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Реч председника општине Дољевац 

 

 

 

Циљ стратегије развоја спорта у Дољевцу је израда стратешког 

документа  којим  се одређује место спорта у општини, интерес  локалне 

заједнице и право грађана на савремени начин организовања и учешћа у 

спортским активностима.  

 Наиме, спортска култура и спортска традиција у општини Дољевац 

наметнула нам је обавезу да се озбиљније позабавимо спортском политиком, 

како би смо млађем нараштају омугућили и допринели да делују лакше и 

успешније у овој  сфери живота.  

Спортска култура општине Дољевац обједињена је кроз Спортски савез 

општине Дољевац 55 година. Мештани општине Дољевац су одувек 

показивали такмичарски дух и изузетне спортске резултате, то у знатној мери 

доприноси да са спортским активностима треба кренути што раније, с 

обзиром да врхунски спорт захтева систематски развој свих моторичких 

способности, како би се касније деца определила за одређени спорт за који 

имају највише афинитета и талента .  

Независно од тога о којој је грани спорта реч, спорт је користан за 
правилан телесни развој и утиче на квалитет живота. Због тога, ми, 
представници локалне власти морамо обезбедити услове да се будуће 
генерације правилно развијају и да спортисти из наше општине имају боље 
резултате и буду још успешнији.    

Спорт има велики значај за друштвене заједнице (породицу, групе, 
народе, територијалне заједнице од месне заједнице до државе) јер доприноси 
здрављу, разоноди, афирмацији, и солидарности  њених чланова. 
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Због економске кризе смањено је улагање државе и привредних 
субјеката у спорт, изградњу и одржавање спортских објеката, и због утицаја 
других фактора велики број људи је прекинуо да се бави спортом. Међутим, 
уколико желимо да се прикључимо ЕУ, мораћемо да предузмемо одговарајуће 
смернице и да у складу са међународним принципима и прописима, ускладимо 
моделе система спорта и његове улоге у друштву. 

У име општине Дољевац, желим да се захвалим свима који су 

учествовали на изради Стратегије развоја спорта са Локалним Акционим 

планом на територији општине Дољевац за период од 2012-2017 године. Ова 

Стратегија је настала као потреба која отвара и решава актуелне проблеме у 

спорту у односу на постојеће стање, у складу са Законом о спорту и потребама 

грађана и спортских организација. 
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1. УВОД  

Спорт је у Уставу Републике Србије дефинисан као категорија од 

посебног друштвеног интереса и великим делом се финансира из буџета 

Републике Србије и буџета локалних самоуправа. Услед таквог правног 

решења, Република, тј. њени надлежни органи, имају право и дужност да 

одреде и осмисле циљеве, критеријуме и приоритете за улагање буџетских 

средстава у спорт. Чланом 190. став 1. тачка 4. Устава, предвиђено је да се 

општина, преко својих органа, у складу са законом стара о задовољавању 

потреба грађања у области спорта и физичке културе. 

  У савременим друштвима спорт се сматра саставним делом интегрално 

развијене личности. Разноврсне активности у области спорта почеле су да 

служе човеку, његовој личној срећи, благостању, заштити и унапређењу 

радно-одбрамбених способности. У данашњим условима живота и рада, спорт 

представља веома важно подручје у којем човек на специфичан начин може 

испољити своје, пре свега, стваралачке, кретне и моторичке способности. 

Савремени социолози се слажу да је ниво спорта најбољи показатељ опште 

развијености неког друштва. Данас се сматра да је спорт незаменљиво 

средство за формирање културних стереотипа, као и ефикасан пут за 

превазилажење кризе идентитета и легитимитета нације. Физичка 

неактивност деце, а поготову адолесцената, негативно утиче на њихов 

физички и духовни развој. Таква ситуација угрожава јавно здравље 

појединаца, док истовремено умањује регрутну базу за врхунски спорт. Отуда 

деца у спорту јесу основни приоритет Стратегије. 

          Без одговарајућег простора за игру и тренинг нема правог развоја спорта, 

а спортски објекти представљају наслеђе које остаје будућим генерацијама 

као подстицај за бављење спортом. Због тога је неопходно планирати 

системско улагање у обнављање и изградњу спортске инфраструктуре на 

територији општине Дољевац. Зато спортски објекти, такође, представљају 

један од приоритета Стратегије.  

          Још један од приоритета Стратегије јесте улагање у врхунски спорт и 

његов развој. Врхунски резултати, као и одговорно понашање врхунских 

спортиста не само што имају локалну и националну репрезентативност, већ 
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представљају узоре младима промовишући рад, упорност, борбеност и 

поштење. То су вредности чији је развој потребно подстицати и неговати у 

друштву. 

 Предвиђање, у генералном погледу, представља један од начина 

сагледавања будућих жељених стања неког система. Уз жељено стање и 

пројекцију, Стратегија представља основну структуру предвиђања. Стратегија 

мора одговорити на своје суштинско питање, а то је да одреди жељено стање, 

односно циљ и како исто остварити. 

         Да би задате циљеве на прави начин препознали, направили смо детаљну 

анализу стања и сагледавања истог. 

 

2. РАДНА ГРУПА ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ ЗА РАЗВОЈ СПОРТА СА ЛАП-

ом НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ ЗА ПЕРИОД 2012-2017. 

ГОД 

      На предлог општинског већа,  Скупштина општине Дољевац је на својој 

седници одржаној 16.12.2011.године, донела одлуку о формирању  радне 

групе за израду Стратегије за развој спорта са Акционим планом за период 

2012-2017. године.  

Радна група у следећем саставу: 

 

1. ВЛАСТИМИР АНЂЕЛКОВИЋ, начелник Одељења за општу управу и 
ванпривредне делатности Општинске управе општине Дољевац – 
председник комисије      

2. АЛЕКСАНДРА ВЕЉКОВИЋ, ЈП Дирекција за изградњу општине Дољевац– 
члан 

3. САША ГРОЗДЕНОВИЋ, одборник скупштине општине Дољевац – члан 
4. СЛАВИЦА ТОШИЋ, Спортски Савез општине Дољевац – члан 
5. САША ТАСИЋ, члан општинског већа општине Дољевац– члан 
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3.  ГЕОГРАФСКИ ПОДАЦИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

                                               3.1. Положај и величина 

 

Општина Дољевац налази се у Нишавском округу у Централној Србији. 

Простире се на површини од 121км², а број становника који живе на тој 

територији према попису из 2011 године износи 19.158 становника. По 

површини долази у ред најмањих општина у Србији, што са бројем становника 

и густином насељости није случај. Са просечом густином од 169 

становника/км2 сврстава се у ред густо насељених подручја и општина. 

Дољевачка општина је окружена територијом града Ниша (18 км 

удаљеним) и општинама Гаџин Хан, Лесковац, Житорађа и Мерошина. Центар 

општине је насеље Дољевац. Поред насеља Дољевац у општини постоје још 15 

насељених места, и то: 

 

1. Белотинац, 
 

2. Клисура, 
 

3. Кнежица, 
 

4. Кочане, 
 

5. Малошиште 

6. Мекиш, 
 

7. Орљане, 
 

8. Перутина, 
 

9. Пуковац, 
 

10. Русна 

11. Ћурлина, 
 

12. Чапљинац, 
 

13. Чечина, 
 

14. Шаиновац  
 

15. Шарлинац 
 

 

 

 

 

НИШАВСКИ ОКРУГ 
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Слика 1. Положај општине Дољевац у Републици Србији 

 

Географски, територија општине Дољевац обухвата део плодне 

јужноморавске долине између градова Ниша и Лесковца, односно јужни део 

Нишке и северни део Лесковачке котлине, које су у њеном средишњем делу 

повезане познатим Корвинградским теснацем. Овај интересантан природни 

пролаз кроз који се провлаче Јужна Морава, железничка пруга и друге 

саобраћајнице, чине најистуренији обронак планине Селичевице, на коме се 

налазе остаци древног средњовековног града Копријана, у народу званог 

Корвинград, са источне и омање брдо Кумига, на чијем се врху налази још 

старија, више пута рушена и обнављана, црква св. Јована, са западне стране. 

