуправа 
ШУ 
ОУ 

Буџет локалне 
самоуправе 
ПСЗСО 
УЗКУАПВ 

Активност: 7.2.1.2.1.6.1 Опремање школске спортске сале у 
ОШ „Јан Чајак“ у Бачком Петровцу  

Јануар 2016 Децембар 2018 Локална 
самоуправа 
ШУ 
ОУ 
ТССОБП 

Потребна Локална 
самоуправа 
ШУ 
ОУ 
ТССОБП 

Буџет локалне 
самоуправе 
УЗКУАПВ 
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Активност: 7.2.1.2.1.6.2  Изградња школске спортске сале у 
ОШ „Јозеф Марчок Драгутин“ у Гложану 

Јануар 2016 Децембар 2018 Локална 
самоуправа 
ШУ 
ОУ 
ТССОБП 

Потребна Локална 
самоуправа 
ШУ 
ОУ 
ТССОБП 

Буџет локалне 
самоуправе 
ПСЗСО 
УЗКУАПВ 

Активност: 7.2.1.2.1.6.3  Опремање школске спортске сале у 
ОШ „Јозеф Марчок Драгутин“ у Гложану  

Јануар 2016 Децембар 2018 Локална 
самоуправа 
ШУ 
ОУ 
ТССОБП 

Потребна Локална 
самоуправа 
ШУ 
ОУ 
ТССОБП 

Буџет локалне 
самоуправе 
ПСЗСО 
УЗКУАПВ 

Активност: 7.2.1.2.1.6.4  Опремање школске спортске сале у 
ОШ „Јан Амос Коменски“ у Кулпину  

Јануар 2016 Децембар 2018 Локална 
самоуправа 
ШУ 
ОУ 
ТССОБП 

Потребна Локална 
самоуправа 
ШУ 
ОУ 
ТССОБП 

Буџет локалне 
самоуправе 
ПСЗСО 
УЗКУАПВ 

Активност: 7.2.1.2.1.6.5  Опремање школске спортске сале у 
ОШ „Жарко Зрењанин“ у Маглићу 

Јануар 2016 Децембар 2018 Локална 
самоуправа 
ШУ 
ОУ 
ТССОБП 

Потребна Локална 
самоуправа 
ШУ 
ОУ 
ТССОБП 

Буџет локалне 
самоуправе 
ПСЗСО 
УЗКУАПВ 

Посебан циљ 7.2.1.4. Дефинисани критеријуми у оквиру области спортске рекреације кроз одговарајућа акта и унапређени стручни потенцијали с циљем израде 
критеријума за финансирање ове области 

Мера: 7.2.1.4.1 Дефинисање критеријума у области 
спортске рекреације и критеријума за финансирање 

Фебруар 2016 Децембар 2018 Локална 
самоуправа 
ТССОБП 

Потребна Локална 
самоуправа 
ТССОБП 

Буџет локалне 
самоуправе , 
донатори 
 

Активност: 7.2.1.4.1.1 Израда критеријума за обављање 
спортских активности и спортских делатности у области 
спортске рекреације у Општини Бачки Петровац 

Фебруар 2016 Децембар 2018 Локална 
самоуправа 
ТССОБП 

Потребна Локална 
самоуправа 
ТССОБП 

Средства нису 
потребна 

Активност: 7.2.1.4.1.3 Анализа стања у области 
финансирања спортске рекреације у Општини Бачки 
Петровац  

Фебруар 2016 Децембар 2018 Локална 
самоуправа 
ТССОБП 

Ппотребна Локална 
самоуправа 
ТССОБП 

Буџет локалне 
самоуправе 
донатори 
 

Активност: 7.2.1.4.1.4 Израда критеријума за финансирање 
спортске рекреације у Општини Бачки Петровац 

