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ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН ЗА ПЕРИОД 2016 - 2018 
 

1. УВОД 
 

 

         Спорт има кључну улогу у сваком друштву, доприноси социјалној кохезији, 

превазилажењу предрасуда, повећању позитивног утицаја на јавно мнење и 

ширење етичких и општих принципа који се кроз њега преносе. 

 

         Сразмерно значају спорта, његов развој мора бити подржан и охрабриван на 

свим нивоима друштва, укључујући и локалне заједнице. 

      Спорт доприноси личном и друштвеном развоју кроз креативне активности и 

рекереацију, који служе задовољењу човекове потребе за физичким вежбањем 

ради личног физичког и менталног благостања. 

 

      Спорт је важан не само за појединце него и за друштвени и културни развој 

сваке заједнице, како на националном тако и на регионалном и локалном нивоу. 

Он је тесно повезан са другим сферама политичког одлучивања и планирања у 

заједници као што су: образовање, здравство, социјална заштита, градско и 

национално планирање, конверзација, уметност и одмор. 

      Спорт, као јавна служба, има виталан значај за сваку заједницу и због тога су 

јавне власти свих нивоа дужне да обезбеде развој спорта на својој територији и 

поспеше учешће становништва у спортским активностима. 

Спорт посебно велику улогу и значај има у односу на атрактивности и квалитет 

живота у општини. 

      Грађани могу учествовати у спорту као непосредни учесници у спортским 

активностима, што и јесте најважнији циљ Програма развоја спорта у општини 

Темерин у периоду 2016-2018. године, или као пасивни посматрачи, тј.гледаоци и 

љубитељи спорта. 

      Националну Стратегију Влада Републике Србије усвојила је на седници 

25.децембра 2014.године, а донета је на основу члана 142.став 1 Закона о спорту 

(''Службени гласник РС'' бр. 24/11 и 99/11 – др.закон) и члана 45. Став 1 Закона о 

Влади (''Службени гласник РС'' бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14). 
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      Обавеза свих чиниоца система спорта јесте да након усвајања Националне 

Стратегије припреме и усвоје своје Стратегије, а све у смислу јединственог и 

конзистентног система спорта на целој територији Републике Србије. 

 

        У складу са наведеним Општине Темерин овим Програмом испуњава обавезу 

дефинисану и Законом о спортуз али и уз чињеницу да овај важан документ 

доносимо из потребе да спорт општине Темерин јасно дефинишемо и 

позиционирамо на мапи Општине Темерин и шире. 

 
2. ОСНОВНИ ПОЈМОВИ 

            Спорт се, у најширем контексту, може дефинисати као слободна људска 
активност усмерена на развој психофизичких способности. Некада се ниво 
достигнутих способности исказује кроз такмичење са другима и настојање да се 
оствари максимални разултат, док се некада ради о такмичењу са самим собом 
или о физичкој активности усмереној на унапређење здравља или на психичку 
релаксацију. Спорт је типична мултидисциплинарна област, будући да 
објашњавање свих његових сегмената захтева комплексан приступ и коришћење 
знања из различитих научних области: медицине, биологије, психологије, 
социологије, информатике, менаџмента... Без обзира на аспект који доминира 
приликом објашњавања неког спортског феномена, као централни проблем 
спорта могуће је издвојити људско кретање. Да би кретање било што ефикасније, 
неопходно је користити знања физиологије, биомеханике, моторне контроле, 
спортске психологије и сл. За реализацију спортских активности неопходни су 
објекти посебне намене, као и специфична организација праћена правним, 
финансијским, информатичким и другим ресурсима. Према томе, спорт тражи 
веома комплексан (мултидисциплинаран) приступ, па је предмет његовог 
изучавања можда најбоље дефинисати као људско кретање, те њиме и због њега 
створена материјална и духовна добра.  

За потребе ове стратегије, као терминолошки основ, коришћене су 
формулације дате у Закону о спорту ( „Службени гласник РС“ бр. 24/11 и 99/11- др. 
закони). Поједини изрази имају следеће значење (чл. 3. Закона): 

• 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; 

• 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 и планирање и вођење спортских активности; спортско 
суђење; организовање спортских припрема и спортских приредби; 



8 

 

обезбеђење и управљање спортском опремом и објектима; стручно 
образовање, оспособљавање, усавршавање и информисање у области 
спорта; научноистраживачки и истраживачко-развојни рад у спорту; 
пропаганда и маркетинг у спорту; саветодавне и стручне услуге у спорту; 
спортско посредовање; 

• рекреативни спорт (спорт за све) јесте област спорта која обухвата 
бављење спортским активностима ради одмора и рекреације, 
унапређивања здравља или унапређивања сопствених резултата, у свим 
сегментима популације; 

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

• спортска организација јесте организација која се оснива ради обављања 
спортских активности и спортских делатности, у складу са овим законом; 

• спортиста јесте лице које се бави спортским активностима;  
• спортиста аматер јесте спортиста коме зарада није циљ бављења 

спортским активностима и тим активностима се не бави у виду занимања; 
• професионални спортиста јесте спортиста који се бави спортском 

активношћу као јединим или основним занимањем;  
• спортиста такмичар јесте спортиста аматер и професионални спортиста 

који учествује на спортском такмичењу, као члан спортске организације или 
самостално, у складу са спортским правилима; 

• врхунски спортиста јесте спортиста који је на основу остварених 
врхунских спортских резултата на спортским такмичењима рангиран, у 
складу са Националном категоризацијом спортиста, у категорију врхунских 
спортиста; 

• перспективни (талентовани) спортиста јесте малолетни спортиста 
који је на основу остварених спортских резултата рангиран, у складу са 
Националном категоризацијом спортиста, у категорију перспективних 
спортиста; 

• категорисани спортиста јесте спортиста који је на основу остварених 
спортских резултата рангиран у складу са Националном категоризацијом 
спортиста; 

• национални спортски савез јесте спортски савез (грански или 
територијални) чији су циљеви, задаци и деловање у области спорта 
усмерени на територију Републике Србије и који је отворен за учлањење 
лица са територије Републике Србије; 

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

• спортска правила јесу правила утврђена општим актима надлежних 
националних спортских савеза, којима се уређује обављање спортских 
активности и делатности и остваривање утврђених спортских циљева. 
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Остали појмови који су повезани са овом стратегијом: 

• школски спорт – активности физичког вежбања у школама, обухваћених 
кроз наставу физичког васпитања, као и спортских ваннаставних 
активности; физичко васпитање је немогуће одвојити од школског спорта 
будући да се добар део васпитног процеса, између осталог, заснива и на 
примени такмичења, а да се истовремено кроз систем школског спорта 
реализују бројни васпитно-образовни задаци деце и омладине; 

• спортска инфраструктура – подразумева све спортске објекте са 
пратећим садржајима, просторима и инсталацијама; под појмом спортског 
објекта подразумева се уређена и опремљена површина и објекат намењен 
обављању спортских активности, који поред простора намењеног спортским 
активностима, има и пратећи простор (санитарни, гардеробни, спремишни, 
гледалишни и др.) и уграђену опрему (грађевинску и спортску). 

• јавни спортски објекти - спортски објекти који се налазе у државној 
својини, чији је корисник Република Србија, аутономна покрајина или 
јединица локалне самоуправе 

 
 

3. ПРАВНИ ОКВИР 

На нивоу Републике Србије основни правни акт, којим се регулише област 
спорта, јесте Закон о спорту („Службени гласник РС”, бр. 24/11 и 99/11 – др. 
закон) усвојен 2011. године. У контексту његових одредаба локалне заједнице су 
добиле своје запажено место и експлицитне садржаје одговорности за развој и 
функционисање спорта на својој територији. Посебно је значајан члан 137. Закона 
којим се утврђују потребе и интереси грађана за чије се остваривање обезбеђују 
средства у буџету јединица локалне самоуправе. Такође и члан 142. став 4. овог 
Закона прецизно утврђује законске обавезе локалних самоуправа на начин да 
„јединица локалне самоуправе, у року од шест месеци од усвајања 
Стратегије, утврђује програм развоја спорта на својој територији, у 
складу са Стратегијом“. 

У контексту примене Закона о спорту на локалном нивоу, као и утврђивања 
стратегијских праваца који су основа за непосредно поступање свих учесника у 
спорту на локалном нивоу, веома битно је познавање и примена подзаконских 
аката донетих од стране Министарства омладине и спорта Републике Србије, а 
који су обавезујући за све организацијске нивое у спорту: 

1. Уредба о националним спортским признањима и новчаним наградама 
(„Службени гласник РС”, брoj 8/13); 
 

2. Правилник о утврђивању здравствене способности спортиста за обављање 
спортских активности и учествовање на спортским такмичењима 
(„Службени гласник РС”, број 15/12); 
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3. Правилник о условима за обављање спортских делатности („Службени 
гласник РС”, број 63/13); 
 

4. Правилник о стручном оспособљавању за обављање одређених стручних 
послова у спорту („Службени гласник РС”, број 8/13); 
 

5. Правилник о спортским гранама у Републици Србији („Службени гласник 
РС”, бр. 72/11 и 23/12); 
 

6. Правилник о спортским гранама од посебног значаја за Републику Србију 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/11 и 25/13); 
 

7. Правилник о садржају и начину вођења матичних евиденција у области 
спорта („Службени гласник РС”, број 74/11); 
 

8. Правилник о садржају и обрасцу пријаве за евидентирање података о 
спортским организацијама, спортским савезима, спортским друштвима и 
спортским центрима („Службени гласник РС”, број 43/11); 

9. Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварује 
општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, број 49/12); 
 

10. Правилник о обрасцу и начину издавања легитимације спортског 
инспектора („Службени гласник РС”, број 61/11); 
 

11. Правилник о номенклатури спортских занимања и звања („Службени 
гласник РС”, број 7/13); 
 

12. Правилник о надзору над стручним радом у области спорта („Службени 
гласник РС”, број 92/11); 
 

13. Правилник о националној категоризацији спортских стручњака („Службени 
гласник РС”, број 25/13); 
 

14. Правилник о националној категоризацији спортова („Службени гласник РС”, 
број 25/13); 
 

15. Правилник о националној категоризацији врхунских спортиста („Службени 
гласник РС”, број 123/12); 
 

16. Правилник о националним гранским спортским савезима преко којих се 
остварује општи интерес у области спорта у Републици Србији („Службени 
гласник РС”, бр. 72/12, 3/12 и 25/13); 
 

17. Правилник о коришћењу јавних спортских објеката и обављању спортских 
активности у јавним спортским објектима („Службени гласник РС”, бој 
55/13); 
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18. Правилник о евиденцијама које воде високошколске установе и друге 
организације које се баве оспособљавањем у области спорта („Службени 
гласник РС”, број 61/11); 
 

19. Правилник о дозволи за рад спортских стручњака („Службени гласник РС”, 
број 7/13); 
 

20. Правилник о ближим условима за обављање спортских активности и 
спортских делатности („Службени гласник РС”, број 17/13); 
 

21. Правилник о ближим условима и критеријумима за стипендирање врхунских 
спортиста аматера за спортско усавршавање и за доделу новчане помоћи 
врхунским спортистима са посебним заслугама („Службени гласник РС”, 
број 124/12); 
 

22. Одлука о образовању Националног савета за борбу против насиља и 
недоличног понашања гледалаца на спортским приредбама („Службени 
гласник РС”, бр. 65/11 и 100/12); 
 

23. Правилник о националној категоризацији спортских објеката („Службени 
гласник РС”, број 103/13). 

