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ОБЛАСТ:  ВРХУНСКИ И КВАЛИТЕТНИ СПОРТ ЗА ПЕРИОД ОД 2016. ДО 2018. 
 
 
 

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 

 

1. Подизање капацитета и даље унапређење стручног рада  
    у области такмичарског и врхунског спорта 

 

2. Стварање услова за одржавање и даље постизање запаженог 
    спортског резултата 

 

3. Побољшање услова за развој такмичарског и врхунског спорта 

 

4. Формирање едукативно-тренажног фудбалског центра за млађе 
    категорије 
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ЦИЉ 1: Подизање капацитета и даље унапређење стручног рада у области 

такмичарског и врхунског спорта 

 

 

Задаци Активности Индикатори 
Носиоци 

активности 
Ресурси 

Временски 

рок 

Подизање 

капацитета и 

даље 

унапређење 

стручног рада у 

области 

такмичарског 

и врхунског 

спорта 

Унапређење 

компетентности 

спортских 

стручњака и 

стручњака у 

спорту 

Усаглашеност 

стручног 

образовања и 

стручне 

оспособљености 

стручног кадра и 

реалних потреба 

спорта 

Јединица 

локалне 

самоуправе 

Спортска 

удружења и 

клубови 

Покрајински 

секретаријат за 

спорт и 

омладину 

 

Јединица 

локалне 

самоуправе 

 

Министарство 

омладине и 

спорта 

Континуирано 
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ЦИЉ 2: Стварање услова за одржавање и даље постизање запаженог спортског 

резултата 

Задаци Активности Индикатори 
Носиоци 

активности 
Ресурси 

Временски 

рок 

Међународна 

такмичења у 

Републици 

Србији 

Прихватање и 

организација 

Број 

организованих 

спортских 

такмичења 

Јединица 

локалне 

самоуправе 

Спортска 

удружења и 

клубови 

Покрајински 

секретаријат за 

спорт и 

омладину 

 

Јединица 

локалне 

самоуправе 

 

Министарство 

омладине и 

спорта 

 

Грански 

спортски 

савези 

Континуирано 

Врхунски спорт 

за 

просперитетну 

јединицу 

локалне 

самоуправе, 

регион, 

покрајину 

Активности и 

подршка 

клубовима са 

запаженим 

такмичарским 

или 

оствареним 

врхунским 

спортским 

резултатом 

Број клубова 

којима је 

обезбеђена 

подршка 

Јединица 

локалне 

самоуправе 

Спортска 

удружења и 

клубови 

Покрајински 

секретаријат за 

спорт и 

омладину 

 

Јединица 

локалне 

самоуправе 

 

Министарство 

омладине и 

спорта 

 

Грански 

спортски 

савези 

Континуирано 
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ЦИЉ 3: Побољшање услова за развој такмичарског спорта 

Задаци Активности Индикатори 
Носиоци 

активности 
Ресурси Временски рок 

Начин, облик и 

врста помоћи 

која се пружа 

приватним 

спортским 

клубовима на 

територији 

општине 

Темерин се 

мора изменити, 

а у циљу 

постизања 

реалних, 

мерљивих и 

директних 

квалитативних 

ефеката који 

треба да 

проистекну из 

финасирања 

клубова од 

стране локалне 

самоуправе. 

Такође, ова 

промена је 

неминовна из 

разлога 

постизања веће 

одговорности 

клубова према 

свом облику 

удруживања и 

статутарних 

обавеза као и 

подизања нивоа 

одговорности 

локалне 

самоуправе када 

је у питању 

оправданост 

утрошка новца 

на активности 

које нису 

обавеза и 

одговорност 

локалне 

самоуправе 

Неопходно је 

спровести 

детаљну 

анализу 

досадашњег 

начина 

финансирања 

клубова и то 

упоредном 

анализом 

директно 

постигнутих 

ефеката тог 

финансирања 

Након првог 

програмски 

оправданог 

(тренажни 

процес пре 

неког великог 

такмичења, 

такмичење у 

националне 

категорије...) 

финансирања и 

видљивих 

резултата 

након тога, 

биће могуће 

утврдити 

ефекат оваквог 

облика 

планског 

финансирања. 

Сваки 

тренажни 

процес или 

такмичење које 

се финансира 

на овај начин, 

мора бити 

дугорочно 

програмски 

планирано у 

циљу развоја 

врхунског 

спортисте или 

врхунског 

спортког тима 

и постизања 

врхунских 

резултата 

Јединица 

локалне 

самоуправе 

Спортска 

удружења и 

клубови 

Покрајински 

секретаријат за 

спорт и 

омладину 

 

Јединица 

локалне 

самоуправе 

 

Министарство 

омладине и 

спорта 

Континуирано 
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ЦИЉ 4: Формирање едукативно - тренажног фудбалског центра за млађе категорије 