Фебруар 2016 Децембар 2018 Локална 
самоуправа 
ТССОБП 

Потребна Локална 
самоуправа 
ТССОБП  

Буџет локалне 
самоуправе 
донатори 
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Мера: 7.2.1.4.2 Унапређење стручних потенцијала у 
спортској рекреацији и спорту особа са инвалидитетом 

Фебруар 2016 Децембар 2018 Локална 
самоуправа 
ТССОБП 

Потребна Локална 
самоуправа 
ТССОБП 

Буџет локалне 
самоуправе 
донатори 
 

Активност: 7.2.1.4.2.2 Организација стручних трибина и 
семинара 
 

Фебруар 2016 Децембар 2018 Локална 
самоуправа 
ТССОБП 

Потребна Локална 
самоуправа 
ТССОБП 
ССС 

Буџет локалне 
самоуправе 
донатори 
ССС 

ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.2.1.5. Унапређена сарадња спортске рекреације са школским и спортом на селу, у циљу повећања обухвата бављења спортом у свим 
сегментима становништва посебно деце, младих, жена и особа са инвалидитетом  

Мере /Излазни резултати Датум почетка Датум завршетка Одговорна 
институција 

Улази/средства  (трошкови) 

Материјална Кадрови Финасијска 

Мера: 7.2.1.5.1 Обједињавање активности спортске 
рекреације, школског спорта и спорта на селу у оквиру 
територијалног спортског савеза, у циљу повећања 
обухвата бављења спортом у свим сегментима 
становништва посебно деце, младих, жена, особа са 
инвалидитетом и старих 
 

Фебруар 2016 Децембар 2018 Локална 
самоуправа 
ТССОБП 

Потребна Локална 
самоуправа 
ТССОБП 

Буџет локалне 
самоуправе 
донатори 

Активност 7.2.1.5.1.2.1 Сарадња са Територијалним 
спортским савезом Општине Бачки Петровац 

Фебруар 2016 Децембар 2018 Локална 
самоуправа 
ТССОБП 

 

Потребна Локална 
самоуправа 
ТССОБП 

Буџет локалне 
самоуправе 
донатори 

Активност: 7.2.1.5.1.4 Сарадња са системом школског 
спорта у Општини Бачки Петровац  

Фебруар 2016 Децембар 2018 Локална 
самоуправа 
ТССОБП 

 

Потребан Локална 
самоуправа 
ТССОБП 

Буџет локалне 
самоуправе 
донатори 

Активност: 7.2.1.5.1.6 Подстицање деце, младих, жена, 
инвалида и старих на редовну физичку активност  

Фебруар 2016 Децембар 2018 Локална 
самоуправа 
ТССОБП 

Потребна Локална 
самоуправа 
ТССОБП 

Буџет локалне 
самоуправе 
донатори 
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Приоритет 4/Општи циљ Програма развоја –  7.4.1: Развијена спортска инфраструктура 

Посебан циљ 7.4.1.1. Успоставњена потпуна база података , односно евидентирано постојеће стање спортске инфраструктуре 
 

Мере /Излазни резултати Датум почетка Датум завршетка Одговорна 
институција 

Улази/средства  (трошкови) 

Материјална Кадрови Финасијска 

Мера 7.4.1.1.1. Истраживање о стању спортске 
инфраструктуре Бачком Петровцу 

Фебруар 2016  Децембар 2017 Локална 
Самоуправа  
 

Потребни Локална 
Самоуправа 
радна група 
ТССОБП 

Нису потребна 
средства 

Активност 7.4.1.1.1.1. Формирати радну групу за припрему 
и праћење спровођења истраживања  

Фебруар 2016 Април 2016 Локална 
Самоуправа 

Потребна Локална 
Самоуправа 

Нису потребна 
средства  

Активност 7.4.1.1.1.2. Дефинисање истраживачког поступка 
и параметара за утврђивање реалне слике постојећег 
стања спортске инфраструктуре у Општини Бачки Петровац  