 

 
         Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период 2014-2018. 
године ("Сл. гласник РС", бр. 1/2015) представља други значајан правни 
документ битан за израду и доношење стратегијских планова на локалном 
нивоу. Национална стратегија посебно истиче улогу и значај јединица 
локалне самоуправе са аспекта промоције спорта као виталне јавне службе 
заједнице. Органи јединица локалне самоуправе у остваривању циљева 
националне стратегије треба да поштују следеће принципе и националне 
приоритете: 

• локална заједница треба да даје приоритет промоцији рекреативног 
спорта и што већем обухвату бављења грађана спортом, укључујући и 
неорганизоване и спонтане облике упражњавања спортских 
активности; 
• спортски капацитети треба да буду безбедни и добро испланирани; 
• спортски објекти треба да буду доступни свима, а накнаде за 
коришћење тих објеката треба да буду примерене; 
• сви становници урбаних средина имају право да развијају сопствене 
способности кроз спортске активности које одговарају њиховим 
индивидуалним могућностима; 
• финансирање спорта, као јавне службе, у највећој мери је 
одговорност локалних власти; 
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• треба помоћи и поспешити активности невладиних организација у 
области спорта и образовање територијалног спортског савеза у 
срединама где не постоји; 
• спорт треба да буде укључен у сва планирања на локалном нивоу, 
као што су: образовање, здравство, социјалне службе, уметност; 
• ефикасна спортска политика може да буде одређена и спровођена 
кроз сарадњу јавног и приватног сектора; 
• јединице локалне самоуправе треба да остварују трајну и ефикасну 
сарадњу са удружењима и организацијама у области спорта. 

 
 

4.  ОСНОВНИ ПРАВЦИ ПРОГРАМА  
 

4.1.  ВИЗИЈА 
 Визија овог Програма је унапређење квалитета живота и обогаћивање 

друштвених односа становника Општине Темерин кроз бављење спортом, а као 
елемента од суштинског значаја за развој  личности и здравог начина живота. 
           

                                           4.2.  МИСИЈА 
Мисија је стварање система спорта у Општини Темерин у коме ће свако 

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

 
         4.3.       ОПШТИ ЦИЉ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН  
 
                       ПОТРЕБЕ ГРАЂАНА КОЈЕ ОПШТИНА ТЕМЕРИН ЗАДОВОЉАВА 
                       ПРОГРАМОМ  РАЗВОЈА СПОРТА:  

 
- Подстиче и ствара услове за унапређење спортске рекреације, односно 

бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са 
инвалидитетом 
 

- Подстиче изградњу, одржавање и опремање спортских објеката на 
територији општине Темерин, а посебно јавних спортских терена у 
стамбеним насељима или у њиховој близини и школских спортских објеката и 
набавку спортске опреме и реквизита 
 

- Организацију спортских такмичења од посебног значаја за Општину Темерин 
 

- Учешће спортских организација са територије Општине у домаћим и 
међународним клупским такмичењима 
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- Предшколски и школски спорт (унапређење физичког вежбања, рад школских 
спортских секција и друштава, општинска и међуопштинска спортска 
такмичења и др.) 
 

- Унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног 
спортско-здравственог образовања спортиста, посебно младих укључујући и 
антидопинг образовање 
 

- Стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно 
перспективних спортиста 
 

- Спречавање негативних појава у спорту 
 

- Едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника 
у систему спорта о битним питањима 
 

- Периодичка тестирања 
 

- Истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација 
 

- Унапређивање стручног рада у систему спорта са територије Општине 
Темерин и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских 
стручњака и врхунских спортиста 
 

- Рационално и наменско коришћење сала и спортских објеката у својини 
Општине Темерин 
 

- Награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју 
спорта 
 

- Подржати и подстаћи бављење спортом на свим па и највишем врхунском 
нивоу  уз постизање врхунских спортских резултата на највећим 
међународним спортским такмичењима 
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5.  ПРОЦЕС ИЗРАДЕ ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ СПОРТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
 

5.1.  ИМЕНОВАЊЕ ЛИЦА ОДГОВОРНО ЗА ИЗРАДУ И ПРАЋЕЊЕ 
СТРАТЕГИЈЕ СПОРТА У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН – 13.05.2015.год. 

 

• МАРИЈАН МЕНИЋАНИН – лице одговорно за израду и праћење стратегије 

у Општини Темерин  

• СЛАВКО ТОДОРОВИЋ – заменик лица одгороворног за израду и праћење 

стратегије у општини Темерин  

 

5.2.  ФОРМИРАЊЕ РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПРИПРЕМУ МАТЕРИЈАЛА ЗА 

ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

- 11.08.2015.год. 

Чланови Радне групе: 

1. ЗДРАВКО ИЊАЦ - председник 

2. ДАЛИБОР ШАНДОР – члан Општинског већа за спорт 

3. ИМРЕ ПЕТЕ – Врхунски и такмичарски спорт 

4. ДЕЈАН МИХАЉИЦА – спорт за све 

5. проф. МИРЈАНА РАДИЋ – школски и предшколски спорт 

6. ЗОРАН ТИНТОР – такмичарски спорт - фудбал 

7. НЕДЕЉКО ЂУКИЋ – такмичарски спорт – борилачки спортови и вештине 

8. МИЛАН ГРУЈИЧИЋ – спортска инфраструктура 

9. МАРИЈАН МЕНИЋАНИН – лице одговорно за израду стратегије 

10. СЛАВКО ТОДОРОВИЋ – заменик лица одговорног за израду стратегије 

 

Подршка и сарадња: 

 

1. Милан Радовић – Спорт за све 

2. Др.Перо Крчмар – Дом здравља Темерин 

3. Дејан Чугаљ  - Служба за Катастар непокретности Темерин 

4. Ивана Митровић – члан Општинског већа за образовање  

                                       и дечије установе 

5. Милка Јурић – члан Општинског већа за буџет и финансије 

6. Основне школе: ''Петар Кочић'' Темерин, ''Кокаи Имре'' Темерин,  

                                  ''Славко Родић'' Бачки Јарак, ''Данило Зеленовић'' Сириг 

 

7. Предшколска установа ''Вељко Влаховић'' Темерин 

8. Средња школа ''Лукијан Мушицки'' Темерин 
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5.3.       РАД ПО ОБЛАСТИМА, ПРЕЗЕНТАЦИЈА, ДИЈАЛОГ И 

КОНСУЛТАЦИЈЕ СА РАЗЛИЧИТИМ АКТЕРИМА У ЛОКАЛНОЈ 

ЗАЈЕДНИЦИ 

 

         5.4.     ИЗРАДА И ПРОЦЕС УСВАЈАЊА ДОКУМЕНТА 

 

5.5.     ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА – МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА ДОКУМЕНТА 

ЗА ПЕРИОД ДО 2018.ГОДИНЕ 
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6.   ЛИЧНА КАРТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
 

       Општина Темерин је лоцирана у југоисточном делу Бачке, на лесној тераси и 
припада Јужнобачком округу.  
 
       На северу се граничи са општином Србобран, на истоку општином Жабаљ, на 
југу општином Нови Сад, док се западно од ње налази општина Врбас  
       Општина Темерин заузима површину од 170 km2, што представља само 0,8% 
територије Војводине.  
 
       Њених 28.287 становника чини 1,4% војвођанског становиштва. Према густини 
насељености, општина Темерин са 173,1 st/km2 је скоро дупло насељенија (1,8 
пута) него Покрајина (94,5 st/km2). 

        У општини Темерин налазе се три насеља: Темерин, Бачки Јарак и Сириг. 

        Близина Новог Сада, покрајинског средишта и комуникација различитог 
нивоа, чине један од елемената који чине географски положај општине Темерин 
повољним.  
 
        Међутим, управо Нови Сад као снажан гравитациони центар може негативно 
да утиче на младо становништво, односно на њихову мотивацију ка емиграцији. 

       Општинску територију пресецају четири друмске саобраћајнице: 

▶ Међународни пут Е-75, на делу од Новог Сада ка Суботици, прелази 

преко југозападног дела општине; 

▶ Од 1984, саобраћајница М-22 пролази кроз Сириг и пресеца западни 

део општине спајајући Нови Сад и Србобран; 

▶ Регионални пут Р-120 тангира Бачки Јарак и Темерин и води ка 

источном делу Бачке, односно Бачком Градишту, 

Бечеју, Ади, Сенти и Кањижи; 

▶ Регионални пут Р-104 трасиран је нормално на све поменуте 

саобраћајнице и спаја Оџаке, Змајево, преко Сирига и Темерина са Жабљем и 
Зрењанином. 

                 Железничка пруга се налази у југоисточном делу општине и њоме се 
одвија теретни саобраћај између Новог Сада и Сенте, преко Жабља и Бечеја 
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Општина Темерин је вишенационална заједница да 16 народности и 

28.287 становника. Тренд раста становништва подручја Темерина је врло 

специфичан. Током последњих пар векова, број становника се повећао за 72%.1 

 

Сеобе су у великом делу утицале на структуру становништва 

Темерина. 1800. Срби су са 1.610 становника и 210 породица напустили село и 

основали ново око 20 километара источно од Темерина. Данас се оно 

зове Ђурђево и налази се поред Жабља. То је оставило Темерин без Срба све 

до 1920.  

 

Те године су добровољци основали ново насеље звано Старо Ђурђево, 

које је сада месна заједница општине Темерин. 1991. је имало 3.718 становника, а 

данас више од 4.000 људи живи тамо. 

 

Бачки Јарак, до 1944. насељен већином Немцима, је током 1946-47 

насељен колонистима, већином из Босне и Херцеговине. Досељено је 2.276 

становника, да би као најближе насеље Новом Саду брзо повећао број становника 

који данас достиже 6000 (1991). 

 

 Сириг је такође досељенички јер у њему досељено становништво (до 

1961) чини 63,0%. Сириг је такође колонизован, у овом месту 63% становника су 

колонисти. Током шездесетих и седамдесетих, неколико стотина породица из 

села Врбљани (општина Кључ), Босна и Херцеговина) се доселило у Старо 

Ђурђево. Разлог за то је била економска ситуација. 

              Сам Темерин је једно од места где су староседеоци апсолутна већина. 

1961. 9447 становника је било у овој категорији, само су трећина (3.258) били 

досељеници.  

              

 

             Ове промене су довеле број становника до 30.000 1999. године. 

 

 

 

                                                           
1
   Службени лист општине Темерин број 3,  10.03.2011., страна бр. 5 
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Резултати пописа 2011. године 

 

 

 Табела: Становништво према старости и полу, по насељима,  

Републички завод за статистику 

Економска и привредна активност општине Темерин 

               У најзначајније привредне делатности општине Темерин спадају 
производњаразноврсне робе, промет робе, услуге и превоз роба и путника. 
 
               Далеке 1899. године, изграђена је и стављена у промет железничка пруга 
Нови Сад - Темерин - Бечеј. Изградњом пруге, отпочиње индустријски развој 
Темерина, као и пуштање у погон циглане и првих парних млинова.  
 
               Тако Темерин брзо постаје један од значајних привредних центара у 
југоисточној Бачкој.  
 
               Након Другог светског рата индустрија се убрзано развијала, те је 
осамдесетих година претекла пољопривреду као главну привредну делатност. 
 
               Доходак остварен од производних и прерађивачких предузећа на нивоу 
општине 1983. године реализује се 61.5 % од укупно остварених прихода. 

0–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84
85 и више

85  and over

Темерин С 28287 1421 1473 1470 1651 1796 2040 2077 2035 1831 1887 2158 2351 2034 1225 1226 929 477 206

М 13931 758 770 774 867 907 1016 1071 1038 909 961 1004 1172 996 584 537 340 167 60

Ж 14356 663 703 696 784 889 1024 1006 997 922 926 1154 1179 1038 641 689 589 310 146

Градска С 25348 1293 1304 1298 1500 1592 1810 1894 1824 1653 1706 1905 2081 1823 1131 1090 832 428 184

М 12465 686 683 687 786 811 908 974 916 821 878 876 1039 881 539 486 303 141 50

Ж 12883 607 621 611 714 781 902 920 908 832 828 1029 1042 942 592 604 529 287 134

Остала С 2939 128 169 172 151 204 230 183 211 178 181 253 270 211 94 136 97 49 22

М 1466 72 87 87 81 96 108 97 122 88 83 128 133 115 45 51 37 26 10

Ж 1473 56 82 85 70 108 122 86 89 90 98 125 137 96 49 85 60 23 12

Бачки Јарак                    

г С 5687 261 265 327 319 326 377 399 443 383 378 383 421 494 265 291 213 101 41

М 2754 139 133 164 161 165 182 188 217 199 199 186 205 214 135 142 84 31 10

Ж 2933 122 132 163 158 161 195 211 226 184 179 197 216 280 130 149 129 70 31

Сириг С 2939 128 169 172 151 204 230 183 211 178 181 253 270 211 94 136 97 49 22

М 1466 72 87 87 81 96 108 97 122 88 83 128 133 115 45 51 37 26 10

Ж 1473 56 82 85 70 108 122 86 89 90 98 125 137 96 49 85 60 23 12

Темерин                         

г
С 19661 1032 1039 971 1181 1266 1433 1495 1381 1270 1328 1522 1660 1329 866 799 619 327 143

М 9711 547 550 523 625 646 726 786 699 622 679 690 834 667 404 344 219 110 40

Ж 9950 485 489 448 556 620 707 709 682 648 649 832 826 662 462 455 400 217 103

      Регион

           Област

           Град  – oпштина 

                Насеље

Пол
Укупно 

Total

Старост / Age Старост / Age
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               Индустрија је крајем прошлог века упошљавала око 1.600 радника, у 
металопрерађивачкој делатности око 1.000, текстилној индустрији око 450 радника 
и у индустрији грађевинских материјала око 100 радника. 
 