Својим положајем, изгледом и старином два споменика доминирају широм 

околином, из далека привлаче пажњу и пркосе времену. 

На западу је дољевачко подручје широко 

отворено према Топлици и Добричу, 

захватајући југоисточне плодне таласасте 

делове овог познатог поља, док на истоку 

просторно мањи део општинског атара 

чине питоме падине и планински делови 

Селичевице. 

             Дољевац са околином има веома 

повољан саобраћајно - географски 
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положај. Централним делом општине, од севера према југу, пролазе главна 

железничка и друмска магистрала Београд - Ниш - Солун - Атина, а преко њих 

је директно укључена у мрежу међународног саобраћаја. 

 У Дољевцу се, од главне железничке пруге, одваја пруга која долином 

Топлице води према Косову и Метохији, а ту се од главне друмске магистрале, 

такође одваја пут у истом правцу, а даље према Црној Гори и Јадранском мору. 

Кроз насеља општине од Ниша према Лесковцу, пролазе још два, за локални и 

међуградски саобраћај, врло важна пута. Један пут је део некада главне 

друмске саобраћајнице Београд-Ниш-Скопље, а други је део траке старог ауто 

пута од Дољевца до Ниша. 

 Од ових путева гранају се асфалтни путеви до свих насељених места 

општине и шире околине, тако да су сва насеља саобраћајно добро повезана са 

седиштем општине, околним градовима и суседним општинама. 

4. ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА 

            Правно нормирање одређене области битно одређује дату област и 

одређује интерес и приоритете државе. И спорт је област чија се судбина у 

знатној мери може одредити кроз правно регулисање . У том смислу потребно 

је пре свега јасно одредити интерс и приоритете државе у спорту. На ова 

питања одговор треба да да Национална стратегија развоја спорта , такође 

очекује се да  Стратегија развоја спорта општине Дољевац буде интегрални 

део ове прве. 

 „Стратегија“ подразумева да субјекти у спорту треба да познају : 

Правне прописе који се ДИРЕКТНО ОДНОСЕ на спорт:   

- Устав Републике Србије ( „ Службени гласник РС“ бр. 83/06) 

- Закон о спорту („ Службени гласник РС“ бр. 24/11)  

- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07) 

На основу горе наведеног, јасно је да су спорт и физичка култура 
препознати у највишем законском акту државе Србије, 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 
нашу „ Стратегију“ је законски акт, односно Закон о локалној самоуправи, који 
је пресудан када је у питању спорт. Чланом 190. тачке 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 је прописано 
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(члан 20.) 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. 
 

Нови Закон о спорту конкретно уређује област ПОТРЕБА И  ИНТЕРЕСА 
ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ. 

 
Потребе и интереси грађана за чије се остваривање обезбеђују средства у 

буџету јединица локалне самоуправе у складу са законом јесу:  
1. подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, односно 

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

гранских и територијалних Спортских савеза на територији јединице локалне 
самоуправе, у зависности од тога да ли је спортска грана од значаја за 
јединицу локалне самоуправе, која је категорија спортске гране, колико 
спортиста окупља, у којој мери се унапређује спортски рад, у ком рангу 
такмичења спортска организација учествује и у којој мери се повећава обухват 
бављења грађана спортом; 
      9. унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног 
спортско-здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и 
антидопинг образовање; 
      10. стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, 
посебно перспективних спортиста; 
      11. спречавање негативних појава у спорту; 
      12. едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих 
учесника у систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење 
спортским активностима и делатностима; 
      13. периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција 
релевантних информација за адекватно задовољавање потреба грађана у 



 
12 

 

области спорта на територији јединице локалне самоуправе, истраживачко-
развојни пројекти и издавање спортских публикација; 
      14. унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије 
јединице локалне самоуправе и подстицање запошљавања 
висококвалификованих спортских стручњака и врхунских спортиста; 
      15. рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских 
објеката у државној својини чији је корисник јединица локалне самоуправе, 
кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу 
термина за тренирање учесницима у систему спорта; 
     16. награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос 
развоју спорта. 
 

Сем наведених закона, сва питања спорта регулишу се и подзаконским 
актима, уредбама, правилницима, одлукама и законима који су у посредној 
вези са спортом. Од тога су најзначајнији: 
– Закон о спречавању допинга у спорту („Службени гласник РС“, 
број 101/05) 
–Закон о ратификацији Европске конвенције против допинговања у спорту, са 
додатком („Службени лист СФРЈ-међународни уговори“- број 4/91) 
–Закон о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским 
приредбама („Сл.гласник РС“ број 67/03, 101/05 и 90/07) 
 

- Закон о ратификацији Европске конвенције о насиљу и недоличном 
понашању гледалаца на спортским приредбама, посебно на фудбалским 
утакмицама („Сл.лист СФРЈ Међународни уговори“, број 9/90 ) 

- Уредба о националним признањима и наградама за посебан допринос 
развоју и афирмацији спорта ( „Сл.гласник РС“, број 65/06 и 6/07) 

- Правилник о ближим критеријумима за утврђивање општег интереса у 
области спорта („Сл.гласник РС“, број 39/06) 

-  Правилник о ближим критеријумима за стипендирање врхунских 
спортиста и за новчану помоћ врхунским спортистима („Сл. гласник РС“, 
број 18/00) 

- Правилник о допинг контроли на спортским такмичењима и изван 
такмичења ( „Сл.гласник РС“, број 32/07 и 88/08) 

- Правилник о надзору над стручним радом у области спорта („Сл. гласник 
РС“, број 18/00) 

- Правилник о номенклатури спортских занимања и звања („Сл. гласник РС“, 
број 30/99) 

- Правилник о регистрацији спортских организација као удружења 
спортских друштава и савеза („Сл.гласник РС“, број 87/06) 

- Правилник о условима за обављање спортских активности и делатности 
(„Сл.гласник РС“, број 30/99). 

 

  Правни прописи који се ИНДИРЕКТНО  односе  на спорт су : 
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- Закон о играма на срећу, 

- Сет закона о порезима  

- Закон о туризму, итд.  

Ови прописи, мада директно не регулишу питање спорта, у неким својим 

деловима, сваки у оквиру своје основне регулативе, уређују одређена питања 

која се тичу спорта ( финансирање спорта од прихода остварених од игара на 

срећу, пореске олакшице код издвајања за спорт) или су по својој природи 

области које се директно правно уређују у одређеној мери са спортом            

(туризам).  

Сви спортски радници и они који одлучују о истим, треба да буду упознати 

са законском регулативом која регулише питање спорта. 