Април 2016 Јун 2016 Локална 
Самоуправа 
радна група 

Потребна Локална 
Самоуправа 
радна група 

Нису потребна 
средства  

Активност 7.4.1.1.1.1.3. Прикупљање и обрада података  Јун 2016  Септембар 2016 Локална 
Самоуправа 
радна група 

Потребна Локална 
Самоуправа 
радна група 

Нису потребна 
средства  

Посебан циљ 7.4.1.2. Системски планирана, реконструисана и изграђена спортска инфраструктура  

Мера 7.4.1.2.3. Креирање програма изградње спортских 
објеката, укључујући приоритетно и завршетак започетих 
спортских објеката 

Септембар 2016  Децембар 2016 Локална 
Самоуправа 
радна група 

Потребна Локална 
Самоуправа 
радна група 

Буџет 

Активност 7.4.1.2.3.1.   
Припремити програм изградње спортских објеката 

Септембар 2016 Децембар 2016 Локална 
Самоуправа 
радна група 

Потребна Локална 
Самоуправа, 
радна група 

Буџет  

Мера 7.4.1.2.4. Планирање потребних финансијских 
средстава  

Јануар 2016 Децембар 2018 Локална 
Самоуправа 
радна група 

Потребна Локална 
Самоуправа 
радна група 

Буџет 

Активност7.4.1.2.4.1.  Израда финансијског плана за 
изградњу  терена за атлетику у комплексу отворених 
терена ОШ „Јан Амос Коменски“ у Кулпину 

Јануар 2016 Децембар 2018 Локална 
Самоуправа, 
радна групу 

Потребна Локална 
Самоуправа, 
радна група 

Буџет 
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Активност7.4.1.2.4.2  Израда финансијског плана за 
реконструкцију терена за мали фудбал и рукомет у 
комплексу отворених терена ОШ „Јан Амос Коменски“ у 
Кулпину 

Јануар 2016 Децембар 2018 Локална 
Самоуправа, 
радна групу 

Потребна Локална 
Самоуправа, 
радна група 

Буџет 

Активност7.4.1.2.4.3  Израда финансијског плана за 
изградњу  кошаркашког терена на отвореном у оквиру 
спортско- рекреативног центра у Маглићу 

Јануар 2016 Децембар 2018 Локална 
Самоуправа, 
радна групу 

Потребна Локална 
Самоуправа, 
радна група 

Буџет 

Активност7.4.1.2.4.4  Израда финансијског плана за 
изградњу базена у Бачком Петровцу 

Јануар 2016 Децембар 2018 Локална 
Самоуправа, 
радна групу 

Потребна Локална 
Самоуправа, 
радна група 

Буџет 

Активност7.4.1.2.4.5   Израда финансијског плана за 
изградњу трим стазе око језера у Маглићу 

Јануар 2016 Децембар 2018 Локална 
Самоуправа 
радна група 

Потребна Локална 
Самоуправа 
радна група 

Буџет 

Активност7.4.1.2.4.6   Израда финансијског плана за 
санацијутрим стазе у Бачком Петровцу 

Јануар 2016 Децембар 2018 Локална 
Самоуправа 
радна група 

Потребна Локална 
Самоуправа 
радна група 

Буџет 

Активност7.4.1.2.4.7   Израда финансијског плана за 
изградњу   инфраструктуре за кајакашки спорт у Бачком 
Петровцу 

Јануар 2016 Децембар 2018 Локална 
Самоуправа 
радна група 

Потребна Локална 
Самоуправа 
радна група 

Буџет 

Активност7.4.1.2.4.8   Израда финансијског плана за  
изградњу и реконструкцију објеката за лов и риболову 
Бачком Петровцу 

Јануар 2016 Децембар 2018 Локална 
Самоуправа 
радна група 

Потребна Локална 
Самоуправа 
радна група 

Буџет 

Активност7.4.1.2.4.9    Израда финансијског плана за 
изградњу полигона за спортска такмичења 

