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Увод
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.
Прилику да учествују у спорту имају сви грађани Републике Србије без обзира на друштвени статус,
верску и националну припадност, или било коју опредељеност. Спорт повезује појединце, породице, заједнице,
регионе и целокупни народ. Када се људи баве спортом изграђују и испољавају најбоље људске особине као што
су лојалност, толеранција, тимски рад, посвећеност и упорност. Наши грађани могу учестовати у спорту као
непосредни учесници у спортским активностима, што јесте и најважнији циљ Стратегије развоја спорта у Општини
Мајданпек за период 2016–2018. године, или као пасивни посматрачи, тј. гледаоци и љубитељи спорта.
Националну Стратегију Влада Републике Србије је усвојила на седници од 25.децемба 2014. године,а
донета је 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).
Стратегија развоја спорта у Републици Србији дефинише спорт као приоритет који представља универзално
средство у креирању и остваривању вредности којима се мењају друштва и развијају појединци и појединке, развија
фер-плеј и тимски рад, афирмише демократија, остварују основна људска права и слободе, јача економија и подстиче
заштита здравља грађана. Спорт подстиче везивање различитих група, нација и култура, и управо из свих ових
разлога, спорт у Мајданпеку видимо као један од кључних чинилаца развоја наше заједнице.
Обавеза свих чиниоца система спорта јесте да након усвајања Националне Стратегије припреме и усвоје своје
Стратегије, а све у смислу стварања јединственог и козизстентног система спорта на целој територији Републике
Србије. У складу са тим, општина Мајданпек испуњава своју обавезу и доноси овај важан документ, али не само из
обавезе већ и из потребе да се унапреди спорт у општини Мајданпек, те да као такав нађе своје место на мапи
спортских центара Републике Србије.
Основни правци
Визија
Визија овог програма је унапређење квалитета живота, обогаћивање друштвених односа становника
Општине Мајданпек кроз бављење спортом, као и подстицање младих да се баве спортом, да се што више
укључе у спортска дешавања, спортске клубова на теритрији Општине Мајданпек, као елемента који је од
суштинског значаја за развој њихове личности и здравог начина живота.
Узимајући у обзир све чињенице, у погледу спорта. општину Мајданпек 2018. године видимо као:
-

Општину у којој су спорт и рекреација доступни свакоме
Општину у којој су видљиви напретци у погледу побољшања инфраструктуре
Општину у којој се негују спортски таленти
Општину у којој се ради на побољшању квалитета рада свих спортских кадрова
Општину са уређеним нормама које подржавају све спортске субјекте

Мисија
Мисија је стварање система спорта у Општини Мајданпек 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, као и подстицање младих да се што више баве спортом. Општини Мајданпек предузима мере како би
се:
-

обезбедила доступност спорта свим грађанима општине Мајданпек
осигурали темељи спорта Општине Мајданпек: спорт у школама и сви видови укључења деце у
спортске активности;
обезбедило планирање, изградња и реконструкција потребних спортских објеката за развој и
унапређење спорта у Општини Мајданпек;
Подстакло додатно оразовање спортских кадрова, поготово за рад са младима
подржало и подстакло бављење спортом на највишем нивоу, уз постизање врхунских спортских
резултата на највећим међународним спортским такмичењима посебно освајање медаља на
Олимпијским играма.
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Опис тренутног стања
Aнализа становништва
Пописаних
Укупно
Лица у
лица
становника
иностранству
Бољетин
580
482
88
Влаоле
631
584
28
Голубиње
832
747
70
Дебели Луг
415
389
26
Доњи Милановац
2552
2399
116
Јасиково
640
470
85
Клокочевац
672
558
72
Лесково
349
347
3
Мајданпек
7900
7636
186
Мироч
431
319
112
Мосна
787
723
61
Рудна Глава
2086
1781
75
Тополница
937
832
105
Црнајка
936
902
28
УКУПНО
19748
18179
1053
Табела 1: Брај становника по месним заједницама у општини Мајданпек
Демографска структура и трендови везани за овај проблем су итекако важни у сагледавању стања у
којем се општина налази као и правци у којима приоритете Стратегије треба усмерити. Општина Мајданпек је
између последња два пописа изгубила око 18% становништва и то представља велики проблем.
Структура становништва према попису из 2011. године
Мушко
Женско
Укупно
19748
9857
9891
Мушко
Женско
Укупно од 15 до 30 година
3084
1799
1512
Мушко
Женско
Укупно од 6 до 20 година
1823
1517
1305
Табела 2: Број становника по старосној и полној структури становништва
Анализа становништва које се бави спортом
Према анкети спроведеној на територији општине Мајданпек закључено је да се око 38% становништва
бави или се бавило спортом, било рекреативно или активно. У анкети је учествовало 284 становника свих
старосних доби и из градских и из сеоских средина. 78 учесника је било из градских а 206 из сеоских.У следећој
табели ће бити приказани резултати анкете.

Године
Мушко
6-15
29
15-21
18
21-30
37
30-40
38
40+
51
УКУПНО
173

Активан
14
8
6
4
1
33

Рекреативан Женско
4
27
2
11
9
30
13
20
9
23
47
111

Активан
7
2
0
0
0
9

Рекреативан
3
0
7
6
4
20

Табела 3: Резултати анкете
Из приложених података примећујемо да се женско становништво више него упола мање бави спортом
од мушкараца. Такође је примећено да се активно спортом баве искључиво жене из градске средине док је из
сеоских тај проценат 0. Из приложене табеле се такође види да је удео младих од 6 – 21 године које се на неки
начин баве спортом мањи од 50%. Овај узраст је јако важан због физичког развоја деце, те ће један од циљева
ове стратегије бити и попиларузација спорта код деце овог узраста.
Анализа спорта у општини Мајданпек
У општини Мајданпек постоји 18 спортских клубова, и то:
1. РФК Мајданпек, (сениори, кадети, пионири, петлићи)
2. ОК Мајданпек ФБЦ (сениори, кадеткиње, пионирке)
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3. РК Рудар Мајданпек (сениори, кадети, млађи пионири)
4. ОФК Пореч 1932 - Доњи Милановац (сениори, пионири)
5. ФК Рудна Глава – Рудна Глава (сениори)
6. ОК Пореч - Доњи Милановац (сениорке, пионирке)
7. РК Мајданпек (сениори)
8. ФК Раднички Клокочевац (сениори)
9. КК Златара Мајданпек (старији пионири, млађи пионири – мини баскет)
10. ФК Близна (сениори)
11. Стонотениски клуб Мајданпек ( сениори, појединачна такмичења млађих категорија)
12. Шаховски клуб Мајданпек (сениори, појединачна такмичења млађих категорија)
13. ЖРФК Мајданпек (женски фудбалски клуб) ( сениорке, пионирке)
14. ФК Полом Лесково ( сениори)
15. СК Старица ( појединачна такмичења млађих категорија)
16. КМФ Минерс (клуб малог фудбала) (сениори)
17. КСР Рудар ( сениори)
18. КСР Штука – Доњи Милановац ( сениори).
19. Академско једриличарски клуб „Пореч“ Доњи Милановац
Када се анализира списак ових клубова, долази се до закључка да су то углавном тимски спортови.
Највише језаступљен град Мајданпек са 11 клубова, затим град Доњи Милановац ( 3 клуба), и села Рудна Глава
(2 клуба), Клокочевац и Лесково са по једним. Највише је фудбалских клубова, 8. Како је општина рурална, и
заузима велику површину, спортски је условно подељена на три целине према местима где спортисти
конвергирају. На град Мајданпек, Доњи Милановац и Рудни Главу. Како Рудна Глава нема ни један женски клуб,
ту је најмањи проценат активних спортисткиња. Слична ситуација је и са млађим категоријама спортиста на које
постоји посебан осврт у овој стратегији. Ту велику улогу одиграва и спортски савез општине Мајданпек
одржавањем великог броја турнира на територији целе општине.
Анализа потенцијала општине Мајданпек
SWOT анализа капацитета општине Мајданпек
Табелом 4. су анализирани сви аспекти који могу довести до унаређење система спорта у Општини
Мајданпек. Овом SWOT анализом покушано је да се идентификују све снаге, предности, мане и слабости нашег
система , а како би се на тачан и прецизан начин установили Општи и посебни циљеви који ће бити разрађени
акционим планом за примену стратегије.
Снаге








Солидна спортска инфраструктура
Здрава животна средина
Постојање спортско рекреативног центра
Велики број стручњака из поља спорта
Спортска хала „6. август“
Постојање плана финансирања спорта
Природни потенцијали за водене
спортове, скијање и планинарење

Слабости

Одлив становништва
Недовољно развијен спортски туризам
Бела куга
Непстојање општинског фудбалског
савеза
 Неискоришћеност природних потенцијала






Претње
Шансе
 Локална стратегија развоја спорта
 Недовољна финансијска средства
 Број студената који су завршили или
 Не спровођење стратегије развоја
завршавају факултете за спорт и
 Останак кадрова у већим градовима
физичко васпитање
након завршених студија
 Национална стратегија развоја спорта
 Необучени кадрови за ИПА фондове
 Постојање ИПА фондова
Табела 4: SWOT анализа
Анализа спортске инфраструктуре
Општина Мајданпек се може може похвалити солидном спортском инфраструктуром. Наиме, у сваком
насељеном месту постоји фудбалски терен, док у већини постоје и терени за мале спортове. По местима то
изгледа овако:
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Место

Мајданпек

Доњи Милановац

Рудна Глава

Клокочевац
Бољетин
Голубиње
Мосна
Тополница
Црнајка
Влаоле
Јасиково
Лесково
Дебели Луг
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Инфраструктура
Спортско рекреативни центар 6. Август
2 терена за велики фудбал
Више терена за баскет
Више терена за мали фудбал и рукомет
Ски центар
Теретана на отвореном
3 фискултурне сале у основним и средњим школама
Више терена за велики фудбал (У склопу комплекса хотела Лепенски Вир)
Терени за мали фудбал
Терени за спортове на песку
Одбојкашки терен
Теретана
Куглана (комплекс хотела Лепенски Вир)
Кошаркашки терен
Спортска сала у склопу основне школе
Комплекс терена за кошарку, тенис, мали фудбал (у склопу комплекса хотела
Лепенски Вир)
Затворени базен (у оквиру хотела Лепенски Вир)
Необележена веслачка стаза у ували Поречке реке
Једриличарска стаза у акумулационом језеру ХЕ Ђердап
Терен за велики фудбал
Терен за мали фудбал
Одбојкашки терен
Кошаркашки терен
Теретана
Трим стаза
Ателетска стаза (у склопу терена за велики фудбал)
Спортска хала (у склопу основне школе)
Терен за велики фудбал
Терени за мале спортове (мали фудбал, одбојка, кошарка)
Терени за мале спортове (мали фудбал, одбојка, кошарка)
Терени за мале спортове (мали фудбал, одбојка, кошарка)
Терени за мале спортове (мали фудбал, одбојка, кошарка)
Терени за мале спортове (мали фудбал, одбојка, кошарка)
Терени за мале спортове (мали фудбал, одбојка, кошарка)
Терени за мале спортове (мали фудбал, одбојка, кошарка)
Терен за велики фудбал (не одржава се)
Терени за мале спортове (мали фудбал, одбојка, кошарка)
Терен за велики фудбал (не одржава се)
Терени за мале спортове (мали фудбал, одбојка, кошарка)
Терен за велики фудбал
Терени за мале спортове (мали фудбал, одбојка, кошарка)
Терен за велики фудбал (не одржава се)
Табела 5: Спортска инфраструктура општине Мајданпек