5. ТЕРМИНОЛОГИЈА  

У свим областима па тако и у спорту  постоји одређена стручна 
терминологија која се користи ради лакшег разумевања. Сходно томе, сваки  
спортски радник и релеватни субјекти требало би да се  упознају са следећим 
терминима: 

1. Национални спортски савез јесте спортски савез (грански или 
територијални) чији су циљеви, задаци и деловање у области спорта 
усмерени на територију Републике Србије; 

2. спортске делатности јесу делатности којима се обезбеђују услови за 
обављање спортских активности, односно омогућава њихово обављање а 
нарочито: организовање учешћа и вођење спортских такмичења 
укључујући и међународна такмичења; обучавање за бављење 
спортским активностима, планирање и вођење спортских активности; 
спортско суђење; организовање спортских припрема и приредби; 
обезбеђење и управљање спортском опремом и објектима; стручно 
образовање, оспособљавање, усавршавање и информисање у области 
спорта; научно- истраживачки и истраживачко- развојни рад у спорту; 
пропаганда и маркетинг у спорту; саветодавне и стручне услуге у спорту; 
спортско посредовање; 

3. врхунски спорт јесте област спорта која обухвата спортске активности 
које за резултат имају изузетне (врхунске) резултате и спортске 
квалитете; 

4. врхунски спортиста јесте спортиста који се, на основу остварених 
спортских резултата на спортским такмичењима, рангира у складу са 
Националном категоризацијом спортиста у категегорију врхунских 
спортиста; 

5. спортска организација јесте организација која се оснива ради 
обављања спортских активности и спортских делатности, у складу са 
законом; 
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6. спортиста јесте лице које се бави спортским активностима; 
7. спортисти аматер јесте спортиста којем зарада није циљ бављења 

спортским активностима и тим активностима се не бави у виду 
занимања; 

8. професионални спортиста јесте спортиста који се бави спортском 
активношћу као јединим или основним занимањем; 

9. спортиста такмичар јесте спортиста аматер или професионални 
спортиста који учествује на спортском такмичењу, као члан спортске 
организације или самостално, у складу са спортским правилима; 

10. перспективни (талентовани) спортиста јесте малолетни спортиста 
који се, на основу остварених спортских резултата, рангира у складу са 
Националном категоризацијом спортиста у категорију перспективних 
спортиста; 

11. категорисани спортиста јесте спортиста који је, на снову остварених 
спортских резултата, рангиран у складу са Националном 
категоризацијом спортиста; 

12. спортске активности јесу сви облици физичке и умне активности који, 
кроз неорганизовано или организовано учешће, имају за циљ 
изражавање или побољшање физичке спремности и духовног 
благостања, стварање друштвених односа или постизање 
резултата на такмичењима свих нивоа; 

13.  спорт за све ( рекреативни спорт) јесте област спорта  која обухвата 

бављење спортским активностима ради одмора и рекреације, унапређивања 

здравља или унапређивања сопствених резултата у свим сегментима 
популације; 

14. надлежни национални грански спортски савез јесте онај национални 
спортски савез у који су, непосредно или посредно, учлањена лица 
обухваћена спортским правилима тог савеза; 

15. национално спортско такмичење јесте спортско такмичење  које се 
организује за територију Републике Србије; 

16. спортско такмичење јесте спортска приредба која се одвија према 
унапред утврђеним и познатим спортским правилима, која могу бити 
општеважећа за конкретну грану спорта или само за конкретну спортску 
приредбу и чији је циљ, којем сваки учесник тежи, или победа 
противника или постизање извесно унапред одређеног спортског 
резултата; 

17. спортска приредба јесте одређени, плански припремљен и спроведен, 
временски ограничен спортски догађај, за који постоји  јавни интерес и 
на коме учествује више спортиста; 

18. организатор спортске приредбе јесте лице које на сопствену 
одговорност одлучује о организовању и спровођењу одређене спортске 
приредбе , њоме управља и води или на неки други начин својим 
поступцима ствара битне претпоставке за њено одржавање. 
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6.  СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

Спортски Савез општине Дољевац  је самостална асоцијација 

општинских савеза, спортских друштава и спортских организација на 

територији општине Дољевац, добровољно удружених ради остваривања 

заједничких циљева, потреба и интереса. 

 Савез је у остваривању својих циљева и задатака самостална 

организација. Основан је 1955. године. Седиште Спортског Савеза је у 

Дољевцу, а пословне просторије  Савеза налазе се у згради бившег Дома 

Здравља.  

               Спортске активности у општини Дољевац одвијају се кроз рад око 28 

клубова са преко 3600 регистрованих спортиста. 

Спортска култура општине Дољевац обједињена је кроз Спортски савез 

општине Дољевац 55 година. Спортски савез општине Дољевац својим 

програмским садржајима, спортским, рекреативним и едукативним 

активностима обухвата, интересно окупља и организује грађане свих узрасних 

категорија. 

 У функцији Спортског Савеза општине Дољевац  као приоритетан 

програмски  задатак су: школовање, стручно усавршавање и едукација 

кадрова спортске културе и одржавање. Адаптација, изградња и опремање 

објеката спортске културе. 

Организација спорта у општини Дољевац организована је преко 

Спортског савеза, а буџетски финансирана од стране Скупштине општине 

Дољевац, на основу апропријација којом се сагледава одлуком о буџету.  

Спортски савез има четири радника у радном односу према следећој 

организационој структури: 

1. Председник Савеза – један извршилац, 

2. Стручна служба- три извршиоца.  
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     7. СТАЊЕ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

7.1. Школски спорт 

        Међународна повеља о физичком васпитању и спорту, коју је UNЕSKO 

усвојио 1978. године, у првом члану наглашава да је 

,,Бављење физичким васпитањем и спортом фундаментално људско 

право за све''. 

У националном школском систему физичко васпитање је обавезно за све 

ученике и представља кључну компоненту квалитнетног образовања и 

сатвани део доживотног учења. Запостављање физичког васпитања,  и самим 

тим бављење спортом,  резултира негативним последицама по здрављу млађе 

популације. Деца у школи и омладина похађају школу ¾ године, што износи 

девет месеци ( са малим прекидима током распуста). Школе располажу 

одговарајућом опремом и простором за баваљење физичким активностима и 

спортом.  

 Предмет ове стратегије је првенствено школски спорт, под којим се 

подразумева испољавање и развој склоности психо-физички обдарене деце, 

као и њихово укључивање у систем такмичења на локалном, регионалном и 

националном нивоу. Физичко васпитање у Србији је, према заступљености у 

наставном плану,  на трећем месту, одмах иза матерњег језика и 

математике(2-3 часа недељно), прерачунато у минуте то износи 135 минута 

обавезне наставе недељно  . Интересантан податак је да је минимум физичког 

васпитања у школама земаља Европске уније 30 минута недељно, а 

максимално 240 минута недељно.  У светлу изнетих података актуелно стање 

у нашој земљи, може се оценити као веома повољно. Са три часа недељно, у 

допуштену флексибилност садржаја тј.предмет по садржају прати 

интересовања деце, самим тим, може се очекивати позитиван допринос у 

развоју омладинског спорта.  

Са друге стране, ситуација на терену, а на основу спроведених анализа, 

не даје пуно простора за позитивну оцену због слабих материјалних и 

просторних услова, као и неадекватно вреднованог рада професора физичке 

културе, ефекти школског физичког васпитања тешко да могу бити позитивно 

оцењени.  

               Школски спорт промовише пре свега активно учествовање ученика, јер 

је то и основни разлог због којег се ученици опредељују за спортску секцију у 

школи (желе да вежбају, играју, буду активни). Зато у школи мора бити што 
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мање селекције. Школски спорт је неопходно прилагодити развојним 

потребама деце, њиховим интересовањима и могућностима, јер је најважније 

да се у матичним школама што више деце укључи у спорт.  