                 Пољопривреда по приходима које остварује представља важну 
привредну грану. Темеринска општина располаже са 15.748 хектара 
пољопривредних површина што представља 92,8% од укупне површине општине.  
               Највећи део обрадивих површина представљају оранице и баште. 
Воћњаци и виногради заузимају површину од око 100 хектара. 

 
               Током осамдесетих година прошлог века у пољопривреди је радило око 
700 радника.  

 
                  Индустрија се убрзано развијала, па је осамдесетих година претекла 
пољопривреду као главну привредну делатност. Доходак остварен од 
производних и прерађивачких предузећа на нивоу општине 1983. године реализује 
се 61,5% од укупно остварених прихода.  
                  Осамдесетих година општина је по учешћу приватног сектора у дохотку 
заузимала треће место у тадашњој Југославији. У овом периоду интеграција и 
удруживања малих ремонтних радионица и услужних предузећа настали су данас 
значајни привредни субјекти. Транзиција, економска криза и ратно окружење 
деведесетих и у општини Темерин су оставили свој траг. Многа, некад успешна 
предузећа данас више не постоје, док су друга прошла кроз процес власничке 
трансформације и пронашла своје место на тржишту 

 
Према нивоу развијености локалних самоуправа, општина Темерин спада у 

групу чија је развијеност 80-100% републичког просека. У Републици Србији су на 

том нивоу развијености 34 локалне самоуправе, од чега је 15 из АП Војводине, а 4 

из Јужнобачког округа. У периоду од 2012. до 2014. године на територије општине 

Темерин је дошло до раста броја активних привредних друштава по просечној 

годишњој стопи раста од 4,8%, односно са 306 предузећа у 2012. години на 336 

предузећа у 2014. години. У том периоду дошло је и до гашења одређеног броја 

предузећа и то 20 предузећа у 2012. години, 4 предузећа у 2013. години и 8 

предузећа у 2014. години. У истом периоду број предузетника се смањивао по 

просечној годишњој стопи од 1,6%, односно са 925 у 2012. години на 895 

предузетника у 2014. години. У просеку 2013. и 2014. године, на 100 

новооснованих предузетника дошло је до гашења 116 предузетника. За то време 

дошло је и до раста броја удружења са 129 удружења 2012. године на 159 

удружења 2014. године или по просечној годишњој стопи од 11,0%, док брисаних 

удружења није било. 
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                У општини Темерин се налази 4 основне и једна средња школа, дом 
здравља, музеј, спортски клубови. Општина Темерин још увек не припада 
туристички атрактивним подручјима. Ипак, и овде се могу пронаћи одређена 
природна, историјска и културна богатства која могу бити интересантна. 
Специфичност, која је још увек недовољно искоришћена, је термоминерална вода 
која извире са дубине од око 600 метара. Ова вода је богата минералима, а 
преовлађују сумпор и јод. Од почетка прошлог века термоминерална вода се 
користи за потребе лечења низа обољења и за опоравак након повреда. 

                Будући развој туристичке понуде свакако ће ићи у правцу развоја 
бањског туризма.Велики број добро уреñених спортских терена, трим-стаза, 
спортске дворане и базенски комплекс представљају основу спортско-рекреативне 
понуде.  
               Свакако не може а да се не спомене једина аутохтона војвођанска 
речица Јегричка која представља заштићени парк природе са изузетно 
специфичном флором и фауном. 

               У протеклих неколико година на подручју општине забележен је тренд 
реконструкције старих салаша и претварање у праве туристичке оазе. Недостатак 
смештајних капацитета и непостојање регистра смештајних капацитета у 
приватном смештају разлог су тренутног положаја Темерина у туристичкој понуди.  
 
               Неки мањи помаци су приметни и реално је очекивати да Темерин са 
својим чарима и потенцијалом постане препознатљива и пожељна туристичка 
дестинација. 
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7.   ОПШТИ ПОДАЦИ О СПОРТУ У ТЕМЕРИНУ 
 

        7.1. ИСТОРИЈА СПОРТА У ТЕМЕРИНУ 

        Темерин је један од градова у Србији који се може похвалити спортском 
традицијом дугом више од 100 година. Величанственим манифестацијама и 
завршним турниром 2013. Године обележен је век постојања ФК ТСК. Гости за 
јубилеј били су ФК ''Ференцварош'' из Будимпеште и ФК ''Војводина'' из Новог 
Сада. У једном од најстаријих клубова у земљи играло је више од 10000 
малишана, јуниора и сениора. Најистакнутији су свакако Силвестер Шереш, 
Ђурица Трифуновић, Младен Вучинић, Јосиф Илић, Шандор Нађ.  
ФК ТСК је члан Новосадске лиге. 

        ФК '' Борац'' из Старог Ђурђева у Темерину постојао је од 1928. до 1951. 
године, а 25. априла 1955. године формиран је ФК ''Слога''. Млади из Старог 
Ђурђева су прве фудбалске кораке имали на пашњаку грофа Ота Фернбаха на 
Иланџи.  
 
        Сем минималних услова за „лоптање“ и лопте Петре Фернбаха, све остало је 
недостајало: стативе, опрема регистрације. 
        Клуб је изнедрио много играча који су у њему оставили траг: браћу 
Милиновић, Дејановића, Шагија, Рапајића... 
        ФК ''Слога'' се већ 11 сезона такмичи у Српској лиги – група ''Војводина'' и у 
самом је врху. 

        ФК ''Сељак'', касније ОФК ''Сириг'' формиран је 1937. Године, 12 месеци након 
почетка изградње насеља Сириг.Плејада добрих играча из овог места бранила је 
боје прволигашких и друголигашких екипа СФРЈ. ОФК ''Сириг'' је члан Новодаске 
лиге. 

         ФК ''Младост'' из Бачког Јарка су основали колонисти из Босанске Крајине 
1946. Године, неколико месеци после досељавања у ово место. Нема клуба у 
Војводини који је изнедрио толико добрих играча а тако је и данас. Тешко је 
набројати момке из Бачког Јарка који су играли или играју за прволигаше и 
суперлигаше у земљи и иностранству: браћа Родић, Влајић, Тепић, Гајић, Зукић, 
Милан Лукач, Дејан Мелег, Мирко Иванић ... 
           ФК ''Младост'' је највеће успехе имао у периоду од 1993. До 1998. Године 
када се такмичио у Другој и Првој Б лиги СР Југославије. 
           Сада је ФК ''Младост'' члан Војвођанске лиге ''Нови Сад-Срем''. 

            Куглашки клуб ''ТСК'' Темерин основан је 1937.године у Темерину. Највећи 
успех је такмичење у 1.Војвођанској лиги (где клуб и тренутно наступа). Један од 
најпознатијих чланова клуба је Др.Имре Кокаи по коме је назван и Меморијални 
турнир у организацији КК ''ТСК''. Др. Кокаи је био шампион државе и 
репрезентативац тадашње Југославије. После завршетка играчке каријере био је 
секретар, затим и председник КК ''ТСК''. 
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 Један је од најзаслужнијих што клуб и даље постоји. После њега 
репрезентативац Југославије био је и Јанош Мајорош, садашњи играч-тренер 
клуба. Мајорош је овде почео каријеру, а затим је наступао у Суперлиги за екипу 
''Сенте''. 
            Боксерски клуб ''Партизан'' из Темерина формиран је 1949. године и две 
деценије је био један од центара боксерског спорта и прави расадник изузетних 
мајстора племените вештине. Браћа Мајорош, лукач и Драгишић, Петро, Олах, 
Ступар... 
              На стадиону ФК ''ТСК'' 1966. године одржано је јуниорско првенство 
Југославије у боксу. Прваци државе били су Михаљ Тоти (касније 
репрезентативац СФРЈ, наступао за БК ''Банат'' из Зрењанина), Јожеф Селеши 
(као сениор наступао за ''Динамо'' из Панчева), Мирко Зонић и Морваи (каријере 
наставили у иностранству). 
           Боксерски клуб ''Партизан'' је угашен 1985. године, више покушаја да се 
оживи рад и настави традиција нису дали резултате. 

          Плејаду врхунских спортиста са ових простора представљао је више од 
једне деценије стандардни члан бициклистичке селекције Југославије, Ласло 
Павлик, победник многих међународних трка. 

          Рукометни спорт у општини Темерин има традицију дужу од пола века. 
Сјајни резултати од 1990. Године ЖРК ''Темерин'', деценију касније РК ''Младост'' 
из Бачког Јарка. У више наврата играли су у Првој и Супер лиги. 

         Међусобни ривалитет и спортски инат између мушких рукометних клубова из 
Темерина и бачког Јарка одражавали су се на квалитет. Неретко, најбољи играчи 
из Темерина одлазили су у Бачки Јарак, или су Јарачани наступали за Темеринце. 
         Ваља истаћи најистакнутије појединце који су наступали за суперлигаше у 
земљи и иностранству, па и у репрезентацији: Дејановић, Милиновић, Ћулибрк, 
Дукић, Павлов, Поповић, Лисица, Покрајац, Вјештица ...  
          Већ деценију два клуба су фузионисана у РК ''Младост – ТСК'' који ће се у 
сезони 2015-2016 такмичити у Другој лиги. 

          ЖРК ''Темерин'' је деценијама миљеник спорта. У три наврата је био члан 
Супер лиге. Тешко је набројати најистакнутије играчице и репрезентативке: 
Невену Марковић, Злату Паплацко, Тамару Манџић, Зорицу Зелић, капитена Десу 
Ступар, сестре Којић и Самарџић, Цецу Вајагић, Марину Живковић ... 
           ЖРК ''Темерин'' се такмичи у Првој лиги Србије. 

          Стонотениски клуб ''Темерин'' може се похвалити најбољим резултатима и 
традицијом од пола века. Пет пута су стонотенисерке из нашег места биле 
узастопне првакиње Југославије и са запаженим резултатима учествовале у КУП-у 
шампиона Европе. Све честитке поводом тога заслужују Фатима Исановић, Марта 
Пољак, Харча, Цини, Лецки и Нађ, њихови учитељи Ласло и Имре Пете.  
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          Први пут стонотенисерке из Темерина, тада је клуб носио име ''Јавор'', 
пласирале су се у Прву савезну лигу још 1981. Године. Боје клуба браниле су 
Магдолна, Валерија и Маргита Варга, Изабела Фараго и Илдика Петрик. Жолт и 
Золтан Пете су готово деценију чланови репрезентације Србије. Жеља Жолта 
Петеа, који сада игра у Аустрији, је пласман на Олимпијаду у Бразилу.  
          Био би тада први Темеринац који је наступао на Олимпијским играма. 

          У Темерину је 1970. Године Иштван Шиптер, са групом истомишљеника, 
основао карате клуб Братство. Био је то новитет у односу на традиционалне 
спортове који су се до тада неговали у Темерину.  

           Оснивач и учитељ наших каратиста Иштван Шиптер је освојио бронзану 
медаљу на Светском првенству у Паризу 1972. Године.  

            Масовност, добар и стручан рад и изузетна селекција у карате клубу у 
Темерину веома брзо дошла је до изражаја на првенствима и турнирима широм 
земље и иностранства. 
 
             Темеринци које су предводили Иштван Шиптер, Владимир Суботић, 
Кочиш, Јанковић, Урач, Душа, Сабо, Мијавец, Ковач и пастор су 1979. Године били 
вицешампиони државе на Куп такмичењу у Даниловграду. 
             

