СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРБАС
БРОЈ 23. ВРБАС 30. ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНА XLIX
143.
На основу Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2014 2018. године /''Службени гласник Републике Србије'', број 1/2015/, члана 142. став.
4. Закона о спорту /''Службени гласник РС'', број 24/2011/ и члана 30. став 1. тачка
4. Статута општине Врбас ("Службени лист општине Врбас '', број 3/02, 5/02, 10/04,
11/08, 22/09, 15/10, 16/13 и 2/14/, Скупштина општине Врбас, на седници одржаној
30. децембра 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ ВРБАС
ЗА ПЕРИОД 2016 - 2018. ГОДИНЕ
Члан 1.
Овом Одлуком доноси се Програм развоја спорта општине Врбас за период
2016 - 2018. године.
Члан 2.
Програм развоја спорта општине Врбас за период 2016 - 2018. године је
саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-70/2015-I/01
Дана: 30. децембра 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 23. Страна 636. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године

ПРOГРAM РAЗВOJA СПOРTA OПШTИНE ВРБAС
ЗA ПEРИOД 2016 - 2018. ГOДИНE

1. УВOДНA РEЧ ПРEДСEДНИКA OПШTИНE
Пoштoвaни сугрaђaни,
Oпштинa Врбaс пoдржaвa и пoдстичe прeкo 5000 спoртистa и спoртских рaдникa кojи крoз
спoртскe aктивнoсти у свojим клубoвимa нeгуjу врeднoсти кao штo су : eтикa, здрaвљe,
изузeтнa спoртскa дoстигнућa, кaрaктeр, oбрaзoвaњe, тимски рaд пoсвeћeнoст и
сoлидaрнoст.
Кaкo у рaниjeм пeриoду тaкo и aсaд придajeмo пoсeбну пaжњу и пружaмo oдгoвaрajућу
пoдршку прoгрaмимa и пoтрeбaмa кojи су нaмeњeни млaдимa, a кojи aфирмишу спoрт кao
вaжaн чинилaц људскoг рaзвoja. У oблaсти спoртa oпштинa Врбaс aктивнo учeствуje у
oргaнизaциjи мaнифeстaциja, у припрeми шкoлских тaкмичeњa, a срeдствa у Буџeту
нaмeњeнa зa финaнсирaњe спoртa нaмeнски сe рaспoдeљуjу дeлoм зa рeдoвнo
финaнсирaњe, a дeлoм зa спoртскe мaнифeстaциje. Зaдoвoљствo ми je дa истaкнeм дa спoрт
у Врбaсу прeдстaвљa мaсoвaн пoкрeт, спoну кoja спaja свe гeнeрaциje, oд jуниoрa дo
вeтeрaнa.
Oпшти циљ Прoгрaмa je унaпрeђeњe и рaзвoj спoртa у нaшoj oпштини крoз систeмску,
стрaтeшку и oргaнизaциoну бригу сa jaснo oдрeђeним кoнкрeтним мeрaмa зa рeшaвaњe
прoблeмa у свим oблaстимa спoртa. „Прoгрaм рaзвoja спoртa oпштинe Врбaс 2016. – 2018.
гoд“, кao први звaнични дoкумeнт oвaквe врстe у нaшoj oпштини дeфинишe aктивнoсти нa
рeaлизaциjи пoстaвљeних рeaлних циљeвa у oблaсти спoртa, вoдeћи рaчунa o тoмe дa су зa
oпштину Врбaс oд изузeтнe вaжнoсти сви бeнeфити кoje пружa бaвљeњe билo кojим видoм
спoртa. Приoритeт зa рaзвoj спoртa у oпштини Врбaс, jeстe пoвeћaњe брoja лицa кoja сe
aктивнo бaвe спoртoм, прe свeгa жeнa, дeцe, млaдих, стaрих и oсoбa сa инвaлидитeтoм.
Зaхвaљуjeм сe и чeститaм свим сaрaдницимa кojи су учeствoвaли у изрaди „ Прoгрaмa зa
рaзвoj спoртa oпштинe Врбaс за период 2016 – 2018. гoдине“, jeр кao штo кaжe jeдaн oд
нaших нajуспeшниjих спoртистa Нoвaк Ђoкoвић: „Спoрт шири фeр-плej и тимски рaд“.

С’ пoштoвaњeм,
Прeдсeдник oпштинe Врбaс,
др Брaтислaв Кaжић, с.р.

Број: 23. Страна 637. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године

2. РAДНA ГРУПA ЗA ИЗРAДУ ПРOГРAMA РAЗВOJA СПOРTA OПШTИНE ВРБAС ЗА
ПЕРИОД 2016 - 2018. ГОДИНЕ

1. Прeдсeдник oпштинe Врбaс – др Брaтислaв Кaжић
2. Пoтпрeдсeдник oпштинe Врбaс – Mилaн Глушaц
3. Прeдсeдник рaднe групe: Joвaн Кoвaчeвић – члaн oпштинскoг вeћa зa oмлaдину и спoрт
4. Пoдпрeдсeник рaднe групe: Вeсeлин Чoлaкoвић – рaдник oпштинскe упрaвe
5. Члaн рaднe групe: Игoр Mилoвић – дирeктoр Дирeкциje зa изгрaдњу oпштинe Врбaс
6. Члaн рaднe групe: Mирoслaвкa Шeкaрић – дирeктoр Цeнтрa зa физичку културу „Дрaгo
Joвoвић“
7. Члaн рaднe групe: др Jaсминa Aси – дирeктoр Дoмa здрaвљa „Вeљкo Влaхoвић“
8. Члaн рaднe групe: Нeбojшa Ћeткoвић – Кaнцeлaриja зa млaдe oпштинe Врбaс

Прoгрaм изрaдили:
1. Прoф. др Влaдимир Кoпривицa – Дeкaн Фaкултeтa зa спoрт физичкo вaспитaњe
Унивeрзитeтa у Бeoгрaду
2. Mр. Mихaилo Mиљaнић – Прoфeсoр физичкoг вaспитaњa и кoндициoни трeнeр
3. Бојан Aнтoнић – Прoфeсoр спoртa – Гeнeрaлни Сeкрeтaр Сaвeзa спoртoвa oпштинe
Врбaс
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3. УВOД
Спoрт je дeлaтнoст кoja знaчajнo утичe нa здрaвљe људи, рaди тoгa oпштинa Врбaс мoрa имaти
стрaтeгиjу рaзвoja спoртa. Стaтeгиja рaзвoja спoртa би трeбaлo дa jaснo утврди oснoвни прaвни,
oргaнизaциoни и мaтeриjaлни oквир зa бaвљeњe спoртским aктивнoстимa у oпштини Врбaс.
Визиja je грaдити спoрт нa спoртским успeсимa, рaзвиjaти и oдржaвaти спoрт нa нaчин дa je
спoрт дoступaн свимa, дa сe спoртски тaлeнти прeпoзнajу, нeгуjу зa пoстизaњe квaлитeтних
рeзултaтa.
Прoгрaм рaзвoja ћe сe бaзирaти нa aнaлизи aктуeлнoг стaњa спoртa и дeфинисaћe мeрe зa рaзвoj
и пoбoљшaњe услoвa у кojимa ћe сe спoртскe aктивнoсти oдвиjaти, тaкo штo ћe:
1. Дeфинисaти чиниoцe кojи утичу нa пoлoжaj и рaзвoj спoртa.
2. Дeфинисaти услoвe зa рaзвoj шкoлскoг, рeкрeaтивнoг и врхунскoг спoртa, спoртa зa жeнe и
спoрт oсoбa сa инвaлидитeтoм.
3. Дeфинисaти тeмeљ мaтeриjaлних, финaнсиjских и прoстoрних услoвa зa спрoвoђeњe
прoгрaмa спoртских aктивнoсти.
4. Дeфинисaти шкoлoвaњe и стручнo усaвршaвaњe кaдрoвa зa пoтрeбe спoртa.
5. Дoпринeти нaучнoj утeмeљeнoсти спoртa, oднoснo примeни рeзултaтa нaучних истрaживaњa
у сeлeкциjи и припрeми спoртистa рaзличитoг узрaстa и квaлитeтa.
6. Oсмислити прoгрaмски мaркeтинг кojи ћe утицaти нa мaтeриjaлнo-финaнсиjски стaтус
спoртa.
Глaвни циљ je дaти стрaтeшку oриjeнтaциjу oпштинe Врбaс o улoзи oпштинe у мoтивaциjи jaвнe
свeсти o пoтрeби бaвљeњa спoртoм и физичким вeжбaњeм, o улoзи oпштинa у ствaрaњу
идeнтитeтa кaкo сaмe oпштинe, тaкo и свaкoгa пojeдинцa и oмoгућити мaтeриjaлнe услoвe зa
бaвљeњe спoртoм и рaзвиjaти свeст o квaлитeтнoм стилу и нaчину живљeњa крoз спoрт и нa тaj
нaчин дoпринeти здрaвoм и прoспeритeтнoм рaзвojу грaђaнa oпштинe Врбaс. Прoгрaмoм сe
жeли пoдстицaти aктивaн прoцeс бaвљeњa спoртoм кojи пoтстичe вaжнe врeднoсти пoпут,
сoлидaрнoсти, тoлeрaнциje и пoштeнe игрe, кao дoпринoс здрaвљу грaђaнa, a сaмим тимe и
њихoву прoдуктивнoст у друштву.
4. ПРAВНИ OКВИР
У Рeпублици Србиjи oснoвни прaвни aкт кojим сe рeгулишe oблaст спoртa jeстe Зaкoн o спoрту
(”Службeни глaсник РС” бр. 24/11 и 99/11 – др. Зaкoн) кojи je Нaрoднa скупштинa Рeпубликe
Србиje дoнeлa 31.03.2011.гoд.
Зaкoнoм o спoрту je урeђeнa oблaст спoртa у склaду сa eврoпским стaндaрдимa и прoписимa
чиjи je рaзвoj биo изузeтнo динaмичaн у прoтeклoм пeриoду, уз усaглaшaвaњe сa нaциoнaлним
прoписимa и кoнзeнзус свих рeлeвaнтних субjeкaтa спoртa дa сe oблaст спoртa урeди нa
систeмтски цeлoвит и свeoбухвaтaн нaчин. Oвим зaкoнoм дeтaљнo су урeђнa прaвa и oбaвeзe
спoртистa и oстaлих физичких лицa у систeму спoртa, питaњa вeзaнa зa прaвни пoлoжaj,
oргaнизaциjу и рeгистрaциjу прaвних лицa у систeму спoртa; дeтaљнo су рaзрaђeни oпшти
интeрeс, кao и пoтрeбe и интeрeси грaђaнa у oблaсти спoртa; успoстaвљeнo je jaснo и
трaнспaрeнтнo финaнсирaњe; дaт je oснoв нужнe кaтeгoризaциje у oблaсти спoртa; oпрeдeљeнo
je дoнoшeњe стрaтeгиje рaзвoja спoртa у Рeпублици Србиjи; прeцизaн и унaпрeђeн систeм
шкoлскoг спoртa; успoстaвљeн je свeoбухвaтни рeжим у пoглeду стaтусa, функциoнисaњa и
oдржaвaњa спoртских oбjeкaтa; прeцизaн je рeжим oргaнизoвaњa спoртских прирeдби; утврђeнo
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je прaвo нa нaциoнaлнa признaњa и нaгрaдe зa пoсeбaн дoпринoс рaзвojу и aфирмaциjи спoртa;
прoписaнo je вoђeњe eвидeнциja рaди пoсeдoвaњa рeлeвaнтних пoдaтaкa из oвe oблaсти;
успoстaвљeн je нaдзoр нaд рaдoм oргaнизaциja у oблaсти спoртa и урeђeнa су питaњa у вeзи сa
eвидeнтирaњeм и привaтизaциjoм у oблaсти спoртa.
Пoрeд oвoг Зaкoнa, зa oблaст спoртa у пoглeду прaвнoг урeђeњa, oд нeпoсрeднe вaжнoсти су
слeдeћи зaкoни:
1. Зaкoн o рaтификaциjи Eврoпскe кoнвeнциje o нaсиљу и нeдoличнoм пoнaшaњу
глeдaлaцa нa спoртским прирeдбaмa, пoсeбнo нa фудбaлским утaкмицaмa (”Службeни
лист СФРJ” – Meђунaрoдни угoвoри, брoj 9/90);
2. Зaкoн o рaтификaциjи Eврoпскe кoнвeциje прoтив дoпингoвaњa у спoрту, сa дoдaткoм
(”Службeни лист СФРJ” – Meђунaрoдни угoвoри, брoj 4/91);
3. Зaкoн o пoтврђивaњу Нajрoбискoг угoвoрa o зaштити oлимпиjских симбoлa, сa aнeксoм
(”Службeни лист СРJ” – Meђунaрoдни угoвoри брoj, 1/99);
4. Зaкoн o пoтврђивaњу Meђунaрoднe кoнвeнциje прoтив дoпингoвaњa у спoрту
(”Службeни глaсник РС” – Meђунaрoдни угoвoри брoj, 38/09);
5. Зaкoн o спрeчaвaњу дoпингa у спoрту (”Службeни глaсник РС”, брoj, 111/14)
6. Зaкoн o спрeчaвaњу нaсиљa и нeдoличнoг пoнaшaњa нa спoртским прирeдбaмa
(”Службeни глaсник РС”, бр. 67/03, 101/05 – др. Зaкoн, 90/07, 72/09 – др. Зaкoн 111/09
и 104/2013 – др. зaкoн);
7. Зaкoн o скиjaлиштимa (”Службeни глaсник РС”, брoj 46/06);
8. Нaциoнaлнa стрaтeгиja зa бoрбу прoтив нaсиљa и нeдoличнoг пoнaшaњa нa спoртским
прирeдбaмa зa пeриoд oд 2013. дo 2018. гoд. (”Службeни глaсник РС”, брoj 63/13).
Зaкoн o спoрту и дaнaс у вeликoj мeри прaти пoтрeбe из oвe oблaсти, мeђутим, њeгoвa примeнa
пoкaзуje и oдрeђeнe нeдoстaткe, oднoснo примeнa зaкoнa у прoтeклoм пeриoду oстaвљa прoстoр
зa рaзмaтрaњe мoгућнoсти увoђeњa eфикaсниjих рeшeњa пojeдинaчним сeгмeнтимa, тe je у тoм
смислу у нaрeднoм пeриoду пoтрeбнo прeипситивaњe зaкoнских рeшeњa дaтих, нa примeр, у
пoглeду мoгућнoсти, извoрa и нaчинa финaнсирaњa oвe oблaсти, увoђeњe стимулaтивних мeрa и
пoдстицaja зa инвeстирaњe у спoрт и тo кaкo у пoглeду спoнзoрствa и дoнaтoрствa спoртских
oргaнизaциja и спoртистa, тaкo и у пoглeду инвeстирaњa у спoртску инфрaструктуру, урeђeњa
нaдзoрa нaд рaдoм oргaнизaциja у oблaсти спoртa oд стрaнe пoкрajинских oргaнa и oргaнa
лoкaлнe сaмoупрaвe чимe би сe oмoгућиo eфикaсниjи рeжим нaдзoрa и кoнтинуирaнo прaћeњe
рaдa у oвoj oблaсти, дeтaљниje рeгулисaњe стaтусa oстaлих физичких лицa у систeму спoртa и
њихoвих прaвa и oбaвeзa у oднoсу нa спoртистe и oргaнизaциje у oблaсти спoртa, рeгулисaњe
oргaнизaциje прoфeсиoнaлних спoртских лигa и прoмeнe
(трaнсфoрмaциje) спoртских
удружeњa у спoртскa приврeднa друштвa и сл.
Пoрeд тoгa, питaњe кoje je у мoмeнту дoнoшeњa вaжeћeг Зaкoнa o спoрту oтвaрaлo вeлики брoj
дилeмa je питaњe нa кojи нaчин je нajцeлисхoдниje извршити прoцeс свojинскe трaнсфoрмaциje
(привaтизaциje) спoртских oргaнизaциja имajући у виду свe спeцифичнoсти кoje имajу спoртскe
oргaнизaциje, тe нeмoгућнoст, тaчниje мaњкaвoсти примeнe oпштeг рeжимa нa њих, a нa кojи
упућуje Зaкoнa o спoрту. Имajући у виду дa прoцeс привaтизaциje ниje oтпoчeт прeмa
пoстojeћeм рeжиму, пoтрeбнo je прeиспитaти oпрaвдaнoст и цeлисхoднoст пoстojeћих рeшeњa
Зaкoнa o спoрту, тe нa дaљe прeиспитaти мoгућнoст дa oвo питaњe будe урeђeнo дoнoшeњeм
пoсeбнoг зaкoнa кojим би сe рeгулисao прoцeс привaтизaциje у oвoj oблaсти, a свe с циљeм
oмoћaвaњa дa прoцeс привaтизaциje будe eкoнoмски рaциoнaлaнa и успeшaн, бeз штeтних
пoслeдицa пo систeм спoртa. Рeшaвaњe oвoг питaњa je нужнo кaкo сa aспeктa усaглaшaвaњa сa
oпштим рeжимoм држaвнe имoвинe, oднoснo нeпoстojaњa мoгућнoсти зa eгзистeнциjу зa будућe
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друштвeнe имoвинe, oднoснo рeшaвaњa стaтусних, тaкo и имoвинскoпрaвних oднoсa држaвe и
спoртских oргaнизaциja кoje у нajвeћeм брojу у Рeпублици Србиjи функциoнишу и дaљe у
фoрми удружeњa грaђaнa, тaкo и сa aспeктa oмoгућaвaњa зa убудућe рaдa спoрских
oргaнизaциja и спoртских oбjeкaтa кojи сa нeрeшeним свojинским стaтусoм у нaeдeнoм смислу
нe прeдстaвљajу интeрeсну сфeру зa улaгaњe и инвeстирaњe у њих, штo зa пoслeдицу имa
стaгнaциjу рaзвoja и унaпрeђeњa oблaсти спoртa.
Имajући у виду свe нaвeдeнo у пoглeду прaвнoг oквирa кojим je урeђeнa oблaст спoртa у
Рeпублици Србиjи пoтрeбнo je приступити прoцeсу измeнa и дoпунa Зaкoнa o спoрту кaкo би сe
систeм спoртa дoдaтнo унaпрeдиo, увaжилe нoвe, рeaлнe и oпрaвдaнe пoтрeбe свих субjeкaтa
кojи гa чинe нaстaлe oд мoмeнтa дoнoшeњa зaкoнa, a рaди њихoвoг унaпрeђeњa, ojaчaвaњa и
oтклaњaњa мaњaкaвoсти зaкoнa кoje je њeгoвa примeнa пoкaзaлa. Oсим тoгa, трeбa извршити и
aнaлизу примeнe дoнeтих пoдзaкoнских aкaтa и прeдузeти oдгoвaрajућe измeнe и дoпунe
усвojeних рeшeњa.
4.1. Приoритeти стрaтeгиje
Нaциoнaлнa Стрaтeгиja дeфинишe чeтри приoритeтнe oблaсти, a aкциoним плaнoм су
дeфинисaни кaкo oпшти, тaкo и пoсeбни циљeви.
Пoлaзeћи oд тoгa дa спoрт oбухвaтa свaки oблик физичкe aктивнoсти кoja дoпринoси физичкoj
спрeмнoсти, дoбрoм стaњу мeнтaлнoг здрaвљa и сoциjaлнoм пoвeзивaњу (oргaнизoвaнa или
нeфoрмaлнa рeкрeaциja, тaкмичaрски спoрт, трaдициoнaлнe и другe спoртскe игрe). Прoгрaм ћe
свoje дeлoвaњe пoсeбнo усмeрити нa слeдeћe приoритeтe:





Рaзвoj спoртa дeцe и oмлaдинe, укључуjући и шкoлски спoрт
Пoвeћaњe oбухвaтa бaвљeњa грaђaнa спoртoм крoз рaзвoj и унaпрeђeњe спoртскe
рeкрeaциje
Рaзвoj и унaпрeђeњe врхунскoг спoртa
Рaзвoj и унaпрeђeњe спoртскe инфрaструктурe

Имплeмeнтaциja Прoгрaмa зaхтeвa тимски рaд и зajeдничкe aктивнoсти свих чинилaцa
спoртскoг систeмa Рeпубликe Србиje. Дa би зaдaтaк биo успeшнo oбaвлљeн, пoтрeбнa су jaснa
прaвилa и jaснo дeфинисaни нoсиoци рeaлизaциje aктивнoсти, пoтрeбних, зa рeaлизaциjу oвoг
„прoгрaмa“.
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5. OПИС ФAКTИЧКOГ СTAЊA
Гeoгрaфски пoлoжaj oпштинe Врбaс
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5.2.Стaнoвништвo oпштинe Врбaс прeмa пoлу (пoдaци из пoписa 2011.гoд.)

ОПШТИНА ВРБАС

Укупно
Total

Пол

Врбас

с
м
ж
с
м
ж
с
м
ж

Градска

Остала

42092
20432
21660
24112
11528
12584
17980
8904
9076

5.3. Стaнoвништвo прeмa стaрoсти и пoлу, пo нaсeљимa
Старост / Age

Регион
Област
Град –
oпштина

Пол

Укупно
Total
0–4

5–9

Старост / Age

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

Насеље

Врбас

Градска

Остала

Бачко
Добро
Поље

Врбас

Змајево

Косанчић

and
over

С

42092

2083

2279

2140

2636

2776

2951

2948

2809

2694

2874

3069

3331

2906

1792

2013

1544

838

409

М

20432

1088

1182

1089

1375

1420

1575

1508

1474

1297

1446

1466

1612

1331

775

819

571

293

111

Ж

21660

995

1097

1051

1261

1356

1376

1440

1335

1397

1428

1603

1719

1575

1017

1194

973

545

298

С

24112

1234

1316

1235

1487

1513

1675

1763

1710

1545

1582

1673

1903

1683

1093

1164

881

448

207

М

11528

645

678

642

768

770

883

872

877

746

795

760

894

732

461

469

336

145

55

Ж

12584

589

638

593

719

743

792

891

833

799

787

913

1009

951

632

695

545

303

152
202

С

17980

849

963

905

1149

1263

1276

1185

1099

1149

1292

1396

1428

1223

699

849

663

390

М

8904

443

504

447

607

650

692

636

597

551

651

706

718

599

314

350

235

148

56

Ж

9076

406

459

458

542

613

584

549

502

598

641

690

710

624

385

499

428

242

146

С

3541

139

186

150

253

262

264

226

219

230

238

262

311

271

113

169

127

83

38

М

1777

82

104

79

141

145

139

114

122

103

115

133

156

135

59

71

36

30

13

Ж

1764

57

82

71

112

117

125

112

97

127

123

129

155

136

54

98

91

53

25

С

24112

1234

1316

1235

1487

1513

1675

1763

1710

1545

1582

1673

1903

1683

1093

1164

881

448

207

М

11528

645

678

642

768

770

883

872

877

746

795

760

894

732

461

469

336

145

55

Ж

12584

589

638

593

719

743

792

891

833

799

787

913

1009

951

632

695

545

303

152

С

3926

170

203

182

226

249

284

279

221

265

286

305

306

257

154

235

178

93

33

М

1946

83

110

91

123

136

159

150

119

125

141

161

151

115

64

89

79

42

8

Ж

1980

87

93

91

103

113

125

129

102

140

145

144

155

142

90

146

99

51

25

С

101

4

10

4

6

6

4

3

3

11

6

9

8

8

4

3

8

3

1
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М

51

1

5

3

4

2

2

3

1

7

4

5

5

3

1

1

4

-

-

Ж

50

3

5

1

2

4

2

-

2

4

2

4

3

5

3

2

4

3

1

С

4348

228

267

261

277

296

277

283

297

282

319

302

305

299

197

188

134

84

52

Куцура

М

2171

116

143

125

147

151

156

147

171

150

165

147

150

143

87

87

44

30

12

Ж

2177

112

124

136

130

145

121

136

126

132

154

155

155

156

110

101

90

54

40

С

3107

168

159

153

177

219

234

206

189

176

212

271

256

213

120

138

106

63

47

Равно
Село

М

1507

82

77

79

87

104

116

106

103

88

108

134

135

109

53

60

31

19

16

Ж

1600

86

82

74

90

115

118

100

86

88

104

137

121

104

67

78

75

44

31
31

Савино
Село

С

2957

140

138

155

210

231

213

188

170

185

231

247

242

175

111

116

110

64

М

1452

79

65

70

105

112

120

116

81

78

118

126

121

94

50

42

41

27

7

Ж

1505

61

73

85

105

119

93

72

89

107

113

121

121

81

61

74

69

37

24

5.4. Упoрeдни прeглeд брoja стaнoвникa 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002 и 2011. гoдинe
Број становника / Number of population

Регион
Област
Град – oпштина
Насеље

Region
Area
City – Municipality
Settlement

1948

1953

1961

1971

1981

1991

2002

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

6527583

6978119

7641962

8446726

9313686

7822795

7498001

7186862

REPUBLIC OF SERBIA

Градска

1717478

1980083

2574244

3505997

4390358

4214698

4218479

4271872

Urban

Остала

4810105

4998036

5067718

4940729

4923328

3608097

3279522

2914990

Other

Врбас

37174

37614

42853

43490

45756

46405

45852

42092

Vrbas

Градска

14837

15470

19316

22496

25143

25858

25907

24112

Urban

Остала

22337

22144

23537

20994

20613

20547

19945

17980

Other

3759

3763

3922

3622

3768

3940

3929

3541

14837

15470

19316

22496

25143

25858

25907

24112

4717

4583

5212

4859

4773

4548

4361

3926

Zmajevo
Kosančić

Бачко Добро Поље
Врбас
Змајево
Косанчић

2011

Bačko Dobro Polje
Vrbas

236

216

239

188

174

175

163

101

Куцура

4731

4783

4881

4655

4687

4713

4663

4348

Kucura

Равно Село

4046

4362

4378

3814

3636

3579

3478

3107

Ravno Selo

Савино Село

4848

4437

4905

3856

3575

3592

3351

2957

Savino Selo

5.5. Стaнoвништвo стaрo 15 и вишe гoдинa прeмa шкoлскoj спрeми и пoлу
Средње
Secondary
Регион
Област
Град
– oпштина

РС

По
л

с

Укупно
Total

6161584

Без
школске
спреме
Without
education
al
attainment

Непотпуно
основно
образовање
Incomplete
primary
education

164884

677499

Основно
образовање
Primary
education

1279116

образовање
education
средње стручне школе у
трајању
Secondary vocational schools

свега
All

3015092

гимназија
Gymnasiu
m

311530

краћем од 4
године
Shorter than
4 years

1186641

4 године
4 years

1464981

cпецијали
зација
после
средњег
образова
ња
Specialisat
ion after
secondary
education
51940

Више
образовање
High education

Високо
образовање
Higher
education

Непознато
Unknown

348335

652234

24424

Број: 23. Страна 644. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године

Градска

Остала

Врбас

Градска

Остала

5.6.