Јануар 2016 Децембар 2018 Локална 
Самоуправа 
радна група 

Потребна Локална 
Самоуправа 
радна група 

Буџет 

Активност7.4.1.2.4.10    Израда финансијског плана за 
изградњу рибњака у Бачком Петровцуу Бачком Петровцу 

Јануар 2016 Децембар 2018 Локална 
Самоуправа 
радна група 

Потребна Локална 
Самоуправа 
радна група 

Буџет 

Активност7.4.1.2.4.11    Израда финансијског плана за 
изградњу инфраструктуре за хиподром у Бачком Петровцу  

Јануар 2016 Децембар 2018 Локална 
Самоуправа 
радна група 

Потребна Локална 
Самоуправа 
радна група 

Буџет 

Активност7.4.1.2.4.12   Израда финансијског плана за 
изградњу шах терена на отвореному Бачком Петровцу 

Јануар 2016 Децембар 2018 Локална 
Самоуправа 
радна група 

Потребна Локална 
Самоуправа 
радна група 

Буџет 
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Активност7.4.1.2.4.13   Израда финансијског плана за 
изградњу трибина на фудбалском игралишту у Кулпину 

Јануар 2016 Децембар 2018 Локална 
Самоуправа 
радна група 

Потребна Локална 
Самоуправа 
радна група 

Буџет 

Активност7.4.1.2.4.14   Израда финансијског плана за 
изградњу трибина на фудбалском игралишту у Маглићу 

Јануар 2016 Децембар 2018 Локална 
Самоуправа 
радна група 

Потребна Локална 
Самоуправа 
радна група 

Буџет 

Активност7.4.1.2.4.15   Израда финансијског плана за 
изградњу теретане на отвореном поред  језера у Маглићу 

Јануар 2016 Децембар 2018 Локална 
Самоуправа 
радна група 

Потребна Локална 
Самоуправа 
радна група 

Буџет 

7.4.1.2.4.16  Израда финансијског плана за изградњу трим 
стазе око језера у Маглићу 

Јануар 2016 Децембар 2018 Локална 
Самоуправа 
радна група 

Потребна Локална 
Самоуправа 
радна група 

Буџет 

Мера 7.4.1.2.5. Спровођење програма изградње 
спортских објеката 

јануар 2016 Децембар  2018 ОБП 
МЗМ 
ТССОБП 
 
 

Потребна ОБП 
МЗМ 
ТССОБП 
 
 

Буџет 
УЗКУАПВ 
МОС 
ПСЗОС 

7.4.1.2.5.1.  Изградња спортско рекреативног (релакс) 
базена у насељу Маглић (друга фаза) 
 

јануар 2016 Децембар  2018 ОБП 
МЗМ 
 
 

Потребна ОБП 
МЗМ 
 
 

Буџет 
УЗКУАПВ 

7.4.1.2.5.2.  Изградња спортске хале при ОШ Јозеф Марчок 
Драгутин у насељу Гложан 

јануар 2016 Децембар  2018 ОБП 
МЗМ 
ТССОБП 
 
 

Потребна ОБП 
МЗГ 
ТССОБП 
 
 

Буџет 
УЗКУАПВ 
 

7.4.1.2.5.3.  Изградња базена у Бачком Петровцу јануар 2016 Децембар  2018 ОБП 
МЗБП 
ТССОБП 
 
 

Потребна ОБП 
МЗМ 
ТССОБП 
 
 

Буџет 
УЗКУАПВ 
МОС 
ПСЗОС 

7.4.1.2.5.4.  Реконструкција терена за мали фудбал и 
рукомет у комплексу отворених терена ОШ „Јан Амос 
Коменски“ у Кулпину 

јануар 2016 Децембар  2018 ОБП 
МЗК 
ТССОБП 
 
 

Потребна ОБП 
МЗМ 
ТССОБП 
 
 

Буџет 
УЗКУАПВ 
МОС 
ПСЗОС 
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7.4.1.2.5.5.  Изградња трибина на фудбалском игралишту у 
Кулпину 