             Ђуро Милојевић је са групом пријатеља 1972. године основао Џудо клуб 

''Партизан'', данашњи Џудо клуб ''ТСК Темерин''. Клуб је изнедрио велики број 

репрезентативаца од којих су најуспешнији : сестре Теа и Сара Тинтор,  Смиљана 

Живковић, Милана Ђурђевић, Ана Боснић, Горан Груичић... На екипним 

првенствима државе, шест пута је женска екипа освајала медаље. Мушка екипа се 

1990. пласирала у Прву Савезну Лигу. Идеју и планове учитеља и оснивача клуба 

наставили су најистакнутији  чланови, посебно тренер Недељко Ђукић, који је 

селектор јуниорске репрезентације Србије. Позиве за репрезентацију добијају и 

такмичари који су каријеру наставили у другим клубовима: Радмила Перишић, 

Снежана Делибашић, Зорица Проле...  

              Одбојка је од 1950. До 1990. Године био најомиљенији спорт момака и 
девојака у Сиригу, захваљујући пуном ангажовању наставника у основној школи и 
изградњи одбојкашке сале у Сиригу. Боје одбојкашког клуба ''Камендин'' бранили 
су поред осталих Вишњевац, браћа Ђурић, Слободан Бошкан, Синиша Рељић, 
селектор младе репрезентације Србије. Пре неколико година обновљен је рад 
мушког одбојкашког клуба у овом месту. 

               Захваљујући великом броју спортских терена, две спортске хале, пет 
фискултурних сала, четири фудбалска игралишта, терена за мали фудбал, 
одбојку, кошарку, тенис, комплексу базена, трим стазама услове за тренинг 
добили су многи клубови, рекреативци, непливачи и грађани. 
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               Професор Јанко Павлис аутор је спорта Јаџент који добија све више 
поклоника у Србији и другим земљама. Темерин је центар Јаџент савеза Србије. 

               У општини Темерин је у последњој деценији основано више нових 
клубова: одбојкашки, карате, аикидо, коњички, мото и стреличарски клубови у 
Темерину, боћарски клуб у Сиригу... 

                Више десетина младих спортиста и ученика из општине Темерин 
тренира у клубовима у Новом Саду, где постижу врхунске резултате а у 
борилачким спортовима и гимнастици су чланови репрезентације Србије. 

                Спортска хала у Темерину је била домаћин десетина значајних 
спортских манифестација међународног карактера. Седмог јуна 1982. године 
угостила је рукометну репрезентацију Совјетског Савеза, шест година касније на 
међународном турниру рукометну репрезентацију Југославије (пред наступ на 
олимпијади у Сеулу 1988. Године), као и екипе ''Дебрецина'' из Мађарске, 
''Отмета'' из Пољске, ''Спартакуса'' из Будимпеште, ''Локомотиве'' из Загреба, 
''Далме'' из Сплита. Са турнира у Темерину обезбеђена су два директна ТВ 
преноса за мрежу ЈРТ. 

                Организовано је на десетине међународних турнира у џудоу, првенства 
Југославије и Србије у стоном тенису, турнира у малом фудбалу, а најмасовнији је 
био у јануару 1983. Године када је учествовало 192 екипе. 
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7.2. ПОЛОЖАЈ СПОРТА У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН 
               Посматрајући положај спорта у општини Темерин кроз историју може се 
извући закључак да се он развијао у циклусима. 
 
       У периоду 50-60 тих година било је тешко у спорту, недостатак средстава, 
аматерски рад, недовољан број спортских терена, слаб стручни кадар, мало 
ентузијаста. 
 
       У периоду 80-90 их година и даље је период развоја и напретка спорта. 
 
       Појавило се више људи који су се ангажовали у раду, осетила се позитивна 
енергија и такмичарске амбиције, доста предузећа се ангажовало и укључило у 
финансирање спорта. 
 
       Буџет општине је издвајао око 3% од укупних буџетских средстава за спорт. 
 
        Доста темеринских клубова се у том периоду такмичило у највишим 
ранговима у земљи а остварени су и одлични појединачни резултати.  
 
        То је био период када је темеринских спорт био у успону. 
 
         Последњих 10 година спорт у Темерину је у стагнацији. Постоји велик број 
клубова, има и добрих појединачних резултата али је то далеко од једног 
организованог, стручног, квалитетног спортског рада који би дао врхунске 
резултате. 
 
        Данас многа предузећа и фирме које су некада помагале спорт више не 
постоје, нема ни средстава у Месним заједницама. Све се свело на средства из 
општинског буџета која су недовољна а проценат учешћа спортског динара је 
мали. 
 
        У општини Темерин непостоји ни Спортски савез општине где би се водила 
нека заједничка спортска политика. 
        Све се своди на лични ентузијазам појединаца што је недовољно за 
озбиљнији развој и добре спортске резултате. 
        Чињеница је да општина Темерин има богату историју спорта и врхунске 
резултате у претходним периодима, те да постоји потенцијал и предиспозиције за 
развој спорта. 
 
        Потребно је направити Програм развоја спорта у општини од школског спорта 
па до врхунских спортиста али је сигурно да  ни то неће дати резултате и имати 
успеха ако друштвена заједница непружи пуну друштвену, организациону и 
финансијску подршку. 
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         7.3.СПОРТСКИ КЛУБОВИ 
 

Редни број Назив спортског клуба -удружења  

Година оснивања 

 

Место 

1. ФК ТСК 1913 Темерин 

2. ФК Слога 1928 Темерин 

3. ОФК Сириг 1937 Сириг 

4. ФК Младост 1947 Бачки Јарак 

5. Темерински футсал клуб 2013 Темерин  

6. СУ Бундес лига 1996 Темерин  

7. ФК Ван Тим 2015 Бачки Јарак 

8. РК Младост-ТСК 1958 Бачки Јарак 

9. ОРК Младост-ТСК 1958 Бачки Јарак 

10. ЖРК Темерин  1970 Темерин  

11. ОК Грбић 2005 Бачки Јарак 

12. ОК Фортуна 2009 Темерин  

13. ОК Сириг 2009 Сириг 

14. ОК Блок Аут 2013 Темерин  

15. КК Младост   Бачки Јарак 

16. КК Сириг 2005 Сириг 

17. СТК Темерин  1962 Темерин  

18. СТК Копчански 2006 Бачки Јарак 

19. СТК Сириг  Сириг 

20. Куглашки клуб ТСК 1937 Темерин  

21. БК Сириг 2007 Сириг 

22. ЏК ТСК 1972 Темерин  

23. ЏК Јамараши 1998 Темерин  

24. ЏК Сириг 2003 Сириг 

25. Карате клуб Бушидо-центар 1970 Темерин  

26. Карате клуб Унсу 1999 Темерин  

27. Карате клуб ТСК 2009 Темерин  

28. Карате клуб Тао-С 2012 Темерин  

29. Аикидо и Ју-Јутсу клуб Хеиан До 2007 Темерин  

30. КБК Спарта 2013 Темерин  

31. СК Кастл Арчери 2012 Темерин  
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32. СК Хунор  Темерин  

33. ШК Темерин 1958 Темерин  

34. УСР Караш  Темерин 

35. УСР Језеро 1997 Бачки Јарак 

36. ПСК Сириг 1981 Сириг 

37. Јаџент клуб ЈП93 1993 Темерин 

38. Јаџент клуб Сириг 2000 Сириг 

39. УГ Спорт за све 2010 Темерин  

 

 

7.4.  СПОРТОВИ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН 

 

Редни број Заступљеност спортова на територији 

општине Темерин  

1. ФУДБАЛ 

2. ОДБОЈКА 

3. РУКОМЕТ 

4. СТОЛНИ ТЕНИС 

5. ЏУДО 

6. КАРАТЕ 

7. КОШАРКА 

8. СТРЕЛИЧАРСТВО 

9. СПОРТСКИ РИБОЛОВ 

10. КУГЛАЊЕ 

11. БОЋАЊЕ 

12. АИКИДО 

13. ЏИУ ЏИЦА 

14. ШАХ 

15. КИК БОКС 

16. ПЛАНИНАРЕЊЕ 
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7.5.  УДЕО СПОРТА У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

Проценат издвајања за спорт у односу на укупан буџет општине Темерин  

 

 

Заступљеност спортова на бази активних спортских организација у општини Темерин  
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8. АНАЛИЗА СТАЊА И ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 
 

8.1. АНАЛИЗА ВРХУНСКОГ СПОРТА У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН 
 

У Закону о спорту, врхунски спорт је дефинисан као област спорта која 
обухвата спортске активности које показују изузетне (врхунске) спортске квалитете 
и резултате. То практично значи да само они спортисти и спортске гране који 
постижу врхунске резултате на међународној сцени могу имати атрибут врхунског 
спорта. Квалитетан спорт обухвата све спортске активности које се спроводе у 
оквиру поједине спортске гране, а чија се такмичења одржавају од локалног, 
покрајинског до националног нивоа.  

Однос према млађим узрасним категоријама, кад је у питању локална 
самоуправа, јесте један од приоритета у стратешком опредељењу општине 
Темерин, јер је улагање у младе спортисте од вишеструке важности за сваку 
локалну самоуправу и то је једини исправан пут ка развоју врхунског спорта на 
дуже стазе.  

Нажалост, у нашој средини у задњих 10 година врхунски спорт не постоји. 
Имамо врхунске спортисте али они наступају у другим срединама за друге 
клубове. Томе погодује и близина Новог Сада као гравитционог центра са 
неупоредиво успешнијим спортским колективима. 

Уколико би дубље улазили у проблематику нестајања врхунског спорта у 
општини Темерин морали би се дотаћи низа тема, у ухватити у коштац са гомилом 
проблема од којих наводимо само неке: 

• У општини Темерин не постоји модел финансирања врхунског спорта; 
• У нашој средини не постоје услови за бављење врхунским спортом; 
• Тренерима који би требало да раде са врхунским спортистима нису решени 

статуси; 
• У општини Темерин не постој правилник за награђивање врхунских 

спортиста. 

Због наведених разлога из Супер лиге у последњих 10 година су испали 
рукометаши, рукометашице, стонотенисери, стонотенисерке. Из Прве лиге 
фудбалери Младости. 

Квалитетан такмичарски спорт, према Закону обухвата активности у оквиру 
којих се постижу запажени спортски квалитети и резултати на локалном и 
националном нивоу, као и резултат које остваре спортисти на међународним 
такмичења, а ти резултати нису у категорисани као врхунски. 
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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 задовољавајуће резултате. 

Да би решили статус врхунског и клупског спорта у општини Темерин и да 
би унапредили такмичарски спорт како би имали врхунске спортске резултате 
неопходно је: 

• Подизање капацитета и даље унапређење стручног рада у области 

такмичарског и врхунског спорта; 

• Стварање услова за одржавање и даље постизање запаженог спортског 

резултата; 

• Побољшање услова за развој такмичарског и врхунског спорта; 

• Сукцесивно повећање процента издвајања за спорт у буџету општине 

Темерин у односу на проценат за 2015.годину: 

 – 2016 – 0,5%, 2017-0,5%, 2018 – 0,5 %  

• Формирање Спортског савеза општине Темерин 

• Обезбедити и наменски финансирати превентивне лекарске прегледе за 

све спортисте општине у Дому здравља Темерин  

• Формирање едукативно-тренажног фудбалског центра за млађе категорије 

 

Као један од позитивних корака у правцу развијања спорта у опште треба 
нагласити чињеницу да је општина Темерин почела да мотивише и награђује 
постигнуте резултате на домаћим и међународним такмичењима са стипендијама 
и сада већ, традиционалном наградом Спортиста године, чију доделу организује 
општинско Веће. Поред свега наведеног, спортистима је и даље потребна 
подршка, кад су у питању спортски објекти и набавка врхунске спортске опреме, 
јер су они у различитом положају од екипних спортиста, управо у погледу опреме 
и посебних услова за тренинге. 
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Евидентно је да треба радити на побољшању праћења и контроле 
приватних спортских школа које раде селекцију млађих категорија, и изузетно је 
важно систематски се посветити развоју потенцијала и услова за квалитетан 
тренинг и такмичења. 