Задаци Активности Индикатори 
Носиоци 

активности 
Ресурси 

Временски 

рок 

Анализирање 

потреба за бројем 

и структуром 

спортских 

објеката 

Разматрање и 

усвајање 

предлога за 

одабир објеката 

на основу 

анализа 

постојећег стања 

и предлога 

заинтересованих 

страна 

Извештај о 

потребама и 

структури 

спортских 

објеката 

Јединица 

локалне 

самоуправе 

Спортска 

удружења и 

клубови 

Покрајински 

секретаријат за 

спорт и 

омладину 

 

Грански савез 

 

Јединица 

локалне 

самоуправе 

 

Министарство 

омладине и 

спорта 

Континуирано 

Анализирање 

потреба за бројем 

и стручном 

оспособљеношћу 

тренера-

едукатора 

Организација 

стручног 

усавршавања за 

тренере-

едукаторе 

Број 

одржаних 

курсева и 

број 

полазника 

Јединица 

локалне 

самоуправе 

Спортска 

удружења и 

клубови 

Покрајински 

секретаријат за 

спорт и 

омладину 

Грански савез 

Јединица 

локалне 

самоуправе 

Министарство 

омладине и 

спорта 

Континуирано 

Планирање 

потребних 

финансијских 

средстава 

Израдити 

финансијске 

планове 

Усвојени 

финансијски 

планови 

Јединица 

локалне 

самоуправе 

Спортска 

удружења и 

клубови 

Јединица 

локалне 

самоуправе 

 

Континуирано 
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ОБЛАСТ: ШКОЛСКИ СПОРТ ЗА ПЕРИОД ОД 2016. – 2018. 
  
 ЦИЉЕВИ  ПРОГРАМА 

 

1. Побољшање материјално-техничких ресурса за развој школског 

спорта 

 

2. Подизање нивоа физичке активности свих ученика, подстицањем и 

оснаживањем целе школе да, у сарадњи са родитељима и локалном 

средином, промовише физичку активност и благостање у својој школској 

заједници 

 

3. Побољшање квалитета и квантитета понуде школског спорта 

  

4. Значајнија подршка развоју школског спорта на нивоу локалне 

самоуправе 

 

5. Неговање културе спортског понашања, фер-плеја, сарадње, 

толеранције и поштовања различитости, на спортским теренима и поред  

њих 

 

6. Побољшање медијског праћења и промоције школског спорта  
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ЦИЉ 1: Побољшање материјално-техничких  ресурса за развој школског и 

предколског спорта 

Задаци Активности Индикатори 

Носиоци 

Ресурси 

Времен-  

активности ски рок 

 

     

       

1.1 1. 1.  Покрајински 2016.  

Изградња и Анализа стања Евиденција  секретаријат за   

реновирање затворених стања затворених  спорт и омладину   

затворених и отворених и отворених 
 Јединице локалне 

  

и отворених спортских спортских објеката   

спортских објеката при 
при школама и 
вртићима  самоуправе   

објеката при 
школама и 
вртићима      

школама и 
вртићима  према 

  

 Фонд за капитална 

  

2. 2. 2016. 

 

претходно  улагања АП 

 

Попис приоритета Листа приоритета 

  

утврђеним 

 

Војводине 

  

   у реновирању за реновирање 

   

приоритетима Јединице локалне 

   

затворених затворених 

   

 

самоуправе Министарство 

  

 

и отворених и отворених 

  

  

омладине и спорта 

  

 

спортских спортских објеката 

   

     

 објеката при 
при школама и 
вртићима  

Министарство 
  

 школама и 
вртићима 

    

   

просвете, науке 

  

      

      
 3. 3.  и технолошког 2016.  

 Попис приоритета Листа приоритета за  развоја   

 у изградњи изградњу отворених     

 отворених спортских објеката     

 спортских 
при школама и 
вртићима     

 објеката при      

 
школама и 
вртићима      

       

 4. 4.   2016.  

 Попис приоритета Листа приоритета     

 у изградњи у изградњи     

 затворених затворених     

 спортских спортских објеката     

  објеката при 
при школама и 
вртићима     

 
школама и 
вртићима      
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 5. 5.   2016–2018  

 Припрема План финансирања     

 Програма реновирања     

 финансирања затворених     

 за реновирање и отворених     

 затворених спортских објеката     

 и отворених 
при школама и 
вртићима     

 спортских      

 објеката при      

 
школама и  
вртићима      

       

 

Задаци Активности Индикатори 

Носиоци 

Ресурси 

Времен-  

активности ски рок 

 

     

       

1.1 6. 6.  Покрајински 

2016–

2018.  

Изградња и Припрема План финансирања  секретаријат за   

реновирање Програма изградње отворених  спорт и омладину   

затворених финансирања спортских објеката  

Јединице локалне 

  

и отворених за изградњу 
при школама и 
вртићима    

спортских отворених   самоуправе   

објеката при спортских      
школама  и 
вртићима према објеката при   Фонд за капитална   

претходно 
школама и 
вртићима   улагања АП   

утврђеним 

   

Војводине 

  

7. 7. 