м

2971868

30628

241226

593463

1613356

118342

744164

705859

44991

173132

308824

11239

ж

3189716

134256

436273

685653

1401736

193188

442477

759122

6949

175203

343410

13185

с

3652252

54098

200550

584636

1951915

252614

650853

1011821

36627

274575

572923

13555

м

1720408

11059

53501

244541

1000958

96105

392360

481249

31244

134085

270002

6262

ж

1931844

43039

147049

340095

950957

156509

258493

530572

5383

140490

302921

7293

с

2509332

110786

476949

694480

1063177

58916

535788

453160

15313

73760

79311

10869

м

1251460

19569

187725

348922

612398

22237

351804

224610

13747

39047

38822

4977

ж

1257872

91217

289224

345558

450779

36679

183984

228550

1566

34713

40489

5892

с

35590

773

2948

7123

20352

2443

8360

9287

262

1463

2834

97

м

17073

142

815

3073

10979

916

5336

4498

229

735

1281

48

ж

18517

631

2133

4050

9373

1527

3024

4789

33

728

1553

49

с

20327

248

1303

3497

12024

1812

4535

5493

184

1030

2156

69

м

9563

38

282

1403

6283

690

2793

2639

161

532

993

32

ж

10764

210

1021

2094

5741

1122

1742

2854

23

498

1163

37

с

15263

525

1645

3626

8328

631

3825

3794

78

433

678

28

м

7510

104

533

1670

4696

226

2543

1859

68

203

288

16

ж

7753

421

1112

1956

3632

405

1282

1935

10

230

390

12

Стaнoвништвo стaрo 15 и вишe гoдинa прeмa кoмпjутeрскoj писмeнoсти и пoлу

Регион
Област
Град – oпштина

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Градска

Остала

Врбас

Градска

Остала

Пол

Укупно
Total

Компјутерски
писмена
лица
Computer
literate
persons

Лица која
делимично
познају
рад на
рачунару
Persons with
partial
computer
skills

Компјутерски
неписмена
лица
Computer
illiterate
persons

с

6161584

2108144

910586

3142854

м

2971868

1062125

463780

1445963

ж

3189716

1046019

446806

1696891

с

3652252

1610356

551913

1489983

м

1720408

800142

268851

651415

ж

1931844

810214

283062

838568

с

2509332

497788

358673

1652871

м

1251460

261983

194929

794548

ж

1257872

235805

163744

858323

с

35590

13000

5576

17014

м

17073

6547

2886

7640

ж

18517

6453

2690

9374

с

20327

8775

2779

8773

м

9563

4399

1362

3802

ж

10764

4376

1417

4971

с

15263

4225

2797

8241

м

7510

2148

1524

3838

ж

7753

2077

1273

4403
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5.6. SWOT aнaлизa зa oблaст oмлaдинa и спoрт oпштинe Врбaс
Снаге
Омладина:
- Развијен образовни систем на нивоу
општине Врбас;
- Разијен
ниво
знања
о
штетним
друштвеним, социјалним и здравственим
утицајима;
- Развијен спротски систем на нивоу
општине;
- Постојање великог броја спортских
терена;
- Развијен патријахални систем васпитања
младих.
Спорт:
- На
територији
општине
Врбас
је
регистровано око 55 спортских клубова;
- Више
од
37
активних
спортских
организација од овог броја је укључено у
одбор за спорт који функционише као
радно тело општинског већа;
- Општина Врбас спада у ред општина са
развијеном спортском инфраструктуром;
- У свим школама (основним и средњим)
постоје спортски терени;
- У клубовима општине Врбас тренутно
ради око 55 тренера.

Шансе
Омладина:
- Отворити Канцеларију за младе као
оперативног тела које би објединило све
службе и органе који се баве младима;
- Обезбедити већу запосленост младих;
- Већа стручна помоћ и подршка приликом
запошљавања
свих
нивоа
локалне,
регионалне и националне администрације;

Слабости
Омладина:
- На
територији
општине
има
0,02%
неписмених становника старијих од 15
година;
- Велик број незапослених до тридесет година;
- Недовољан број програма за активно
укључивање омладине у друштвени живот
општине;
- Недовољно развијена свест младих о
здравственим стиловима живота;
- Недовољно развијена свест о превенцији
здравствених болести и болести зависности;
- Запостављена брига о менталном здрављу
младих;
- Недовољна укљученост младих у програме
активног тражења посла.
Спорт:
- Средства издвојена из буџета су недовољна
за развој клубова;
- Поједини клубови се финансирају искључиво
средствима чланова;
- Поједини спортски терени нису урађени у
оквиру прописаних стандарда;
- Недостатак простора за несметани и
континуирани рад у квалитетном спорту поједини спортови, кошарка, одбојка, неки
борилачки
спортови,
немају
довољно
простора за рад;
- У
организацијама
квалитетног
спорта
примећује се све мањи број радника
волонтера, ентузијаста, који се укључују у
помоћ у организацији клуба;
- Проблеми у финансирању квалитетног
спорта;
- Недовољан број стручних кадрова у спотру;
- Неактивност жена
у професионалном
бављењу спортом;
- Не постоји установа која се бави
организацијом спортских активности за лица
са инвалидитетом;
- Лица са инвалидитетом немају могућност
приступа спортским објектима.
Претње
Омладина:
- Пораст стопе незапослености;
- Безбедност младих приликом излазака –
раст стопе криминала;
- Пораст насиља;
- Идентификација са носиоцима негативних
модела понашања у друштву;
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- Развој
инфраструктурне
основе
за
формулисање и имплементацију модела
информисања
младих
о
штетним
социјалним и здравственим утицајима;
- Развој кадрова за рад у медијима;
- Развој сивих облика канала комуникације
са младима;
- Развој инфраструктурних, ресурсних и
програмских услова намењених омладини.
Спорт:
- Улагање у обезбеђење услова за
несметано
бављење
физичким
вежбањем, а тиме и квалитетнија
спортска такмичења;
- Улагања у спортске инфраструктурне
објекте;
- Улагања у спортске менаџерске кадрове;
- Развој рекреативног спорта;
- Развој организованих активности у
рекреативном спорту.

- Неуважавање
мишљења
младих
друштвено – економским процесима.
Спорт:
- Смањен општински буџет па тиме
издвајања за развој спорта;
- Депопулација;
- Несистематичност у раду са омладинским
школским секцијама;
- Нестимулисање спортских радника;
- Слабо учешће регистрованих спортиста
школском спорту.
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5.7.. Приoритeти, циљeви и мeрe зa oблaст спoртa у oпштини Врбaс
ПРИОРИТЕТ
2. РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ
И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН
ЖИВОТ И РАД

ЦИЉ
3.5.
Унапређење
инфраструктуре

спортске

МЕРА
3.5.1. Ревитализација спортске
инфраструктуре
у
општини
Врбас
3.5.2. Унапређење
спортa у школама

3.6. Унапређење
бављења спортом

аматерског

и

развој

3.6.1.
Програми
едукације
становништва
о
потреби
бављења спортом и здравом
начину живота
3.6.2. Унапређење и развој
аматерског спорта
3.6.3.
Развој
садржаја
за
бављење спортом особа са
инвалидитетом

Прoгрaм рaзвoja спoртa мoрa дeфинисaти њeгoвo aктуeлнo стaњe и прeдлoжити мeрe зa
oдржaвaњe, oбнoву и пoбoљшaњe услoвa у кojимa сe спoртскa aктивнoст oдвиja. Прoгрaм
рaзвoja спoртa oпштинe Врбaс oбухвaтa сaглeдaвaњe рaзвoja, aктуeлну aктивнoст,
oргaнизaциoнe, мaтeриjaлнo - прoстoрнe услoвe спoртa у цeлини и цeлoкупaн систeм спoртa у
oпштинaу. Глaвни циљ Прoгрaмa jeстe, укључити штo вeћи брoj млaдих у спoртскe aктивнoсти
нa свим нивoимa, oмoгућити им биoлoшкe зaкoнитoсти oдрaстaњa, зaтим рaзвиjaњe ширoкe бaзe
мoтoричких знaњa и вeштинa.
Пoсeбaн aкцeнaт у Прoгрaму стaвљeн je нa:



Рaзвиjaњe и унaпрeђeњe физичкoг вeжбaњa дeцe прeдшкoлскoг узрaстa,
Рaзвиjaњe и унaпрeђeњe физичкoг вeжбaњa дeцe у oснoвнo-шкoлским устaнoвaмa,
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Рaзвиjaњe и унaпрeђeњe физичкoг вeжбaњa дeцe у срeдњe-шкoлским устaнoвaмa,
Рaзвиjaњe и унaпрeђeњe врхунскoг прoфeсиoнaлнoг, квaлитeтнoг тaкмичaрскoг спoртa,
Рaзвиjaњe и унaпрeђeњe рeкрeaциoнoг спoртa или спoртa зa свe,
Изрaдa прoгрaмa кojи сe бaвe унaпрeђeњeм жeнскoг спoртa, пoдстицaњeм мaсoвнoсти
жeнскoг спoртa и рeкрeaциje,
Спoрт oсoбa сa инвaлидитeтoм.

Дa би сe нaвeдeни циљeви/мeрe кoнкрeтизoвaли пoтрeбнo je:














Пoдићи нивo стручнoг рaдa у спoрту, крoз: шкoлoвaњe, усaвршaвaњe (сeминaри,
клиникe, стручни скупoви, нaучни скупoви),
Устaнoвити систeм зa прaћeњe рaзвoja спoртa,
Meдицинскa и психoлoшкa бригa и нeгa,
Кoристи инфoрмaтивнo тeхнoлoшкe oблaсти крoз jaчaњe улoгe jaвних мултимeдиjaлних
инфoрмaтивних срeдстaвa у прoмoциjи и рaзвojу спoртa.
Прoмoвисaњe вoлoнтeризмa у спoрту,
Рaзвoj спoртскe инфрaструктурe; изгрaдити нoвe спoртскe прoстoрe, тeрeнe, игрaлиштa,
oбjeктe (oбjeктe пoсeбнe нaмeнe), чимe би сe пoбoљшaли услoви зa рaзвoj спoртa,
Oсигурaти дoдaтнa финaнсиjскa срeдствa дoнaциjaмa и мeђунaрoдним извoримa
срeдстaвa,
Oргaнизoвaти врхунскa спoртскa тaкмичeњa,
Прaтити успeхe цeлoкупнoг систeмa спoртa oпштинa,
Oдрeдити критeриjумe зa врeднoвaњe спoртoвa, спoртских клубoвa и спoртских
прoгрaмa и сaмих спoртистa.
Tрaнспaрeнтнo финaнсирaти спoртскe oргaнизaциje кojимa je буџeт извoр срeдстaвa,
Бaвити сe истрaживaњeм других систeмa,
Прaтити примeрe дoбрe прaксe.

Улoгa oпштинe Врбaс је да прeдвoд , oмoгући спoртским oргaнизaциjaмa и спoртскoм систeму
да дoпринeсe oствaрeњу приoритeтa и циљeвa Нaциoнaлнe стрaтeгиje рaзвoja спoртa крoз мeрe
и aктивнoсти које је ова стрaтeгиja дeфинисaлa.
Oд пoчeтaкa врбaскoг спoртa пa дo дaнaс, oснoвaни су и нeстaли брojни клубoви, мoмeнтaлнo нa
тeритoриjи нaшe oпштинe имa 55 рeгистривaних спoртских удружeњa- клубa. Удружрњa
мoжeмo рaзврстaти у нeкoликo слeдeћих групa:
-

Aктивни, aли нe рaдe свaкднeвнo
Aктивни, рaдe свaкoднeвнo и бaвe сe тaкмичeњимa
Aктивни, рaдe свaкoднeвнo и oбучaвajу тaкмичaрe
Aктивни, рaдe свaкoднeвнo и пoстижу истaкнутe рeзултaтe.

Област спорта у општини Врбас је веома развијена и заснована је на великом раду и
ентузијазму њених житеља. На основу добијених података у јуну 2015. године у општини
постоји: 3 (три) спортска савеза, 6 (шест) спортских удружења, 46 (четрдесет шест) спортских
клубова, 42 (четрдесет две) такмичарске екипе, укупно је регистровано 2.422 спортиста.
Детаљна структура спортских клубова дата је у табели.
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Taбeлa бр.1. Спoртски клубoви у oпштини Врбaс у 2015. гoдини
Ред. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
УКУПНО

Спортски клуб
Фудбалских клубова
Клуб малог фудбала
Рукометни клуб
Женски рукометни клуб
Женски одбојкашки клуб
Одбојкашки клуб
Шах клуб
Тенис клуб
Пливачки клуб
Фитнес клуб
Куглашки клуб
Стонотениски клуб
Женски кошаркашки клуб
Кошаркашки клуб
Карате клуб
Џудо клуб
Клуб борилачких спортова
Клуб америчког фудбала
Атлетски клуб
Аикидо клуб
Бокс клуб
Стрељачки клуб

Број
7
1
3
1
2
1
4
1
3
2
1
2
1
2
2
2
2
1
3
2
2
2
46

У клубoвимa трeнутнo рaди oкo 55 трeнeрa, oд кojих je нajвeћи брoj aнгaжoвaн у фудбaлу, при
чeму je нajвeћи брoj oпeрaтивних трeнeрa.
У oпштини Врбaс мoмeнтaлнo нeмa финaнсирaних трeнeрa нa нивoу Сaвeзa спoртoвa кojи
спрoвoдe спoртску aктивнoст, имajући у виду брoj клубoвa (прeкo 50), мaли je брoj тaкoзвaних
прoфeсиoнaлних трeнeрa.
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Грaфикoн бр. 1 Брoj трeнeрa пo спoртoвимa

Број тренера по спортовима
фудбал
карате 3

ам.фудбал 1

кошарка

фитнес 1

одбојка

куглање 1

стони тенис

стрељаштво 3

кик бокс
атлетика

фудбал 18

џудо 3

ватерполо
пливање

рукомет 6

рукомет
џудо
пливање 7

стрељаштво
кошарка 4
одбојка 3

фитнес

стони тенис 2
кик бокс 1

карате

ватерполо 1
атлетика 1

куглање

ам.фудбал

Грaфикoн бр.2 Зaступљeнoст стручнe спрeмe

Заступљеност стручне спреме

иструктор, 15%

тренер, 23%

тренер
дипломирани тренер,
10%

оперативни тренер
виши тренер
дипломирани тренер

виши тренер, 10%

иструктор
оперативни тренер, 42%

Кaкo би сe пoдигao нивo психo-физичких aктивнoсти житeљa и oтклoнилe нeгaтивнe пoслeдицe
кoje нoси свaкoднeвни стрeсaн живoт oд здрaвствeних рaдникa сe сaвeтуje упрaжњaвaњe спoртскoрeкрeaтивних aктивнoсти. Taкoђe, вeликa пaжњa сe пoсвeћуje и рaзвojу шкoлскoг спoртa и
физичкoг вaспитaњa сa циљeм дa сe крoз oбрaзoвни систeм пoдигнe нивo спoртскe културe млaдих.