По прв пут ће морати да се види који су то „приватни“ клубови а који од 
њих су права удружења грађана у изворном смислу. Веома је битно да сваки клуб, 
који то жели, уђе у систем где ће се јасно знати и поштовати правила. У том 
смислу постоји идеја и иницијатива о евентуалном удруживању млађих категорија 
фудбалских клубова са територије општине Темерин.  

Програм тренажног рада био би креиран према најсавременијим 
сазнањима спортске науке, у складу са високим образовањем спортских радника 
ангажованих у школи. Поред тога, правилан педагошки приступ тренера 
омогућавао би члановима да срећни долазе и одлазе са тренинга, радо и са пуно 
уживања обављају све спортске активности, уз потпуно ослобађање од 
резултатске тензије. 

            Проблеми који су истакнути у анализи Радне групе везују се за стручно 
оспособљавање и лиценцирање тренера, посебно недостатак школованих 
тренера за рад са млађим категоријама. Повезано са тим, уочава се проблем 
надзора и контроле броја укључених тренера без добијених лиценци за рад. 

Под стручним усавршавањем, у смислу закона о Спорту, подразумева се 
стицање знања и вештина спортских стручњака, које обухвата континуирану 
едукацију током радног века, као и учешће на стручним и научним скуповима, 
семинарима и курсевима. Високошколске установе су једине које могу школовати 
кадрове за одређена подручја из спорта и издавати законом предвиђене дипломе 
за завршени одређени степен образовања. 

Надлежни национални грански спортски савез у сарадњи са 
високошколском установом издаје, обнавља и одузима дозволу за рад спортским 
стручњацима у складу са овим законом, правилима тог савеза и правилима 
надлежног међународног спортског савеза и води евиденцију издатих, 
обновљених, односно одузетих дозвола за рад. 

Подаци добијени кроз консултацију у оквиру Радне групе указују да у 
општини Темерин треба посветити више пажње селекцији и развоју 
професионалних спортиста, те да је потребно побољшати комуникацију између 
више различитих нивоа (клубови, савез, локална самоуправа). 

Да бисмо дошли до врхунског спортисте или спортског тима неопходна су 
системска решења и континуиран и принципијелан рад на програмима и 
активностима која ћемо себи претпоставити за основна средства путем којих ћемо 
омогућити развој врхунских спортиста у општини Темерин. 
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 Однос према млађим узрасним категоријама, кад је у питању локална 
самоуправа, јесте један од приоритета у стратешком опредељењу Општине 
Темерин, јер је улагање у младе спортисте од вишеструке важности за сваку 
локалну самоуправу. 

Бављење спортом на највишем нивоу биће подржано и подстакнуто на 
одговарајуће начине, у сарадњи са релевантним спортским организацијама. 
Подршка треба да покрива подручја као што су: препознавање талента и 
саветовање; пружање одговарајућих услова; развој бриге и подршке кроз спортску 
медицину и спортску науку; охрабривање тренирања уз примену научних метода; 
едукација за тренере и друге лидерске функције; помоћ клубовима у 
обезбеђивању постојања одговарајућих структура и такмичарских екипа. 
 

8.2. ШКОЛСКИ И ПРЕДШКОЛСКИ СПОРТ 
 

Зашто Програм  развоја школског спорта у општини Темерин? 

             Физичко васпитање и школски спорт имају богату традицију у Темерину. 

 

             Важећа законска регулатива идентификује спорт као делатност од 

посебног интереса за Републику Србију. Спорт обухвата све облике физичке 

активности који, кроз неорганизовано или организовано учешће, имају за циљ 

изражавање или побољшање физичке спремности и духовног благостања, 

стварање друштвених односа или пости зање резултата на такмичењима свих 

нивоа. 

             Бављење физичким васпитањем и спортом представља фундаментално 

људско право за све, као и суштински елеменат целоживотног образовања у 

целокупном образовном систему 4. У члану 4. Закона о спорту истиче се да свако 

има право да се бави спортом. „Бављење спортом мора бити хумано, слободно и 

добровољно, здраво и безбедно, у складу са природном средином и друштвеним 

окружењем, фер, толерантно, етички прихватљиво, одговорно, независно од 

злоупотреба и циљева који су супротни спортском духу и доступно свим 

грађанима под једнаким условима, без обзира на узраст, ниво физичких 

способности, степен евентуалне инвалидности, пол и друго лично својство”. 

             Бављење спортом може оснажити децу и младе, не само са аспекта 

физичког здравља, већ и када је реч о психосоцијалном развоју, јачању 

самопоштовања, развоју одговорности, истрајности и сарадничких вештина, 

усвајању позитивних вредности и бољем школском успеху. Осим тога, бављење 

спортом представља важно средство превенције ризичних понашања младих, 

попут пушења, злоупотребе алкохола и дрога, и малолетничке деликвенције. 
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 Ангажовање у спорту може кориговати факторе којидоприносе 

деликвентном понашању младих, као што су недостатак позитивних узора, 

недостатак самодисциплине и досада. 

              На нивоу локалне заједнице и друштва у целини, спорт може значајно 

допринети промоцији здравља и превенцији хроничних незаразних болести, 

развоју образовања деце и младих, родној равноправности и оснаживању жена, 

може подстаћи инклузију и благостање особа са инвалидитетом, и бити важан 

фактор у превенцији конфликата и изградњи мира.  

              Резолуција Европског парламента о развоју и спорту (Resolution on 

Development and Sport) из 2005. године такође наглашава значајне образовне и 

социјалне функције спорта и његов значај не само за физички развој појединаца, 

већ и када је реч о промоцији социјалних вредности као што су тимски дух, фер 

такмичење, сарадња, толеранција и солидарност. 

              Подстицање школског спорта може представљати ефективну стратегију 

промоције и подстицања бављења спортом деце и омладине уопштини Темерин, 

са свимочекиваним користима по појединце, локалнезаједнице и Покрајину у 

целини. Такође, може допринети омасовљењу спорта и стварањушироке базе за 

развој врхунског спорта. 

              Програм развоја школског спорта доноси се за период од три године (2016 

– 2018),а у оквиру њега усваја се и Акциони план реализације Програма развоја 

школског спорта у општини Темерин. 

              У контексту Стратегије и пратећих докумената, под школским спортом се 

подразумевају свеваннаставне, слободно изабране физичке/спортске активности 

ученика за чију понуду и квалитетсу одговорне школе. Неке од мера предложених 

Стратегијом односе се на унапређење школског физичког васпитања, с обзиром 

да оно представља основу за развој школског спорта и да их повезују заједнички 

циљеви: допринос целовитом складном развоју и формирању активног животног 

стила ученика. 

               Школски спорт представља,пре свега, проширење и допуну обавезног 

кури-кулума (наставног плана и програма, али и свихискустава учења у школи) 

физичког васпитања ушколи, али и средство чвршћег повезивања школе и 

локалне заједнице, укључујући испортске клубове и савезе. 
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                   Физичко васпитање и школски спорт: посебни и повезани 

                    Истраживања показују да је бављење школским спортом позитивно 

повезано са укупним нивоом физичке активности деце и младих и другим 

позитивним здравственим понашањима.  

                   Бављење школским спортом може утицати на здраво понашање 

младих на три начина: 

 1) обезбеђује значајну количину физичке активности; 

 2) одвраћа младе од понашања неповољних по здравље и  

3) редукује излагање младих неадекватном окружењу које може подстицати 

ризична понашања.  

                   Млади који се баве спортом мање су склони здравствено ризичном 

понашању, имају бољу физичку кондицију, боље навике у исхрани и здравији 

нутритивни статус, у поређењу са онима који нису укључени у спорт. Школски 

спорт и физичко васпитање доприносе образовном по-стигнућу школе: 

побољшавају концентрацију, памћење, понашање и школски успех ученика.  

  

                   Бављење школским спортом позитивно утиче на успех у школи, упис 

на факултет, завршавање средње школе, образовне аспирације, самопоштовање 

и радну етику младих. 

                   Физичко васпитање представља основу школског спорта. Школски 

спорт и школско физичко васпитање су међусобно повезани многоструким и 

сложеним везама, међусобно се допуњују, делећи заједничке циљеве: допринос 

здрављу и складном развоју личности. Физичко васпитање омогућава ученицима 

да стекну базичне кретне вештине и неопходна знања, формирају позитивне 

ставове према физичкој активности и спорту, припремајућиих за активан начин 

живота.  

                    Бављење школским спортом омогућава деци и младима да кроз 

такмичења различитих нивоа унапреде своје моторичке компетенције, социјалне 

вештине и самопоштовање, а може представљати и прелаз ка бављењу спортом у 

спортским клубовима, оријентисаним ка постизању врхунских спортских 

резултата. По много чему, школски спорт има одлике спорта за све (ученике). 

Притом се релације спорта за све са врхунским спортом често тумаче теоријом 

дупле пирамиде: масовност и велики обухват спорта за све дају основу 

заврхунске појединце, и обрнуто, врхунски спортисти представљају узоре 

(моделе) и инспирацију за појединце који се укључују у спорт.  

 



35 

 

                  Што је шира основа пирамиде, тј. што се више људи бави спортом, 

веће су шансе да појединци достигну врх у такмичарском бављењу спортом. 

 

                  Основа пирамиде односи се на стицање основних кретних вештина, 

бављење разноврсним спортским активностима, усвајање основних знања и 

позитивних ставова према физичкој активности и спорту, и одговара школском 

физичком васпитању.  

 

                  На следећи ниво, ниво учествовања, прелази један бројпојединаца, 

посебно заинтересован за одре-ђене спортове и учествовање у такмичењима на 

основном такмичарском нивоу.  

       Физичко васпитање је обавезан наставни предмет током целог 

основног и средњег образовања и једини предмет у школском програму који 

систематски и стручно третира физичку активност. 

                 Јединице локалних самоуправа представљају један од 

најзначајнијих и незаобилазних ресурса у уређењу функционисања и 

реализације свих стратешких циљева и начела система спорта у Републици 

Србији, укључујући и систем школског спорта.  

 

                 Јединица локалне самоуправе преко својих органа уређује ближе 

услове, критеријуме, начин и поступак доделе средстава из свог буџета, начин 

јавног објављивања података о предложеним програмима за финансирање, 

одобреним програмима и реализацији одобрених програма.  

 

                  Као што је већ истакнуто, приоритетни програми којима ће се бавити 

локалне стратегије развоја спорта и који ближе одређују потребе грађана су: 

подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све (посебно бављење 

спортом деце, младих, жена и особа са инвалидитетом); изградња, одржавање и 

опремање спортских објеката, посебно јавних терена и школских спортских 

објеката; предшколски и школски спорт, рад школских спортских секција и 

друштава, општинска, градска и међуопштинска спортска школска такмичења. 

Израда локалне стратегија спорта подразумева: 

1. Примену одредаба Закона о спорту;  

2. Примену свих стратешких начела Националне стратегије развоја спорта 

(спортска инфраструктура, врхунски и такмичарски спорт, школски спорт, спорт за 

све и спорт лица са посебним потребама);  
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3. Уважавање специфичности локалне самоуправе (израда анализе спорта 

налокалном нивоу, укључујући анализу спортских организација, стручних и 

инфраструктурних ресурса, географског положаја и др; одређивање и 

дефинисање приоритета у развоју спорта на локалном нивоу; одређивање 

носилаца спорта на локалним нивоу); 

4. Израда и примена Правилника о категорисању спортских организација, као 

и Правилника о финансирању спортских организација са територије локалне 

самоуправе; 

5. Јачање и стратешко позиционирање спортских капацитета на локалном 

нивоу (формирање спортског савеза општине/града, израда база података 

спортских организација, спортских стручњака, спортских манифестација и 

програма; обезбеђивање транспарентности у раду као и доступности 

информацијама значајним за унапређење и функционисање спорта на локалном 

нивоу);  

6. Институционално повезивање свих нивоа власти и невладиних 

организација у цију унапређења спорта. 

            Значај јединица локалне самоуправе у раз-воју школског спорта препознаје 

и Национална стратегија за младе из 2008. године. Бављење младих спортом, 

наиме, представља важан специфичан циљ ове стратегије, укључујући 

обезбеђивање услова за бављење спортским активностима у локалној заједници 

(школски спорт, спорт за све), подршку учешћу младих у спортским и 

рекреативним активностима у свим узрастима и на свим нивоима, и 

институционализацију и развијање школског спорта. 