 2016–

2018. 

 

приоритетима Јединица локалне 

  

Припрема План финансирања 

 

 

 

 

самоуправе Министарство 

 

 

Програма изградње 

  

  

омладине и спорта 

  

 

финансирања затворених 

   

     

 за изградњу спортских објеката  
Министарство 

  

 

затворених 
при школама и 
вртићима 

   

  

просвете, науке 

  

 

спортских 

    

   

и технолошког 

  

 

објеката при 

    

   

развоја 

  

 школама и 
вртићима 
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Задаци Активности Индикатори 

Носиоци 

Ресурси 

Времен- 

активности ски рок     

      

1.2 1. 1.  Покрајински 2016. 
Опремање 
школа и вртића Анализа стања Евиденција  секретаријат за  

функционалним опремљености опремљености  
спорт и омладину 
  

справама и школа и вртића Школа и вртића  Јединица локалне  

реквизитима функционалним функционалним Јединице локалне 
Самоуправе 
  

према претходно справама и справама и самоупправе Фонд за капитална  

утврђеним реквизитима реквизитима  улагања АП  

приоритетима 

   

Војводине 

 

2. 2. 

 2016–

2018.    

 Попис приоритета Листа приоритета  
Министарство 

 
 у опремању школа 

и вртића 
за опремање школа 
и вртића 

  

  

омладине и спорта 

 

 

функционалним функционалним 

  

    

 справама и справама и  
Министарство 

 

 

реквизитима реквизитима 

  

  

просвете, науке 

 

     

     

 3. 3.  и технолошког 
2016–
2018. 

 Припрема План финансирања  развоја  

 Програма 
за опремање школа 
и вртића    

 финансирања за функционалним    

 
опремање школа и 
вртића справама и    

 функционалним реквизитима    

 справама и     

 реквизитима     

      

 
 

 

Циљ 2: Овај пут би смо прескочили овај корак,с обзиром да је неопходно 

реализовати све остале циљеве,а све са намером да се шкослки спорт подигне на 

виши ниво. 

            Укључујемо и чињеницу да имамо много мање времена за анализу и 

реализацију свих осталих постављених циљева. 
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ЦИЉ 3. Побољшање квалитета и квантитета понуде школског спорта 

 

Задаци Активности Индикатори 
Носиоци 

Ресурси 
Времен-  

активности ски рок 

 

     

3.5 1. 1.  Јединице локалне 2016–2018  

Успостављање Спровођење Број школа  самоуправе   

чвршће везе акције „Отворена обухваћен акцијом  Основне школе  

Општине Темерин 

  

и сарадње са врата школе „Отворена врата    

спортским за спортске школе за спортске     

клубовима организације” организације”     

и савезима 
(клубове, 
друштва,   Спортске   

и другим савезе)  
Основне школе  
општине Темерин организације   

партнерима       

у локалној       

заједници   Спортске    

   

организације 

   

 

2. 2. 

   

     

 Спровођење Број школа     

 акције „Посета обухваћен акцијом     

 ученика/ца „Посета ученика/     

 спортским ца спортским     

 организацијама” организацијама”     

       

 3. 3.     

 Припрема Број организованих     

 заједничких заједничких     

 програма школа програма током     

 и невладиних летњег и зимског     

 организација распуста     

 током летњег и      

 зимског распуста      
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Задаци Активности Индикатори 
Носиоци 

Ресурси 
Времен- 

активности ски рок     

3.6 1. 1. Друштво педагога 

Јединица локалне 

самоуправе 

2016–

2018. 

Подстицање Организовање 
Број одржаних 
обука физичког васпитања   

континуираног обука и стручних и семинара Војводине   

стручног семинара за  

Друштво учитеља Покрајински 

 

усавршавања наставнике   

наставника физичког 

 

Војводине секретаријат 

 

  

физичког васпитања,  Покрајински завод за образовање,  особља у школи 
учитеље и 

 Јединице локалне  
васпитања,  Акредитоване управу и  

учитеља и стручног особље  високошколске националне  

другог наставног   установе заједнице  

и стручног      

из области   

Завод за спорт и 

медицину   

физичког 

  

спорта 

  

    

васпитања и      

спорта   Спортски савез   

   

Војводине 

  

     

      

3.7 1. 1. 

Основне школе 

општине Темерин 

Ош општине 

Темерин 

2016.-

2018. 

Подстицање и Израда предлога Број реализованих    

укључивање активности који активности    

родитеља имају за циљ веће  

 

  

у процес и квалитетније    

доношења укључивање     

одлука у вези 
родитеља у 
систем     

са школским школског спорта     

спортом, као      

и планирање      

и реализацију      

спортских      

активности      
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ЦИЉ 4. Подршка развоју школског спорта на нивоу јединице локалне 

              самоуправе 

Задаци Активности Индикатори 
Носиоци 

Ресурси 
Времен- 

активности ски рок     

4.1 1. 1.   2016. 