СРЦ „6 АВГУСТ“ поседује објекте отвореног и затвореног типа,који могу пружати услуге како
професионалног тако и рекреативног бављења спортом. Центар је смештен на врло атрактивном месту на
идеалној висини од 520 метара.
У објекте затвореног типа спадају:
- Спортска дворана за рукомет, кошарку,одбојку,мали фудбал идр., са 1500 места за гледаоце на
трибинама, фитнес клуб (за фитнес, боди билдинг и физичке припреме спотиста)
- Базен Олимпијских размера са два помоћна, и трибинама за 700 гледалаца, терасом за одмор и
сунчање
Објекти отвореног типа спортско-рекреативног центра:
- Фудбалски стадион прописаних димензија са трибинама које су једним делом покривене, атлетском
стазом и тереном за тенис.
- Скијашки центар „Рајково“ удаљен 4 км од града на 750 метара надморске висине. Поседује две
скијашке стазе дужине 1000 и 1200 метара и обе су спојене вучним ски лифтом (сидраш) капацитета 120 скијаша
на сат. Такође располаже машином за табање снега и припремање стазе.

7

БРОЈ 5

“СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК”

10. фебруар 2016.

Анализа стања у области људских ресурса
Општина Мајданпек располаже веома добром структуром стручног кадра што се види у табели бр 6.
Међутим овим програмом је потребно предвидети укључивање свих стручних кадрова и капацитета у реалну
реализацију мера и активности како би на тај начин обезбедили квалитетну реализацију задатих циљева. То
заправо значи да сви едуковани кадрови морају наћи своје место у систему спорта у Општини Мајданпек, а за то је
потребно радити и на подизању свести оних који доносе одлуке да је за унапређење и развој спорта у Општини
Мајданпек потребно обавезно укључивање свих расположивих капацитета. Ови отпори се углавном очекују у
спорским клубовима. Али вреди напоменути још и да се на биороу за незапослене има још 10 дипломираних
професора на факултетима за спорт и физичку културу.
Лиценце
Професори у основним и средњим школама, дипломирани
професори
Тренери са лиценцама (Фудбал)
Тренери са лиценцама (Одбојка)
Тренери са лиценцама (Рукомет)
Тренери са лиценцама (Кошарка)
Табела 6:Структура стручног кадра у општини Мајданпек

Број тренера
14
9 (1 са вишом
школом)
3
2
1

Спортски Савез Општине Мајданпек
Спортски савез општине Мајданпек је територијална спортска организација која је сервис свих спортских
организација чланова Савеза која омогућава развој спорта кроз промоцију спорта, реализацију спортских
манифестација и квалитетно искоришћење спортских капацитета чиме ће се створити услови за омасовљење
спорта и
организацију
разних спортских манифестација.Спортски Савез Мајданпек је кровна спортска
организација у општини Мајданпек. У Спортски савез општине Мајданпек удружена су стручна удружења у области
спорта, удружења и организације за обављање спортске делатности, спортска друштва, клубови, спортске
организације које немају свој општински грански савез, и друге заинтересоване организације из области спорта..
Окупља 20 спортских организација са територије општине Мајданпек од којих 1 општински грански спортски
савез и 19 спортска удружења са преко 600 спортиста. Спортски савез општине Мајданпек члан је Спортског
савеза Србије .Спортски савез општине Мајданпек својим деловањем доприноси развоју и промоцији спорта кроз
повећање бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом. Промовише
образовну и васпитну функцију спорта, фер плеја, разумевања,толеранције и одговорности кроз бављење
спортом.Спортски савез општине Мајданпек обавља пословe којима се обезбеђују услови за праћење, развој и
унапређење масовног спорта, школског спорта, врхунског спорта и спорта особа са посебним потребама и спорта
инвалидних лица.Активно учествује у организацији и реализацији свих спортских догађаја од значаја за
унапређење спорта чинећи доступним све спортске догађаје грађанима општине Мајданпек.
- Сеоска спортска Олимпијада у Рудној Глави планира се за последњи викенд у мају месецу. Одржава се
у једном дану и врло је посећена манифестација. Планира се између 800-1000 такмичара из месних заједница и
засеока, с обзиром да је у протеклом периоду дошло до проширења спортских дисциплина.
- Избор „Најуспешнијих спортиста општине Мајданпек“
- Спортско лето „Свети Пантелејмон “ одржаће се у Доњем Милановцу у Августу месецу.У оквиру
Спортског лета биће одржани турнири у следећим дисциплинама:
- Турнир у баскету „3 на 3“ (Вишедневни турнир у зависности од броја пријављених екипа.Организује се
само у мушкој конкуренцији)
- Турнир у малом фудбалу (Вишедневни турнир у зависности од броја пријављених екипа)
- Традиционална ревијална утакмица мршави-дебели
- Турнир у одбојци (У мушкој и женској конкуренцији-сениори.Селекција до 12 година за децу)
- Турнир у шаху
- Турнир у стоном тенису
- Турнир у одбојци на песку
- Турнир у малом фудбалу за децу
- Спортско лето „Мајданпек “ одржаће се у Августу и Септембру месецу.У оквиру Спортског лета биће
одржани турнири у следећим дисциплинама:
- Брзопотезни турнир у шаху
- Једнодневни турнир: Само у категорији сениори
- Турнир у тенису (Биће одржан у дворишту ОШ „Велимир Маркићевић“.Категорије: Сениори и младе
наде)
- Турнир у баскету „3 на 3“ (Вишедневни турнир у зависности од броја пријављених
екипа.Категорије:Сениори и младе наде)
- Турнир у малом фудбалу (Вишедневни турнир од зависности од броја пријављених екипа.Биће одржан
на терену код Б-3 зграда.Категорије:Сениори и младе наде)
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- Турнир у фудбалу на мале голове – Меморијални турнир Милан Мијалковић-Мића (Једнодневни турнир
у фудбалу на мале голове за категорију сениори)
- Турнир у стоном тенису (Једнодневни турнир у стоном тенису за категорије сениори и младе наде)
- Игре на води(једнодневна активност планирана за Август месец на базену СРЦ“6. Август“)
- Мини рукомет (Вишедневни турнир у зависности од броја пријављених екипа.Турнир у рукомету за
младе категорије,биће одржан на терену код Б-3 зграда)
- „Игре без граница“ за предшколску децу и млађи школски узраст. Организоваће се у сарадњи са
васпитачицама и учитељицама. То су игре које су прилагођене деци предшколског узраста, мада ће се
укључивати и деца узраста од 3-5 година. То ће бити углавном једнодневне активности које ће се организовати
више пута у току године.
- Школа пливања. Обука непливача трајаће три недеље и организоваће се у сарадњи са СРЦ 6 Август
- Турнири у стоном тенису, кошарци, одбојци, малом фудбалу, рукомету и тенису. То су вишедневни
турнири, сви ће се одигравати на спортским теренима у Месним заједницама на територији Општине
Мајданпек.Организоваће се за 4 старосне категорије.
- Атлетске уличне трке поводом битних датума за општину Мајданпек
- Open fun football schools - по карактеру спортске гране, најпопуларнија је међу децом основношколског,
али и предшколског узраста. С обзиром на већ оформљене и у раду афирмисане фудбалске клубове, који су
реализовали већ два циклуса активности ``Међународне забавне школе фудбала`` са изузетним оценама,
омогућити и осталим фудбалским клубовима у сеоским срединама, које су отпочеле са радом, реалаизацију
овог програмског задатка .

Приоритети програма развоја

Програмом развоја 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), Стратегија ће своје деловање посебно
усмерити на следеће приоритете:
- развој спорта у Општини Мајданпек код деце и омладине посебно кроз програме школског и
предшколског спорта;
- повећање обухвата бављења грађана Оптине Мајданпек спортом кроз реализацију програма
рекреативних активности ;
-

развој и унапређење врхунског спорта у Општини Мајданпек;

-

развој и унапређење спортске инфраструктуре у Општини Мајданпек.

Имплементација Програма захтева тимски рад и заједничке активности свих чинилаца спорта у Општини
Мајданпек. Да би задатак био успешно обављен, потребна су јасна правила и јасно дефинисани носиоци
реализације активности потребних за реализацију овог програма.
7.1 Развој спорта у Општини Мајданпек код деце и омладине посебно кроз програм школског и
предшколског спорта
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.
Вртићи и школе су места на којима се стичу прва сазнања о физичкој култури,навике и потребе за
спортском активношћу. Како се већ у основној школи спроводи селекција за потребе такмичарског спорта, том би
се сегменту спорта требало дати још већа важност одабиром стручних кадрова,уређењем и опремањем
спортских објеката, једном речју стварањем оптималних услова за развој овог сегмента спорта.
Школски спорт као организациони облик даје могућност за укључивање највећег броја младих у процесе
физичког вежбања и као такав треба и даље да остане један од основних облика активности у нашој општини.
Спортски савез, као организациони носилац у досадашњем периоду преузеће на себе обавезу да овој области
обезбеди одговарајуће место и статус. Очита су стална настојања да школске спортске активности буду добро
организоване и да чине неодвојив део спортског система. Наглашена свест о вишеструкој важности школског
спорта, било као бази развоја спорта уопште, било као активности која битно утиче на здравље и психофизички
развој младих, полазна је основа и релевнатно упориште.
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Током протеклог периода на подручју наше општине, где је град Мајданпек центар већине збивања,
активности су биле усмерене на успостављању сарадње са школама ради реализације школских спортских
такмичења из Републичког програма спортске олимпијаде.
Општина Мајданпек ће у сарадњи са Спортским савезом у времену примене Стратегије своје актвности
посебно усмерити ка развоју и унапређењу спорта у Општини Мајданпек у школама и предшколским установама.
Да би што више приближили спорт најмлађој популацији Општина Мајданпек ће у оквиру својих активности
реализовати програме обуке за децу који ће бити у потпуности прилагођен одређеном узрасту уз максмалну
заштиту.
7.1.1