Будући да је на психофизички статус целокупног станоновништва  

најбоље деловати бригом о најмлађима, а сходно томе да школске и 

предшколске установе окупљају највећи број млађе популације, као и што је 

наведено акценат се у Стратегији развоја спорта треба ставити на систем 

школског спорта.     

                Осим физичке активности у основним и средњим школама, ова 

стратегија обухвата и физичке активности у предшколској установи. Она се у 

институционалним условима предшколског васпитања може сагледати као 

превентивно-здравствена активност усмерена на правилан психо-физички 

развој најмлађих, али и као могућност да се изврши квалитетна контрола ране 

селекције у спорту.  

 

7.2.  Школски спорт на територији општине Дољевац 

 

           Анализирањем анкета, коју су спровели чланови радне групе са 

ученицима основних и средњом школом  у општини Дољевац,  констатовано је 

следеће: 

- реквизити неопходни за часове спорта и физичког васпитања су недовољни 

за квалитетан рад; 

- школски спорт није на задовољавајућем нивоу; 

- ван наставе у спорту, не постоји  посебан рад са ученицима; 

- не постоји посебан корективан рад са ученицима; 

Такође, у области школског спорта можемо дефинисати следеће проблеме:  

 недовољан број деце укључен у школска такмичења кроз систем који не 

одговара потребама; 

 Школе се у школским системима више ослањају на ученике спортисте, који 

већ активно тренирају у спортским клубовима, а тиме се никако не поштује 

принцип да су сва деца равноправна и да имају подједнака права да се 

такмиче са својим вршњацима; 
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 Недовољна мотивисаност професора физичке културе за рад у школском 

спорту као резултат неучествовања у планирању и организацији школских 

такмичења; 

 Опрема и спортски реквизити нису на адекватном нивоу за спровођење 

програма у оквиру школског спорта; 

  Непостојање базе података здравствених и такмичарских способности 

деце у циљу системског праћења здравља и селектирања деце на 

територији општине Дољевац. 

       Поред редовног наставног програма, спортског образовања и васпитања, 

матична ОШ ,,Вук Караџић'' Дољевац са  осморазредим ( укупно четири 

одељења)  и четвороразредним одељењима ( укупно десет одељења), 

предшколска установа ,,Лане'' Дољевац и Средња Економска школа Ниш-  

одељење у Дољевцу, путем својих спортских активности, укључују се у 

програмске садржаје месних спортских организација, актива и спортског 

Савеза општине Дољевац, од којих истичемо: 

- школска такмичења (рукометна селекција ОШ ,,Вук Караџић'' освојила I 

место на окружном такмичењу и II место на међурегионалном такмичењу); 

- крос РТС-а; 

- јавне часове спортске културе; 

- турнирска такмичења и  

- приредбе.  

 

        Школа карате-а се организује у оквиру клуба ,,Пуковац'' и броји око 30 

чланова који  последњих  година остварују  изузетне резултате  

- 4 национална првака;  

- 2 првака Балкана и  

- 1 европски првак који је стекао право учешћа на светском првенству и тамо 

заузео 4. место.  

-  

8. ИСТРАЖИВАЊА О ПОТРЕБАМА МЛАДИХ  

   У Фебруару 2012. године чланови комисије за израду Стратегије 

развоја спорта  спровели су анкетирање чији је циљ био испитивање потреба 
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младих у Дољевцу ради адекватног планирања мера и активности у 

Стратегији за развој спорта и ЛАП-а за период 2012-2017. године.  

 Упитником је обухваћено 150 испитаника (79 младића  и 71 девојка),  

узраста од 7 до 25 година, са пребивалиштем на територији општине Дољевац. 

У истраживању су учествовали ученици основних и средњих школа, студенти, 

запослени и незапослени млади, чиме је обезбеђен свеобухватан увид у 

потребе и интересовања младих. 

Резултати истраживања показују да највећи број младих препознаје 

мањак спортске инфраструктуре са оптималним условима  као водећи 

проблем у нашој општини, њих 31%, док је лоша финансијска ситуација 

означена од стране 11% испитаника, а по речима 6% учесника највећи узрок 

проблема је мањак спортске опреме, остали, пак, виде проблем у 

незаинтересованости омладине и слабој организацији општине.  

          У делу упитника који се односи на испитивање садржаја и активности 

које би требало да понуди општина Дољевац, а који подразумева могућност 

вишеструких одговора, 31% испитаника изражава став да би требало 

изградити терене за тенис, за одбојку (20%),  базен (20%), терене за рукомет, 

фудбал и кошарку ( остали) 

        Дошли смо до податка да 31% испитаника никада се није бавио ни једним 

спортом. Наставници разредне наставе су проценили да је сарадња са 

наставницима физичког васпитања углавном добра, али да заинтересованост 

ученика за физичко васпитање и школски спорт у вишим разредима опада по 

мишљењу просветних радника. Зато је од непроцењиве важности да најбољи 

стручњаци раде са децом од најмлађих узраста,  јер љубав према спорту и 

заинтересованост за физичке активности, која се стичу у том периоду, су 

пресудне за даљи напредак и развој деце. Важно је такође организовати 

допунске часове за децу која теже савладавају садржаје из физичког 

васпитања и која имају одређене телесне деформитете. 

            Просветни радници који су учествовали у анкетирању и други учесници 

сматрају да је опремљеност спортских објеката у склопу школе испод просека. 

Сви спортски реквизити су застарели, а неки од њих више немају употребну 

функцију. 

 

9. СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА   
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            Основни услов за спровођење активности из области спорта, физичког 

васпитања и рекреације је постојање довољног броја спортских објеката.  

Међутим, није важан само њихов довољан број, већ и да ти објекти 

задовољавају прописане услове (у погледу димензија и безбедности, 

санитарно-хигијенске, противпожарне, инсталационо-техничке и др.) како би 

се у њима могле обављати спортске активности. Обезбеђење ових услова 

захтева издвајање великих материјалних средстава која, по правилу, не могу 

да обезбеде сами корисници (спортски клубови, организације, појединци). 

Узме ли се у обзир неопходност спортских објеката, као и њихова 

дефицитарност, јасно је да решавање овог инфраструктурног проблема тражи 

велика буџетска издвајања. 

          Спортски објекат у техничко-архитектонском смислу подразумева  све 

просторе и површине отвореног или затвореног грађевинског облика, 

намењени спровођењу различитих активности – тренирања, такмичења, 

рекреативног вежбања, забаве. Са ширег аспекта посматрано, спортски 

објекти су ресурси производње спортских, рекреативних, забавних програма 

који обухватају све просторе, грађевине, залихе и опрему. 

Планирање изградње спортских објеката мора да одговара захтевима 

развоја спорта , усклађеног са плановима развоја и изградње шире друштвене 

заједнице. Спортски клубови и савези би требало би да подстичу и предлажу 

изградњу спортских објеката и да сугеришу на приоритете државним 

органима.  

При одабиру места и начина изградње затворених спортских објеката 

ваља узети у обзир дугорочне потребе у погледу коришћења и одржавања 

објеката.  

9.1. Спортска инфраструктура на територији општине Дољевац 

          Спортски објекти општине Дољевац су малобројни, неадекватни и 

недовољни за укупну активност и потребе у области спортске културе. Развој 

спортске инфраструктуре, посебно школских сала, у основним школама 

Стратегија дефинише као један од приоритета. Потребе деце, такмичара, 

спортских клубова и рекреативаца, далеко су изнад постојећих капацитета.  