Адекватно Анализа стања Евиденција школа    

позиционирање школског спорта које реалиазују    

школског спорта и услова за његово програм школског 
Јединица локалне Јединице локалне 

 

у програмима спровођење на спорта, ресурси  

развоја спорта и нивоу локалне са којима га самоуправе самоуправе  

у буџету на нивоу самоуправе реализују (људски 
 

  

јединица локалне  и материјални) и   

самоуправе  евиденција програма    

(функционисање  школског спорта који 
 

  

и уређење  се реализују на нивоу   

школског спорта  јединица локалне    

као приоритета)  самоуправе    

   

 

  

 

2. 2.1 

 

2016.    

 Дефинисање Мере и активности 
Спортске 

  

 

модела за развоја школског 

  

 

организације 

  

 

функционисање спорта као саставни 

  

    

 школског и приоритетни део    

 спорта у оквиру локалних програма    

 програма развоја за развој спорта    

 спорта на нивоу 
2.2 

   

 јединица локалне    

 самоуправе Обезбеђена    

  средстава за    

  реализацију    

  програмских    

  активности    

  школског спорта (из    

  планираног буџета за    

  развој и унапређење    

  спорта на локалном    

  нивоу)    

      

 3. 3.   2016. 
 Израда Препорука Програм    

 за финансирање финансирања    

 школског школског спорта    

 спорта на нивоу посебно је дефинисан    

 јединица локалне у буџету јединица    

 самоуправе локалне самоуправе    

  намењеном за спорт    
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Задаци Активности Индикатори 

Носиоци 
Ресурси 

Времен- 
 

активности ски рок      

 4.2 1. 1.1   2016. 

 Одређивање Формирање Формирана радна  
Јединица локалне 
самоуправе  

 најважнијих радне групе група    

 задатака и за унапређење  

Јединица локалне 

  

 активности у функционисања 1.2 

  

  

 развоју школског школског Дефинисана листа самоуправе   

 

спорта у спорта на нивоу приоритета и 

   

    

 јединици локалне јединица локалне израђене препоруке    

 самоуправе самоуправе у циљу унапређења    

   функционисања    

   школског спорта    

   на нивоу јединица    

   

локалне самоуправе 

   

      

       

 4.3 1. 1.1   

2016–

2018. 
 Развијање Успостављање Утврђени носиоци    
 неопходних система програмских    

 механизама за функционисања активности школског 
Јединица локалне 

  

 реализацију школског спорта на нивоу   

 планова и спорта на нивоу јединица школског самоуправе   

 програма јединица локалне спорта 
 

  

 школског спорта самоуправе    

 и именовање  1.2    

 носилаца тих  Дефинисане Основне школе 

општине Темерин 

  

 активности  процедуре за   

 (спортски савез  функционисање    

 општине/града,  школског спорта и 
 

  

 савез за школски  реализацију буџета   

 спорт општине/  намењеног школском    

 града и др).  спорту    

       

    Спортске   

    организације   
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ЦИЉ 5. Неговање културе спортског понашања, фер-плеја, сарадње,  

              толеранције и поштовања различитости на спортским теренима и 

              поред њих 

Задаци Активности Индикатори 
Носиоци 

Ресурси 
Времен- 

активности ски рок     

5.1 1. 1.  Основне школе 2016. 

Развијање Предлози Евиденција школа  
Општине 
Темерин  

школских школских са примењеним    

политика које политика о школским    

се експлицитно спортском политикама о 
Основне школе  
општине Темерин   

баве спортским понашању и фер- спортском понашању    

понашањем и плеју и фер-плеју    

фер-плејом   Министарство   

   просвете, науке   

   и технолошког   

   развоја – надлежне   

   школске управе   

      

5.2 1. 1. Покрајински Покрајински 2014–2017 

Подстицање Кампања „Буди Реализоване акције и секретаријат за секретаријат  

спортског фер” Покрајинског активности у оквиру спорт и омладину за спорт и  

понашања свих секретаријата за кампање „Буди фер”  омладину  

актера спортског спорт и омладину  Министарство   

догађаја 

  

унутрашњих Јединице 

 

2. 2. 

 

 

послова локалне 

 

 

Кампања „Навијај Реализоване акције и 

 

  

самоуправе 

 

 

спортски” активности у оквиру 
Спортске 

 

   

 

(сарадња кампање „Навијај 

  

 

организације 

  

 

основни хшкола спортски” 

  

    

 и спортских     

 организација     

 на промоцији     

 културе навијања)     
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Задаци Активности Индикатори 
Носиоци 

Ресурси 
Времен- 

активности ски рок     

5.3 1. 1. 

Основне школе 

општине Темерин  2016–2018. 