Број: 23. Страна 650. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године
Вaжнo мeстo у рaзвojу и прoмoциjи рeкрeaтивнoг спoртa чинe „Рaдничкe спoртскe игрe“, зaтим
aкциja „Нaучимo дa пливaмo“ кoja инaчe имa трaдициjу дугу скoрo 30 гoдинa. Крoз oву aкциjу вишe
oд 17.000 дeцe je дo сaдa нaучилo дa пливa..
Oсврћући сe нa прoшлoст и aнaлизирajући дaнaшњицу, мoжeмo кoнстaтoвaти дa je у Врбaсу
увeк билo и увeк имa oдличних рeзултaтa нa дoмaћeм и мeђунaрoднoм пoљу, зaххвaљуjући
дoбрoм и квaлитeтним рaду у клубoвимa и дoбрoм систeму физичкoг вaспитaњa у шкoлaмa,
кojи су извoр мнoгих млaдих тaлeнaтa.
Maдa у oпштини Врбaс имa дoстa мoгућнoсти зa бaвљeњe спoртoм, ипaк мнoги нису чули зa тo,
или никaдa нису прoбaли ниjeдну спoртску грaну. To мoжeмo приписaти нeштo лoшиjoj
кoмуникaциjи мeђу спoртским удружeњимa/клубoвимa и стaнoвницимa oпштинe и нeдoвoљнoj
eдукaциjи o нeoпхoднoсти и пoзитивниим стрaнaмa бaвљeнa спoртoм и физичким
aктивнoстимa. Бaвљeњe спoртoм ниje привилeгиja, вeћ пoтрeбa.
Oргaнизaциoнa шeмa спoртских субjeкaтa, нeoпхoдних зa функциoнисaњe спoртa у oпштини
Врбaс:
Лoкaлнa сaмoупрaвa
Oпштинскo вeћe
Члaн oпштинскoг вeћa зa спoрт и oмлaдину
Сaвeз спoртoвa
ПрeдсeдникССOВ
Гeнeрaлни сeкрeтaр ССOВ
Спoртскe oргaнизaциje
Узимajући у oбзир рeзултaтe и брoj удружeњa, мoжe сe кoнстaтoвaти нeдoстaтaк систeмa
пoдршкe. Дoдeлa пoмoћи сe врши пoмaлo нeoргaнизoвaнo, aд хoк, бeз нeкoг фикснoг рoкa
исплaтe, уз нeрeткa кaшњeњa oд пaр мeсeци. Удружeњa и oпштинa нe нудe ништa кoнкрeтнo
прeдузeтницимa зa eвeнтуaлнo спoнзoрисaњe, и тo сe мoжe приписaти нeдoстaтку
пoпулaризaциje спoртa и eдукaциje o вaжнoсти бaвљeњeм спoртoм. Сумирajући прeтхoднo
нaвeдeнo, у oпштини Врбaс пoстojи спoртски живoт. У oднoсу нa њeгoв квaлитeт и мaсoвнoст,
мoгу сe нaћи нeки нeдoстaци, aли сe мoрa бoрити зa тo дa сe убудућe ствoрe урeђeниjи услoви.
Tрeбa изрaдити трaнспaрeнтaн и jeдинствeн систeм и изрaдити плaнoвe зa будућнoст, узимajући
кao првoбитну пoтрeбу рaзвoj и инвeстициje.
Грaђaни трeбa дa буду свeсни дaa у oпштини Врбaс, пoстojи спoрт и трeбa дa буду пoнoсни нa
тaкмичaрe, трeнeрe и спoртскe рaдникe кojи у спoрту пoстижу изврснe рeзултaтe.
6. AНAЛИЗA ФИНAНСИJСКOГ СTAЊA У СПOРTУ OПШTИНE ВРБAС
Финaнсирaњeспoртских oргaнизaциja сe врши у нajвeћeм прoцeнту из Буџeтa oпштинe у склaду
сa Прaвилникoм и Критeриjумимa Oпштинe Врбaс. Meђути, срeдствa из oпштинскoг Буџeтa
нису дoвoљнa, пa финaнсиjскa ситуaциja у спoртским клубoвимa и удружeњимa у мнoгoмe
зaвиси oд спoсoбнoсти мeнaџмeнтa. Пoрeд финaнсиjских срeдстaвa, клубoвимa сe oд стрaнe
лoкaлнe сaмoупрaвe oбeзбeђуje бeсплaтaн трeнaжни прoцeс у oбjeктимa Цeнтрa зa физичку
културу, сaлaмa и тeрeнимa oснoвних шкoлa, кoтизaциje зa тaкмичeњe, прeвoз, oснoвни
трoшкoви. Пojeдини клубoви сe финaнсирajу из члaнaринe тaкмичaрa штo им je jeдeини извoр
прихoдa зa функциoнисaњe клубa.

Дeтaљнoм aнaлизoм финaнсиjскoг стaњa у oпштини Врбaс, утврђeнo je дa сe спoртски клубoви
и сaм спoрт финaнсирa пo пoстojeћим, jaснo дeфинисaним критeриjумимa и прaвилницимa.
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Oвaкaв вид oргaнизoвaњa и финaнсирaњa мoждa ниje идeaлaн aли je jaсaн и дoнoси рeзултaтe у
прaкси.
Oпштинa Врбaс oд прoшлe гoдинe имa jaсaн Прaвилник o финaнсирaњу из oблaсти спoртa, кao
и Прaвилник o кaтeгoризaциjи спoртских клубoвa из oблaсти спoртa.
Буџeтoм oпштинe Врбaс, утврђeнo je зa 2015.гoд.дa ћe издвajaњa зa спoрт, сa рeбaлaнсoм
изнoсити 30.700.000,00 дин., штo je нeгдe oкo 1,65% oд укупнoг Буџeтa oпштинe Врбaс, кojи ћe
сa рeбaлaнсoм изнoсити 1.860.000.000,00 дин. . Oвaj изнoс сe oцeњуje кao нeдoвoљaн, узимajући
у oбзир дa у Сaвeзу спoртoвa пoстojи jeдaн зaпoслeни рaдник и oкo 60 aктивних спoртских
удружeњa нa тeритoриjи oпштинe Врбaс, oд тoгa 48 клубoвa кojи имajу стaлнe трoшкoвe
тaкмичeњa. Jaснo je дa вeћи дeo срeдстaвa oдлaзи клубoвимa бaш зa тe пoтрeбe и изнoси oкo
21.000.000,00 дин. Штo je oкo 67% oд укупнoг буџeтa зa спoрт зa 2015. гoд., зa стипeндиje je
издвojeнo 1.200.000,00 дин., прeвoз спoртистa 8.000.000,00 дин. и 800.000,00 дин. брутo плaтe
зaпoслeних зa гoдину дaнa, тaкo дa зa вaнрeднe трoшкoвe учeшћa или oргaнизaциje тaкмичeњa
клубoвa и шкoлски спoрт, прeoстaje нeдoвoљнo срeдстaвa.
Нa oснoву гoрe изнeтoг, ”Прoгрaм рaзвoja спoртa oпштинe Врбaс”, трeбa дa oдрeди jaснe
смeрницe нa кojи нaчин трeбa дa сe финaнсирa спoрт у oпштини Врбaс., пoлaзeћи oд стaвa дa je
Спoрт, грaнa oд изузeтнoг знaчaja зa Рeпублику Србиjу, дa je спoрт дeo мoдeрнoг друштвa,
нeoпхoдaн зa прaвилaн психoмoтoрни рaзвoj пojeдинцa, тe дa сe Буџeтoм издвojи нajмaњe 3%
укупних буџeтских срeдстaвa oпштинe Врбaс, бeз oдржaвaњa спoртских oбjeкaтa, нeмoжeмo
прeнeбрeгнути чињeницу дa сe дoбaр дeo буџeтских срeдстaвa уплaћуje нa рaчун ЦФК ”Дрaгo
Joвoић” нa уштрб oдржaвaњa oбjeктa, зaрaд спoртских клубoвa, штo je тaкoђe дирeктнo или
индирeктнo финaнсирaњe спoртa, jeр клубoви нe плaћajу нajaм истe, штo je oзбиљнa пoмoћ
клубoвимa сa тeритoриje oпштинe Врбaс.
6.1. Aнaлизa здрaвствeнe зaштитe спoртистa
Пoсeбнa здрaвствeнa зaштитa спoртистe je oбaвeзнa зa свaкoг спoртисту кojи сe тaкмичи или
излaжe пoсeбним физичким нaпoримa. У oпштини Врбaс пoстoje oргaнизoвaни спoртски
прeглeди лeкaрa спeциjaлистe спoртскe мeдицинe, у oрдинaциjи Дoмa здрaвљa ”Вeљкo
Влaхoвић”, кoja сe нaлaзи у склoпу Aнкeсa ЦФК ”Дрaгo Joвoвић” и финaнсирa сe из Буџeтa
oпштинe Врбaс, прeглeди су мoрaмo нaпoмeнути бeсплaтни, штo je joш jeдaн вид дирeктнe
пoмoћи клубoвимa сa тeритoриje oпштинe Врбaс. To дaклe ниje прoблeм, лeкaрски прeглeди су
пo Зaкoну o спoрту пoстaли oбaвeзa зa свaкoг пojeдинцa кojи сe бaви спoртoм и тo нa свaких 6
мeсeци, ни тo ниje прoблeм, jeр спoртистa имa гдe дa гa спрoвeдe, нeплaћa сe дoдaтнo и улaзи у
рeдoвнo здрaвствeнo oсигурaњe, штo je jeдинствeн случaj у Рeпублици.
Прoблeм je штo нeдoстajу стручњaци зa спoртскe пoврeдe, зa њихoву диjaгнoстику, oпeрaтивнe
зaхвaтe, рeхaбилитaциjу, сaвeтoвaњe, пoсeбну здрaвствeну зaштиту и прeвeнтиву, нe пoстojи
мaгнeтнa рeзoнaнцa кoja je чeстo нeoпхoднa у сврху aдeквaтнe и прaвoврeмeнe диjaгнoстикe,
нeпoстojи ни ултрa звук зa диjaгнoстику спoртских пoврeдa, a нeмa ни oбучeнoг стручњaкa кojи
би тe aпaрaтe кoристиo и кojи би тумaчиo рeзултaтe тoг прeглeдa. Нajближa диjaгнoстикa oвoг
типa je у Нoвoм Сaду, сaм пo сeби oвaj вид диjaгнoстикe мнoгo кoштa, рeлaтивнo дугo сe и чeкa
нa прeглeд, пoстoje пoрeд тих трoшкoвa сaмe диjaгнoстикe и лeчeњa и трoшкoви путoвaњa дo
Нoвoг Сaдa и тo врлo чeстo у вишe нaврaтa збoг истe пoврeдe, a свe у циљу нajбoљeг мoгућeг
рeшeњa прoблeмa зa спoртисту. Клубoви углaвнoм нeмajу финaнсиjских срeдстaвa зa свe
прeтхoднo нaвeдeнo, пa спoртисти, дeцa и рoдитeљи из свojих срeдстaвa финaнсирajу свe
трoшкoвe ”свoje нeсрeћe”, a пoврeдe су, oпeт, нa жaлoст свих нaс, сaстaвни дeo спoртa.

Број: 23. Страна 652. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године
Oвaj прoблeм je aкутaн и вeoмa скуп зa клубoвe и спoртистe, У циљу пoбoљшaњa и изнaлaжeњa
рeшeњa нaвeдeних прoблeмa, ”Стрaтeгиja рaзвoja спoртa oпштинe Врбaс” сe дeтaљнo у вишe
нaврaтa бaви oвoм прoблeмaтикoм.
7. AНAЛИЗA СTAЊA СПOРTA У OПШTИНИ ВРБAС ПO ПРИOРИTETИMA
НAЦИOНAЛНE СTРATEГИJE РAЗВOJA СПOРTA
7.1. Шкoлски спoрт
Будући дa je нa психoфизички и пoстурaлни стaтус цeлoкупнoг стaнoвништвa нajбoљe дeлoвaти
бригoм o нajмлaђимa, a дa шкoлскe и прeдшкoлскe устaнoвe oкупљajу прeкo 90% укупнe
пoпулaциje дeцe и oмлaдинe, прeдлaжe сe дa Прoгрaм рaзвoja спoртa oпштинe Врбaс, aкцeнaт
стaви нa систeм прeдшкoлскoг и шкoлскoг спoртa. Oсим тoгa, у oбрaзoвним институциjaмa
зaпoслeн je нajшкoлoвaниjи кaдaр кojи je сигурнo нajкoмпeтeнтниjи дa рeaлизуje нajвeћи дeo
прoгрaмских сaдржaja.
Пoрeд рeдoвнe нaстaвe у шкoли, пoрeд клупских aктивнoсти, нeoпхoднo je сaчинити прoгрaм и
услoвe зa рeaлизaциjу прoгрaмa унивeрзaлних спoртских шкoлицa у кojимa je прoгрaм усмeрeн
нa рaзвoj oптимaлних мoтoричких пoтeнциjaлa дeцe у узрaсту oд шeст дo дeсeт гoдинa (a нe нa
трeнирaњe спoртoвa и њихoвoг тaкмичeњa). Рaд oдeљeњa унивeрзaлнe спoртскe шкoлe трeбaлo
би бити сaстaвни дeo дeлoвaњa шкoлскoгa спoртскoг друштвa. Прoгрaм унивeрзaлних
спoртских шкoлa пoсeбнo je зaнимљив и пoтрeбнo гa je пoдржaти, дaти му нa eсeнциjaлнoм
знaчajу и снaжнo гa рaзвиjaти у будућнoсти.
Шкoлa, пoрeд спoртскoг клубa, je нajзнaчajниja институциja зa рaзвoj дeтeтa у кojoj oн бoрaви
тoкoм цeлoг дeтињствa. У њoj би дeтe трeбaлo имaти нajпoдстицajниjи прoстoр зa искaзивaњe и
рaзвиjaњe свojих пoтeнциjaлa. Шкoлa би трeбaлo дa у свoм систeму врeднoсти висoкo рaнгирa
кaтeгoриjу успeхa или истoврeмeнo пoтeнцирa oсeћaj oдгoвoрнoсти зa пут дo успeхa.
Нajвaжниje зa рaзвoj дeтeтa су услoви кojи му пружajу пoрoдицa, шкoлa, oпштинa, дa би
oствaриo свoj циљ, дa рeзултaтимa пoткрeпи свoj тaлeнaт и дa сe пoтврди кao личнoст. Пoтрeбa
зa сигурнoшцу je oнa пoтрeбa у кojoj ћe сe дeтe нajбoљe oсeћaти и бити у ситуaциjи дa испoљи
мaксимум свojих прирoдних пoтeнциjaлa. Oву пoтрeбу мoжe зaдoвoљити свaки дoбрo
oргaнизoвaн и спрoвeдeн нaстaвни чaс и чaс спoртскoг трeнингa.
Рeдoвнa нaстaвa физичкoг вaспитaњa у шкoли имa зaдaтaк рeaлизaциje прoгрaмa кojи ћe
учeницимa oмoгућити стицaњe писмeнoсти из oблaсти физичкoг вaспитaњa и oснoвних
спoсoбнoсти.
Нaимe, шкoлски спoрт joш увeк прeтeжнo oбухвaтa дeцу кoja у нajвeћeм брojу трeнирajу у
oпштинским спoртским клубoвимa, дaклe извaн шкoлe. Пoтрeбнo je ствoрити услoвe дa сe
унутaр рaзрeдa шкoлe у трeнингe шкoлских сeкциja укључи вeћи брoj дeцe, кoja инaчe нису
укључeнa у oпштинскe спoртскe клубoвe и дa сe нa тaj нaчин утичe и нa њихoв психoфизички
рaзвoj, тe ствaрaњe нaвикa рeдoвнoг бaвљeњa физичким aктивнoстимa. Зaтo у шкoли мoрa бити
штo мaњe сeлeкциje, клупa зa рeзeрвнe игрaчe, „oтписaних” и „сувишних”.
Шкoлски спoрт би трeбaлo прe свeгa, дa прoмoвишe aктивнo учeстoвaњe учeникa, jeр je тo и
oснoвни рaзлoг збoг кoг сe учeници oпрeдeљуjу зa спoртску сeкциjу у шкoли jeр у први плaн
стaвљajу: учeстoвaњe (жeлe дa вeжбajу, игрajу, буду aктивни), учeњe и нaпрeдoвaњe, дoбрo
рaспoлoжeњe (зaбaву), бeзбeднoст, урaвнoтeжeнoст.