Анализрањем постојеће спортске инфраструктуре на територији општине 

Дољевац наишли смо на лоше услове рада у којима се одвијају спортске 

активности. Када податке, добијене анкетирањем, сведемо на статистичке,  
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можемо констатовати да од свих терена колико имамо на територији општине 

Дољевац, највећи број спортских терена  има оптималне услове за рад: 

Резултати на основу спроведене анализе: 

*  44,26% терена имају оптималне услове за рад 

*  34,43% терена имају делимично добре услове за рад 

*  21,31% терена имају лоше услове за рад  

 9.2. Анализа стања и опремљености спортских објеката  

         Имајући у виду чињенично стање  може се рећи  да већина насељених 

места у општини Дољевац има бар један спортски објекат. Међутим, Ћурлина 

не поседује ни један спортски објекат, сем рекреативних објеката (љуљашке, 

клацкалице).  

Даље, што се тиче  објеката спортске културе на територији општине 

Дољевац постоје :  

- ДВЕ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ –једна је у Основној школи у Пуковцу и  једна у 

Основној школи у Дољевцу.  

- ЈЕДАНАЕСТ АСФАЛТИРАНИХ СПОРТСКИХ ТЕРЕНА  

- ЧЕТИРИ ЗЕМЉАНИХ ТЕРЕНА У ОКВИРУ ШКОЛЕ 

- ОСАМ КОШАРКАШКИХ ИГРАЛИШТА – ова игралишта су адекватно 

опремљена, 

- ОСАМ ИГРАЛИШТА ЗА МАЛИ ФУДБАЛ – сва игралишта су адекватно 

опремњена.  

Међутим, са друге стране,  постоје терени који захтевају одређено 

улагање, травнати фудбалски терени су најкритичнији у Чечини, 

Шаиновцу, Мекишу и Русни, а пратећи технички објекти ( свлачионице, 

ограде купатила трибиен итд) готово да и не постоје на већини терена.  

Школске фискултурне сале ( у Дољевцу и Пуковцу) су недовољних 

димензија, недовољно опремљене и без без потребних опрема и реквизита за 

квалитетан рад.  

СПОРТСКА БАЛОН САЛА у Малошишту  је недовршена и за довођење у 

употребну функцију захтева још доста финансијског улагања, али и да се 

заврши то није одговарајућа спортска хала за потребе спортиста и љубитеље  

спорта. 
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Потребно је све објекте спортске културе довести у одговарајућу и потпуну 

функцију и константно одржавати, - свеобухватног спортско –рекреативног 

центра на територији општине Дољевац.  

               

10. ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ДОЉЕВАЦ   

          Такмичарски спорт интересно обухвата и спортском активношћу 

организује 25 спортских организација и ангажује око 1.500 активних-

редовних (регистрованих) спортиста-спортисткиња свих узрасних категорија 

(пионири, млађи кадети, кадети, омладинци, сениори).  

Такмичарске екипе и тимови спортских организација узимају учешће у 

редовном-лига систему такмичења од локалног до савезног нивоа или 

учествују у смотрама, сусретима, походима, фестивалима и турнирским 

првенствима од локалног до међународног нивоа. Готово све спортске 

организације у даљем спортском напретку спречавају недостатак потребних 

финансијских средстава, сопствених превозних средстава, спортске опреме, 

адекватних објеката спортске културе и довољно стручних кадрова у спорту.                  

Поред многобројних лимитирајућих фактора (материјално-

финансијских, драстични пад наталитета, миграција младих због школовања 

или запослења) за развој и унапређење спорта, такмичарске екипе и тимови, а 

нарочито појединци, стандардно и у свим областима спортске културе 

постижу сјајне резултате.   

Такмичења се одржавају турнирски и по лигама. Фудбалски клубови са 

територије општине Дољевац такмиче се у следећим лигама : Нишка зона, 

нижег ранга је Нишавска окружна лига, и у међуопштинској лиги „Мерошина –

Дољевац“.  

ФК „ Пуковац“ из Пуковца, и  ФК „ Омладинац“ из Малошишта такмиче 

се у Нишкој зони са по једном селекцијом играју у градској лиги ФС Ниш. Од 

чланова тих селекција који се истакну, иду на селективна такмичења.  

Што се тиче Нишавске окружне лиге, ту се такмиче следећи фудбалски 

клубови из општине Дољевац: 

ФК „ Топлица “ – из Шарлинца  

ФК „ Раднички 1947“ из Чапљинца 
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ФК „ Наша кула 1936“- из Белотинца 

ФК „ Орљане“ – из Орљана 

ФК „ 1971“ из Дољевца  

У међуопштинској лиги „Мерошина – Дољевац „ такмиче се следећи 

фудбалски клубови са територији општине Дољевац: 

„Кнежица“ из Кнежице 

„Раднички“ из Кочана 

„4. Јули“ из Мекиша 

„Моравац“ из Чечине 

„Романо“ из Дољевца 

Значајно је споменути и школу каратеа која је организована у оквиру 

клуба „ Пуковац“ са 30 чланова који последњих година имају изузетне 

резултате, имају 4 национална првака, 2 првака Балкана и једног Европског 

првака који је стекао учешће на Светском првенству. У оквиру џудо клуба била 

је организована школа која је имала изузетне таланте, јер су постизали 

изузетне резултате, члан клуба постиже изузетне резултате на националним 

и европским првенствима.  

У оквиру дечијег спорта и организованих школа многи таленти се данас 

такмиче у многим екипама различитих спортова на републичким 

такмичењима: фудбал, ватерполо, кошарка, рукомет итд.   

На реалне такмичарске аспирације клубова и даље морају бити 

потиснуте у други план, морамо се окренути основној идеји спорта – спорту 

који широким масама становништва доноси радост, осећање солидарности, 

наводи на дружење, гради комплетне личности са здравим приступом 

животним проблемима. 

          Стратегија кроз анализу постојећег стања такмичарског спорта исказује 

следеће проблеме: 

- неповољан проценат финансијских средстава намењен спровођењу 

такмичарских програма у односу на средества одређена за административне и 

материјалне трошкове у оквиру буџетских средстава општине Дољевац 

предвиђених за спорт и физичку културу 
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- одсуство системског финансирања рада и стручног усавршавања спортских 

стручњака на територији општине Дољевац, као један од стубова развоја 

такмичарског спорта 

- недовољно развијена контрола спровођења програма и финансијског 

пословања спортских клубова 

- висине чланарина у школама спорта и такмичарским селекцијама спортских 

клубова, које у постојећој финансијској ситуацији представљају терет за 

родитеље и у великом проценту неповољно утичу на број деце која се баве 

спортом. 

                   10.1. Спорт особа са инвалидитетом   

У данашњем друштву особе са инвалидитетом  су више уочљиве, него 

пре 50 година. До ове промене је дошло зато што су људи навикли да виђају 

особе са инвалидитетом у јавности. Данас ове особе  јавно учествују у многим 

активностима и то у разним  рекреацијским програмима.   Управо то 

учествовање указује на њихову жељу и показује да и они могу бити активни 

учесници, упркос њиховим ограничењима.  

На подручју општине Дољевац постоје три удружења инвалида. У 

оквиру својих удружења имају такмичења и такмиче се на одређеним 

турнирима и манифестацијама која се организују у општини и ван општине. 

Међутим, не постоји спортски клуб који би окупљао само спортисте инвалиде, 

већ се они факултатитвно баве спортским активностима.   

  Спорт ових категорија  грађана треба  да буде  израженији  интерес 

локалне заједница, Министарства омладине и спорта,  школа и свих  спортских 

организација. 