ОПШТИ ЦИЉ:Интегрисање спорта у Општини Мајданпек у школски и предшколски спорт

7.1.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Побољшани материјално-технички услови за реализацију програма активности
укључивања спорта у Општини Мајданпеку школски и предшколски спорт;
7.1.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећање ваннаставних спортских и рекреативних активности у оквиру школског и
предшколског спорта;
7.1.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећано учешће ученика и предшколаца на школским и предшколским спортским
приредбама (спортским манифестацијама и спортским такмичењима);
7.2 Повећање обухвата бављења, грађана Општине Мајданпек, спортом кроз реализацију
програма рекреативних активности
Не само Законом о спорту Републике Србије него и свих релевантни међународни документи у области
спорта истичу да свако има право да се бави спортом, с тим да такво бављење мора бити хумано, слободно и
добровољно, здраво и безбедно, у складу са природном средином и друштвеним окружењем, фер, толерантно,
етички прихватљиво, одговорно, независно од злоупотреба и циљева који су супротни спортском духу и
доступно свим грађанима под једнаким условима без обзира на узраст, ниво физичке способности, степен
евентуалне инвалидности, пол и друго лично својство.
Не може се рећи да рекреативни спорт није развијен у Општини Мајданпек. Као докз томе служи и
Спортска сеоска олимпијада која се сваке године одржава у Рудној Глави. Сеоска спортска Олимпијада у Рудној
Глави планира се за последњи викенд у мају месецу. Одржава се у једном дану и врло је посећена
манифестација. Учествује се између 800-1000 такмичара из месних заједница и засеока, с обзиром да је у
протеклом периоду дошло до проширења спортских дисциплина.
Поштујући овај приоритет Националне Стратегије Општина Мајданпек ће своје активности усмеравати и
на популаризацији спорта у Општини Мајданпек као рекреативне активности. У сегменту рекреативног спорта
постоји изузетно велики број људи који би желели да се рекреирају али то нечине јер немају адекватне услове за
то ( недостатак финансијских средстава, немања времена, немања адекватне спортске инфраструктуре оја би
имбила доступна без финансијских давања и сл...). Управо овај чињеница представља значајан корпус
заинтересованих за спортско рекреативне активности у Општини Мајданпек и зато ту видимо простор за
промоцију и унапређење спорта у Општини Мајданпек не само као елитног спорта већ и као рекреативног
спорта,а акоји би служио као значајна помоћ у подизању квалитета живота али и здравља грађана Општине
Мајданпек.
7.2.1.

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

7.2.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстакнута и ојачана свест о важности редовне физичке активности и
бављењем спортом као рекреативне активности
7.2.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Побољшани материјално-технички услови у циљу доступности свим
грађанима да се баве спортом као рекреативном активношћу
7.3 Развој и унапређење врхунског спорта у Општини Мајданпек
Овим циљем желимо да препознамо најталентованије спортисте у Општини Мајданпек што је условљено
повезивањем науке и праксе,а све ради постизања врхунских спортских резултата и да се талентима и већ
рангираним врхунским спортистима омогући несметан развој и напредак у свим узрасним категоријама и,
последично, обезбеде услови за боље позиционирања Општине Мајданпек али и Републике Србије на
међународној спортској сцени.
Бављење развојем и унапређењем спорта у Општини Мајданпек на највишем нивоу биће подржано и
подстакнуто на одговарајуће начине, у сарадњи са релевантним спортским организацијама. Та подршка ће бити
усмерена ка покривању као што су: препознавање талента и саветовање; пружање одговарајућих услова; развој
бриге и подршке кроз спортску медицину и спортску науку; охрабривање тренирања уз примену научних метода;
едукација за тренере и друге лидерске функције; помоћ клубовима у обезбеђивању постојања одговарајућих
структура и такмичарских екипа.
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Задатак Општине Мајданпек је да подстиче развој и унапређење спорта у Општини Мајданпек кроз
обезбеђивање солидарности на различитим нивоима бављења спортом; да ради на развијању демократских
односа унутар савеза; да буде гарант спортске кохезије; да обезбеди једнак приступ бављења активностима
мушкарцима и женама; да се бори против допинга, насиља и расистичког и ксенофобичног понашања.
Солидарност се мора развијати како хоризонтално тако и вертикално.
7.3.1.

ОПШТИ ЦИЉ: Наставак обезбеђивања услова за развој и унапређење врхунског спорта у Општини
Мајданпек и стварање услова за развој професионалног спорта у Општини Мајданпек

7.3.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Подизање капацитета стручног рада у области врхунског спорта у Општини Мајданпек
7.3.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Створени услови за постизање врхунског спортског резултата на спортским
такмичењима
7.4 Развој и унапређење спортске инфраструктуре
Ниво бављења спортом у сваком друштву значајно зависи од броја, разноврсности и доступности
потребних спортских објеката.
У свим досадашњим анализама потврђено је да је спортска инфраструктура у значајној мери
девастирана и изражена је потреба да се значајна пажња усмери ка реконструкцији постојећих спортских
капацитета, пре свега на реконструкцију хала у Основним школама, и реконтрукцији спортског центра.
Спорт је у процесу транзиције изгубио значајан број објеката у којима су се реализовале спортске
активности. Данас у Општини Мајданпек има врло мало адекватног простора за развој и унапређење спорта у
Општини Мајданпек. Зато ће дугорочни циљ ове Стратегије бити изградња планирање и изградња више
спортских објеката.
7.4.1.

ОПШТИ ЦИЉ: Развијена и унапређена спортска инфраструктура

7.4.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Успостављена потпуна база података, односно евидентирано постојећег стања
спортске инфраструктуре
7.4.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Системски планирана, реконструисана и изграђена спортска инфраструктура
8.1 Подизање капацитета спорта у Општини Мајданпек
Циљ Националне Стратегије је да се успостави систем спорта у Републици Србији од способних,
одрживих и координисаних спортских организација, друштава и савеза који обезбеђују квалитетне услове за
бављење спортом у оквиру својих надлежности. У том циљу потребно је подићи укупне капацитете свих
организација у области спорта па и у Општини Мајданпек.
Да би овај циљ био реализован потребно је и да Општина Мајданпек своје активности усмери ка
подизању капацитета свих спортских организација са њене теритоирије, да се бави перманентном едукацијом
спортских радника, да се бави обукама за програмско финансирање својих активности и делатности из јавних
прихода (планирање, реализација, контрола); обукама за аплицирање ка фондовима Европске уније и другим
приступним фондовима; да унапреди стручност и капацитете спорских клубова на терторијимОпштине
Мајданпек; да изради посебне програме за развој талената и врхунских спортиста; да више укључи у свој систем
жене, маргинализоване групе и волонтере.
8.1.1.

ОПШТИ ЦИЉ: Успостављен конзистентни систем управљања и финансирања спорта у Опшштини
Мајданпек, перманентна едукација, укључивање више у систем спорта жена, маргинализованих група,
волонтера;

8.1.1.1. ПОСЕБНИ ЦИЉ: Повећани капацитети Општине Мајданпек,Територијалног спортског савеза Општине
Мајданпек и свих спортских клубова за програмско финансирање својих активности и делатности из
јавних прихода (планирање, реализација, контрола);
8.1.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећани капацитети Општине Мајданпек, Територијалног спортског савеза Општине
Мајданпек и свих спортских клубова за аплицирање ка фондовима Европске уније и другим приступним
фондовима;
8.1.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређење стручности и капацитета запослених у Општини Мајданпек, Територијалног
спортског савеза Општине Мајданпек и свих спортских клубова за писање пројеката и понуда ка
спонзорима и донаторима;
8.1.1.4. ПОСЕБАН ЦИЉ: Перманентно праћење и анализа односа остварених спортских резултата спортиста
Општине Мајданпек, Територијалног спортскогсавеза Општине Мајданпек и свих спортских клубова у
односу на уложена средства из буџета и других извора финансирања
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8.3 Међународна спортска сарадња и спорт у дијаспори
Општина Мајданпек ће реализовати програме међународне спортске сарадње и спорт у дијаспори, а све у
циљу јачања националних интереса кроз афирмацију спорта у Општини Мајданпек и креирање индиректне подршке
дугогодишњој Стратегији којом ће се остварити директни интереси националног спорта.
Овим активностима ће се радити на мобилисању националних ресурса у дијаспори, а у циљу укључивања
наше дијаспоре у систем спорта у Општини Мајданпек нарочито кроз идентификацију младих tалената из дијаспоре и
њихово укључивање у активносtи Општине Мајданпек ( тренинг кампови, такмичења.....).
8.3.1. ОПШТИ ЦИЉ: Унапређена међународна сарадња у облаасти спорта у Општини Мајданпек у дијаспори
8.3.1.1.ПОСЕБНИ ЦИЉ: Израђена платформа за међународну сарадњу
Мајданпек у дијаспори

и развоја спорта у Општини

8.6 Спорт, Туризам и животна средина
Општина Мајданпек је површински велика рурална општина, и јако је богата туристичким атракцијама.
Између осталог се може похвалити Археолошким локалитетом Лепенски Вир у близини Доњег Милановца,
Рајковом Пећином у близини Мајданпека, једним од најстаријих рудника у Европи у Рудној Глави и сл.
Што се спортског туризма тиче, Спортски савез организује „Open fun football“школу фудбала и Спортску
сеоску олимпијаду у Рудној Глави која има четрдесетогодишњу традицију.
8.6.1:

ОПШТИ ЦИЉ: Унапређен однос спорта ,туризма и животне средине

8.6.1.1: ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстакнуте и ојачане везе спорта , туризма и животне средине
8.8 Негативне појаве у спорту
Када се говори о негативним појавама у спорту онда се пре свега мисли на насиље на спортским
манифестацијама, употреба допинг средстава и коначно намешања мечева и нелегалног клађења.
Република Србија има уређену легислативу за све поменуте области па је у том смислу потребно радити
на имплементацији усвојени докумената Скупштине и Владе Републике Србије. Општина Мајданпек ће своје
унутрашње акте усагласити са актима које су донели надлежни органи и својим активностима ће се у свом
сектору борити пртив свих негативних појава уз нулту толеранцију.
8.8.1. ОПШТИ ЦИЉ: Унапређене мере за спречавање свих негативних појава у спорту (насиље, допинг,
намештање мечева, нелегално клађење)
8.8.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Успостављени механизми у систему Спорта у Општини Мајданпек за доследну примену
Националне стратегије за борбу против насиља на спортским приредбама за период 2016- 2018
Спровођење, праћење, оцењивање и извештавање
Спровођење
Примена Стратегије развоја спорта у Општини Мајданпек је дефинисана како Националним Акционим
планом, који је саставни део Стратегије тако је дефинисана и Акционим планом Стратегије Општине Мајданпек.
Тим плановима 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.
Праћење
Праћење примене Стратегије ће се спроводити у редовним временским интервалима, у складу са
Пословником Владе и годишње − у складу са елементима Националног Акционог плана.
Министарство омладине и спорта је, ради успостављања јединственог и формалног система
извештавања, утврдило процедуре извештавања и формате тих извештаја у складу са добром праксом Европске
уније и у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за спорт и омладину, кровним организацијама: Олимпијским
комитетом Србије, Спортским савезом Србије, Паролимпијским комитетом Србије, Специјалном олимпијадом и
индиректним буџетским корисницима: Заводом за спорт и медицину спорта Републике Србије и Антидопинг
агенцијом Републике Србије.
Општина Мајданпек ће поштовати дефинисане процеуре Министарства омладине и спорта и
испуњавајући те обавезе вршиће и праћење своје стратегије.
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Извештавањa
На годишњем нивоу Општина Мајданпек израђује и објављује извештаје о спровођењу Стратегије на својој
интернет страници, степену спровођења циљева и активности, проблемима и изазовима. На основу тога се врши
ревизија приоритета, и планираних активности у Акционом плану у форми Извештаја о току спровођења
Стратегије који је саставни део Извештаја о раду Министарства који се доставља Влади у складу са Пословником
Владе.
Финансијски ефекти Стратегије и Акционог плана
Процењује се да за реализацију стратешких циљева у наредном периоду финансијска средства ће бити
планирана у оквиру лимита одређених фискалном стратегијом, јер ће се активности реализовати у оквиру
постојећих материјалних, финансијских и људских ресурса.
Према могућностима, одређене активности и задаци ће се финансирати из средстава донација и кроз
јавно-приватно партнерство.
Акциони план
Акциони план за спровођење ове стратегије чини њен саставни део.
Завршна одредба
Општина Мајданпек ће ову Стратегију објавити на својој интернет страни у PDF формату, а биће
дистрибуирана свим клубовима члановима и у штампаном формату.
Акциони планови за програм развоја спорта у Општини Мајданпек за период 2016. – 2018.
Област: 7.1 Развој спорта у Општини Мајданпек код деце и омладине посебно кроз програм школског и
предшколског спорта
ОПШТИ ЦИЉ: 7.1.1 Интегрисање спорта у Општини Мајданпек у школски и предшколски спорт
Посебан циљ: 7.1.1.1 Побољшани материјално-технички услови за реализацију програма активности
укључивања спорта у Општини Мајданпек у школски и предшколски спорт
Циљеви, мере,
активности
Мере 7.1.1.1.1
Изградња,
санација,
адаптација и
одржавање
школских
спортских
објеката.
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.

Показатељи

Извори
верификације

Претпоставке

Надлежне
институције

Буџет/
Извори
финансирања

Израђен план за
изградњу,
санацију,
адаптација и
одржавање,
школских
спортских објеката

Фотографије
изграђених,
санираних и
адаптираних
објеката, буџетске
линије за
одржавање
спортских објеката

Постојање
људских
ресурса и
финасијских
средстава

Локална
самоуправа,
Спортски савез
Општине
Мајданпек

Средства
нису потребна

Урађена анализа
стања постојећих
школских
спортских објеката.

Достављен списак
школских спортских
објеката

Постојање
људских
ресурса и
добра сарадња
са школама

Локална
самоуправа,
Спортски савез
Општине
Мајданпек

Средства
нису потребна
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Активност
7.1.1.1.1.2:Припре
мити план
изградње,
санације,
адаптације и
одржавање
школских
спортских
објеката

Мера 7.1.1.1.2:
Опремање школа
функционалним
справама и
реквизитима
према претходно
утврђеним
приоритетима.

Активност
7.1.1.1.2.1. Израда
анализе
опремљености
спортских
објеката при
школама и
универзитетима
справама и
реквизитима.
Активност
7.1.1.1.2.2. Израда
плана
континуираног
опремања
спортских
објеката при
школама и
универзитетима
справама и
спортским
реквизитима
Активност
7.1.1.1.2.3.
Набавка потребних
спортских
реквизитаза
спровођење
наставе физичког
васпитања и
организацију
школских
спортских
такмичења,
предшколски и
школски спорт
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Израђен план за
изградњу,
санацију,
адаптација и
одржавање,
школских
спортских
објеката

10. фебруар 2016.

Фотографије
затеченог
стања,исказане
потребе школа за
капиталне
инвестиције

Постојање
људских ресурса
и добра сарадња
са школама

Локална
самоуправа,
Спортски
савез
Општине
Мајданпек

Средства
нису
потребна

Набављени
потребни
спортски
реквизити за
спровођење
наставе физичког
васпитања и
организацију
школских
спортских
такмичења,
предшколски и
школски спорт

Попис спортских
реквизита који су
предати школама,
отпремнице и
фактуре

Постојање
материјалних и
финасијских
средстава

Локална
самоуправа,
Спортски
савез
Општине
Мајданпек

Буџет
локалне
самоуправе

Израђена
анализа за
опремање
спортских
објеката
реквизитима и
справама.

Исказане потребе
школа за
реквизитима и
справама, попис
постојећих
спортских
реквизита и
справа

Заинтересованост
школа за
спровођење
анализес

Локална
самоуправа,
Спортски
савез
Општине
Мајданпек

Средства
нису
потребна

Израђен план за
опремање
спортских
објеката
реквизитима и
справама.

Израђена анализа
за опремање
спортских објеката
реквизитима и
справама.

Постојање
људских и
материјалних
ресурса

Локална
самоуправа,
Спортски
савез
Општине
Мајданпек

Средства
нису
потребна

Набављени
потребниспортск
и реквизитиза
спровођењенаст
аве физичког
васпитања и
организацију
школских
спортских
такмичења,
предшколски и
школски спорт

Попис спортских
реквизита који су
предати школама,
отпремнице и
фактуре

Постојање
материјалних и
финасијских
средстава с

Локална
самоуправа,
Спортски
савез
Општине
Мајданпек

Буџет
локалне
самоуправе/
донације

Посебан циљ: 7.1.1.2 Повећање ваннаставних спортских и рекреативних активности у оквиру
школског и предшколског спорта
Циљеви, мере,
активности

Показатељи

Извори
верификације

Претпоставке

Надлежне
институције

Буџет/
Извори
финансирања
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Мера 7.1.1.2.1:
Редовно праћење
повећања броја
деце која се на
неки начин бави
спортом
Активност
7.1.1.2.1.1. Израда
анкета помоћу
којих ће се
пратити учешће
деце школског
узраста у било
ком спорту.
Активност
7.1.1.2.1.2.
Редовно
спровођење
анкета, у
сарадњи са
наставницима у
основним
школама
Мера 7.1.1.2.2:
Укључивање деце
у спортске
ваннаставне
активности

“СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК”

Повећан проценат
деце која се на
неки начин бави
спортом

Израђени
прототипови
анкета

Редовно
пристизање
резултата

Већи број
такмичења у
којима се такмиче
деца

10. фебруар 2016.

Резултати
редовних анкета

Постојање
материјалних,
финасијских
средстава и
добре воље
деце да се на
неки начин баве
спортом

Локална
самоуправа,
Спортски
савез
Општине
Мајданпек

Буџет
локалне
самоуправе

Постојање
анкетних листића

Постојање
људских и
материјалних
ресурса

Локална
самоуправа,
Спортски
савез
Општине
Мајданпек

Средства
нису
потребна

Постојање
попуњених
анкетних листића

Постојање
људских и
материјалних
ресурса

Локална
самоуправа,
Спортски
савез
Општине
Мајданпек

Средства
нису
потребна

Резултати
редовних анкета

Постојање
материјалних,
финасијских
средстава и
добре воље
деце да се на
неки начин баве
спортом

Локална
самоуправа,
Спортски
савез
Општине
Мајданпек

Буџет
локалне
самоуправе

Активност
7.1.1.2.2.1.Што
веће укључивање
Локална
деце у турнире
Већи број турнира
Извештаји
Постојање
самоуправа,
Средства
под
за млађе
спортскога савеза
људских и
Спортски
нису
покровитељство
категорије
као организатора
материјалних
савез
потребна
м општине,
спортиста
тих турнира
ресурса
Општине
увођење
Мајданпек
старосних
категорија
Активност
Локална
Већи број
7.1.1.2.2.2.
Постојање
самоуправа,
олимпијских
Средства
Веће укључивање
Извештаји
људских и
Спортски
такмичења
нису
деце у програ
спортског савеза
материјалних
савез
прилагођњних
потребна
спортске сеоске
ресурса
Општине
деци
олимпијаде
Мајданпек
Посебан циљ: 7.1.1.3Повећано учешће ученика и предшколаца на школским и предшколским спортским
приредбама (спортским манифестацијама и спортским такмичењима);
Циљеви, мере,
активности

Показатељи

Мера 7.1.1.3.1:
Успостављање
сарадње са
наставницима и
укључивања што
већег броја деце у
спортске
активности

Повећан
проценат деце
која се бави
спортом у оквиру
школских
активности

Извори
верификације

Претпоставке

Надлежне
институције

Буџет/
Извори
финансирања

Резултати
редовних анкета

Постојање
материјалних,
финасијских
средстава и
добре воље
деце да се на
неки начин
баве спортом

Локална
самоуправа,
Спортски
савез
Општине
Мајданпек

Буџет
локалне
самоуправе
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Активност
7.1.1.3.1.1.
Успостављање
сарадње са
наставницима
ради њиховог
одаира ученика за
сва такмишења
која се организују
за њихов узраст

Мотивисање
ученика од
стране
наставника за
учешћа у
оваквим
такмичењима

Висок проценат
ученика
обухваћених
системом
спортских
такмичења

Активност
7.1.1.3.1.2.
Праћење система
школских
спортских и
универзитетских
такмичења

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

Активност
7.1.1.3.1.3:
Организовање
међуодељенских,
међуразредних и
унутаршколских
такмичења.

Број
организованих
међуодељенских
, међуразредних
и
унутаршколских
такмичења

10. фебруар 2016.