Подстицање Укључивање Број ученика/ца са    

пуноправног ученика/ца сметњама у развоју/    

учествовања са сметњама инвалидитетом Министарство   

ученика са у развоју/ укључен у школске просвете, науке 
Јединице 

 

сметњама инвалидитетом у спортске секције и технолошког  

у развоју/ школске спортске  развоја –надлежне локалне  

инвалидитетом у секције  школске управе самоуправе  

школском спорту,   (тим за подршку   

у различитим   инклузивном   

улогама   образовању)   

      

 2. 1.    

 Укључивање Број ученика/ца са    

 ученика/ца сметњама у развоју/    

 са сметњама инвалидитетом 
Основне 

  

 у развоју/ укључен у школска 

Јединице 

 

 инвалидитетом у спортска такмичења 
Школе општине 
Темерин  

 школска спортска   локалне  

 такмичења  Министарство самоуправе  

   просвете, науке   

   и технолошког   

   развоја –надлежне   

   школске управе   

   (тим за подршку   

   инклузивном   

   образовању)   
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ЦИЉ 6. Побољшање медијског праћења и промоције школског спорта 

Задаци Активности Индикатори 
Носиоци 

Ресурси 
Времен- 

активности ски рок     

6.1 1. 1.  

Јединица 

локалне 

самоуправе 2016–2018. 

Покретање Креирање и Ниво    

посебног одржавање интерактивности    

интерактивног интернет странице на интернет Школе општине 

Темерин 
  

сајта   страници  
 

 

     

  
(путем „бројчаника” 
– 

 
  

  тј. месечна, недељна   

  и дневна посећеност    

  сајта; односно    

  рубрике „питања и    

  одговори”)    

      

6.2 1. 1. Тим за креирање  2016–2018. 

Већа пажња Редовно Број саопштења за и одржавање веб   

електронских и извештавање медије сајта    

писаних медија медија о свим     

посвећена активностима    

 

 

унапређењу     

и промоцији      

школског спорта, 

   

 

 

2. 1.1.  

 

вежбања и 

  

Истраживање Анкетирање 

Тим за креирање 
и одржавање веб 
сајта 

  

здравог живота Штампани и 

 

медијске слике   средстава јавног  

 

деце и младих електронски 

 

школског спорта информисања о 

  

  

медији на 

 

  

праћењу активности 

  

   територији 
општине 
Темерин 

 

  

у области школског 

  

   

 

 

  

  спорта (место 

  

     

  школског спорта у    

  медијима)    

  1.2. Упоредна    

  анализа анкете    

  спроведене међу    

  медијима и „Press    

  Clipp”-инга истих    

  медија о праћењу    

  и извештавањима    

  
на тему школског 
спорта    
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Евалуација ефеката Стратегије развоја школског спорта у општини Темерин  за 

период 2016–2018 

 

Задаци Активности Индикатори 
Носиоци 

Ресурси 
Времен- 

активности ски рок     

I Израда Плана Усвојен План   
2016–
2018 

Дефинисање 
Плана   евалуације евалуације ефеката Тим за евалуацију 

Јединица 
локалне 
самоуправе  

евалуције 
ефеката ефеката Стратегије развоја    
Стратегије 
развоја 

Стратегије 
развоја 

школског спорта у 
општини Темерин 

 
  

школског спорта школског спорта  за период 

 

 
у општини 
Темерин за 

у општини 
Темерин 2016–2018   

период 2016–
2018 

период 2016–
2018     

      

      
   Покрајински   
   секретаријат за 

Покрајински 

 

   
образовање, 
управу  

   и националне секретаријат  
   заједнице за образовање,  
    управу и  

    националне  
    заједнице  
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Задаци Активности Индикатори 
Носиоци 

Ресурси 
Времен- 

активности ски рок     

II Испитивање 
Показатељи 
физичког Тим за евалуацију 

Јединица 
локалне 

самоуправе 
2016–
2018 

Спровођење физичког и 
и менталног 
здравља    

евалуације 
ефеката менталног 

ученика 
дефинисани    

Стратегије 
развоја здравља ученика Планом евалуације    

школског спорта 
основних школа 
у ефеката Стратегије Покрајински   

У општини 
Темерин за 

Општини 
Темерин  секретаријат   

период 2016–
2018 

  

за здравство и 

  

Испитивање Показатељи 

  

 социјалну 
политику 

  

 

образовног образовног 

  

    
 постигнућа постигнућа ученика 

Покрајински 
  

 ученика 
основних 

дефинисани 

Планом 

  

 

секретаријат за 

  

 школа у 
општини 
Темерин евалуације ефеката 

  

 образовање, 
управу 

  
 

  Стратегије 

  

 

и националне 

  
     

     

 Испитивање 
Показатељи 
бављења заједнице   

 бављења ученика физичком    

 физичком активношћу и    

 активношћу и 
спортом 
дефинисани    

 спортом ученика Планом евалуације    

 
основних школа 
у ефеката Стратегије    

 
Општини 
Темерин     

      

 Испитивање 
Показатељи 
животног    

 животног стила стила ученика    

 
ученика 
основних 

дефинисани 
Планом    

 