 

МИСИЈА И ВИЗИЈА ШКОЛСКОГ СПОРТА 

Мисија школског спорта је да свим ученицима, без обзира на узраст, пол, 

способности и друге разлике, омогући учествовање и уживање у развојно 

прикладним спортскимактивностима у безбедном окружењу, и тако допринесе 

физичком и менталном здрављу, развоју и образовном постигнућу ученика, 

подстакне бављење спортом у школи и зајед-ници, и допринесе формирању 

активног жи-вотног стила. 

Кључне вредности и принципи на којима почива ова стратегија односе се на: 

• једнакост и исте шансе свих ученика када је реч о праву на бављење 

квалитетним фи-зичким васпитањем и школским спортом;  
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• важност редовног бављења физичком активношћу/спортом за физичко и 

ментално здравље и развој деце и младих, као и њихово школско постигнуће;  

• важност омасовљавања спорта и јачања веза између школског спорта и 

других видова спорта;  

• важност школског спорта за повезивање школе, родитеља и локалне 

заједнице, са циљем унапређења образовно-васпитне ефективности школе. 

 

Визија. Школски спорт треба да допринесе унапређењу јавног здравља, 

образовној ефективности и развоју инклузивног друштва, као и омасовљењу и 

развоју спорта у општини Темерин. 

 

Физичко васпитање – изабрани спорт 

 Физичко васпитање – изабрани спорт је обавезан изборни предмет, који 

се реализује од 5. до 8. разреда основне школе. Замишљено је да се ученици, на 

нивоу одељења, опредељују за један од најмање четири понуђена спорта (два 

колективна и два индивидуална).  

                Спорт за који се већина ученика определи, јесте спорт који ће се 

реализовати у склопу обавезног изборног предмета. На пример, школа понуди 

ученицима рукомет, кошарку, гимнастику и стони тенис; ако се већина ученика у 

одељењу определи за кошарку, ученици похађају предмет Физичко васпитање – 

кошарка. Физичко васпитање као обавезан изборни предмет има изразито 

спортско усмерење; према важећим правилницима, нагласак је на задовољавању 

интересовања ученика и њихових потреба за стицањем знања у одабраном 

спорту, развијању способности за бављење спортом истварању трајне навике за 

бављење спортом  и учешћем на такмичењима. Код планирања физичког 

васпитања као обавезног наставног предмета, мора се имати у виду за који спорт 

су се ученици определили у склопу физичког васпитања као обавезног изборног 

предмета, што знатно усложњава процес планирања. Часови ова два предмета су 

у распореду, посебно се воде у школском дневнику, а ученици се оцењују 

нумеричким оценама, посебно за обапредмета. 

 

                 Слободне активности.  

                 Законска регулатива предвиђа да се у свим школама реализује најмање 

1 час спортских активности недељно, у склопу рада школских спортских секција. 
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                  Спортске секције намењене су ученицима који испољавају посебне 

склоности и интересовања за спорт, наводи се у постојећим правилницима, а води 

их школски наставник физичког васпитања према посебно сачињеном програму 

рада. Требало би да наставник приликом израде програма рада секције, узме у 

обзир карактеристике ученика, материјално-техничке услове рада, као и програм 

школских спортских такмичења ученика Србије. По правилу, сваки наставник 

физичког васпитања у школи опредељује се да води једну секцију. 

                   Школска и друга такмичења. Постојећа законска регулатива 

обавезује школе да организују и спроводе спортска такмичења као интегрални део 

процеса физичког васпитања, према плану стручног већа (сачињавају га сви 

наставници физичког васпитања). Обавезна су унутаршколска (међуодељенска и 

међуразредна) такмичења у гимнастици (у зимском периоду), атлетици (пролећни 

период) и у најмање једној спортској игри (током године). Стручно веће сачињава 

план и програм унутаршколских и спортских такмичења ученика, који чини 

саставни део годишњег плана рада школе. Школска такмичења би требало 

спроводити током целе школске године, а према важећим прописима, школа је 

обавезна да обезбеди материјалне, организационе и друге услове какоби школска 

такмичења била доступна свим ученицима. Замишљено је да се најуспешнији 

ученици укључе у програм такмичења Савеза за школски спорт Србије. 

                   Савез за школски спорт Србије окупља општинске и окружне савезе, 

односно, одборе за школски спорт. Систем такмичења организован је по узору на 

олимпијске игре у четворогодишњим циклу-сима. Предвиђено је пет ступњева 

такмичења, почев од школског (међуодељенског) такмичења, преко општинског, 

међуопштинског (окружног), међуокружног (регионалног), до републичког 

такмичења. Сваке четврте године, одржавају се олимпијске спортске игре ученика 

Републике Србије. Такмичења се организују за ученике и ученице основних и 

средњих школа у 11 спортова (пливање, стрељаштво, стони тенис, гимнастика, 

одбојка, кошарка, рукомет, мали фудбал, атлетика,тенис, џудо и карате, мале 

олимпијске игре, пролећни крос РТС). 

 

Здравствена заштита учесника школских спортских такмичења 

                         Ученици не могу бити укључени у ваннаставне спортске активности 

и спортска такмичења ако није претходно утврђена њихова здравствена 

способност за бављење школским спортом. У спортском такмичењу може 

учествоватиспортиста коме је у периоду од шест месеци пре одржавања спортског 

такмичења утврђена општа здравствена способност за обављање спортских 

активности.  
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              Здравствену способност спортисте утврђује надлежна здравствена 

установа, односно завод надлежан за спорт и медицину спорта, који је дужан да о 

томе обавести надлежну здравствену установу. 

              Здравствена заштита у току спортских активности. У току такмичења на 

спортском терену је неопходно присуство особља обученог за указивање прве 

помоћи (наставници физичког васпитања, лица са завршеним курсом прве 

помоћи).  

              За време међушколских такмичења је потребно обезбедити дежурство 

одговарајућег превозног средства за транспорт повређених до здравствене 

установе (путнички аутомобил). Приликом организовања већихтакмичења (преко 

100 учесника) потребно је присуство дежурног лекара, док је за окружна 

такмичења неопходно и санитетско возило са медицинском екипом (лекар и 

медицински техничар). 

Здравствену заштиту ученика спортиста у пракси прате бројни проблеми:  

• Мрежа Домова здравља у којима постоји специјалиста спортске медицине 

није довољно разграната и технички опремљена;  

• Питање финансирања спортских прегледа ученика-спортиста није 

системски решено, што може довести до кршења/занемаривања права сваког 

детета да се бави спортом и такмичи. Релативно високу цену спортског прегледа 

најчешће плаћају родитељи ученика.  

• На нивоу неких округа, финансирање свих спортских прегледа преузимају 

спортски савези, што је добра пракса, али се најчешће односи само на ученике 

који су се пласирали на Окружна такмичења, док се учесници општинских 

такмичења такмиче без прегледа.  

Такмичења ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом 

             Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са 

релевантним партнерима организује такмичења за ученике специјалних школа, 

углавном на републичком нивоу. У сарадњи са Удружењем за спорт 

хендикепираних ученика Србије, за лако ментално ометене у развоју, организује 

се регионално и републичко такмичење у фудбалу, шаху, стоном тенису, кошарци 

и атлетици. 
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              Министарство и Заједница директора и наставника школа за специјалну 

едукацију и рехабилитацију Републике Србије организују републичко такмичење у 

стоном тенису из колица, седећој одбојци, пливању ученика са вишеструким 

сметњама, кошарци из колица, спортском јаха-њу инвалида, бадмингтону и 

спортском плесу из колица.  

                    Такође, у сарадњи са Националним спортским савезом слепих и 

слабовидих, организује се републичко такмичењу у глобалу и пливању. 

 

Наставници – носиоци физичког васпитања и школског спорта 

                          У темеринским основним школама тренутно ради 11 наставника 

физичког васпитања и сви имају високу стручну спрему,односно сви имају 

завршен Факултет физичког васпитања. 

 

Материјални услови за реализацију наставе физичког васпитања 

                          Материјално-техничка основа нашег школства, генерално гледано, 

није задовољавајућа. 

                          Недостатак наставних средстава представља важну препреку за 

пуну реализацију наставног плана и програма, посебно када је реч о наставним 

јединицама из вежби на справама. Недовољна без-бедност старих и дотрајалих 

справа у многим школама је разлог за изостављање ових садржаја на нивоу 

годишњих наставних планова. 

 

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 
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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  

 

Извори финансирања Програма 

 

                Реализација Програма финансираће се из јавних средстава, 

као и обезбеђивањем додатних средстава од спонзора, донатора итд.  

 

                У оквиру јавних средстава превасходно би се вршила 

прерасподела средстава у буџету јединице локалне самоуправе која се 

односе на финансирање спорта, у смислу већих издвајања за школски 

спорт. 
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8.3. РЕКРЕАТИВНИ И РАДНИЧКИ СПОРТ И СПОРТ ЗА СВЕ  
 

           Спорт припада свима без обзира на узраст, пол, расу, психофизичке 

могућности. Право на бављење спортом је универзално право свих којима 

кретање, вежбање, игра или такмичење у слободном времену представљају 

задовољство. 

           Рекреативним активностима у Србији бави се недопустиво мали број 

грађана. Болести савременог доба ( срчана, респираторна обољења, 

деформитети кичме, болести зависности итд.) су у великој мери присутни у нашим 

животима, тако да један од начина превентиве представља континуирана 

рекреативна активност.  

           Ако изузмемо појединце који се професионално баве спортом, на радном 

месту спорт се јавља првенствено као рекреативна компонента самих услова 

рада.  

           Главно срисуство спорта у животу радних људи ипак је условљено нјеговим 

присуством у социјалним просторима изван радног места, у ситуацијама у којима 

појединац има слободу избора и у којима сам уобличава околности под којима ће 

задовољити своје потребе.   

           Општина Темерин поседује огроман потенцијал за подстицај бављења 

рекреативним спортом, односно спортом за све али основни проблем представља 

недовољна искоришћеност постојећих капацитета у оквиру спортских објеката и 

игралишта на отвореном. Циљ програма развоја рекреативног спорта и спорта за 

све има за задатак да унапреди постојеће и да понуди нове садржаје свим 

грађанима. 

 

Циљеви програма развоја рекреативног спорта и спорта за све 

• Унапређење постојећих игралишта, трим стаза новим садржајима и 
справама као и изградња нових дечијих игралишта и вежбалишта на 
отвореном 

• Покретање веб сајта у сврху боље информисаности грађана о спортским 
као и о рекреативним активностима 

• Подизање свести грађана о важности бављењем физичким активностима 
кроз организовање едукација на тему спорта 

• Изградња пешачко-бициклистичке стазе од Темерина до природног 
резервата “Јегричка” у Темерину 
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Извори финансирања Програма 

 

               Реализација Стратегије финансираће се из јавних средстава, 

као и обезбеђивањем додатних средстава од спонзора, донатора итд. У 

оквиру јавних средстава превасходно би се вршила прерасподела 

средстава у буџету јединице локалне самоуправе која се односе на 

финансирање спорта, у смислу већих издвајања за спорт за све и 

раднички спорт. 
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                     8.4. СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА КАО ДЕО ПРОГРАМА РАЗВОЈА 
                            СПОРТА У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН  ЗА ПЕРИОД 2016-2018. 

                     8.4.1. ЗНАЧАЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА РАЗВОЈ СПОРТА 
                               У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН 

            Спортска инфраструктура представља значајан елемент стратешких 
начела националне стратегије развоја спорта,и као таква је неодвојиви део сваког 
Програма развоја спорта на нивоу локалних самоуправа, у овом случају општине 
Темерин. 

             Могућност развоја спорта је директно повезана са нивоом квалитета 
спортске инфраструктуре коју имамо у нашој опоштини. Намеру развоја 
спорта,паралелно мора да прати и развој спортске инфраструктуре.Спортска 
инфраструктура представља базу за бављене спортом и његовим развојем.Тамо 
где нема спортске инфраструктуре,нема ни спорта.Да би удовољила свим 
захтевима својих коирисника,спортска инфраструктура треба да буде 
разноврсна,функционална и адекватног квалитета.Када кажемо разноврсна, 
сматрамо да спортска инфраструктура треба да пружи својим корисницима 
могућност бављења са што већим бројем спортова.Ово подразумева потребу и 
обавезу константног и планског одржавања и реконструкције постојеће спортске 
инфраструктуре, као и изградњу нове. 