                 10.2. Афирмација жена у спорту   

 Још увек није исказана значајна потреба за организовањем овог спорта, 

једино је на нивоу основне и средње школе и школе карате-а и џудо-а 

заступљена женска популација у спорту.   

 Савременим приступом и тенденцијом у спорту јасно указују на то да је  

афирмација  жена у  спорту нешто што мора да постоји, као одлика друштва 

које брине о равноправности и једнакости својих грађана и њиховом улогом и 

потребама. 
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11. СПОРТ ЗА СВЕ –РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ 

Рекреативни спорт, који  становништво општине Дољевац значајно 

преферира, реализује се кроз јавне часове спортске рекреације које спроводе 

поједине спортске организације и активи, а спортски Савез општине Дољевац 

их подстиче и скромно стимулише.  

Активности спорта за све који постоје у општини Дољевац су 

меморијални турнири у малом фудбалу, традиционални турнири у фудбалу у 

Малошиту под називом „ Ћелави и призетковци“, затим ноћни турнири у 

малом и великом фудбалу, турнир у фудбалу у Кочану под називом „ Горња и 

доња махала“, турнир у мини баскету у Малошишту, турнир у шаху свих 

категорија, као и сумултани турнир у Клисури, традиционални турнир у 

риболову поводом дана ослобођења општине Дољевац (поред удружења 

риболоваца из Србије, учествују и удружења из Македоније и Бугарске).  

 

              11.1  Кадрови спортске културе  

Школовање и стручно усавршавање за потребе спортске културе  

општине Дољевац врши се путем курсева, семинара и саветовања. Путем 

организованих курсева обучено је укупно 19 (деветнаест)  врхунских 

фудбалских судија са подручја општине Дољевац, 8 ( осам) са Ц лиценцом и 

преко 40 тренера са звањем „ учитељ фудбала“.  

 

12.  ЗДРАВСТВЕНА БРИГА О СПОРТИСТИМА  

Здравстевну бригу о спортистима искључиво воде спортске 

организације, предметни настваници и директори школа и дечијих установа, 

односно реализатори програмских садржаја спортске културе. 

Спортисти углавном користе услуге спортског диспанзера Клиничког 

центра Ниш и ординације „ Породични доктор“ из Кочана. Присутно је да се у 

оквируу Дома Здравља Дољевац формира служба за праћење спортиста. 

Наиме, један доктор обавезно је присутан када се одржавају фудбалске 

утакмице у општини Дољевац, и њега углавном ангажује Спортски Савез 

Дољевац. Спортисти су углавном осигурани путем својих образовних установа 

или преко институција, други пак лично, док се о озбиљнијем осигурању 
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спортиста и спортске имовине, због недостатка финансијских средстава, још 

увек не не разматра.  

 

13. ДОКУМЕНТА НА КОЈА СЕ ОСЛАЊА СТРАТЕГИЈА  

                                                                                                                                                     

      У процесу израде Стратегије развоја спорта општине Дољевац 

консултована су следећа документа: 

 

1. Национална стратегију развоја спорта у Републици Србији за период од 

2009. До 2013. године, која је објављена у Службеном гласнику РС, бр. 

110/2008 од 02.12.2008. године и Акциони план за спровођење 

Стратегије развоја спорта у Републици Србији, 

2. Закон о спорту („ Службени гласник РС“ бр. 24/11), 

3. Стратегија одрживог развоја општине Дољевац за период 2009-

2013.године,  

4. Просторни план општине Дољевац за период од 2007-2021.године, 

5. Правилник о финансирању у области спорта општине Дољевац. 

 

14. ВИЗИЈА СТРАТЕГИЈЕ  

Визија Стратегије је да општина Дољевац до 2017. године постане: 

 

- Општина у којој је спорт чинилац развоја,  

- Општина у којој је спорт доступан свакоме, посебно деци,  

- Општина са развијеном спортском инфраструктуром, 

- Општина  врхунских спортских достигнућа, 

- Општина која подржава младе таленте и успешне појединце,  

- Општина у коме се деца баве спортом бесплатно. 
 

Велики значај Стратегије огледа се и у дефинисању следећих приоритета:  

-спорт деце и омладине; 

-развој спортске инфраструктуре; 

-врхунски спорт. 
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Локалним акционим планом за спровођење Стратегије постиже се даља 

разрада наведених приоритета, која се пре свега огледа у дефинисању 

активности и планираних рокова.  

 

15.  ЦИЉЕВИ СТРАТЕГИЈЕ 

 

      Циљ Стратегије за развој спорта у општини Дољевац је:  

 

- унапређење и развој спорта кроз системску, стратешку и партнерску бригу 

свих релавантних чинилаца и реализацију следећих циљева: 

 

 

- повећање броја деце која учествују у школским такмичењима 

- системска брига у области школског спорта свих релавантних чиниоца 

- обезбеђивање свих спортских реквизита и друге опреме за школски спорт 

- константна брига о здрављу деце и спортиста, као и стручно праћење и 

селектирање 

- дефинисање спортских клубова носиоца, као основ за дугорочно планирање 

и развој такмичарског и врхунског спорта 

- концентрација квалитета, стручног рада и дугорочног планирања кроз 

сарадњу спортских клубова из истог спорта на територији општине Дољевац 

- повећање процента финансијских средстава намењен спровођењу 

такмичарских програма у односу на средства одређена за административне и 

материјалне трошкове у оквиру буџетских средстава општине Дољевац 

предвиђених за спорт и физичку културу 

- системског финансирања рада и стручног усавршавања спортских 

стручњака, као једног од стубова развоја такмичарског спорта 

- партнерски однос са Спортским Савезом општине Дољевац, који је носилац 

послова на унапређењу и развоју спотра у општини Дољевац 

- побољшање контроле спровођења програма и финансијског пословања 

спортских клубова 

- укидање чланарина у школама спорта и такмичарским селекцијама 

спортских клубова 

- обезбеђивање услова и системско финансирање младих талената 

- омасовљавање учешћа грађана у рекреативном вежбању.  

 

         Унапређење спортске инфраструктуре: 
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- завршетак балон сале у Малошишту 

-проширење капацитета школских сала чији капацитети нису на 

задовољавајућем нивоу 

- изградња спортске хале у Дољевцу 

- проширење капацитета школских сала које нису на задовољавајућем нивоу 

- реконструкција свих спортских терена којима је то потребно 

- изградња нових спортских терена 

 

16. МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА  

 

Мониторинг и евалуација Стратегије развоја спорта  општине Дољевац 

са ЛАП-ом за период од 2012-2017 године  односи се на подршку, праћење и 

контролу у свим сегментима њене реализације.                                                                                                                                                 

Мониторинг обухвата прикупљање и анализирање података о 
ефикасности и квалитету спровођења Стратегије и ЛАП-а у односу на 
очекиване резултате. Као рутинско надгледање и прилагођавање Стратегије и 
ЛАП-а у целом периоду   имплементације, анализирају се сви аспекти тренутне 
ситуације путем теренских посета и прегледа степена реализације појединих 
програма и пројеката.  

Евалуација представља систематску и објективну процену Стратегије 
развоја спорта  са ЛАП-ом  општине Дољевац у периоду имплементације и 
указује на потребу евентуалних измена, у складу са неким новонасталим 
околностима. Она даје дубље и јаче анализе о ефектима и утицају који је 
остварен. 

Мониторинг и евалуација треба да обезбеде: 
 Праћење и процену успешности предвиђених активности,  
 Провера ефикасности коришћења расположивих ресурса, 
 Провера до које мере су циљеви Стратегије  са ЛАП-ом остварени, 
 Стварање новог знања - повећање разумевања о томе шта, како и у 

којим условима функционише и како побољшати ефекте 
различитих програма и пројеката. 
 