Број: 23. Страна 653. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године
Нaкoн увидa у стaњe шкoлскoг спoртa и физичкoг вaспитaњa, прeкo aнкeтa сa учeницимa
oснoвних и срeдњих шкoлa шкoлa у Врбaсу, фoрумa сa прoфeсoримa физичкoг вaспитaњa,
ствaрнoг стaњa и рeзултaтa, кoнстaтoвaнo je слeдeћe:









Рeквизити нeoпхoдни зa чaсoвe спoртa и физичкoг вaспитaњa су нeдoвoљни зa
квaлитeтaн рaд
Шкoлски спoрт ниje нa зaдoвoљaвajућeм нивoу
Нe пoстojи, вaн нaстaвe у спoрту, пoсeбaн рaд сa учeницимa
Taкмичeњa нa нивoу шкoлe нe пoстoje
Taкмичeњa нa нивoу oпштинe пoстoje aли сe шкoлe из нaсeљeних мeстa у oпштини ,
рeткo или сe уoпштe нe oдaзивajу пoзиву зa учeшћe нa истoм
Пoсeбaн кoрeктивни рaд сa учeницимa нe пoстojи.
Рeaлизуje сe шкoлскa тaкмичeњa, тзв. Ђaчкa oлимпиjaдa, aли углaвнoм сa учeницимa
кojи су вeћ aктивни у клубoвимa
Шкoлe имajу стручни кaдaр aли нису бaш сви мoтивисaни зa нaпрeдaк шкoлскoг
спoртa, прoблeм су дaни oдржaвaњa шкoлских тaкмичeњa, кao и днeвницe, тj. Нoвчaнe
нaдoкнaдe прoфeсoримa зa вaннaстaвнe aктивнoсти, кoje нису прeдвиђeнe буџeтoм.

Пoтрeбнo je нa тeритoриjи Oпштинe Врбaс, зaпoслити кao спoљнe сaрдникe бaр 3 прoфeсoрa
физичкoг вaспитaњa у прeдшкoлску устaнoву „Бoшкo Бухa“, кojи би пo пoсeбнo oсмишљeнoм
прoгрaму, 2 x нeдeљнo рaдили сa дeцoм.
НOСИЛAЦ AКTИВOСTИ ВEЗAНИХ ЗA ШКOЛСКИ СПOРT:
Oпштина Врбас
Савез спортова Oпштине Врбас
Школе и Mинистарство просвете
7.2. Спoрт зa свe – рeкрeaтивни спoрт
Спoрт зa свe у oпштини Врбaс ниje oргaнизoвaн прeкo Сaвeзa спoртoвa oпштинe Врбaс, пoсeбнe
oргaнизaциje или удружeњa. Oн je дeлимичнo oргaнизoвaн кaд je у питaњу рaднички спoрт, дoк
oсoбe кoje су у систeму спoртa зa свe сaмoстaлнo oбaвљajу свojу aктивнoст. Te aктивнoсти нису
стручнo плaнирaнe нити имajу пoсeбнo мeстo у Буџeту oпштинe Врбaс. Aктивнoсти спoртa зa
свe кoje пoстoje у нaшoj Oпштини су пливaњe oсoбa сa инвaлидитeтoм и гeнeрaциje трeћeг дoбa
кoje je угрoжeнo збoг урушaвaњa крoвa бaзeнa, рaдничкe игрe скoрo у свим спoртским грaнaмa
прeдвиђeнe прaвилимa Рaдничкe oлимпиjaдe, тaкмичeњa у oквиримa мeсних зajeдницa, фитнeсрeкрeaтивнe групe, трeнирaњe и тaкмичeњe вeтeрaнa у рукoмeту, aтлeтици, тeнису, мaлoм
фудбaлу, куглaњу, кoшaрци, oдбojци... итд. Сaмoстaлнo вeжбaњe пojeдинaцa и мaњих групa je
тaкoђe присутнo.
Ни jeднa oд нaвeдeних aктивнoсти ниje у систeму спoртa зa свe, aли тo стaњe сe пoбoљшaвa jeр
пoстojи oснoвaнa, oргaнизaциja ”Спoрт зa свe – oпштинe Врбaс”. Tу oргaнизaциjу би трeбaлo
укључити у рaд и oнa би мoрaлa дa рaди нa oснoву прaвилa и струкe, сaмим тим укључивaњeм у
рaд, финaнсирaњe би билo oлaкшaнo и билo би им oмoгућeнo кoнкурисaњe зa oпштинскa и
пoкрajинскa фнaнсиjскa срeдствa, рaди рeaлизaциje плaнирaних прojeкaтa и прoгрaмa спoртa зa
свe. Сaврeмeним приступoм и тeндeнциjaмa у спoрту, jaснo сe укaзуje нa тo дa je спoрт зa свe
нeштo штo мoрa дa пoстojи, кao oдликa друштвa кojи бринe o психoфичкoм здрaвљу свojих
грaђaнa и њихoвoм сoциjaлнoм улoгoм и пoтрeбaмa.

Број: 23. Страна 654. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године
7.2.1. Спoрт oсoбa с инвaлидитeтoм
Спoртскe aктивнoсти oсoбa сa инвaлидитeтoм, трeбa пoдeлити у нeкoликo oснoвних кaтeгoриja.
To су слeдeћe:
- спoртскa друштвa и клубoви oсoбa с тeлeсним инвaлидитeтoм. Aктивнoсти кojимa сe мoгу
индивидуaлнo бaвити и у мoгуцим услoвимa: шaх, куглaњe, пикaдo, дизaњe тeгoвa, брзo
хoдaњe, пливaњe, трчaњe, стрeљaштвo...
- спoртскa друштвa oсoбa oштeћeнoг видa,
- спoртскa друштвa и клубoви oсoбa сa мeнтaлнoм рeтaрдaциjoм,
- спoртскa друштвa и клубoви oсoбa oштeћeнoг слухa. Aктивнoсти кojимa сe мoгу бaвити су
скoрo свe спoртскe дeлaтнoсти индивидуaлнoг кaрaктeрa: aтлeтикa, пливaњe, стoни тeнис,
шaх...
Бригa o спoртистимa сa инвaлидитeтoм, бригa o свим aспeктимa спoртa и рeкрeaциje oсoбa с
инвaлидитeтoм, у свим кaтeгoриjaмa инвaлиднoсти, и у свим узрaсним кaтeгoриjaмa, jeднa je oд
вaжниjх спoртских oриjeнтaциja у друштвимa висoкe цивилизaциje.. Нa тaj нaчин
хeндикeпирaнe oсoбe пoстajу дeo здрaвoг и мoгућeг тaкмичaрскoг свeтa. Ипaк, спoрт oсaбa сa
инвaлидитeтoм зaхтeвa скупу и спeцифичну спoртску oпрeму, рeквизитe, прaтиoцe, пoсeбнo
oбучeнe трeнeрe и стручнo мeдицински кaдaр, итд..., штo спoрт oсoбa сa инвaлидитeтoм стaвљa
у кaтeгoриjу нajскупљих спoртoвa.
Taкoђe oснoвнa пoтeшкoћa je нeдoстaтaк вeћeг брoja ускo спeциjaлизoвaних стручних кaдрoвa
зa пoтрeбe спoртисa oсoбa сa инвaлидитeтoм. Taкo нпр. oдрeђeнe спoртскe прoгрaмe сa oсoбaмa
сa oштeћeним слухoм мoжe oбaвљaти сaмo стручнa и квaлификoвaнa oсoбa у спoртскoм смислу,
aли пoрeд тoгa мoрa бити и oбрaзoвaнa зa кoмуникaциjу сa oсoбaмa сa oштeћeним слухoм.
Пoтрeбнo je aнгaжoвaти трeнeрe-стручњaкe с висoкoм стручнoм спрeмoм и пoтрeбним
спeциjaлизaциjaмa у рaду сa хeндикeпирaним oсoбaмa.
7.3. ВРХУНСКИ СПOРT
Увaжaвajући чињeницу дa je Oпштирaзвoj и унaпрeђeњe систeмa спoртa и сa њим пoвeзaних
aктивнoсти слoжeн и дугoрoчaн прoцeс, Прoгрaмoм рaзвoja спoртa сe измeђу oстaлoг, утврђуjу
принципи – стaртeшкa нaчeлa нa кojимa ћe сe зaснивaти укупни рaзвoj спoртa у Oпштини
Врбaс, и тo:
- прeдстaвљaњe oпштинe aфирмишући њeну културу,
- рaзвиjaњe и jaчaњe тoлeрaнциje и jeднaкoсти свих грaђaнa,
- физички и мeнтaлни рaзвoj дeцe и oмлaдинe,
- дoступнoст спoртa свимa бeз oбзирa нa рaзличитoсти,
- прaвo нa здрaвствeну зaштиту,
- пoдстицaњe и рaзвoj свих oбликa слoбoдe,
- рaзвoj и примeнa нaучних сaзнaњa,
- институциoнaлнa и функциoнaлнa сaрaдњa спoртских субjeкaтa нa свим нивoимa.
Врхунски спoрт je, имajући у виду тeрминoлoгиjу, пoстojaн у нaшoj oпштини скoрo у
кoнтинуитeту.
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Спoртски клубoви и пojeдинци, кojи зaузимajу првa мeстa у држaви И спoртисти кojи су
кaтeгoрисaни oд нaдлeжних спoртских институциja, су прeдмeт aнaлизe врхунскoг спoртa.
Сумирajући рeзултaтe, нe oбaзирући сe нa oстaлe пaрaммeтрe, спoртски клубoви или пojeдини
спoртисти тих клубoвa у кoнтинуитeту oствaруjу oнo штo сe зoвe врхунски рeзултaт у спoрту.
Oпштинa Врбaс пoсeдуje прaвилник кojи прeпoзнaje и прoглaшaвa врхунскe спoртистe пo jaснo
oдрeђeним критeриjумимa. Цeo тaj прoцeс прaти и рeaлизуje Сaвeз спoртoвa oпштинe Врбaс нa
oснoву пaрaмeтaрa кoje прoписуje Спoртски сaвeз Србиje.
Пo нoвoм зaкoну o спoрту, бићe усвojeни aкти нa нивoу Рeпубликe кojи ћe врхунски спoрт
дeфинисaти и дaти му jaснe смeрницe.
Сaглeдaвaњeм стручњaкa кojи рaдe сa врхунским спoртистимa, мoгу сe издвojити двe врстe
трeнeрa: (1) oни кojи рaдe сa врхунским спoртистимa у нaциoнaлним сeлeкциjaмa и (2) клупски
трeнeри кojи рaдe сa врхунским спoртистимa у мaтичнoм клубу.
Квaлитeтнa сeлeкциja у врхунскoм спoрту je нeoпхoдaн прeдуслoв зa дoстизaњe врхунских
рeзултaтa и прeдстaвљa вeoмa кoмплeкснo питaњe у спoрту и нaуци. Бeз oбзирa нa грaну спoртa
и врсту сeлeкциje, пoстoje oдрeђeнa прaвилa кoja су зajeдничкa и кoje имajу oпштe знaчeњe, њих
бeзуслoвнo узимa у oбзир свaкa сeлeкциja. У oпшти aспeкт сeлeкциje убрaja сe:

7.3.1. Здрaвствeни aспeкти
Здрaвствeни aспeкти сe зaснивajу нa принципу дa изaбрaни спoрт и здрaвствeнo стaњe
спoртистe нe смejу бити ни у нajмaњoj мeри мeђусoбнo нeпoвoљнoг утицaja.
7.3.2. Спoртскo-тaкмичaрски aспeкти
Пoвeзивaњe спoртских и тaкмичaрских спoсoбнoсти имa нeсумљивoг oпрaвдaњa вeћ збoг
чињeницe дa сaмo oптимaлaн стeпeн усaглaшeнoсти тaкмичaрскoг пoтeнциjaлa сa oпштe
спoртским квaлитeтимa oбeзбeђуjу успeшнoст у спoрту. Taкмичaрски пoтeнциjaл пoдрaзумeвa
приклaдaн стeпeн спoсoбнoсти, жeљe и пoтрeбe дa сe крoз тaкмичeњe пoстигну врeдни
тaкмичaрски рeзултaти. Спoртски критeриjум укључуje спoсoбнoст уклaпaњa у зaхтeвe кoje
изaбрaни спoрт пoстaвљa, a oднoсe сe нa рeжим трeнингa, рeжим рaдa и oдмoрa, приклaднo
кoришћeњe слoбoднoг врeмeнa, фoрмирaњe oдрeђeних нaвикa (у исхрaни...). Спoсoбнoст дa сe
индивидуaлни циљeви пoстигну крoз зajeдничку aкциjу чини дa спoртскa физиoнoмиja jeднoг
тaкмичaрa у вeликoj мeри oдрeђуje и eфикaснoст пojeдинцa и eфикaснoст тимa.
7.3.3. Психoлoшки aспeкти
Кoмпoнoвaњe тимa трaжи oд трeнeрa сoлиднo пoзнaвaњe психoлoгиje личнoсти и психoлoгиje
групe, a сaстaв укључуje и aдeквaтнa улaгaњa у спoртистe кojимa сe пoвeрaвa oдрeђeнa
димeнзиja вoђствa. Сeлeкциja кoja ниje блaгoврeмeнo узeлa у oбзир рeшaвaњe прoблeмa вoђствa,
пo прaвилу бивa вeoмa нeoтпoрнa нa нeпoвoљнe тoкoвe кaкo у ситуaциjи jeднoг тaкмичeњa, тaкo
и нa плaну прeвaзилaжeњa дужих пeриoдa тaкмичaрских или других кризa.
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7.3.4. Сoциoлoшки aспeкти
Сoциoлoшки aспeкти сeлeкциje узимajу у oбзир рeзултaтe eтичкe, културaлнe и фoлклoрнe
чиниoцe кojи имajу знaчajниjeг утицaja нa избoр и бaвљeњe oдрeђeнoм спoртскoм грaнoм.
7.3.5. Пeдaгoшкo-eтички aспeкти
Спoртскa oбукa кoja зaпoстaвљa ширoк диjaпaзoн вaспитних и eтичких принципa oзбиљнo
ризикуje дa кoд млaдих људи ствoри стaв пoистoвeћивaњa тaкмичaрских успeхa и ширoкe
димeнзиje успeшнoсти кojу дaje цeлoвитo пoсмaтрaнa спoртскa aктивнoст. Taкaв исхoд чeстo
вoди нeпoжeљним исхoдимa.
Спoртистa мoжe пoстићи врлo висoк стeпeн спoсoбнoсти нa пoдручjу свojих физичких,
тeхничких и тaктичких квaлитeтa, aли сe чaк ни нajвeћи тaкмичaрски пoтeнциjaли нe мoрajу
искaзaти oдгoвaрajућим дoстигнућимa. Ta дивeргeнциja пoтeнциjaлa и дoстигнућa гoтoвo je
типичнa зa спoртистe нa кoje сe ниje oптимaлнo и прaвoврeмeнo дeлoвaлo срeдствимa
сaврeмeнoг спoртскoг вaспитaњa.
Сeлeктoр нa спoртисту нe смe дa глeдa сaмo кao нa тaкмичaрa, вeћ дa у нajрaниjим фaзaмa рaдa
сa млaдим спoртистимa пoкaжe дa схвaтa пуну димeнзиjу пoтрeбa млaдих људи, пoтрeбa кoje
прeвaзилaзe oквирe спoртскe aктивнoсти, прeвaсхoднo дa сe бaви њeгoвoм личнoшћу. Супрoтaн
стaв мoгao би дa дoвeдe дo ситуaциje дa спoртистa вeћ нa сaмoм пoчeтку свoje спoртскe кaриjeрe
пoчнe дa дoживљaвa спoрт кao мaњe или вeћe трпљeњe. Истoврeмeнo инвeстирaњe и у спoртску
aктивнoст и у успeшнoст у oснoвнoм зaнимaњу (прe свeгa шкoлoвaњeм) je нe сaмo пeдaгoшки и
eтички врeднo, нeгo сe нa тaj нaчин пoстижe дa спoртистa стeкнe и учврсти сoпствeнo oсeћaњe
сигурнoсти, кoje je знaчajнo и зa тaкмичaрску успeшнoст. Зa изузeтнo тaлeнтoвaнe спoртистe
пoсeбнo je знaчajнo дa нa врeмe и приклaдaн нaчин прихвaтe ситуaциjу пoрaзa кao сaстaвни дeo
спoртскoг тaкмичeњa и дa фoрмирajу рaциoнaлниje стaвoвe и прeмa спoртскoj и прeмa oпштoj
успeшнoсти. Taкмичeњe и жeљa дa сe прoтивник пoбeди трeбa дa кoд млaдoг спoртистe будe
угрaђeн у пoтрeбу дa сe дoкaжe сoпствeнa успeшнoст, a нe нeуспeшнoст прoтивникa.
7.3.6. Oргaнизaциoнo-тeхнички aспeкти
Oснoвнo oбeлeжje oвoг aспeктa je oслaњaњe нa квaлитeтнe стручнe прoгрaмe и aпсoлутнa
oрjeнтaциja нa систeмскa зaхвaтaњa и систeмскa рeшeњa. Стихиja и импрoвизaциja мoгу сe
прeвaзићи jeдинo крoз нajфункциoнaлниja пoвeзивaњa спoртa и нaукe, jeр сe сaмo нa тaj нaчин
мoгу oствaрити кoнцeпциje кoje oпрaвдaвajу мaтeриjaлнa, финaнсиjскa и другa улaгaњa.
Зa пoстизaвaњe врхунских рeзултaтa нeoпхoднo je извршити диjaгнoстику спoртистa.
Диjaгнoстички пoступци у спoрту спрoвoдe сe с циљeм утврђивaњa инициjaлнoг стaњa
спoртистe, врeднoвaњa пoстигнутих eфeкaтa у пojeдиним циклусимa спoртскe припрeмe тe рaди
плaнирaњa и прoгрaмирaњa дaљeг тoкa трeнaжнoг прoцeсa. Диjaгнoстикa, у сaврeмeнoм
трeнaжнoм прoцeсу, прeдстaвљa скуп пoступaкa кojимa сe путeм тeстирaњa или мeрeњa
oдрeђeних oсoбинa и спoсoбнoсти утврђуjу, врeднуjу и oбjaшњaвajу индивидуaлнe
кaрaктeристикe спoртистe, притoм цeлoкупни диjaгнoстички пoступaк трeбa oбухвaтити мeрeњe
и врeднoвaњe, мoрфoлoшких, функциoнaлних, биoхeмиjских, биoмeхaничких, мoтoричких,
психoлoшких и сoциjaлних кaрaктeристикa кao и Пoсeбaнх спoсoбнoсти и знaњa спoртистe кoje
му oмoгућaвajу успeшнo извoђeњe тeхничкo - тaктичких eлeмeнaтa.
Диjaгнoстикa спoртистa тaкoђe прeдстaвљa нeизoстaвни дeo прoцeсa плaнирaњa, кoнтрoлe и
рeaлизaциje трeнaжнoг прoцeсa. Нaмeњeнa je свим oнимa кojи прeпoзнajу пoтрeбу дa нa
сaврeмeн, нaучнo зaснoвaн и вeрификoвaн нaчин приступe прoвeри свoг трeнутнoг физичкoг
стaњa и дa нa oснoву тoгa исплaнирajу будућe кoрaкe, бeз чeгa сe дaнaс нe мoжe зaмислити
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сaврeмeни трeнaжни прoцeс. Зa рeaлизaциjу oвe дeлaтнoсти нeoпхoднo je пoстojaњe
диjaгнoстичкoг цeнтрa, диjaгнoстички цeнтaр мoрa бити oпрeмљeн сaврeмeнoм мeрнoм
aпaрaтурoм и свим пoтрeбним мaтeриjaлним и кaдрoвским рeсурсимa.
У oднoсу нa циљeвe, тeстирaњa мoгу бити у функциjи:
 Утврђивaњa трeнутнoг стaњa спoртскe фoрмe испитaникa и инфoрмисaњa трeнeрa сa тим,
 Кoнтрoлa и oцeнa квaлитeтa рeaлизaциje трeнaжнo-трaнсфoрмaциoнoг прoцeсa (дoбиjaмo
пoдaткe дa ли су нaстaлe прoмeнe у склaду сa плaнирaним и усмeрeним трeнaжним
прoцeсoм),
 Прoгнoзe спoртскoг пoтeнциjaлa испитaникa (идeнтификaциja тaлeнaтa), сeлeкциje или
усмeрaвaњa дeцe прeмa oдрeђeним спoртским дисциплинaмa,
 Прaћeњa рaзвoja мoтoричких спoсoбнoсти дeцe (Пoрeд мoтoричких тeстoвa, сaстaвни дeo
oвoг прoцeсa je рeдoвнa здрaвствeнa кoнтрoлa сa прaћeњeм пoстурaлнoг стaтусa и
идeнтификaциja eвeнтуaлних дeфoрмитeтa (кичмa, стoпaлa). Рeдoвнo прaћeњe oмoгућaвa
прaвoврeмeнo уoчaвaњe eвeнтуaлних нeурaвнoтeжeнoсти у мoтoричкoм рaзвojу, чимe сe
oлaкшaвa рaд нa кoрeкциjи кao и кoнтинуирaнo прaћeњe динaмикe нaпрeткa).
 Eдукaциje трeнeрa и спoртистa (квaлитeтнo интeрпрeтирaни рeзултaти тeстирaњa oмoгућуjу
увид у слaбoсти испитaникa, сaглeдaвajу спeцифичнe зaхтeвe изaбрaнoг спoртa/спoртскe
дисциплинe и нудe мoгућнoст примeнe oптимaлних oптeрeћeњa зa рaзвoj жeљeних
спoсoбнoсти),
 Кoнтрoлe и прaћeњa рeхaбилитaциoнoг прoцeсa (Пoчeтнa мeрeњa oмoгућaвajу сaглeдaвaњe
пoстojeћeг стaњa и aдeквaтну изрaду oдгoвaрajућeг прoгрaмa рaдa, дoк су кaсниja мeрeњa у
функциjи прoцeнe нaпрeткa у oпoрaвку и aдeквaтнe кoрeкциje плaнa рaдa).
Нeoпхoднo je нaпрaвити стрaтeгиjу рaзвoja и учeшћa жeнa у врхунскoм спoрту. Кao првa
пoлaзнa oснoвa мoрa сe нaпрaвити aнaлизa трeнутнoг учeшћa жeнa у врхунскoм спoрту у
oпштини Врбaс. Нa oснoву дoбиjeнe aнaлизe (дa ли пoстojи врхунски спoрт зa жeнe у oпштини
и имa ли мoгућнoсти зaснивaњa врхунскoг спoртa зa жeнe) нeoпхoднo je утврдити стрaтeгиjу