школа у 
општини 
Темерин евалуације ефеката    

  Стратегије    
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III Анкетирање Препознавање Тим за евалуацију   

Истраживање о грађана – циљева/задатака    

статусу школског случајни 
Стратегије за више 
од    

спорта у друштву репрезентативни 70% испитаника    

– подизање нивоа узорак     

свести о значају      

  школског спорта      
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ОБЛАСТ: РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ И СПОРТ ЗА СВЕ  

                  ЗА ПЕРИОД ОД 2016 – 2018. ГОДИНЕ 
 

ЦИЉ 1: Унапређење постојећих игралишта, трим стаза новим садржајима и справама као и 

изградња нових дечијих игралишта и вежбалишта на отвореном 

Задаци Активности Индикатори 

Носиоци 

Ресурси 

Времен-  

активности ски рок 

 

     

       

1.1 

Изградња 
адаптација и 
санација 

игралишта, 
трим стаза и 
вежбалишта на 
отвореном 

 

 

 

1. 

Анализа стања 

постојећих 
игралишта,трим 
стаза и 
вежбалишта на 
отвореном 

1. 

Евиденција 

стања игралишта 
за децу,трим стаза 
и вежбалишта на 
отвореном 

Јединице локалне 

самоуправе 

 

Спортски савез 

Удружење “Спорт 
за све” општине 
Темерин 

Министарство 

омладине и 

спорта 

Министарство 

просвете, науке 

и технолошког 

развоја 

 

Покрајински 

секретаријат за 

спорт и омладину 

 

Фонд за 
капитална 

улагања 
АПВојводине 

 

Јединице локалне 

Самоуправе 

  

  

  

  

  

  

  

  

2. 

Попис 
приоритета за 
адаптацију и 
санацију 

 

2. 

Листа приоритета 

за адаптацију и 
санацију 
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3. 

Попис 
приоритета 

у изградњи 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

4. 

Припрема 

Програма 

финансирања 

за изградњу,  

санацију и  

адаптацију 

одређивањем 

процената 

 издвајања из  

буџета,  

предлог 0,5% 
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ЦИЉ 2. Покретање веб сајта у сврху боље информисаности грађана о спортским као и о 

рекреативним активностима 

Задаци Активности Индикатори 

Носиоци 

Ресурси 

Времен- 

активности ски рок     

2.1 

 

Израда и 
пуштање у рад 
веб сајта 

 

1. 

Израда интернет 
странице у циљу 

боље 
информисаности 

грађана о 

спортским 
садржајима 

1. 

Ниво 

интерактивности 

на интернет 

страници  

 

(путем 
„бројчаника” – 

тј. месечна, 
недељна 

и дневна 
посећеност 

сајта; односно 

рубрике „питања и 

одговори,предлози
...”) 

Јединице локалне 

самоуправе 

 

 Спортски савез 

 

 

Министарство 

омладине и 

спорта 

 

Покрајински 

секретаријат за 

спорт и 
омладину 

 

Јединице 
локалне 

Самоуправе 

 

2016. 
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ЦИЉ 3. Подизање свести грађана о важности бављењем физичким активностима кроз 

организовање едукација на тему спорта 

Задаци Активности Индикатори 

Носиоци 

Ресурси 

Времен- 

активности ски рок     

3.1 

Едукација 
грађана о 
важности 
бављења 
физичким 
активностима 

1. 

Организовање 
“Спортских 
часова” у 
основним 
школама 

1. 

Повратна 
информација 
(путем анкета) од 
стране ученика о 
значају бављењем 
физичким 
активностима 

Спортски савез 

 

Ресор спорта и 
омладине 
општине 
Темерин 

 

Удружење 
грађана “Спорт за 
све” 

Јединице 

локалне 

самоуправе 

2016-

2018 
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ЦИЉ 4. Изградња пешачко-бициклистичке стазе од Темерина до природног резервата 

“Јегричка” у Темерину 

Задаци Активности Индикатори 

Носиоци 

Ресурси 

Времен- 

активности ски рок     

4.1 

Изградња 
пешачко 
бициклистичке 
стазе 

1. 

Издрада 
техничке 
документације 

1. 

 

Локална 
самоуправа 

 

Дирекција за 
иградњу и 
урбанизам 

општине Темерин 

Министарство 

омладине и 

спорта 

 

Покрајински 

секретаријат за 

спорт и 
омладину 

 

Фонд за 
капитална 

улагања 
АПВојводине 

 

Јединице 
локалне 

Самоуправе 

2016–
2018. 
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Евалуација ефеката Програма развоја  спорта за све општини Темерин  за период 2016–2018 

Задаци Активности Индикатори Носиоци 

Ресурси 

Времен- 

   