Целокупан процес реализације Стратегије развоја спорта са ЛАП-ом 
општине Дољевац за период 2012-2017 године, требала би да надгледа 
надлежно тело састављено од компетентних представника локалне власти  
преко својих органа и за то посебно формираног тела.  
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У свом раду учесници ће се придржавати принципа транспарентности, 
партнерства  и супсидијарности на којима треба да се и заснива реализација 
Стратегије. Овакав приступ мониторингу и евалуацији произилази из 
чињенице да је управљање предложеним активностима, највећим делом, у 
надлежности јавног сектора. Међутим, за достизање усвојене визије развоја 
спорта општине до 2017. године, неопходан је и креативан напор свих 
учесника развоја, укључујући и приватни сектор и цивилно друштво. 
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Дефинисање приоритета, стратешких циљева и програма 
 

1. Приоритет : УНАПРЕЂЕЊЕ ШЛОЛСКОГ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ДОЉЕВАЦ 

1.1. Стратешки циљ: Успостављене савременог  система спорта у 

предшколским и школским установама  

1.1.1. Програм: Побољшање квалитета школског и предшколског 

рада са ученицима  

1.1.2.  Програм: Побољшање услова рада у објектима где се 

изводи физичко васпитање 

1.1.3. Програм: Побољшање здравствене контроле деце која су у систему 

шкослкох такмичења 

1.1.4.  Програм: Побољшање материјално –техничких услова за 

бављење спортом у школским установама   

1.1.5. Програм: Побољшање сарадње школа и спортских клубова у 

циљу популаризације спорта 

2. Приоритет : УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ДОЉЕВАЦ 

                       2.1.  Стратешки циљ: Побољшање услова за тренирање, спортску  рекреацију   и         

такмичења адаптирањем и изградњом спортских објеката 

2.1.1. Програм: Побољшање квалитета спортских терена и 

фискултурних сала    

3. Приоритет:  УНАПРЕЂЕЊЕ ТАКМИЧАРСКОГ  И РЕКРЕАТИВНОГ СПОРТА  НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

3.1 Стратешки циљ:  Унапређење постојећих и стварање нових  услова за 

развој такмичарског и рекреативног спорта у свим областима на 

територији општине Дољевац 

3.1.1 Програм: Побољшање услова за развој такмичарског спорта    

 

3.1.2 Програм: Побољшање услова за развој рекреативног  спорта   

 

3.2 Стратешки циљ:  Стварање услова за развој спорта  особа са посебним 

потребама  
3.2.1 Програм: Стварање и одржавање услова за развој спорта  

особа са посебним потребама 

3.3 Стратешки циљ:  Стварање услова за афирмацију жена у спорту    

 

3.3.1.  Програм: Систематизовање и унапређење женског спорта 

на територији општине Дољевац  
4. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ: СПРЕЧАВАЊЕ НАСИЉА У СПОРТУ  НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

4.1.  Стратешки циљ:  Стварање услова за спречавање насиља у спорту и      

спортским манифестацијама 

                                                   4.1.1. Програм: Смањење свих облика насиља у спорту 
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Графички приказ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТАРА СТРАТЕГИЈЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА СПОРТА 

Приоритет 1: 

Унапрђење 

школског спорта на 

територији општине 

Дољевац 

Приоритет 3: 

Унапређење 

такмичарског и 

рекреативног спорта у 

општини Дољевац 

 

Стратешки циљ 1.1. 

Успостављање 

савременог система 

спорта у 

предшколским 

установама 

 

Стратешки циљ 3.2. 

Стварање услова за 

развој спорта особа 

са посебним 

потребама  

 

Стратешки циљ 3.1. 

Унапрђење постојећих 

и стварање нових 

услова за развој спорта 

у свим областима 

 

 

Стратешки циљ 3.3. 

Стварање услова 

за афирмацију 

жена у спорту 

 

Приоритет 2: 

Унапрђење 

спортских објеката 

на територији 

општине Дољевац 

 

Програм 1.1.1. :  

Побољшање квалитета 

школског и предшколског 

рада са ученицима 

Програм 1.1.2. :  

Побољшање услова рада у 

објектима где се изводи 

физичко васпитање 

Програм 3.2.1. : 

Стварање и одржавање 

услова за развој спорта 

особа са посебним 

потребама 

 

Програм 3.1.2. : Побољшање 

услова за развој 

рекреативног спорта 

 

Програм 3.1.1. :  

Побољшање услова за 

развој такмичарског спорта 

 

Програм 3.3.1. : 

Систематизовање и 

унапређење женског 

спорта  

 

Приоритет 4: 

Спречавање насиља у 

спорту на територији 

општине Дољевац 

 

Стратешки циљ 2.1. 

Побољшање  услова за 

тренирање, спортску 

рекреацију и 

такмичење 

Стратешки циљ 4.1. 

Стварање услова за 

спречавање насиља у 

спорту и спортским 

манифестацијама  

Програм 4.1.1.:    

Смањење свих облика 

насиља у спорту 

 

Програм 2.1.1.: 

Побољшање квалитета 

спортских терена и 

фискултурних сала 

 

Програм 1.1.3.: Побољшање 

здравствене контроле деце 

која су у систему школских 

такмичења 

Програм1.1.4.: Побољшање 

материјално-техничких 

услова за бављење спортом у 

школским установама 

Програм1.1.5.: Побољшање 

сарадње школа и спортских 

клубова у циљу популације 

спорта 
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АКЦИОНИ ПЛАН 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СПОРТА 

У ОПШТИНИ ДОЉЕВАЦ  

за период од 2012. до 2017. године 
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                  1.   ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ АКТИВНОСТИ ЗА ПЕРИОД 2012-2017. 
7. АКЦИОНИ ПЛАН 
 

Акциони план Стратегије приказан на овом месту треба да послужи као основа за израду годишњих оперативних планова с циљем 

успешне реализације ове Стратегије. 

Акциони план обухвата: 

 4 приоритета, 

 6 стратешка циља, 

 11 програма, и 

 28 активности. 

 

Напомене: 

 Због утицаја светске економске кризе, како на глобалном, тако и на националном нивоу, нека предвиђања по питању утицаја 

Стратегије на релевантне индикаторе се не могу дати довољно прецизно, али се очекује да ће се одређена побољшања ипак 

остварити, у складу са укупном ситуацијом. 

 У колони “Износ и извор финансирања”: 

o “Износ” представља процењену вредности пројеката – права вредност пројеката ће бити прецизније одређена тек када се 

сваки конкретни пројекат детаљно развије. 

o “Извор финансирања“ представља идентификоване могуће партнере за подршку имплементацији тих пројеката. То је 

упутство надлежном телу које ће се бавити имплементацијом пројеката из Стратегије, којој институцији/органу/донатору 

се треба обратити за подршку, финансирање или суфинансирање. 

 У колонама “Активности “, “Партнери“, “Време реализације“, као и “Индикатори“, такође су дате оквирне вредности/називи, а 

прецизније ће бити одређени када се конкретни пројекти детаљно развију. 
 