Постојање
људских и
материјалних
ресурса

Локална
самоуправа,
Спортски савез
Општине
Мајданпек,
Школска
управа

Средства
нису
потребна

Планза
спровођење,
праћење
координацију
школских
спортских
такмичења унутар
школа

Постојање
мотивације
ученика и
професора за
спортска
такмичења
унутар школе

Локална
самоуправа,
Спортски савез
Општине
Мајданпек,
Школска
управа

Средства
нису
потребна

План за
организоване
међуодељенских,
међуразредних и
унутаршколских
такмичења

Постојање
мотивације
ученика и
професора за
спортска
такмичења
унутар школе

Локална
самоуправа,
Спортски савез
Општине
Мајданпек,
Школска
управа

Средства
нису
потребна

Област: 7.2 Повећање обухвата бављења, грађана Општине Мајданпек, спортом кроз реализацију
програма рекреативних активности
ОПШТИ ЦИЉ: 7.2.1 Повећан обухват бављења рекреативним спортом у свим сегментима становништва Општине
Мајданпек посебно деце, младих, жена, особа са инвалидитетом и старих
Посебан циљ: 7.2.1.1 Подстакнута и ојачана свест о важности редовне физичке активности и
бављењем спортом као рекреативне активности
Циљеви, мере,
активности

Показатељи

Извори
верификације

Мера 7.2.1.1.1:
Организовани
спортско
рекеативни
садржаји на
територији
града

Број спортско
рекреативних
садржаја на нивоу
општине

Програм рада
спортских
институција и
организација

Активност
7.2.1.1.1.1:
Увећати
спортско
рекреативне
садржаје у
оквиру
постојећих
спортских
институција и
организација

Обогаћена
спортско
рекреативна
понуда у оквиру
постојећих
спортских
институција и
организација

Програм рада
спортских
институција и
организација

Претпоставке
Заинтересованост
грађанства за
рекреативне
садржаје,
постојање
адекаватног
простора и
разумевања
спортских
институција и
организација
Заинтересованост
грађанства за
рекреативне
садржаје,
постојање
адекаватног
простора и
разумевања
спортских
институција и
организација

Надлежне
институције

Буџет/
Извори
финансирања

Локална
самоуправа,
Спортски
савез
Општине
Мајданпек

Буџет
локалне
самоуправе

Локална
самоуправа,
Спортски
савез
Општине
Мајданпек

Буџет
локалне
самоуправе
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Активност
7.2.1.1.1.2:
Увиђање у
интересовање и
организовање
такмичења у
веслању,
једрењу,
пливању и
роњењу.

Мера 7.2.1.1.2:
Промоција
спортско
рекреативних
садржаја

Активност
7.2.1.1.2.1:
Израда
интернет
стране
спортског
савеза који ће се
бавити
промоцијом
рекреативних
активности
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Испитан интерес
грађана за
спортове на води,
и организована
такмичења у
веслању, једрењу,
пливању и
роњењу

Обогаћени програм
рада спортских
институција и
организација

Број спортско
рекреативних
садржаја на нивоу
општине

Програм рада
спортских
институција и
организација

Интернет
промоција
рекреативних
активности чиме
ће

Број прегледа
интернет стране

Заинтересованост
грађанства за
рекреативне
садржаје,
постојање
адекаватног
простора и
разумевања
спортских
институција и
организација
Заинтересованост
грађанства за
рекреативне
садржаје,
постојање
адекаватног
простора и
разумевања
спортских
институција и
организација
Заинтересованост
грађанства за
рекреативне
садржаје,
постојање
адекаватног
простора и
разумевања
спортских
институција и
организација,
присутност на
интернету

10. фебруар 2016.

Локална
самоуправа,
Спортски
савез
Општине
Мајданпек

Буџет
локалне
самоуправе

Локална
самоуправа,
Спортски
савез
Општине
Мајданпек

Буџет
локалне
самоуправе

Локална
самоуправа,
Спортски
савез
Општине
Мајданпек

Буџет
локалне
самоуправе

Посебан циљ: 7.2.1.2 Побољшани материјално-технички услови у циљу доступности свим грађанима
да се баве спортом као рекреативном активношћу
Циљеви, мере,
активности
Мера 7.2.1.2.1:
Изградња ,
реконструкција ,
адаптација и
санација
отворених и
затворених
објеката за
рекреацију
грађана
Активност
7.2.1.2.1.1
Одржавање и
опремање
отворених и
затворених
спортских
објеката игралишта

Показатељи

Извори
верификације

Израђен План
реконструкција ,
адаптације и
санација
отворених и
затворених
објеката за
рекреацију
грађана

План реконструкција ,
адаптације и
санација отворених и
затворених објеката
за рекреацију
грађана

Континуирано
одржавање
отворених и
затворених
спортских објеката
-игралишта

План одржавања
отворених и
затворених
спортских објеката игралишта

Буџет/

Претпоставке

Подршка локалне
самоуправе ,
заинтересованост
грађанства

Буџет

Надлежне
Извори
институције финансирања

Локална
самоуправа,
Одељење
за
урбанизам

Буџет
локалне
самоуправе

Локална
Буџет
самоуправа,
локалне
Одељење
самоуправе,
за
донације
урбанизам
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Активност
7.2.1.2.1.2:
Изградња,
обележавање и
одржавање
стаза за
шетњу и
планинарење
на Старици,
Кршу и Белом
Изворцу
Активност
7.2.1.2.1.3:
Набавка
чамаца за
веслање и
једрење
Активност
7.2.1.2.1.4:
Уређење и
обележавање
веслачких и
једриличарски
х стаза у
Поречкој реци
и на Дунаву
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Изграђене и
обележене стазе
за шетњу и
планинарење на
Старици, Кршу и
Белом Изворцу

План изградње,
снимак терена ,
фотографијеобеле
жене стазе за
шетњу и
планинарење на
Старици, Кршу и
Белом Изворцу
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Буџет

Локална
самоуправа,
Планирнарско
удружење

Буџет локалне
самоуправе,
донације

Набављени чамци
и једрењаци

Попис
набављених
чамаца за
веслање и
једрење, рачуни и
фактуре

Планирана
финасијскасредс
тва, подршка
локалне
самоуправе

Локална
самоуправа,
Радна група,
одељење за
урбанизам

Буџет локалне
самоуправе,
донације

Изграђене и
обележенеједрили
чарске стазе

План изградње,
снимак терена ,
фотографије

Буџет

Локална
самоуправа

Буџет локалне
самоуправе,
донације

Област: 7.3 Развој и унапређење врхунског спорта у Општини Мајданпек
ОПШТИ ЦИЉ: 7.3.1 Наставак обезбеђивања услова за развој и унапређење врхунског спорта у Општини
Мајданпек и стварање услова за развој професионалног спорта у Општини Мајданпек
Посебан циљ: 7.3.1.1Подизање капацитета стручног рада у области врхунског спорта у Општини
Мајданпек
Буџет/
Извори
Надлежне
Циљеви, мере,
Показатељи
Претпоставке
Извори
верификације
институције
активности
финансирања
Мера 7.3.1.1.1:
Развијање
система
Успостављен
подршке за
система подршке
База људских
унапређење и
за унапређење и
Локална
ресурса у
праћење
прачење људских
Заинтересовани
самоуправа,
врхунском спорту
људских
ресорса у
тренерио за
Спортски савез Нису потребна
на територији
ресорса у
врхунском спорту
лиценцирање
Општине
Општине
врхунском
на територији
Мајданпек
Мајданпек
спорту на
Општине
територији
Мајданпек
општине
Мајданпек
Активност
7.3.1.1.1.1:
Креирање
Израђена
База
евиденције
евиденција
Локална
лиценцираних
лиценцираних
лиценцираних
Заинтересовани
самоуправа,
тренера са
тренера у
тренера са
тренерио за
Спортски савез Нису потребна
највишом
врхунском
највишом
лиценцирање
Општине
лиценцом гранског
спорту на
лиценцом гранског
Мајданпек
савеза
територији
савеза
општине
Мајданпек
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Активност
7.3.1.1.1.2
Заинтересовано
Број стручно
Локална
Стручно
ст локалне
оспособљених
самоуправа,
усавршавање
самоуправе,
тренера и број
Листе присутних,
Спортски
Сопствена
и
спортских
одржаних годишњих
фотографије
савез
средства
организовање
организација и
едукативних
Општине
годишњих
спортских
скупова
Мајданпек
едукативних
радника
скупова
Посебан циљ: 7.3.1.2 Створени услови за постизање врхунског спортског резултата на спортским
такмичењима
Буџет/
Извори
Надлежне
Циљеви, мере,
Показатељи
Претпоставке
Извори
верификације
институције
активности
финансирања
Мера 7.3.1.2.1.
Повећати
улагање у
Постојање
Буџет
развој спорта
Локална
Буџетске линије
Буџет
финансијских
локалне
млађих
самоуправа
средстав
самоуправе
категорија као
базе врхунског
спорта
Активност
7.3.1.2.1.1
Планирана
Унапређење
средства у буџету
подршке за
града за
спортисте
стипендирање и
Буџет и
Буџетска линија у
Буџет
млађих
израђен правилник
подршка
Локална
буџету за
локалне
категорија
о стипендирању
локалне
самоуправа
стипендирање
самоуправе
кроз
талентованих
самоуправе
стипендирање младих спортиста и
или друге
формиран фонд за
начине
стипендирање
награђивања.
Област: 7.4 Развој и унапређење спортске инфраструктуре
ОПШТИ ЦИЉ: 7.4.1 Развијена и унапређена спортска инфраструктура
Посебан циљ: 7.4.1.1 Успостављена потпуна база података, односно евидентирано постојећег стања
спортске инфраструктуре
Циљеви, мере,
активности
Мера 7.4.1.1.1:
Истраживање
о стању
спортске
инфраструкт
уре у
Општини
Мајданпеки
Активност
7.4.1.1.1.1:
Формирати
радну групу за
припрему и
праћење
спровођења
истраживања

Показатељи

Извори
верификације

Претпоставке

Надлежне
институције

Буџет/
Извори
финансирања

Урађена анализа о
стању спортске
инфраструктуре
Општини Мајданпек

Обрађена анализа
о стању спортске
инфраструктуре
Општини
Мајданпек

Добра сарадња са
свим спортским
институцијама ,
људски ресурси,
материјални
ресурси

Локална
самоуправа

Нису
потребна

Заинтересованост
чланова радне
групе

Локална
самоуправа,
Спортски
савез
Општине
Мајданпек

Нису
потребна

Формирана радна
група

Решење о
формирању
раднег рупе
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Активност
Доступност
Локална
Извештај са
7.4.1.1.1.2Прику
информација о
самоуправа,
закључком о
Нису
пљање и
База података
спортској
Спортски савез
извршеном
потребна
обрада
инфраструктур
Општине
истраживању
података
и
Мајданпек
Посебан циљ: 7.4.1.2 Системски планирана, реконструисана и изграђена спортска инфраструктура
Циљеви, мере,
активности
Meрa 7.4.1.2.1:
Анализирање
потреба за
бројем и
структуром
спортских
објеката и
набавка
реквизита
Активност
7.4.1.2.1.1:
Припремити
план
реконтруисањ
а спортских
објеката

8.1.1.