                      8.4.2. АНАЛИЗА САДАШЊЕГ СТАЊА СПОРТСКЕ 
                                ИНФРАСТРУКТУРЕ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН 

             Ова анализа је део Програма развоја спорта општине Темерин 2016-2018 
и као таква има велики значај за његову израду. 

             Циљ ове анализе је да свеобухватно и реално прикаже садашње стање 
спортске инфраструктуре у општини Темерин,те да се кроз наведени Програм 
дефинишу све активности, чијим ће се реализацијама дати допринос развоју 
квалитета и функционалности спортске инфраструктуре ,а самим тим и развоју 
спорта у целини. 

             Спортску инфраструктуру у општини Темерин ,чине затворени и отворени 
спортски објекти. 

              У табели која следи, приказаћемо који то спортски објекти чине спортску 
инфраструктуру општине Темерин,која им је намена,који је њихов садржај,какво је 
њихово стање и њихова функционалност и ко су њихови корисници. 
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Отворени спортски објекти 

 

Ред 

бр. 

Назив спортског 

објекта 

Садржај спортског објекта, 

стање и његова функционалност 

Намена 

спортског 

објекта, 

Корисници 

спортског објекта 

1 СПОРТСКИ 

ЦЕНТАР 

„ЛИВАДИЦЕ“ 

Бачки Јарак 

ФУДБАЛСКИ ТЕРЕН СА 

ПРАТЕЋИМ 

ОБЈЕКТИМА 

а)Травнати фудбалски терен у добром и 

функционалном стању. 

б(Свлачионице и клубске просторије у 

добром и функционалном стању, 

в)Трибине уз јужну стграну фудбалског 

терена изграђене од металне 

конструкције капацитета 

600 места,започета градња трибина уз 

северну страну фудбалског терена. 

 

ТЕРЕН ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ СА 

ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА 

а)Терен за мале спортове величине 40 

пуа 20 м, подлога од биту-шљунка у 

лошем стању, 

б)Свлачионције у лошем и 

нефункционалном стању, 

в)Трибине уз западну страну терена 

изграђене од металне конструкције 

капацитета 400 места, 

 

г)Рефлекторска расвета подигнута на два 

стуба 

у функционалном стању, стубови нису 

одржавани. 

 

фудбал ФК Младост 

Бачки Јарак 
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УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ 

а)Клубски ресторан у лошем и 

нефункционалном стању, 

б)Поред трибине за мале спортове 

започета је градња ресторана са 

смештајним капацитетом, у лошем је и 

нефункционалном стању. 

2 ФУДБАЛСИ ТЕРЕН 

(Иза Новосадске 

улице 

на запад) 

ФУДБАЛСКИ ТЕРЕН (помоћни) 

а)Травнати фудбалски терен у скромном 

стању нема свлачионица ни трибина. 

фудбал ФК Младост 

Бачки Јарак 

3 ОТВОРЕНИ 

ТЕРЕНИ 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„СЛАВКО РОДИЋ“ 

Бачки Јарак 

ТЕРЕН ЗА „МИНИ ПИЧ“ 
а)Наменски терен за „миниу пич“(врста 

малог фудбала)величине 40 пута 20 

м,подлога од вештачке траве,уз ивицу 

терена ограда од металне конструкције и 

дрвета,све у добром и функционалном 

стању. 

ТЕРЕН ЗА КОШАРКУ 

б)Терен за кошарку,подлога 

тартан.Терен у  добром и 

функционалном стању. 

мали 

фудбал 

 

 

 

 

кошарка 

О.Ш. 

„Славко Родић“ 

Бачки Јарак, 

Релреативци 

 

 

„ 

4 ТЕНИСКИ ТЕРЕН 

У УЛИЦИ 

ИВАНА 

МИЛУТИНОВИЋА 

Бачки Јарак 

ТЕНИСКИ ТЕРЕН 

а) подлога од млевене цигле у добром 

ифункционалном стању.  

 

 

 

 

тенис Рекреавивци 

5 СТАДИОН  

Ф.К.“СЛОГА“ 

М.З.“Старо 

Ђурђево“ 

ФУДБАЛСКИ ТЕРЕН СА 

ПРАТЕЋИМ  

ОБЈЕКТИМА  

а)Травнати фудбалски терен у добром 

стању и функционалном стању. 

фудбал Ф.К.“Слога“ 

Темерин 
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Темерин б)Свлачионице и клубске просторије у 

лошем стању, 

в)Трибине уз јужну страну фудбалског 

терена, комбинована градња од метала и 

бетона,капацитета 500 места. 

д)Клубски бифе у функционалном стању. 

6 ОТВОРЕНИ 

ТЕРЕНИ 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ПЕТАР КОЧИЋ“ 

М.З.“Старо 

Ђурђево“ 

Темерин 

ТЕРЕН ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ 

а)Терен за мале спортове величине 40 

пуа 20 м, подлога од асфалт бетона. 

б)Терен за кошареку,подлога од гуме у 

лошем стању. 

Мали фудбал, 

рукомет 

кошарка 

О.Ш.“Петар 

Кочић“ 

Старо Ђурђево, 

Рекреативци. 

 

7 ТЕНИСКИ ТЕРЕНИ 

У УЛИЦИ 

ЊЕГОШЕВОЈ 

М.З.“Старо 

ђурђево“ 

Темерин 

ТЕНИСКИ ТЕРЕНИ 

а)два тениска терена,подлога од млевене 

цигле у добром и функционалном стању. 

б.свлачионице у добром стању. 

тенис Рекреативци 

8 ОТВОРЕНИ 

ТЕРЕНИ 

О.Ш.“ПЕТАР 

КОЧИЋ“ 

Темерин 

ТЕРЕН ЗА „МИНИ ПИЧ“ 

а)Наменски терен за „Мини Пич“/врста 

малог  фудбала,величине 40 пута 20 

м,подлога од  вештачке траве,уз ивицу 

терена ограда од  металне конструкције и 

дрвета,све у добром и функционалном 

стању. 

б)Рефлекторска расвета подигнута на два 

стуба, у функционалном стању,стубови 

нису  одржавани. 

 

ТЕРЕН ЗА КОШАРКУ 

а)Терен за кошарку са подлогом од 

асфалт- 

бетона о добром и функционалном 

стању. 

Мали фудбал 

 

 

 

 

 

 

 

 

кошарка 

О.Ш.Петар Кочић 

Темерин, 

Рекреативци. 

 

 

 

 

О.Ш.Петар Кочић 

Темерин, 

Рекреативци 
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9 ОТВОРЕНИ БАЗЕН 

Ј.К.П. „ТЕМЕРИН“ 

Темерин 

а)Олимпијски базен величине 50 пута 25 

м, у добром и функционалном стању 

пливање Пливачки клуб, 

грађани. 

10 ОТВОРЕНИ ТЕРЕН 

С.Ш.“ЛУКИЈАН 

МУШИЦКИ“ 

Темерин 

ТЕРЕН ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ 

а)Терн за мале спортове,подлога од 

асфалт- 

бетона у добром и функционалном 

стању. 

Мали 

фудбал, 

рукомет, 

јаџент 

С.Ш.Лукијан 

Мушицки 

Темерин, 

Јаџент Клуб 

Темерин, 

Рекреативци. 

11 СТАРИ ПАРК 

ТЕМЕРИН 

СТАРИ ПАРК 

а)Трим стаза са осам станица,подлога од 

дрвене струготине,у добром и 

функционалном стању. 

Трчање, 

општи телесне 

развој. 

Спортски 

клубови, 

Рекреативци. 

12 ОТВОРЕНИ 

ТЕРЕНИ 

О.Ш.“КОКАИ 

ИМРЕ“ 

Темерин 

ТЕРЕН ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ 

а)Терен за мале спортове величине 40 

пута 20 м, подлога од асфалт-бетона у 

добром и функционалном стању. 

ТЕРЕН ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ 

/ТЕЛЕП/ 

а)Терен за мале спортове величине 40 

пута 20 м, 

подлога од асфалт бетона у добром и 

функционалном стању. 

Мали 

фудбал, 

рукомет. 

 

Мали  

фудбал, 

рукомет, 

кошарка. 

О.Ш.Кокаи Имре 

Темерин, 

Рекреативци. 

 

О.Ш.Кокаи Имре 

Темерин-Телеп, 

Рекреативци. 

13 СТАДИОН Ф.К. 

ТСК 

Темерин 

ФУДБАЛСКИ ТЕРЕН СА 

ПРАТЕЋИМ 

ОБЈЕКТИМА 

а)Травнати фудбалски терен у добром и 

функционалном стању, 

б)Свлачионице и клубске просторије у 

скромном и функционалном стању, 

в)трибине уз јужну страну фудбалског 

терена,од бетона,капацитета 600 места, 

г)Рефлекторска расвета подигнута на два 

стуба у завршној фази изградње, 

Фудбал 

 

 

 

 

 

 

фудбал 

Ф.К. ТСК 

Темерин, 

У.Г.“Бундес 

лига“ 

 

 

 

Ф.К. ТСК 

Темерин, 
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д)Клубска теретана у завршној фази 

изградње, 

ђ)Клубски бифе у функционалном стању. 

ПОМОЋНИ ФУДБАЛСКИ ТЕРЕН 

а)Травнати фудбалски терен,у скромном 

и функционалном стању. 

Рекреативци. 

14 ТЕРЕН ЗА МАЛЕ 

СПОРТОВЕ 

БЛОК 22. 

Темерин 

ТЕРЕН ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ 

а)Терен за мале спортове величине 40 

пута 20 м. подлога од асфалт бетона у 

функционалном стању,  

б)Жичана ограда висине 4 м око целог 

терена, 

в)Рефлекторска расвета скромног нивоа. 

 

Мали 

фудбал, 

кошарка. 

Рекреативци. 

15 ТЕРЕН ЗА МАЛЕ 

СПОРТОВЕ 

ЦЕНТАР 

Темерин 

ТЕРЕН ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ  

а)Терен за мале спортове величине 30 

пута 15 м, подлога од асфалт бетона у 

добром стању. 

Мали 

фудбал, 

кошарка. 

Рекреативци. 

16 ТЕРЕН ЗА МАЛЕ 

СПОРТОВЕ 

БЛОК 5. 

Темерин 

ТЕРЕН ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ 

а)Травнати терен за мале спортове у 

скромном и функционалном стању. 

Мали 

фудбал 

Рекреативци 

17 ТЕНИСКИ ТЕРЕНИ 

У АЛМАШКОЈ 

УЛИЦИ 

Темерин 

ТЕНИСКИ ТЕРЕНИ 

а)Два тениска терена,подлога од млевене 

цигле у функционалном стању 

б)Свлачионице у добром и 

функционалном стрању 

 

Тенис 

 

 

 

Рекреативци 

18  

 

 

 

ФУДБАЛСКИ ТЕРЕН СА 

ПРАТЕЋИМ 

ОБЈЕКТИМА 

а)Травнати фудбалски терен у солидном 

и функционалном стању, 

Фудбал 

 

 

 

Ф.К. Сириг 

Сириг. 

Рекреативци. 

 

 



50 

 

СТАДИОН 

Ф.К.СИРИГ 

Сириг 

б)Свлачионице и клубске просторије у 

скромном и функционалном стању, 

в)Трибине уз јужну страну фудбалског 

терена изграђене комбиновано од 

металне конструкције и 

бетона,капацитета 500 места. 

г)Клубски ресторан у функционалном 

стању. 

ТЕРЕН ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ 

а)Терен за мале спортове величине 40 

пута 20 м, подлога од асфалт бетона у 

солидном и функционалном стању 

 

 

 

 

 

мали 

фудбал, 

кошарка. 

 

 

 

 

 

Ф.К. Сириг 

Сириг, 

Рекреативци. 

19 ОТВОРЕНИ 

ТЕРЕНИ 

О.Ш.“ДАНИЛО 

ЗЕЛЕНОВИЋ“ 

Сириг 

ТЕРЕН ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ 

а)Терен за мале спортове,подлога од 

асфалтбетона,у добром и 

функционалном стању. 

б)Терен за одбојку на песку. 