 

Визија: 

Општина Дољевац до 2017. године постаће општина у којој је спорт чинилац развоја, доступан свакоме а посебно деци. Општина 

са развијеном спортском инфрастуктуром која подржава младе таленте и успешне појединцеи у којој се деца баве спортом 

бесплатно и постижу врхунска спортска достигнућа. 
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1. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ: Унапређење школског спорта на територији 

општине Дољевац 

Степен приоритета 

(висок) 

 

1.1. Стратешки циљ: Успостављене савременог  система спорта у предшколским и школским установама  

 

1.1.1. Програм: Побољшање квалитета школског и предшколског рада са ученицима   

Број Активности/ Пројекти Партнери Време 
Износ и извор 

финансирања 
Индикатори 

1.1.1.1 
Анализа стања спортске опреме и реквизита у 

предшколским и школским установама 
  до 20   

1.1.1.2 
Промоција школских такмичења и 

стипендирање талената 
  до 2   

1.1.1.3 
Организовање летњих кампова – спортске 

игре за децу и омладину 
  до 20 

200.000 динара 

Донатори 
Број едукованих  

 
 
 

 

1.1.2. Програм:  Побољшање услова рада у објектима где се изводи физичко васпитање 

Број Активности/ Пројекти  Партнери Време 
Износ и извор 

финансирања 
Индикатори 

1.1.2.1 
Анализа стања спортских објеката у 

предшколским и школским установама 
 до 2011   

1.1.2.2 
Припрема пројеката за адаптацију и 

реконструкцију сала за физичко васпитање 
 до 2013   

1.1.2.3 
Завршетак сале за физичко васпитање у ОШ Вук 

Караџић у Дољевцу 
 до 2012  дозволе 

1.1.2.4. 
Завршетак радова на изградњи балон сале у 

Малошишту 
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1.1.3. Програм:  Побољшање здравствене контроле деце која су у систему шкослкох такмичења    

Број Активности/ Пројекти Партнери Време 
Износ и извор 

финансирања 
Индикатори 

1.1.3.1 
Израда анализа о доступности здравствених 

услуга и квалитету истих 
 до 20   

1.1.3.2 

Увођење нових и унапређење постојећих 

здравствених услуга које пружа Дом здравља 

Дољевац 

 до 20   

1.1.3.3 

Промоција и спровођење кампања ради 

повећања броја ученика који ће се редовно 

подвргавати лекарском прегледу 

 до 20  Број едукованих 

1.1.4. Програм:  Побољшање сарадње школа и спортских клубова у циљу популаризације спорта 

Број Активности/ Пројекти Партнери Време 
Износ и извор 

финансирања 
Индикатори 

1.1.4.1 
Дефинисање канала комуникације и сарадње 

између школа и спортских клубова 
  до 20  Урађена база 

1.1.4.2 

Израда јединствене базе података о ученицима 

који се истичу као таленти и укључити их у 

професионални спорт 

 до 20   
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2.1.1. Прпграм: Ппбпљшаое квалитета сппртских терена и фискултурних сала    

Брпј Активности/ Пројекти Партнери Време 
Износ и извор 

финансирања 
Индикатори 

2.1.1.1. 
Израда базе података о капацитетима спортских 

терена и игралишта 
 до 20 донатори  

2.1.1.2. 
Израда планске и пројектно техничке 

документације за реновирање спортских 

објеката 

 до 20   

2.1.1.3. Изградња тениских терена у Пуковцу  до 20 2.500.000  

2.1.1.4. Изградња мини пич терена   до 20 3.000.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:  УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

Степен приоритета 

(висок) 

2.1. Стратешки циљ:  Побољшање услова за тренирање, спортску  рекреацију и такмичења адаптирањем и изградњом спортских објеката 
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3. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ: УНАПРЕЂЕЊЕ ТАКМИЧАРСКОГ  И 

РЕКРЕАТИВНОГ СПОРТА  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

Степен приоритета 

(висок) 

 

 

3.1. Стратешки циљ: :  Унапређење постојећих и стварање нових  услова за развој такмичарског и рекреативног спорта у 

свим областима на територији општине Дољевац 

 

3.1.1. Програм: Побољшање услова за развој такмичарског спорта    

Број Активности/ Пројекти Партнери Време 
Износ и извор 

финансирања 
Индикатори 

3.1.1.1. 

Системско финансирање рада и стручног 

усавршавања спортских стручњака као једног 

од стубова развоја такмичарског спорта 

 
до 20 

1.000.000 

Општина + 

донатор 

Мотивисани 

привредници 

3.1.1.2. 

Идентификација и финансирање 

најталентованијих младих спортиста  који су 

потенцијални кандидати за националне 

селекције  

 до 20 
200.000 

Општина 
Број учесника 

3.1.1.3. 
Побољшање контроле спровођења програма и 

финансијског пословања спортских клубова 
    

 
 
 

3.1.2. Програм: Побољшање услова за развој рекреативног  спорта     

Број Активности /Пројекти Партнери Време 
Износ и извор 

финансирања 
Индикатори 

3.1.1.1. 
Изградња Туристичко-рекреативног комплекса 

са Аква парком  
 

до 20 
 

Мотивисани 

привредници 

3.1.1.2. 
Промоција здравих стилова живота свих 

категорија грађања  
 до 20 

200.000 

Општина 
Број учесника 

3.1.1.3. Припрема годишњег календара рекреативних     
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активности  

 
 

3.2. Стратешки циљ: Стварање услова за развој спорта  особа са посебним потребама 

 

3.2.1. Програм: Стварање и одржавање услова за развој спорта  особа са посебним потребама 

 

Број Активности/Пројекти Партнери Време 
Износ и извор 

финансирања 
Индикатори 

3.1.1.1. 
Прилагођавање свих спортских објеката и 

простора за рекреацију ове популације  
 

до 20 
 

Мотивисани 

привредници 

3.1.1.2. 

Стварање услова за укључивање већег броја 

стручњака из области спорта- тренера, у рад са 

спортистима са инвалидитетом  

 до 20  Број учесника 

 

3.3. Стратешки циљ: Стварање услова за афирмацију жена у спорту    

 

3.1.3. Програм: Систематизовање и унапређење женског спорта на територији општине Дољевац 

Број Активности/ Пројекти Партнери Време 
Износ и извор 

финансирања 
Индикатори 

3.1.2.1 
Подизање масовности женског спорта кроз 

кампање, уличне акције, организовање такмичења 
 до 20  Број иницијатива 

3.1.2.2 
Стипендирање жена које се баве врхунским 

спортом 
 до 20  Број иницијатива 

3.1.2.3 
Истраживање о процентуалном учешћу жена у 

спорту  
 до 20 

 

 
Број иницијатива 

3.1.2.4 

Стварање услова за ангажовање спортских 

стручњака како би одређене спортске дисциплине 

биле доступне и женема у Општини Дољевац  
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4. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ: СПРЕЧАВАЊЕ НАСИЉА У СПОРТУ  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ДОЉЕВАЦ 

Степен приоритета 

(висок) 

 

4.1. Стратешки циљ: Стварање услова за спречавање насиља у спорту и спортским манифестацијама      

 

 

4.1.1. Програм: Смањење свих облика насиља у спорту 

Број Активности/ Пројекти Партнери Време 
Износ и извор 

финансирања 
Индикатори 

3.2.1.1 
Израда и спровођење програма едукације деце и 

омладине о насиљу и последицама насиља у спорту 
 до 2011 

500.000 динара 

Донатор 

ЛЕДИБ 

Број учесника 

3.2.1.2 
Организовање конференција и округлих столова о 

спречавању насиља на спортским теренима  
 до 2012 

500.000 динара 

Донатор 

ЛЕДИБ 

Број учесника 

3.2.1.3 

Праћење, анализирање и предузимање различитих 

мера које би допринеле смањењу појаве насиља на 

спортским приредбама 

 до 2011 

1.000.000 динара 

Донатор 

ЛЕДИБ 

Број учесника 

 

 