Показатељи

Извори
верификације

Претпоставке

Надлежне
институције

Буџет/
Извори
финансирања

Урађена анализа о
потреба за бројем и
структуром
спортских објеката у
општини Мајданпек

База потребних
спортских објеката

Добра
сарадња свих
релевантних
институција

Локална
самоуправа,
Радна група

Нису
потребна

План изградње
спортских објеката

Планирана
финасијскасре
дства,
подршка
локалне
самоуправе

Локална
самоуправа,
Радна група,
одељење за
урбанизам

Нису
потребна

Припремљен план
изградње спортских
објеката

Област: 8.1 Подизање капацитета спорта у Општини Мајданпек
ОПШТИ ЦИЉ: Успостављен конзистентни систем управљања и финансирања спорта у Опшштини
Мајданпек, перманентнаедукација, укључивање више у систем спорта жена, маргинализованих група,
волонтера;

Посебан циљ: 8.1.1.1Повећани капацитети Општине Мајданпек, Територијалног спортског савеза Општине
Мајданпек и свих спортских клубова за програмско финансирање својих активности и делатности из јавних
прихода (планирање, реализација, контрола);
Циљеви, мере,
активности
Meрa 8.1.1.1.1:
Анализа система
функционисања, и
финансирања
спортских
клубова на
територији
општине
Активност
8.1.1.1.1.1:
Формирање радне
групе
Активност
8.1.1.1.1.2:
Анализа
функционисања
клубова
Активност
8.1.1.1.1.2:
Анализа система
финансирања,
израда новог и
његово
усклађивање са
законом

Извори
верификације

Претпоставке

Надлежне
институције

Буџет/
Извори
финансирања

Урађена анализа о
функционисању
спортских клубова,
њиховом
финансирању

База спортских
клубова

Добра сарадња
свих
релевантних
институција

Локална
самоуправа,
Спортски савез
Општине
Мајданпек,
Радна група

Нису
потребна

Формирана радна
група

Решење
председника
општине

Добра сарадња
радне групе са
Спортским
савезом

Локална
самоуправа,

Нису
потребна

Извештај о
функционисању
клубова на
територији
општине Мајданпек

Пратећи извештаји

Добра сарадња
радне групе са
Спортским
клубовима

Локална
самоуправа,
Радна група,

Нису
потребна

Извештај о начину
финансирања
клубова, и предлог
новог начина

Побољшане базе
спортских клубова са
свим потребним
подацима

Добра сарадња
радне групе са
Спортским
клубовима и
Спортским
савезом

Локална
самоуправа,
Спортски савез

Нису
потребна

Показатељи
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Посебан циљ: 8.1.1.3Унапређење стручности и капацитета запослених у Општини Мајданпек,
Територијалног спортског савеза Општине Мајданпек и свих спортских клубова за писање пројеката и
понуда ка спонзорима и донаторима;
Буџет/
Извори
Надлежне
Извори
Циљеви, мере,
Показатељи
Претпоставке
верификације
институције
финансир
активности
ања
Meрa 8.1.1.3.1:
Спортски радници,
Локална
Добра сарадња
Обука кадрова за
радници који познају
самоуправа,
свих
Нису
аплицирање
Обучен кадар
начине приступа
Спортски савез
релевантних
потребна
спонзорима и
спонзорима и
Општине
институција
донаторима
донаторима
Мајданпек
Активност
Добра сарадња
8.1.1.3.1.1:
радне групе са
Анализа
Спортским
Организовање и
Спортски радници
клубовима и
Локална
Нису
праћење
Обучен кадар
који су прошли
Спортским
самоуправа,
потребна
семинара на
обуке и семинаре
савезом,
Спортски савез
тему аплицирања
постојање
спонзорима и
буџетских
донаторима
средстава
Посебан циљ: 8.1.1.4 Перманентно праћење и анализа односа остварених спортских резултата спортиста
Општине Мајданпек, Територијалног спортског савеза Општине Мајданпек и свих спортских клубова у
односу на уложена средства из буџета и других извора финансирања
Буџет/
Извори
Надлежне
Извори
Циљеви, мере,
Показатељи
Претпоставке
верификације
институције
финансир
активности
ања
Meрa 8.1.1.4.1:
Уређивање
Потпуна база
Локална
Добра сарадња
система праћења
Извештаји о
података са
самоуправа,
свих
Нису
резулзтата и
резултатима и
резултатима и
Спортски савез
релевантних
потребна
пословања
пословању
трошковима
Општине
институција
спортских
спортких клубова
Мајданпек
клубова
Активност
8.1.1.4.1.1:
Давање
План система
План праћења и
овлашћења
праћења и
потпуна база
Познавање
спортском савезу
Локална
извештаји о
података са
посла радника у
Нису
за креирање
самоуправа,
праћењу
резултатима и
Спортском
потребна
система праћења
Спортски савез
резултата и
трошковима
савезу
и праћење
пословања
спортких клубова
резултата и
пословања
спотских клубова
Област: 8.3 Међународна спортска сарадња и спорт у дијаспори
ОПШТИ ЦИЉ: 8.3.1 Унапређена међународна сарадња у облаасти спорта у Општини Мајданпек удијаспори
Посебан циљ: 8.3.1.1Израђена платформа за међународну сарадњу и развоја спорта у Општини Мајданпек у
дијаспори
Буџет/
Извори
Надлежне
Извори
Циљеви, мере,
Показатељи
Претпоставке
верификације
институције
финансир
активности
ања
Meрa 8.3.1.1.1:
Анализа спортских
грана за које би
Локална
Списак услова које
Добра сарадња
важила платформа,
самоуправа,
Извештај
би општина
свих
Нису
као и већ написаних
Спортски савез
анализе
Мајданпек требала
релевантних
потребна
платформи и
Општине
да испуни
институција
њихово
Мајданпек
пролагођавање
општини Мајданпек
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радном тиму

10. фебруар 2016.

Локална
самоуправа,
Спортски савез

Нису
потребна

Област: 8.6 Спорт, туризам и животна средина
ОПШТИ ЦИЉ: 8.6.1:

Унапређен однос спорта ,туризма и животне средине

Посебан циљ: 8.6.1.1Успостављени механизми у систему Спорта у Општини Мајданпек за доследну примену
Националне стратегије за борбу против насиља на спортским приредбама за период 2016- 2018
Буџет/
Извори
Надлежне
Извори
Циљеви, мере,
Показатељи
Претпоставке
верификације
институције
финансир
активности
ања
Мера 8.6.1.1.1:
Добра сарадња
Урађен промо
Локална
Промоција
Туристичке
материјал, емисије
самоуправа,
Буџет
спортско
ТВ прилози, прес
организације,
о спортско
Спортски савез
локалне
туристичке
клипинг,
медија и
туристичкој понуди
Општине
самоуправе
понуде Општине
локалне
општине Мајданпек
Мајданпек
Мајданпек
самоуправе
Активност
Одштампан и
8.6.1.1.1.1:
подељен промо
Штампање промо
материјал свим
материјала са
релевантним
Планирана
Локална
Отпотмнице и
Нису
подацима о
актерима о
финасијска
самоуправа,
фактуре
потребна
спортско
спортско
средства
Спортски савез
туристичкој
туристичкој понуди
понуди општине
Мајданпчке
Мајданпек
општине
Област: 8.8Негативне појаве у спорту
ОПШТИ ЦИЉ: 8.8.1.Унапређене мере за спречавање свих негативних појава у спорту (насиље, допинг,
намештање мечева, нелегално клађење)
Посебан циљ: 8.8.1.1Успостављени механизми у систему Спорта у Општини Мајданпек за доследну примену
Националне стратегије за борбу против насиља на спортским приредбама за период 2016- 2018
Буџет/
Извори
Надлежне
Извори
Циљеви, мере,
Показатељи
Претпоставке
верификације
институције
финансир
активности
ања
Meрa 8.8.1.1.1:
Смањен број
Добра сарадња
Унапређивање
Безбедни
инцидената на
свих
Локална
Нису
обезбеђења на
спортски догађаји
спортским
релевантних
самоуправа,
потребна
спортским
приредбама
институција
приредбама
Активност
8.8.1.1.1.1:
Прописивање
Смањен број
обавезе да сви
Добра сарадња
Извештаји
инцидената према
Локална
Нису
спортски клубови
са органима
спортских клубова
извештајима
самоуправа
потребна
морају да
реда
клубова
обавесте органе
реда о спортским
дешавањима
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Гантограм Активности
ОПШТИ ЦИЉ: 7.1.1 Интегрисање спорта у Општини Мајданпек у школски и предшколски спорт
Посебан циљ: 7.1.1.1 Побољшани материјално-технички услови за реализацију програма активности
укључивања спорта у Општини Мајданпек у школски и предшколски спорт
Циљеви, мере, активности

Мере 7.1.1.1.1
Изградња, санација,
адаптација и одржавање
школских спортских
објеката.
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.
Активност
7.1.1.1.1.2:Припремити план
изградње, санације,
адаптације и одржавање
школских спортских
објеката

Датум
почетка

01/16

01/16

Датум
Завршетка

Одговорна
особа

12/18

Локална
самоуправа,
Спортски
савез
Општине
Мајданпек

06/16

Локална
самоуправа,
Спортски
савез
Општине
Мајданпек

06/16

06/17

Мера 7.1.1.1.2: Опремање
школа функционалним
справама и реквизитима
према претходно
утврђеним приоритетима.

01/16

12/16

Активност 7.1.1.1.2.1. Израда
анализе опремљености
спортских објеката при
школама и универзитетима
справама и реквизитима.