јануар 2016 Децембар  2018 ОБП 
МЗК 
ТССОБП 
 
 

Потребна ОБП 
МЗМ 
ТССОБП 
 
 

Буџет 
УЗКУАПВ 
МОС 
ПСЗОС 

7.4.1.2.5.6.  Евалуација програма изградње, 
реконструкције, обнављања и опремања спортских 
објеката 

јануар 2016 Децембар  2018 ОБП 
ТССОБП 
  
 

Потребна ОБП 
ТССОБП 
 
 

Буџет 
 

8.1.1. ОПШТИ ЦИЉ: Успостављен конзистентни систем управљања и финансирања система спорта у Општини Бачки Петровац, перманентна едукација, укључивање 
више у систем спорта жена, маргинализованих група, волонтера 
8.1.1.6. ПОСЕБАН ЦИЉ: Усвојене категоризације спортских организација у јединицама локалне самоуправе 

Мера: 8.1.1.6.1. Категорисање спортских организација на 
нивоу јединица локалне самоуправе 

Јануар 2016 Јун 2016 ОБП 
ТССОБП 
 
 

Потребна ОБП 
ТССОБП 
 
 

Буџет 
 

Активност: 8.1.1.6.1.1. Израда критеријума за за категорисање 
спортских организација у Општини Бачки Петровац 

Јануар 2016 Јун 2016 ОБП 
ТССОБП 
 
 

Потребна ОБП 
ТССОБП 
 
 

Буџет 
 

Активност: 8.1.1.6.1.1.2.  Симулација понуђених решења за 
категорисање у реалним условима 
 

Јануар 2016 Јун 2016 ОБП 
ТССОБП 
 
 

Потребна ОБП 
ТССОБП 
 
 

Буџет 
 

Активност: 8.1.1.6. 1.1.3  Израда аката за категорисање 
спортских организација у Општини Бачки Петровац 

Јануар 2016 Јун 2016 ОБП 
ТССОБП 
 
 

Потребна ОБП 
ТССОБП 
 
 

Буџет 
 

Мера 8.1.1.7.1 Компаративна анализа улагања у спорт у 
Општини Бачки Петровац из буџета са постигнутим 
резултатима 

јануар 2016 Децембар  2018 ОБП 
ТССОБП 
 

Потребна ОБП 
ТССОБП 
 

Буџет 

Активност 8.1.1.7. 1.1. Анализа финансирања спорта из свих 
извора 
 

јануар 2016 Децембар  2018 ОБП 
ТССОБП 
 

Потребна ОБП 
ТССОБП 
 

Буџет 

8.1.1.7. ПОСЕБАН ЦИЉ: Перманентно праћење и анализа односа остварених спортских резултата у односу на уложена средтсва из буџета и других извора финансирања 



 АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ ЗА ПЕРИОД 2016-2018   
  

СКРАЋЕНИЦЕ 

ОБП ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

ОШЈЧ ОСНОВНА ШКОЛА „ЈАН ЧАЈАК“ 

ОШЈМД ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОЗЕФ МАРЧОК ДРАГУТИН“ 

ОШЈАК ОСНОВНА ШКОЛА „ЈАНАМОС КОМЕНСКИ“ 

ОШЖЗ ОСНОВНА ШКОЛА „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ 

ГЈК ГИМНАЗИЈА „ЈАН КОЛАР“ 

ПУ ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

ШУ ШКОЛСКА УПРАВА 

ПСЗПЗИРП ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА 

УЗУАПВ УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

ПСЗСИО ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ 

ТССОБП ТЕРИТИРИЈАЛНИ СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

СК СПОРТСКИ КЛУБОВИ 

МОС  МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА 

МЗБП МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

МЗМ МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МАГЛИЋ 

МЗК МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА 

МЗГ МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА 

УСРКБП УДРУЖЕЊЕ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА „КАРАШ“ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

ССС СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
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