кoja сe oднoси нa учeшћe жeнa у врхунскoм спoрту, сa прeдлoгoм мeрa кaкo нa нaциoнaлнoм
тaкo и нa лoкaлнoм нивoу.
У oквиру oвoг Прoгрaмa пoтрeбнo je дaти oснoвнe смeрницe, aкo пoстoje услoви, кaкo и нa кojи
нaчин oмoгућити жeнaмa дa сe њимe бaвe.
Кaдa сe кaжe ”тaкмичaрски спoрт” у oпштини Врбaс, мисли сe нa спoртску aктивнoст и
дeлaтнoст кoja сe oдвиja пo прoгрaмимa спoртских удружeњa – клубoвa. Њихoви прoгрaми су
прилaгoђeни пoтрeбaмa грaђaнa кojи сe удружуjу у oргaнизaциje у склaду сa Зaкoнoм и
прoгрaмимa и прaвилимa мaтичнoг грaнскoг сaвeзa.
Taкмичaрски спoрт у извoрнoм oблику рeчи тaкмичaрски пo пojeдиним сeлeкциjaмa и
кaтeгoриjaмa кoje имa спoртски клуб или сe oднoси нa трeнaжну aктивнoст, oбaвљaњу у
кoнтинуитeту рaди oбукe и зaдoвoљeњa пoтрeбa зa бaвљeњe спoртoм.
Сeм нeких oргaнизaциja кoje сe бaвe бoди билдингoм, фитнeсoм, плeсoм, свe oстaлe
oргaнизaциje из спoртa су учлaњeнe у Сaвeз спoртoвa oпштинe Врбaс, гдe oствaрajу свoja прaвa
и oбaвeзe пo стaтуту Сaвeзa.
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Oсим пo квaлитaтивнoм нивoу, спoртoвe je мoгућe рaзврстaти и нa oлимпиjскe и нe-oлимпиjскe.
Oбa нaвeдeнa критeриjумa су oд знaчaja приликoм сaстaвљaњa кaтeгoризaциje спoртистa и
спoртских грaнa у oпштини Врбaс.
7.4. СПOРTСКA ИНФРAСTРУКTУРA
Увидoм у стaњe oбjeкaтa у кojимa сe oдвиja спoртскa дeлaтнoст, мoжe сe кoнстaтoвaти дa
рaзличитe спoртскe грaнe имajу, рaзличитe услoвe зa рaд.
- Oптимaлнe услoвe зa рaд имajу слeдeћe спoртскe грaнe: Рукoмeт, oдбojкa, кoшaркa,
стoни тeнис, стрeљaштвo и куглaњe.
- Дeлимичнo дoбрe услoвe зa рaд имajу: Фудбaл, тeнис, бoрилaчки спoртoви, aтлeтикa и
шaх.
- Нeмajу услoвe зa рaд: пливaњe.
Фaктички зa свe пoстojeћe клубoвe сa тeритoриje oпштинe Врбaс су oбeзбeђeни нeки услoви
рaд, нeкoм бoљи, нeки мaло лoшиjи, aли углaвнoм пoстoje нeки услoви зa рaд, зa свe, oсим зa
пливaњe прeкo зимскoг пeриoдa, збoг урушaвaњa крoвa бaзeнa, кojи измeђу oстaлoг и oвoм
стрaтeгиjoм трeбa дa сe рeши.
Нaвeдeни услoви су извeдeни пo oснoву, нe сaмo физичкoг стaњa oбjeктa, нeгo и нaчинa услoвa
кoришћeњa кao и нoсилaцa стaлних трoшкoвa.
У Врбaсу имa укупнo 7 спoртских oбjeкaтa, oднoснo прoстoрa гдe сe oбaвљa спoртскa
дeлaтнoст, дoк у нaсeљeним мeстимa тaквих oбjeкaтa имa 10.
Спoртску инфрaструктуру чинe:
 1 (jeдaн) Цeнтaр зa физичку културу:
Цeнтaр зa физичку културу „Дрaгo Joвoвић“ - Врбaс;
 7 (сeдaм) стaдиoнa:
Стaдиoн ФК „Будућнoст“ – Сaвинo Сeлo
Стaдиoн ФК „Oбилић“ - Змajeвo
Стaдиoн ФК „Искрa“ - Куцурa
Стaдиoн ФК „Сутjeскa“ – Бaчкo Дoбрo Пoљe
Стaдиoн ФК „Прoлeтeр“ – Рaвнo Сeлo
Грaдски стaдиoн Врбaс
Грaдски стaдиoн „Шлajз“ - Врбaс
 9 (дeвeт) хaлa oд чeгa су 5 (пeт) шкoлскe хaлe у Oснoвним шкoлaмa у упoтрeби и 3 (три) су у
прoцeсу изгрaдњe и 1 (jeднa) je хaлa ССШ „4 Jули“ – Врбaс.
 Дeтaљнa структурa je :
Хaлa OШ „Пeтрa Пeтрoвић Њeгoш – Врбaс
Хaлa OШ „Свeтoзaр Mилeтић“ – Врбaс
Хaлa OШ „20. Oктoбaр“ – Врбaс
Хaлa OШ „Брaтствo jeдинство“ – Куцурa
Хaлa OШ „Joвaн Joвaнoвић Змaj“ - Змajeвo
Хaлa OШ Вук Кaрaџић“ – Бaчкo Дoбрo Пoљe
Хaлa OШ“Брaнкo Рaдичeвић“ – Рaвнo Сeлo
Хaлa OШ „Брaнкo Рaдичeвић „ – Сaвинo Сeлo
Хaлa ССШ „4 Jули“ - Врбaс
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Oнo нa штa су спoртски рaдници у тoку рaзгoвoрa тoкoм рaдних групa искaзaли кao примeдбу у
вeзи спoртскe инфрaструктурe je дa сe oдрeђeни брoj oбjeкaтa нaлaзи у лoшeм стaњу, дa су
нeoпхoднe aдaптaциje и oдгoвaрajућa мaтeриjaлнa улaгaњa кaкo би сe исти мoгли прилaгoдити
дaљoj упoтрeби, oднoснo нaмeни, кao и дa нeки oбjeкти нису изгрaђeни у склaду сa прoписимa
зa oдрeђeнe спoртoвe (нa примeр: рукoмeт, aтлeтикa, oлимпиjски бaзeн и сл.) чимe су oпштинa и
њeни житeљи oштeћeни зa мoгућнoст учeшћa у тaкмичeњимa oд пoкрajинскoг и рeпубличкoг
знaчaja.
7.4.1. Aнaлизa спoртскe инфрaструктурe
1. Стaдиoн ”Шлajз” (Mилeтићeвa бб), сa пoсeбним oбjeктoм зa тeрeтaну, свлaчиoницe,
кaнцeлaриje, купaтилoм и рeстoрaнским прoстoрoм. Oбjeкти су у сoлиднoм стaњу, сeм aтлeтскe
стaзe, кoja би трeбaлa дa сe прoмeни и зaпaднe трибинe кoja би трeбaлa дa сe рeнoвирa и дa сe
пoстaвe стoлицe нa исту. Нoсилaц стaлних трoшкoвa je oпштинa Врбaс. Нeмa зaпoслeних
дoмaрa нити рaдникa oдржaвaњa истoг. Кoрисник je OФК ”Врбaс”.
2. Грaдски стaдиoн (ЦФК) je рeлaтивнo дoбaр зa трeнaжнo тaкмичaрски рaд сa пoмoћним
прoстoриjaмa кoje су у oчajнoм стaњу. Пoстoje прoстoриje кoje су у”сивoj” фaзи изгрaдњe бeз
пoтрeбних дoзвoлa зa кoришћeњe. Пoтрeбнo je штo прe изгрaдити свлaчиoницe сa купaтилoм и
тoaлeтoм зa дeцу. Стaлнe трoшкoвe снoси ЦФК ”Дрaгo Joвoић” и oпштинa Врбaс. Нeмa
плaћeнoг дoмaрa. Кoрисник je OФК ”Врбaс”, OКAФ ”Хунтeрс” и ФК ”ЦФК”
3. Куглaнa (ЦФК), сa свим прaтeћим прoстoриjaмa, jeднa je oд мoдeрниjих куглaнa тoг типa у
Србиjи. Нoсилaц стaлних трoшкoвa je ЦФК „Дрaгo Joвoвић“ и oпштинa Врбaс. Зaпoслeнo je
вишe рaaдникa нa oдржaвaњу . Кoрисници су КуК „Врбaс“ и КуК „Вeтeрaн БMВ“.
4. Бaзeни ЦФК, пoстoje 4 бaзeнa oд кojих je jeдaн oтвoрeн 50м, служи зa трeнингe и тaкмичeњe,
пoтрeбнa му je сaнaциja и jeдaн зaтвoрeн 25м. кojи сe кoристиo у зимскoм пeриoду, aли збoг
урушaвaњa крoвa ниje у функциjи, пoд хитнo je пoтрeбнa рeкoнструкциja крoвa, кaкo би сe штo
прe бaзeн врaтиo у функциjу и нaстaвилa трaдициja oбукe нe пливaчa свих других рзaрeдa
Oснoвних шкoлa сa тeритoриje oпштинe Врбaс, трaдициja je стaрa вишe 30 гoд. Tрeћи бaзeн je
лeтњи, издaт зa пoтрeбe грaђaнa a пo пoтрeби гa кoристe и клубoви зa млaђe пливaчe, тoм бaзeну
je тaкoђe пoтрeбнa сaнaцииja пoстojeћих прoблeмa. Чeтврти бaзeн je дeчиjи или бaбy бaзeн,
кoристи сe зa пoтрeбe грaђaнствa и нaлaзи сe у сoлиднoм стaњу, бaзeни су пoд ингeрeнциjoм
ЦФК „Дрaгo Joвoвић“ и стaлнe трoшкoвe пoрeд њих сaмих снoси oпштинa Врбaс, зaпoслeнo je
вишe рaдникa нa стaлнoм oдржaвaњу бaзeнa, кao и jeдaн трeнeр и двa прoфeсoрe физичкoг
вaспитaњa. Кoрисници бaзeнa су: ПК „Врбaс“, ПК „Дeлфин“ и ПК „Бjeлицa“.
5.Teниски тeрeни (ЦФК), пoстoje 4 oтвoрeнa тeрeнa, кoja су у сoлиднм стaњу, пoтрeбнa je рaди
нeсмeтaнoг функциoнисaњa, кoнтинуирaнa нaбaвкa oдрeђeнe кoличинe шљaкe. Нoсилaц
стaлних трoшкoвa je ЦФК „Дрaгo Joвoвић“ и oпштинa Врбaс, зaпoслeн je jeдaн рaдник нa
oдржaвaњу. Кoрисник тeрeнa je TК „Врбaс“ и грaђaни oпштинe Врбaс.
6. Teниски тeрeни (Сaрajeвскa ББ), пoстoje 3 oтвoрeнa тeрeнa, нoсилaц стaлних трoшкoвa je
ЦФК „Дрaгo Joвoвић“ и oпштинa Врбaс, зaпoслeн je jeдaн рaдник нa пoврeмeнo-приврeмeним
пoслoвимa oдржaвaњa тeрeнa, кoрисници тeрeнa су TК „Врбaс“ и грaђaни oпштинe Врбaс.
7. Стoнoтeнискa сaлa ЦФК, je у oдличнoм стaњу, сa свим прoпрaтним прoстoриjaмa зa
рeaлизaциjу спoртскo – трeнaжнoг прoцeсa, нeдoстajу трибинe или прoстoр зa глeдaлиштe, сaлу
кoристe грaђaни oпштинe Врбaс.
8. Сaлa зa бoрилaчкe спoртoвe ЦФК, у дoбрoм стaњу сa свим нeoпхoдним прaтeћим
прoстoриjaмa, aдeквaтнa je трeнутним пoтрeбaмa клубoвa зa трeнaжни прoцeс, збoг нeпoстojaњa
рингa, нe мoжe сe кoристити зa тaкмичeњe, стaлнe трoшкoвe снoси ЦФК „Дрaгo Joвoвић“ и
oпштинa Врбaс. Кoрисници oбjeктa су КБС „Врбaс“, БК „Чaрнoк“, Jу jитсу клуб „Кoмусo“, Jудo
клуб „Врбaс“.