01/16

06/16

Локална
самоуправа,
Спортски
савез
Општине
Мајданпек
Локална
самоуправа,
Спортски
савез
Општине
Мајданпек
Локална
самоуправа,
Спортски
савез
Општине
Мајданпек
Локална
самоуправа,
Спортски
савез
Општине
Мајданпек

Улази / средства трошкови
Материјална

Кадрови

Финансијска

Потребна

Локална
самоуправа,
Спортски
савез
Општине
Мајданпек

Средства
нису
потребна

Потребна

Локална
самоуправа,
Спортски
савез
Општине
Мајданпек

Средства
нису
потребна

Потребна

Потребна

Потребна

Локална
самоуправа,
Спортски
савез
Општине
Мајданпек
Локална
самоуправа,
Спортски
савез
Општине
Мајданпек
Локална
самоуправа,
Спортски
савез
Општине
Мајданпек
Локална
самоуправа,
Спортски
савез
Општине
Мајданпек

Средства
нису
потребна

Буџет
локалне
самоуправе

Средства
нису
потребна

Активност 7.1.1.1.2.2. Израда
плана континуираног
Средства
опремања спортских
06/16
08/16
Потребна
нису
објеката при школама и
потребна
универзитетима справама
и спортским реквизитима
Активност 7.1.1.1.2.3.
Набавка потребних
Локална
Локална
спортских реквизитаза
самоуправа,
самоуправа,
Буџет
спровођење наставе
Спортски
Спортски
локалне
физичког васпитања и
09/16
12/16
Потребна
савез
савез
самоуправе/
организацију школских
Општине
Општине
донације
спортских такмичења,
Мајданпек
Мајданпек
предшколски и школски
спорт
Посебан циљ: 7.1.1.2Повећање ваннаставних спортских и рекреативних активности у оквиру школског и
предшколског спорта;
Улази / средства трошкови
Датум
Одговорна
Датум
Циљеви, мере, активности
Завршетка
почетка
особа
Материјална
Кадрови Финансијска
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Локална
самоуправа,
Буџет
Спортски
01/16
12/16
Потребна
локалне
савез
самоуправе
Општине
Мајданпек
Активност 7.1.1.2.1.1.
Локална
Локална
Израда анкета помоћу
самоуправа,
самоуправа,
Средства
којих ће се пратити
Спортски
02/16
03/16
Спортски савез
Потребна
нису
учешће деце школског
савез
Општине
потребна
узраста у било ком
Општине
Мајданпек
спорту.
Мајданпек
Локална
Активност 7.1.1.2.1.2.
Локална
самоуправа,
Редовно спровођење
самоуправа,
Средства
Спортски
анкета, у сарадњи са
04/16
12/18
Спортски савез
Потребна
нису
савез
наставницима у
Општине
потребна
Општине
основним школама
Мајданпек
Мајданпек
Локална
Локална
Мера 7.1.1.2.2:
самоуправа,
самоуправа,
Буџет
Укључивање деце у
Спортски
локалне
01/17
12/18
Спортски савез
Потребна
спортске ваннаставне
савез
самоуправе
Општине
активности
Општине
Мајданпек
Мајданпек
Активност 7.1.1.2.2.1.
Локална
Локална
Што веће укључивање
самоуправа,
самоуправа,
Средства
деце у турнире под
Спортски
01/17
12/18
Спортски савез
Потребна
нису
покровитељством
савез
Општине
потребна
општине, увођење
Општине
Мајданпек
старосних категорија
Мајданпек
Локална
Локална
Активност 7.1.1.2.2.2.
самоуправа,
самоуправа,
Средства
Веће укључивање деце у
Спортски
01/17
12/18
Спортски савез
Потребна
нису
програ спортске сеоске
савез
Општине
потребна
олимпијаде
Општине
Мајданпек
Мајданпек
Посебан циљ: 7.1.1.3 Повећано учешће ученика и предшколаца на школским и предшколским спортским
приредбама (спортским манифестацијама и спортским такмичењима);
Мера 7.1.1.2.1:
Редовно праћење
повећања броја деце која
се на неки начин бави
спортом

Циљеви, мере, активности

Мера 7.1.1.3.1:
Успостављање сарадње
са наставницима и
укључивања што већег
броја деце у спортске
активности
Активност 7.1.1.3.1.1.
Успостављање сарадње
са наставницима ради
њиховог одабира ученика
за сва такмишења која се
организују за њихов
узраст
Активност 7.1.1.3.1.2.
Праћење система школских
спортских и универзитетских
такмичења

Локална
самоуправа,
Спортски савез
Општине
Мајданпек

Датум
почетка

01/16

09/16

09/16

Датум
Завршетка

Одговорна
особа

01/17

Постојање
материјалних,
финасијских
средстава и
добре воље
деце да се на
неки начин
баве спортом

06/18

Постојање
људских и
материјалних
ресурса

06/18

Постојање
мотивације
ученика и
професора за
спортска
такмичења
унутар школе

Улази / средства трошкови
Материјална

Кадрови

Финансијска

Потребна

Локална
самоуправа,
Спортски
савез
Општине
Мајданпек

Буџет
локалне
самоуправе

Потребна

Локална
самоуправа,
Спортски
савез
Општине
Мајданпек,
Школска
управа

Средства
нису
потребна

Потребна

Локална
самоуправа,
Спортски савез
Општине
Мајданпек,
Школска управа

Средства
нису
потребна
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професора за
спортска
такмичења
унутар школе
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Потребна

Локална
самоуправа,
Спортски
савез
Општине
Мајданпек,
Школска
управа

Средства
нису
потребна

ОПШТИ ЦИЉ: 7.2.1 Повећан обухват бављења рекреативним спортом у свим сегментима становништва Општине
Мајданпек посебно деце, младих, жена, особа са инвалидитетом и старих
Посебан циљ: 7.2.1.1 Подстакнута и ојачана свест о важности редовне физичке активности и бављењем
спортом као рекреативне активности
Циљеви, мере, активности

Мера 7.2.1.1.1:
Организовани спортско
рекеативни садржаји на
територији града
Активност 7.2.1.1.1.1:
Увећати спортско
рекреативне садржаје у
оквиру постојећих
спортских институција и
организација
Активност 7.2.1.1.1.2:
Увиђање у интересовање и
организовање такмичења у
веслању, једрењу, пливању
и роњењу.

Мера 7.2.1.1.2: Промоција
спортско рекреативних
садржаја
Активност 7.2.1.1.2.1:
Израда интернет стране
спортског савеза који ће се
бавити промоцијом
рекреативних активности

Датум
почетка

04/16

04/16

05/16

01/16

06/16

Датум
Завршетка

10/18

10/18

09/16

10/18

07/16

Одговорна
особа
Локална
самоуправа,
Спортски
савез
Општине
Мајданпек
Локална
самоуправа,
Спортски
савез
Општине
Мајданпек
Локална
самоуправа,
Спортски
савез
Општине
Мајданпек
Локална
самоуправа,
Спортски
савез
Општине
Мајданпек
Локална
самоуправа,
Спортски
савез
Општине
Мајданпек

Улази / средства трошкови
Материјална

Кадрови

Финансијска

потребна

Локална
самоуправа,
Спортски
савез
Општине
Мајданпек

Буџет
локалне
самоуправе

потребна

Локална
самоуправа,
Спортски
савез
Општине
Мајданпек

Буџет
локалне
самоуправе

потребна

Локална
самоуправа,
Спортски
савез
Општине
Мајданпек

Буџет
локалне
самоуправе

потребна

Локална
самоуправа,
Спортски
савез
Општине
Мајданпек

Буџет
локалне
самоуправе

потребна

Локална
самоуправа,
Спортски
савез
Општине
Мајданпек

Буџет
локалне
самоуправе

Посебан циљ: 7.2.1.2 Побољшани материјално-технички услови у циљу доступности свим грађанима да се баве спортом
као рекреативном активношћу

Циљеви, мере, активности
Мера 7.2.1.2.1: Изградња ,
реконструкција ,
адаптација и санација
отворених и затворених
објеката за рекреацију
грађана
Активност 7.2.1.2.1.1
Одржавање и опремање
отворених и затворених
спортских објеката игралишта

Датум
почетка

08/16

04/16

Датум
Завршетка

Одговорна
особа

10/18

Локална
самоуправа,
Одељење за
урбанизам

06/17

Локална
самоуправа,
Одељење за
урбанизам

Улази / средства трошкови

Материјална

Кадрови

Финансијска

потребна

Локална
самоуправа,
Одељење
за
урбанизам

Буџет
локалне
самоуправе

потребна

Локална
самоуправа,
Одељење
за
урбанизам

Буџет
локалне
самоуправе,
донације
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Активност 7.2.1.2.1.2:
Изградња, обележавање
и одржавање стаза за
шетњу и планинарење на
Старици, Кршу и Белом
Изворцу
Активност 7.2.1.2.1.3:
Набавка чамаца за
веслање и једрење
Активност 7.2.1.2.1.4:
Уређење и обележавање
веслачких и
једриличарских стаза у
Поречкој реци и на
Дунаву
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04/17

01/17

04/16

06/17

Локална
самоуправа,
Планирнарско
удружење

06/17

Локална
самоуправа,

06/18

Локална
самоуправа,

10. фебруар 2016.

потребна

Локална
самоуправа,
Планирнарс
ко удружење

Буџет
локалне
самоуправе,
донације

потребна

Локална
самоуправа,

Буџет
локалне
самоуправе,
донације

Потребна

Локална
самоуправа

Буџет
локалне
самоуправе,
донације

ОПШТИ ЦИЉ: 7.3.1 Наставак обезбеђивања услова за развој и унапређење врхунског спорта у Општини
Мајданпек и стварање услова за развој професионалног спорта у Општини Мајданпек
Посебан циљ: 7.3.1.1 Подизање капацитета стручног рада у области врхунског спорта у Општини
Мајданпек

Циљеви, мере, активности
Мера 7.3.1.1.1:
Развијање система
подршке за унапређење
и праћење људских
ресурса у врхунском
спорту на територији
општине Мајданпек
Активност 7.3.1.1.1.1:
Креирање евиденције
лиценцираних тренера у
врхунском спорту на
територији општине
Мајданпек
Активност 7.3.1.1.1.2
Стручно усавршавање и
организовање
годишњих едукативних
скупова

Датум
почетка

01/17

Датум
Завршетка

Одговорна
особа

12/18

Локална
самоуправа,
Спортски савез
Општине
Мајданпек

Улази / средства трошкови
Материјална

Кадрови

Финансијска

потребни

Локална
самоуправа,
Спортски
савез
Општине
Мајданпек

Нису
потребна

Локална
самоуправа,
Спортски
Нису
04/16
06/16
потребни
савез
потребна
Општине
Мајданпек
Локална
Локална
самоуправа,
самоуправа,
Спортски
Сопствена
06/16
12/18
Спортски савез
потребни
савез
средства
Општине
Општине
Мајданпек
Мајданпек
Посебан циљ: 7.3.1.2 Створени услови за постизање врхунског спортског резултата на спортским
такмичењима
Циљеви, мере, активности
Мера 7.3.1.2.1. Повећати
улагање у развој спорта
млађих категорија као
базе врхунског спорта
Активност 7.3.1.2.1.1
Унапређење подршке за
спортисте млађих
категорија кроз
стипендирање или
друге начине
награђивања.