активности ски рок     

I 

Дефинисање 
Плана 

евалуције 
ефеката 

Стратегије 
развоја 

Спорта за све 

у општини 
Темерин за 

период 2016–
2018 

Израда Плана 

евалуације 

ефеката 

Стратегије 
развоја 

школског спорта 

у општини 
Темерин 

период 2016–
2021 

Усвојен План 

евалуације 
ефеката 

Стратегије 
развоја 

спорта за све у 
општини 
Темерин 

 за период 

2016–2021 

Тим за 
евалуацију 

 

Покрајински 

секретаријат за 

спорт 

Јединица 
локалне 
самоуправе 

 

Покрајински 

секретаријат 

за спорт и 
омладину 

2016–2018 

II 

Спровођење 

евалуације 
ефеката 

Стратегије 
развоја 

Спорта за све 

У општини 
Темерин за 

период 2016–
2018 

Испитивање 
физичког и 
менталног 
здравља 
грађана 
Општине 
Темерин 

Показатељ 
физичког и 
менталног 
здравља 
грађана 
дефинисаним 
планом 
евалуације 
ефеката 
Стратегије 

Тим за 

евалуацију 

 

Покрајински 

секретаријат 

за здравство и 

социјалну 
политику 

 

 

Јединица 
локалне 
самоуправе 

2016–2018 
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Испитивање 

бављења 

физичком 

активношћу и 

спортом 
грађана у 

Општини 
Темерин 

Показатељи 
бављења 

грађаа физичком 

активношћу и 

спортом 
дефинисани 

Планом 
евалуације 

ефеката 
Стратегије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испитивање 

животног стила 

грађана у 
општини 
Темерин 

  

 

 

 

 

 

III 

Истраживање о 

Статусуспорта 
за све у друштву 

– подизање 
нивоа 

свести о значају 

спорта 

Анкетирање 

 

Тим за 
евалуацију  

грађана –   

случајни   

репрезентатив
ни   

узорак    
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ОБЛАСТ: СПОРТСКА  ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПЕРИОД ОД 2016. ДО 2018.  

                    ГОДИНЕ 

 

АКЦИОНИ ПЛАН РАЗВОЈА СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН ЗА ПЕРИОД 2016 - 2018. 
 
            ОПШТИ ЦИЉ: 
 
           Побољшање услова за квалитетно мспровођење спортских 
активности, које подразумева обезбеђивање услова за квалитетно 
одржавање, изградњу и коришћење спортске инфраструктуре у спортским 
објектима и просторима у општини Темерин. 
 
            ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ: 
 

1. Креирање јединствене базе података о постојећој спорској 
инфраструктури  
 

2. Утврђивање реалног стања спортских објеката и опреме у односу на 
стандарде ЕУ 
 

3. Развој конкретних планова и критеријума за одржавање, изградњу, 
управљање и коришћење спортских објеката и простора 
 

4. Подизање општих капацитета спортске инфраструктуре у општини, као 
што је реконструкција и обнављање, али и изградња нових, 
технолошки модерних спортских објеката и простор 

           Циљ овог акционог плана је да дефинише и утврди активности и послове 
чијом би се реализацијом,подигао ниво спортске инфраструтуре у општини 
Темерин. 
 
            Ниво развијености спортске инфраструктутуре директно утиче и одређује 
општи правац Програма развоја спорта.Сама дефиниција „Програм развоја 
спорта“ одређује основнунамеру да се спорт развија.Како би то било 
могуће,спортска инфраструктура представља један од основних услова за 
реализацију таквог једног Програма. 
 
            Спортска инфраструктура је нераздвојиви део Програма и она у свом 
развоју мора да буде један корак испред амбиција које ми у нашој локалној 
самоуправи желимо да одредимо у Програму развоја спорта.  
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             Из овог разлога наше амбиције морају да буду реалне и да буду засноване 
на нивоу спортске инфраструктуре коју сада имамо и на реалној процени колико 
ми тај ниво до краја 2018 године можемо да подигнемо. 

              Ово подразумева да наша залагања треба да иду у правцу обезбеђења 
средстава за редовно одржавање спортске инфраструктуре,њену реконструкцију и 
изградњу нових спортских објеката. 

              Реално период од три године који орочава овај Програм,није довољан да 
би се нешто значајно и капитално урадило по питању развоја спортске 
инфраструктуре у нашој општини.Из овог разлога, имајући и виду спортски и 
општи значај за даљи развој спорта у нашој локалној самоуправи,овај Акциони 
план одређује приоритете у одређивању спортских објеката на којима треба 
урадити одређене послове,а све у циљу њиховог бољег стања и функционалности 
и то: 

- Завршетак изградње спортске хале у Бачком Јарку. 

                 С обзиром на спортски значај и број потенцијалних корисника.наша 
залагања треба усмерити на завршетак изградње спортске хале у Бачком 
Јарку.Познато је да њена градња дуго траје и да даље одлагање њеног завршетка 
нема ни изговора ни оправдања. 
 