Мали 

фудбал,рукомет, 

кошарка 

 

одбојка на 

песеку 

О.Ш.“Данило 

Зеленовић“Сириг, 

Рекреативци. 

 

Рекреативци 

20 ОТВОРЕНИ ТЕРЕН 

У УЛИЦИ 

НОВОСАДСКОЈ 

(ИЗА ОБЈЕКТА 

М.З.) 

ТЕРЕН 

а)Терен величине 20 пута 15 м,подлога 

од  

асфалз бетона,у скромном и 

функционалном  стању. 

Баскет, 

одбојка. 

Рекреативци 

21 ОТВОРЕНИ ТЕРЕН 

У УЛИЦИ  

ФРУШКОГОРСКОЈ 

Сириг 

ТЕРЕН ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ 

а)Терен за мале спортовевеличине 40 

пута 20 м, 

подлога од асфалт бетона у добром и 

функци- 

оналном стању. 

б)Жичана ограда висина 4 м. 

в)Рефлекторска расвета у 

функционалном стању. 

Мали фудбал, 

рукомет, 

кошарка. 

Рекреативци 

22 ОТВОРЕН ТЕРЕН ТЕРЕН ЗА БОЋАЊЕ СА ПРАТЕЋИМ боћање Боћарски клуб 
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У УЛИЦИ 

ГАВРИЛА 

ПРИНЦИПА-Сириг 

ОБЈЕКТОМ 

а)Терен за боћање ,у скромном и 

функционалном стању, 

б)Објекат у намени свлачионица и 

клубских просторија,у нефункционалном 

стању. 

„Сириг“ Сириг. 

 

Затворени спортски објекти 

 

1 СПОРТСКА ХАЛА 

Бачки Јарак 

СПОРТСКА ХАЛА 

а)Терен за мале спортове,под од паркета у 

добром и функционалном стању, 

б) Две свлачионице у добром и 

функционалном стању, 

в)Трибине бетонске са ПВЦ 

седиштима,недовршене, немају употребну 

дозволу, 

г)Свлачионице у фази изградње, 

д)Мала сала за борилачке спортове,у фази 

изградње, 

ђ)Сала за активности других друштвених 

организација,у фази изградње, 

е)Теретана у фази изградње, 

ж)Локали у фази изградње. 

 

 

 

Рукомет, 

мали фудбал, 

кошарка, 

одбојка 

гимнастика. 

О.Ш.“Славко 

Родић“ 

Бачки Јарак, 

Р.К.“Младост 

ТСК“ 

Бачки Јарак, 

К.К.“Младост“ 

Бачки Јарак 

О.К.“Грбић“ 

Бачки Јарак, 

Ф.К.Младост 

Бачки Јарак. 

2 БАЛОН САЛА 

„ONE TEAM“  

У НОВОСАДСКОЈ 

УЛИЦИ 

Бачки Јарак 

ТЕРЕН ЗА МАЛИ ФУДБАЛ 

а)Терен за мали фудбал,подлога од вештачке 

траве, 

б)Две свлачионице у добром и 

функционалном стању. 

 

Мали 

фудбал 

 

Рекреативци 
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3 ФИСКУЛТУРНА 

САЛА 

О.Ш.“ПЕТАР 

КОЧИЋ“ 

МЗ“Старо Ђурђево“ 

Темерин 

ФИСКУЛТРНА САЛА 

а)Фискултурна сала, величине 24 пута 12 м, 

под од тарафлекса,у добром и функциона 

лном стању, 

б)Две свлачионице,у добром и функкциона 

лном стању, 

в)Трибине од бетона,у добром и 

функционалном стању,капацитета 100 места. 

Мини 

рукомет, 

кошарка, 

одбојка, 

гимнастика, 

борилач. 

спортови 

О.Ш.“Петар 

Кочић-Старо 

Ђурђево, 

ОРК Младост 

ТСК-Темерин, 

О.К.Грбић 

Бачки Јарак, 

4 СПОРТСКА ХАЛА 

Ј.К.П. „ТЕМЕРИН“ 

Темерин 

СПОРТСКА ХАЛА 

ВЕЛИКА САЛА 

а)Терен за мале спортове величине 44 пута 

25 м, под од паркета у добром и 

функционалном  стању, 

б)Осам свлачионица,у добром и 

функционалном  стању, 

в)Трибине од бетона са дрвеним седиштима 

у функционалном стању,капацитета 800 

места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПОРТСКА ХАЛА -АНЕКС „А“ 

а)Фискултурна сала величине 20 пута10 

м,под од паркета у добром и функционалном 

стању. 

 

 

Рукомет, 

кошарка,одбојка, 

јаџент, 

борилач. 

спортови 

гимнастика, 

мали фудбал, 

стони тенис. 

 

 

 

 

 

 

Стони 

тенис, 

О.Ш.Петар 

Кочић 

Темерин, 

С.Ш.Лукијан 

Мушицки-

Темерин, 

Ж.Р.К.Темерин- 

Темерин, 

О.Р.К. Младост 

ТСК-Темерин 

Р.К.Младост 

ТСК 

Бачки Јарак, 

О.К.Грбић 

Бачки Јарак, 

 

 

 

 

 

Јаџент клуб 

Темерин, 

Џудо клуб ТСК 

Темерин, 
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СПОРТСКА ХАЛА-АНЕКС „Б“ 

а)Фискултурна сала величине 20 пута 10 

м,под 

од паркета у добром и функционалном 

стању. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кошарка, 

одбојка, 

јаџент, 

кик-бокс, 

гимнастика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Џудо-карате, 

аикидо, 

стреличарство, 

гимнастика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каратзе клуб 

ТСК Темерин, 

Аикидо клуб 

Темерин, 

Футсал клуб  

Темерин, 

СТК Темерин 

Темерин, 

Рекреативци 

 

С.Ш.Лукијан 

Мушицки-

Темерин, 

С.Т.К.Темерин 

Темерин, 

Јаџент клуб 

Темерин, 

К.Б.К.Спарта 

Темерин, 

Рекреативци. 

О.Ш.Петар 

Кочић 

Темерин, 

Џудо клуб ТСК 

Темерин, 

Карате клуб 

ТСК-Темерин, 

Аикидо клуб-

Темерин, 

Стреличарски 

клуб“Кастел“ 

Темерин, 

Рекреативци. 
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СПОРТСКА ХАЛА-КУГЛАНА 

а)Аутоматска двостазна куглана у скромном 

и функционалном стању. 

 

СПОРТСКА ХАЛА-ШАХ САЛА 

а)Шах сала величине 6 пута 4 м,са столовима 

и столицама. 

 

 

СПОРТСКА ХАЛА-СПОРТ КАФЕ 

а)Угоститељски објекат у функционалном 

стању капацитета 44 места. 

 

куглање 

 

 

 

Шах 

 

 

 

угостите- 

љство 

 

Куглашки куб 

ТСК-Темерин, 

Р.С.И., 

 

Рекреативци. 

 

 

Ках клуб 

Темерин 

спортисти, 

гости. 

5 ФИСКУЛТУРНА 

САЛА 

О.Ш.“КОКАИ 

ИМРЕ“ 

Темерин 

ФИСКУЛТУРНА САЛА 

а)Фискултурна сала величине 24 пута 12 

м,под од паркета,у добром и функционалном 

стању. 

Кошарка, 

одбојка, 

карате, 

гимнастика. 

 

О.Ш.Кокаи 

Имре Темерин, 

О.К.Грбић 

Бачки Јарак, 

Карате клуб 

Бушидо-

Темерин, 

 

6 ФИСКУЛТУРНА 

САЛА 

О.Ш.“КОКАИ 

ИМРЕ“Телеп  

Темерин  

ФИСКУЛТУРНА САЛА 

а) Фискултурна сала величине 15 пута 7 

м,под 

од паркетра у скромном и функционалном  

стању. 

 

Кошарка- 

баскет, 

џудо. 

О.Ш.Кокаи 

Имре 

Телеп-Темерин, 

Џудо клуб ТСК 

Темерин 

7 ФИСКУЛТУРНА 

САЛА 

О.Ш.“ДАНИЛО 

ЗЕЛЕНОВИЋ“ 

ФИСКУЛТУРНА САЛА 

а)Фискултурна сала величине 24 пута 12 м, 

под гума,у скромном и функционалном 

стању. 

 

Одбојка, 

гимнастика, 

 

О.Ш.Данило 

Зееленовић-

Сириг, 
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Сириг џудо. 

Кошарка, 

јаџент. 

Џудо клуб-

Сириг, 

Јаџент клуб-

Сириг, 

О.К. Сириг-

Сириг. 
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9. СПРОВОЂЕЊЕ, ПРАЋЕЊЕ, ОЦЕЊИВАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 
 
       9.1. Спровођење 
              Примена Програма развоја спорта у општини Темерин дефинисана је 
              како Националним Акционим планом, који је саставни део Стратегије 
              тако је дефинисана и Акционим планом Програма развоја Општине 
              Темерин. 
              Тим плановима јасно су дефинисани општи и посебни циљеви, мере и 
              активности за њихову реализацију, носиоци задужења за њихову 
              реализацију, временски оквири и процена да ли су за њихову 
              реализацију потребна материјална средства. 
 
       9.2. Праћење 
               Праћење примене Програма ће се спроводити у редовним 
               временским интервалима, у складу са Пословником Владе и годишње 
                – у складу са елементима Националног Акционог плана. 
                Министарство омладине и спорта је, ради успостављања 
                јединственог и формалног система извештавања, утврдило 
                процедуре извештавања и формате тих извештаја у складу са добром 
                праксом Европске уније и у сарадњи са Покрајинским секретаријатом 
                за спорт и омадину, кровним организацијама, Олимпијским комитетом 
                Србије, Спортским савезом Србије, Параолимпијским комитетом 
                Србије, Специјалном олимпијадом и индиректним буџетским 
                корисницима: Заводом за спорт и медицину спорта Републике Србије 
                и Антидопинг агенцијом Републике Србије. 
 
                Општина Темерин ће поштовати дефинисане процедуре 
Министарства омладине и спорта и испуњавајући те обавезе вршиће и 
праћење свог Програма. 

 
9.3.  Вредновање 

Оцењивањем примене Програма утврђује се напредак у спровођењу 
овог Програма и предлажу корективне мере и измене током 
спровођења. 
Оцењивање се спроводи редовно, једном годишње, коришћењем 
различитих извора података, укључујући годишњи извештај о раду 
као основни извор података, а на основу дефинисаних показатеља. 
 

9.4.   Извештавање 
На годишњем нивоу Општина Темерин израђује и објављује 
извештаје и спровођењу Програма на својој интернет страници, 
степену спровођења циљева и активности, проблемима и изазовима. 
На основу тога се врши ревизија приоритета и планираних 
активнсоти у Акционом плану у форми Извештаја о току спровођења 
Програма који је саставни део Извештаја о раду Министарства који се 
доставља Влади у складу са Пословником Владе. 
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10. ФИНАНСИЈСКИ ЕФЕКТИ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА  
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН И АКЦИОНОГ ПЛАНА 

 
                   Процењује се да за реализацију стратешких и програмских циљева 
у наредном периоду финансијска средства ће бити планирана у оквиру лимита 
одређених фискалном стратегијом, јер ће се активности реализовати у оквиру 
постојећих материјалних, финансијских и људских ресурса. 
 
                    Према могућностима, одређене активности и задаци ће се 
финасирати из средстава донација и кроз јавно-приватно партнерство. 
 
 
 

11.  АКЦИОНИ ПЛАН 
 

                Акциони план за спровођење овог Програма је његов саставни део. 
 
 
 

12.  ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 

                  Општина Темерин ће овај Програм развоја и Акциони план објавити 
на својој интернет страни у ПДФ формату, а биће дистрибуирана свим 
клубовима и организација и у штампаном формату. 

 
 
 
 
 
                                                                                  Лице одговорно за израду и праћење 
                                                                                 Стратегије спорта у општини Темерин 
 
                                                                               ___________________________________ 
                                                                                               Маријан Менићанин 
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АНЕКСИ: 
1. Решење о именовању лица одоговорног за израду 
2. Решење о именовању Радне групе 
3. Катастар – правни статус спортских објеката 
4. Списак и анализа стања спортских објеката и простора у општини 

Темерин 
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