Локална
самоуправа,
Спортски савез
Општине
Мајданпек

Датум
почетка

Датум
Завршетка

Одговорна
особа

12/17

12/18

12/17

12/18

Улази / средства трошкови
Материјална

Кадрови

Финансијска

Локална
самоуправа

потребни

Локална
самоуправа

Буџет
локалне
самоуправе

Локална
самоуправа

потребни

Локална
самоуправа

Буџет
локалне
самоуправе
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ОПШТИ ЦИЉ: 7.4.1 Развијена и унапређена спортска инфраструктура
Посебан циљ: 7.4.1.1 Успостављена потпуна база података, односно евидентирано постојећег стања
спортске инфраструктуре
Циљеви, мере,
активности
Мера 7.4.1.1.1:
Истраживање о
стању спортске
инфраструктуре у
општини Мајданпек

Датум
почетка

Датум
Завршетка

Одговорна
особа

12/16

10/17

Локална
самоуправа

Улази / средства трошкови
Материјална

Кадрови

Финансијска

Потребни

Локална
самоуправа

Буџет локалне
самоуправе

Локална
Локална
самоуправа,
самоуправа,
Спортски
Спортски
Нису
12/16
12/16
Потребни
савез
савез
потребна
Општине
Општине
Мајданпек
Мајданпек
Локална
Локална
самоуправа,
самоуправа,
Активност
Спортски
Спортски
Нису
7.4.1.1.1.2Прикупљањ
02/17
10/17
Потребни
савез
савез
потребна
е и обрада података
Општине
Општине
Мајданпек
Мајданпек
Посебан циљ: 7.4.1.2 Системски планирана, реконструисана и изграђена спортска инфраструктура
Активност 7.4.1.1.1.1:
Формирати радну
групу за припрему и
праћење спровођења
истраживања

Циљеви, мере,
активности
Meрa 7.4.1.2.1:
Анализирање
потреба за бројем и
структуром
спортских објеката
Активност 7.4.1.2.1.2:
Припремити план
реконтруисања
спортских објеката

Датум
почетка

Датум
Завршетка

Одговорна
особа

06/16

12/16

Локална
самоуправа,
Радна група

12/16

Локална
самоуправа,
Радна група,
одељење за
урбанизам

06/16

Улази / средства трошкови
Материјална

Кадрови

Финансијска

Потребни

Локална
самоуправа,
Радна група

Нису
потребна

Потребни

Локална
самоуправа,
Радна група,
одељење за
урбанизам

Нису
потребна

ОПШТИ ЦИЉ:8.1.1. Успостављен конзистентни систем управљања и финансирања спорта у Опшштини
Мајданпек, перманентнаедукација, укључивање више у систем спорта жена, маргинализованихгрупа,
волонтера;
Посебан циљ: 8.1.1.1Повећани капацитети Општине Мајданпек, Територијалног спортског савеза Општине
Мајданпек и свих спортских клубова за програмско финансирање својих активности и делатности из јавних
прихода (планирање, реализација, контрола);
Циљеви, мере,
активности

Датум
почетка

Улази / средства трошкови

Датум
Завршетка

Одговорна
особа

Потребни

Материјална

Meрa 8.1.1.1.1: Анализа
система
функционисања, и
финансирања
спортских клубова на
територији општине

01/16

12/16

Локална
самоуправа,
Спортски савез
Општине
Мајданпек,
Радна група

Активност 8.1.1.1.1.1:
Формирање радне групе

01/16

01/16

Локална
самоуправа,

Потребни

Активност 8.1.1.1.1.2:
Анализа
функционисања клубова

01/16

12/16

Локална
самоуправа,
Радна група,

Потребни

Кадрови
Локална
самоуправа,
Спортски
савез
Општине
Мајданпек,
Радна група
Локална
самоуправа,
Локална
самоуправа,
Радна група,

Финансијска

Нису
потребна

Нису
потребна
Нису
потребна
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Активност 8.1.1.1.1.3:
Анализа система
Локална
Локална
финансирања, израда
самоуправа,
Нису
01/16
01/16
самоуправа,
Потребни
новог и његово
Спортски
потребна
Спортски савез
усклађивање са
савез
законом
Посебан циљ: 8.1.1.2Повећани капацитети Општине Мајданпек, Територијалног спортског савеза Општине
Мајданпек и свих спортских клубова за аплицирање ка фондовима Европске уније и другим приступним
фондовима;
Циљеви, мере,
активности

Meрa 8.1.1.2.1: Обука
кадрова за аплицирање
фондовима Европске
Уније

Датум
почетка

01/17

Датум
Завршетка

Одговорна
особа

12/17

Локална
самоуправа,
Спортски савез
Општине
Мајданпек

Улази / средства трошкови
Материјална

Кадрови

Финансијска

Потребни

Локална
самоуправа,
Спортски
савез
Општине
Мајданпек

Нису
потребна

Активност 8.1.1.2.1.1:
Анализа Организовање
Локална
Локална
и праћење семинара на
самоуправа,
Нису
01/17
12/17
самоуправа,
Потребни
тему аплицирања
Спортски
потребна
Спортски савез
фондовима Европске
савез
уније
Посебан циљ: 8.1.1.3Унапређење стручности и капацитета запослених у Општини Мајданпек, Територијалног
спортског савеза Општине Мајданпек и свих спортских клубова за писање пројеката и понуда ка спонзорима и
донаторима;
Циљеви, мере,
активности

Meрa 8.1.1.3.1: Обука
кадрова за аплицирање
спонзорима и
донаторима

Датум
почетка

01/17

Датум
Завршетка

Одговорна
особа

12/17

Локална
самоуправа,
Спортски савез
Општине
Мајданпек

Улази / средства трошкови
Материјална

Кадрови

Финансијска

Потребни

Локална
самоуправа,
Спортски
савез
Општине
Мајданпек

Нису
потребна

Активност 8.1.1.3.1.1:
Анализа Организовање
Локална
Локална
и праћење семинара на
самоуправа,
Нису
01/17
12/17
самоуправа,
Потребни
тему аплицирања
Спортски
потребна
Спортски савез
спонзорима и
савез
донаторима
Посебан циљ: 8.1.1.4 Перманентно праћење и анализа односа остварених спортских резултата спортиста
Општине Мајданпек, Територијалног спортског савеза Општине Мајданпек и свих спортских клубова у односу
на уложена средства из буџета и других извора финансирања
Циљеви, мере,
активности
Meрa 8.1.1.4.1:
Уређивање система
праћења резулзтата и
пословања спортских
клубова
Активност 8.1.1.4.1.1:
Давање овлашћења
спортском савезу за
креирање система
праћења и праћење
резултата и
пословања спотских
клубова

Датум
почетка

10/16

10/16

Датум
Завршетка

Одговорна
особа

12/16

Добра сарадња
свих
релевантних
институција

12/16

Познавање
посла радника у
Спортском
савезу

Улази / средства трошкови
Материјална

Кадрови

Финансијска

Потребни

Локална
самоуправа,
Спортски
савез
Општине
Мајданпек

Нису
потребна

Потребни

Локална
самоуправа,
Спортски
савез

Нису
потребна
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ОПШТИ ЦИЉ:8.3.1 Унапређена међународна сарадња у облаасти спорта у Општини Мајданпек удијаспори
Посебан циљ: 8.3.1.1Израђена платформа за међународну сарадњу и развоја спорта у Општини Мајданпек у
дијаспори
Циљеви, мере, активности
Meрa 8.3.1.1.1: Анализа
спортских грана за које
би важила платформа,
као и већ написаних
платформи и њихово
пролагођавање општини
Мајданпек
Активност 8.3.1.1.1.1:
Формирање радног тима
који би се бавио анализом
услова потребних за
писање платформи за
међународну сарадњу

Датум
почетка

12/16

12/16

Датум
Завршетка

Одговорна
особа

12/18

Локална
самоуправа,
Спортски
савез
Општине
Мајданпек

12/18

Локална
самоуправа,
Спортски
савез

Улази / средства трошкови
Материјална

Кадрови

Финансијска

Потребни

Локална
самоуправа,
Спортски
савез
Општине
Мајданпек

Нису
потребна

Потребни

Локална
самоуправа,
Спортски
савез

Нису
потребна

ОПШТИ ЦИЉ:8.6.1: Унапређен однос спорта ,туризма и животне средине
Посебан циљ: 8.6.1.1Успостављени механизми у систему Спорта у Општини Мајданпек за доследну
примену Националне стратегије за борбу против насиља на спортским приредбама за период 20162018
Циљеви, мере,
активности

Мера 8.6.1.1.1:
Промоција спортско
туристичке понуде
Општине Мајданпек
Активност 8.6.1.1.1.1:
Штампање промо
материјала са
подацима о спортско
туристичкој понуди
општине Мајданпек

Датум
почетка

02/16

02/16

Датум
Завршетка

Одговорна
особа

12/18

Локална
самоуправа,
Спортски
савез
Општине
Мајданпек

12/18

Локална
самоуправа,
Спортски
савез

Улази / средства трошкови
Материјална

Кадрови

Финансијска

Потребна

Локална
самоуправа,
Спортски
савез
Општине
Мајданпек

Буџет
локалне
самоуправе

Потребна

Локална
самоуправа,
Спортски
савез

Нису
потребна

ОПШТИ ЦИЉ:8.8.1: Унапређене мере за спречавање свих негативних појава у спорту (насиље, допинг,
намештање мечева, нелегално клађење)
Посебан циљ: 8.8.1.1Успостављени механизми у систему Спорта у Општини Мајданпек за доследну
примену Националне стратегије за борбу против насиља на спортским приредбама за период 20162018
Циљеви, мере,
активности
Meрa 8.8.1.1.1:
Унапређивање
обезбеђења на
спортским
приредбама
Активност 8.8.1.1.1.1:
Прописивање обавезе
да сви спортски
клубови морају да
обавесте органе реда
о спортским
дешавањима

Датум
почетка

02/16

02/16

Датум
Завршетка

Одговорна
особа

Улази / средства трошкови
Материјална

Кадрови

Финансијска

12/18

Локална
самоуправа,
Спортски
савез
Општине
Мајданпек

Потребна

Локална
самоуправа,

Нису
потребна

12/18

Локална
самоуправа,
Спортски
савез

Потребна

Локална
самоуправа

Нису
потребна
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Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 04.02.2016. године, на
основу члана 142. став 2. Закона о спорту
(''Службени гласник РС, број 10/16), члана 32.
став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број 129/07), и члана
39. став 1. тачка 5. Статута општине Мајданпек
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08),
донела је
ОДЛУКУ
о усвајању Програма развоја спорта у
општини Мајданпек
за период од 2016-2018. године
1. Усваја се Програм развоја спорта у
општини Мајданпек за период од 2016-2018.
године, који је одштампан уз ову Одлуку и чини
њен саставни део.
2. Ову одлуку објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06- 4/11 од 04.02.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.

10. фебруар 2016.
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