                 Тренутно спортска хала има употребну дозволу за терен и две 
свлачионице и то искључиво због потребе извођења наставе физичког васпитања 
у О.Ш.“Славко Родић“.Поред овога,спортску халу, у вечерњим сатима, за 
реализацијутренинга користе К.К.“Младост“,Р.К.“Младост ТСК“ и О.К.“Грбић“.  
                  Остали планирани садржаји ове спортске хале нису завршени и нису у 
употреби. 

                 Завршетак изградње спортске хале у Бачком Јарку и добијање 
употребне дозволе за целокупан спортски објекат имао би вишеструки значај и то: 

                  - Привео би се намени објекат чија градња траје неоправдано дуго, 

                  - Спортисти Бачког Јарка би добили на употребу овај објекат са свим 
својим садржајима како за тренирање тако и за организацију првенствених 
утакмица, 

                   - Завршетком изградње спортске хале у Бачком Јарку би се 
растеретила употреба спортске хале у Темерину, 

                    - Клубови и остали корисници би имали знатно више термина што би 
се сигурно одразило на постигнуте резултате, 
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                    С обзиром на напред наведено, завршетак изградње спортске хале у 
Бачкој Јарку, има приоритет. 

                    Рок за реализацију свих потребних радова неби смео да пређе јесен 
2016 године. 

                     Носилац овог посла трерба да буде наша локална самоуправа и 
надлежни покрајински и републички органи. 
 

- Реконструкција крова и замена кровних панела на анексу„А“ и 
„Б“спортске хале у Темерину. 

                Због великог броја корисника и значаја њене функционалности за 
образовање и спорт,важно место заузимају и послови везани за реконструкц ију и 
замену кровних панела на анексу „А“ и „Б“ спортске хале у Темерину.Постојећи 
кровни панели су у изузетно лошем стању које захтева брзо реаговање како неби 
дошло у питање могућност коришћења ових делова спортске хале у Темерину. 

                 Рок за реализацију овог посла неби требао да пређе јесен 2016. 

                 Носиоци овог посла треба да буду,наша локална самоуправа, надлежни 
покрајински и републички органи и Ј.К.П.“Темерин“. 
 

- Постављање балона на отворени терен С.Ш.“Лукијан Мушицки“ 

                 Реализација овог посла би значајно растеретила коришћење спортске 
хале у Темерину, 
 
                 Створили би се бољи услови у погледу термина за друге кориснике, који 
у спортској хали у Темерин до сада нису имали довољан број термина. 
 
                 Носилац овог посла треба да буде локална самоуправа. 

                 Рок за завршетак овог посла би требао да буде крај 2017.године. 
 

- Изградња новог вишенаменског спортског објекта (сале за 
борилачке спортове са теретаном и куглане) 

                 С обзиром на традицију и успешност борилачких спортова у општини 
Темерин,великим бројем чланова,традицију и успешност куглашког спорта и 
чињенице да Куглашки Клуб „ТСК“ нема адекватне услове за организацију 
такмичења,указује на потребу изградње једног оваквог вишенаменског спортског 
објекта. 
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                 Први корак за реализацију овог посла треба да буде изналажење 
одговарајуће локације и израда пројектне документације. 

                  Носилац овог посла треба да буду локална самоуправа и борилачки 
клубови и куглашки клуб који ће конкурисати на конкурсима за доделу средстава у 
ове намене.  

                  Рок за овај део посла треба да буде крај 2016,а за конкретне послове 
изградње и опремања крај 2018. 

- Изградња свлачионица и клубских просторија за потребе боћарског 
клуба „Сириг“  

                 Први корак је израда пројектне документације. 

                 Рок за овај посао треба да буде средина 2016.године. 

                 Конкретни радови би требали да се реализују до краја 2018. 

                  Носилац овог посла треба да буду локална самоуправа и Боћарски 
клуб“Сириг“који ће конкурисати на конкурсима за доделу средстава у ове намене. 
 

- Одржавање спортске инфраструктуре 

                Када говоримо о одржавању спортске инфраструктуре у функционалном 
стању,постоји значајна разлика између отворених и затворених спортских 
објеката. 
                Затворени спортски објекти и објекти који су у функцији основних и 
средње школе много се успешније одржавају него што је то случај са отвореним 
спортским објектима који нису у функцији основних и средње школе.У првом 
случају Основне школе и средња школа брину о одржавању тих објеката у 
функционалном стању.Средства за ове намене се обезбеђују у локалној 
самоуправи.У другом случају када спортски објекти нису у функцији основних и 
средње школе одржавање истих пада на терет корисника тих терена (фудбалски 
клубови у општини Темерин). 
 
                То су спортски објекти који имајусамо једног корисника и реално исти 
немају финансијске могућности за њихово квалитетно одржавање.Све ово се 
односи и на спортске објекте које користе рекреативци а који нису у приватном 
власништву. 

                Ресор за спорт наше локалне самоуправе би требао да формира једну 
стручну комисију која би снимила и надгледала стање ових спортских објеката те 
на основу стварног стања предлагала програмско решавање појединих проблема. 
 