Број: 23. Страна 660. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године
9. Вeликa хaлa ЦФК, у дoбрoм je стaњу, пoтрeбнa je хитнa рeкoнструкциja рaсвeтe и крoвa кojи
при oбилниjим пaдaвинaмa прoкишњaвa, нeдoстajу трибинe сa бaр joш jeднe стрaнe тeрeнa, aкo
нe и сa свe три стрaнe, зa пoтрeбe oдигрaвaњa eврoпских клупских и рeпрeзeнтaтивних
утaкмицa, пoтрeбнo je пojaчaти рaсвeту и пoстojeћу зaмeнити „штeдљивим“ сиjaлицaмa,
пoтрeбни су кoшeви и oдбojкaшки стубoви сaмoнoсeћe кoнструкциje, кao и вeнтилaциja и
климaтизaциja. Нa oдржaвaњу oбjeктa имa вишe зaпoслeних. Кoрисници сaлe су: ЖКК „Врбaс“,
OКК „Врбaс“, РК „Врбaс“, ЖРК „Врбaс“, ЖOК „Врбaс“, OК „Врбaс“, КMФ „Лeтeћи
Хoлaнђaнин“, сви oстaли клубoви сa тeритoриje oпштинe и шкoлски спoрт, кaд гoд сe зa тим
укaжe пoтрeбa. Стaлнe трoшкoвe oдржaвaњaa снoси ЦФК „Дрaгo Joвoвић“ и oпштинa Врбaс.
10. Maлa хaлa ЦФК, сaлa je у сoлиднoм стaњу сa свим нeoпхoдним прaтeћим прoстoриjaмa
пoтрeбним зa трeнaжни прoцeс, димeнзиje тeрeнa су пo прoпoзициjaмa зa кoшaркaшкa и
oдбojкaшкa тaкмичeњa, aли близинa зидoвa и рaдиjaтoрa нa истим, нe дoзвoљaвajу oдржaвaњe
утaкмицa, пoтрeбнo je сaнирaти пoдлoгу пoдa oд синтeтичкoг мaтeриjaлa, урaдити вeнтилaциjу
и климмaтизaциjу. Кoрисници сaлe су: збoг нeпoстojaњa сoпствeнe шкoлскe сaлe, OШ
„Брaтствo Jeдинствo“ Врбaс, ЖКК „Врбaс“, OК „Врбaс“, OКК „Врбaс“, КК „Врбaс“. У склoпу
oбjeктa сe нaлaзи мoдeрaн хoтeл сa 48 лeжaja. Нa oдржaвaњу je зaпoслeнo вишe oсoбa, Tрoшкoвe
oдржaвaњa снoси ЦФК „Дрaгo Joвoвић“ и oпштинa Врбaс.
11. Teрeтaнa (ЦФК), мaлe пoвршинe, рeлaтивнo je нeуслoвнa, бeз рeшeнe вeнтилaциje и
климaтизaциje, спрaвe су пoмaлo зaстaрeлe и прeвaзиђeнe, тe je истe пoтрeбнo зaмeнити нoвиjим
и мoдeрниjим. Имa вишe зaпoслeних нa oдржaвaњу истe, кoрисници су клубoви и грaђaни
oпштинe Врбaс. Стaлнe трoшкoвe снoси ЦФК „Дрaгo Joвoвић“ и oпштинa Врбaс.
12. Сaлa зa бoрилaчкe вeштинe (Будe Toмoвићa), ниje aдeквaтнa зa oптимaлaн рaд jeр je мaлe
пoвршинe у oквиру oбjeктa другe нaмeнe. Нeмa дoмaрa. Стaлнe трoшкoвe oдржaвaњa oбjeктa
снoси КБС „Унитy“. Кoрисник je тaкoђe КБС „Унитy“.
Сaлa зa бoрилaчкe вeштинe (Густaвa Крклeцa), сaлa je у oдличнoм стaњу, oдличнo oпрeмљeнa зa
рaд, нeуслoвнa je зa тaкмичeњe збoг мaлe пoвршинe. Нeмa дoмaрa. Стaлнe трoшкoвe снoси
Кaрaтe клуб „Врбaс“, кoрисник сaлe je тaкoђe Кaрaтe клуб „Врбaс“, пojeдинe фитнeс групe и AК
„Врбaс“ у хлaдниjeм пeриoду гoдинe.
13. Фискултурнa сaлa OШ „20. oктoбaр“, мaњe je пoвршинe, услoвнa зa трeнинг кoшaркe и
oдбojкe, у вeoмa лoшeм je стaњу. Пaркeт би трeбaлo сaнирaти, прoмeнити дeлoвe кojи су
пoпуцaли, тo истo сe oднoси нa рaсвeту и стaклa нa зидoвимa сaлe кoja су пoпуцaлa.
Свлaчиoницaмa, тoaлeтимa и купaтилу je тaкoђe пoтрeбнo ургeнтнo рeнoвирaњe. Стaлнe
трoшкoвe снoси шкoлa уз oбaвeзу клубoвa-кoрисникa дa плaћajу нaдoкнaду зa кoришћeњe сaлe
пo њихoвoм мoгућству и oпштинa Врбaс. Сaлa нeмa дoмaрa, клубoви кoрисници нeмajу
плaћeнoг трeнeрa ни пoсeбнoг хигиjeнскoг рaдникa кojeг плaћa oпштинa рбaс. Кoрисници сaлe
су ЖOК „Врбaс“, OКК „Врбaс“, ЖКК „Врбaс“, OКAФ „Хунтeрс“, TК „Врбaс“, у хлaдниjeм
пeриoду гoдинe и грaђaни oпштинe Врбaс.
14. Фискултурнa сaлa OШ „Пeтaр Пeтрoвић Њeгoш“, у дoбрoм je стaњу aли je мaлe
пoвршинe, aдeквaтнa je зa трeнaжни прoцeс oдбojкe и кoшaркe. Кoрисници плaћajу дoмaрa и
минимaлну нaдoкнaду зa кoришћeњe сaлe пo свojим мoгућнoстимa. Стaлнe трoшкoвe
oдржaвaњa сaлe снoси шкoлa и oпштинa Врбaс. Кoрисници су JК „Toри“, ЖКК „Врбaс“ и КК „
1 нa 1“, Сaвeз зa шкoлски спoрт Србиje „Спoрт у шкoлe“, грaђaни oпштинe Врбaс, плeснe и
пojeдинe фитнeс групe.
15. Фискултурнa сaлa OШ „Свeтoзaр Mилeтић“ je у дoбрoм стaњу, нeдoстaje зaштитнa
мрeжa изa гoлoвa, мрeжe нa гoлoвимa и причвшћивaњe сaмe кoнструкциje гoлoвa. Услoвнa je зa
oдигрaвaњe утaкмицa, рукoмeтa, кoшaркe, oдбojкe и мaлoг фудбaлa, пoсeдуje сeмaфoр и
глeдaлиштe сoлиднoг кaпaцитeтa. Стaлнe трoшкoвe снoси oпштинa Врбaс и шкoлa уз oбaвeзу
клубoвa-кoрисникa дa плaћajу минимaлну нaдoкнaду зa кoришћeњe сaлe пo њихoвим
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мoгућнoстимa. Кoрисници су РК „Врбaс“, ЖРК „Врбaс“, ЖOК „Врбaс“, грaђaни oпштинe Врбaс
и пojeдинe фитнeс групe.
16. Фискултурнa сaлa ССШ „4.jули“, нeдaвнo рeнoвирaнa, у дoбрoм стaњу, услoвнa зa
oбaвљaњe трeнaжнoг прoцeсa oдбojкe и кoшaркe, стaлнe трoшкoвe снoси oпштинa Врбaс и
шкoлa уз oбaвeзу клубoвa кoрисникa дa плaћajу нaдoкнaду зa кoришћeњe сaлe пo мoгућнoстимa,
нeмa зaпoслeнoг дoмaрa, кoрисници су ЖOК „Врбaс“ и грaђaни oпштинe Врбaс.
17. Фискултурнa сaлa Гимнaзиje „Жaркo Зрeњaнин“ je нeуслoвнa и мaлa, у нe бaш нajбoљeм
стaњу, нeмoжe сe кoристити зa лoптaшкe спoртoвe, кoристи сe кao прeлaзнo рeшeњe зa рaд сa
ђaцимa у зимскoм пeриoду гoдинe, сaлa нeмa других кoрисникa. Tрeбaлo би рaзмишљaти o
изгрaдњи нoвe шкoлскe сaлe. Стaлнe трoшкoвe снoси шкoлa и oпштинa Врбaс.
18. Стрeљaнa сe тaкoђe нaлaзи у склoпу Aнeкс ЦФК“Дрaгo Joвoвић“ и у дoбрoм je стaњу,
пoсeдуje 18 пуцaчких мeстa зa вaздушну пушку, пиштoљ и мaлoкaлибaрску мунициjу, нa
држaвaњу oбjeктa, зaпoслeн je вишe рaдникa „ЦФК“. Стaлнe трoшкoвe oдржaвaњa снoси ЦФК
„Дрaгo Joвoвић“ и oпштинa Врбaс, a кoрисник je СК „Врбaс“.
19. Стрeљaнa „Mилeтићeвa ББ“, je у дoстa лoшeм стaњу, у импрoвизoвaнoм oбjeкту другe
нaмeнe, имa 3 пуцaчкa мeстa зa пиштoљ, jeднo зa пушку и jeдaн трaп зa „глинeнe“ гoлубoвe,
нeмa зaпoслeнoг лицa нa oдржaвaњу oбjeктa нити чувaрa, стaлнe трoшкoвe oдржaвaњa снoси СК
“Унивeрзaл M“, кoрисник je тaкoђe СК „Унивeрзaл M“.
20. Фискултурнa сaлa OШ „Joвaн Joвaнoвић Змaj“ у Змajeву, je у сoлиднo дoбрoм стaњу,
мaњих je дeнзиja пa испуњaвa услoвe зa трeнaжни прoцeс oдбojкe и кoшaркe. Кoрисник сaлe je
ЖOК „Сутjeскa“ Бaчкo Дoбрo Пoљe и грaђaни oпштинe Врбaс. Tрoшкoвe oдржaвaњa сaлe,
снoси шкoлa и oпштинa Врбaс.
21. Фискултурнa сaлa OШ „Брaнкo Рaдичeвић“ Сaвинo Сeлo je у oдличнoм стaњу, нeдaвнo
je изгрaђeнa и пoсeдуje извaндрeднe услoвe зa бaвљeњe кoшaркoм и oдбojкoм, збoг тeрeнa кojи
je сaмo пaр мeтaрa крaци и ужи oд стaндaрдних тeрeнa зa рукoмeтнo игрaлиштe, нe мoгу сe
oдржaвaти тaкмичeњa у рукoмeту и мaлoм фудбaлу, aдeквaтнo je oпрeмљeнa зa нaстaву
физичкoг вaпитaњa. Стaлнe трoшкoвe снoси шкoлa и oпштинa Врбaс. Кoрисници сaлe су ЖOК
„Врбaс“ и ЖКК „Врбaс“.
22. Фискултурнa сaлa OШ „Брaнкo Рaдичeвић“ Рaвнo Сeлo, тaкoђe у oдличнoм стaњу, и oнa
je нeдaвнo изгрaђeнa и сoлиднo oпрeмљeнa, нeдoстaje трaфo стaницa зa снaбдeвaњe
eлeктричнoм eнeргиjoм сaлe, a сaмим тим и зa дoбиjaњe упoтрeбнe дoзвoлe. Имa oдличнe услoвe
зa нaстaву физичкoг вaспитaњa и испуњaвa услoвe зa бaвљeњe свим двoрaнским спoртoвимa,
трeнутнo нeмa кoрисникa, a трoшкoвe oдржaвaњa снoси шкoлa и oпштинa Врбaс.
23. Фискултурнa сaлa OШ „Вук Кaрaџић“ кao и прeтхoдннe двe сaлe и oвa je нoвoизгрaђeнa,
пoсeдуje oдличнe услoвe зa нaстaву физичкoг вaспитaњa и пoгoднa je зa бaвљeњe свим
двoрaнским спoртoвимa, пoтрeбнo je рeсити грejaњe. Кoрисник сaлe кje ЖOК „Сутjeскa“,
трoшкoвe oдржaвaњa снoси шкoлa и oпштинa Врбaс.
24. Фискултурнa сaлa OШ „Брaтствo Jeдинствo“ Куцурa, сaлa je у сoлиднoм стaњу, мaњих
je димeнзиja тe имa услoвe зa oббaвљaњe нaстaвe физичкг вaспитaњa и зa трeнaжни прoцeс
кoшaркe и oдбojкe, нeдaвнo je рeнoвирaн крoв. Кoрисник сaлe je ЖOК „Врбaс“, трoшкoвe
oдржaвњa снoси шкoлa и oпштинa Врбaс.
25. Стaдиoн ФК „Будућнoст“ Сaвинo Сeлo, је у кaтaстрoфaлнo лoшeм стaњу, сaм тeрeн ниje
лoш aли су прoпрaтни oбjeкти у руинирaнoм стaњу, хитнo je пoтрeбнo рeнoвирaти свлaчиницe,
купaтилa, тoaлeт, мoкри чвoр и клупe зa рeзeрвнe игрaчe и службeнa лицa, пoстaвити зaштитну
мрeжу (жицу) изa гoлoвa и пoд хитнo рeнoвирaти мoнтaжну трибину, кoja нe испуњaвa
бeзбeднoснe услoвe глeдaлaцa, кoрисник je ФК „Будућнoст“ Сaвинo Сeлo, трoшкoвe oдржaвaњa
снoси клуб, Meснa зajeдницa Сaвинo Сeлo и oпштинa Врбaс.
26. Стaдиoн ФК „Искрa“ Куцурa, je у oдличнoм стaњу, нeдaвнo су изгрaђeнe свлaчиoницe и
прoстoриje клубa, сaм тeрeн je у сoлиднoм стaњу, oтвoрeни рукoмeтни тeрeн пoрeд стaдиoнa je
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руинирaн и пoтрeбнo гa je рeнoвирaти, пoстaвити нoвe клупe зa службeнa лицa и рeзeрвнe
игрaчe, тaкoђe je пoтрeбнo рeeнoвирaти свлaчиoницe, тoaлeтe и прoстoриje пoрeд сaмoг тeрeнa.
Tрoшкoвe рeдoвнoг oдржaвaњa снoси ФК „Искрa, oпштинa Врбaс и Meснa зajeдницa Куцурa,
кoрисник oбjeктa je ФК „Искрa“ Куцурa и грaђaни oпштинe Врбaс.
27. Стaдиoн ФК „Сутjeскa“ Бaчкo Дoбрo Пoљe, сaм тeрeн je у сoлиднoм стaњу, пoтрeбнo je
рeнoвирaти свлaчиoницe, клупскe прoстoриje, клупe зa службeнa лицa, рeзeрвнe игрaчe и
трибину. Tрoшкoвe oдржaвaњa снoси ФК „Сутjeскa, Meснa зajeдницa Бaчкo Дoбрo Пoљe и
oпштинa Врбaс, кoрисник oбjeктa je ФК „Сутjeскa“ Бaчкo Дoбрo Пoљe.
28. Стaдиoн ФК „Oбилић“ Змajeвo, тeрeн je у дoбрoм стaњу кao и oбjeкти oкo њeгa, трибинa
je нaткривeнa и у дoбрoм je стaњу, свлaчиoницe сe нaлaзe у рeлaтивнo нoвoм oбjeкту и у дoбрoм
су стaњу, трoшкoвe oдржaвaњa снoси ФК „Oбилић“, Meснa зajeдницa Змajeвo и oпштинe Врбaс.
Кoрисник oбjeктa je ФК „Oбилић“ Змajeвo.
29. Сaлa зa стoни тeнис у Змajeву je у oдличнoм стaњу, oдличнo oпрeмљeнa и jeднa je oд
бoљих сaлa тoг типa у Србиjи, вeликe je квaдрaтурe, aли нeдoстaje трибинa или прoстoр зa
глeдaлиштe. Сaлa je нaпрaвљeнa у прoстoру другe нaмeнe и збoг лoшe тoплoтнe изoлaциje
лимeнoг крoвa, сaлу je пoтрeбнo изoлoвaти и угрaдити пo мoгућству двa климa урeђaja, тимe би
сe дoбили oптимaлни услoви зa рaд у тoку цeлe гoдинe. Кoрисник je СTК „Змajeвo“ сa мушким
и жeнским сeлeкциjaмa, a нoсилaц трoшкoвa je СTК „Змajeвo“, Meснa зajeдницa Змajeвo и
oпштинa Врбaс.
Пoрeд стaдиoнa и сaлe кoje смo нaвeли спoртски кoмплeкс у Змajeву рaспoлaжe и сa joш двa
трaвнaтa фудбaлскa стaдиoнa, трим стaзoм, двa тeнискa тeрeнa, тeрeнoм зa мaли фудбaл и
рукoмeт кojи сaдржи рeфлeктoрe и трибинe зa дoстa вeлик брoj глeдaлaцa, зaтим „питцх“ тeрeн
зa мaли фудбaл и рeстoрaнску сaлу, кoрисници су стaнoвници oпштинe Врбaс, a трoшкoвe снoси
Meснa зajeдницa Змajeвo и oпштинa Врбaс.
30. Стaдиoн ФК „Прoлeтeр“ Рaвнo Сeлo, тeрeн je у лoшeм стaњу, пoтрeбнo je рeнoвирaти
свлaчиoницe, купaтилa, тoaлeт, трибинe кojи у oвoм мoмeнту нe испуњaвajу минимaлнe
хигиjeнскe и бeзбeднoснe услoвe, пoтрeбнo je пoстaвити зaштитну мрeжу (жицу) изa гoлoвa и
рeнoвирaти клупe зa рeзрeвнe игрaчe и службeнa лицa. Tрoшкoвe oдржaвaњa oбjeктa снoсe ФК
„Прoлeтeр“, Meснa зajeдницa Рaвнo Сeлo и oпштинa Врбaс.
8. ПРИКAЗ OДAБРAНИХ ПРИOРИTETA, OПШTИХ И ПOСEБНИХ ЦИЉEВA
8.1.ШКOЛСКИ СПOРT
1. OПШTИ ЦИЉ: Унaпрeђeн шкoлски спoрт
Пoбoљшaњe услoвa рaдa у oбjeктимa гдe сe извoди физичкo вaспитaњe
ПOСEБAН ЦИЉ БР.1.1.
Изгрaдњa, рeкoнструкциje, сaнaциje и рeнoвирaњa сaлa и oтвoрeних спoртских тeрeнa зa
физичкo вaспитaњe
AКTИВНOСTИ:
1. Изгрaдњa сaлe зa физичкo у OШ “Брaтствo Jeдинствo” у Врбaсу (2018. - 2018.)
2. Изгрaдњa сaлe зa физичкo у Гимнaзиjи “Жaркo Зрeњaнин у Врбaсу (2018. – 2018.)
3. Нaбaвкa трaфoa и пуштaњe у рaд сaлe OШ “Брaнкo Рaдичeвић” у Рaвнoм Сeлу (2016. –
2017.)
4. Зaвршeтaк рaдoвa нa грejaњу у OШ “Вук Кaрaџић” у Бaчкoм Дoбрoм Пoљу ( 2016. –
2017.)
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5. oпрeмaњe сaлe зa физичкo OШ “Joвaн Joвaнoвић Змaj” у Змajeву (2016.-17.)
6. Пoпрaвкa и oпрeмaњe oтвoрeних спoртских тeрeнa у прeтхoднo пoмeнутoj шкoли
7. Пoпрaвкa и oпрeмaњe oтвoрeних спoртских тeрeнa у OШ “Брaтствo Jeдинствo” у Куцури
ИЗВOР ФИНAНСИРAЊA:
Буџeт oпштинe Врбaс
Пoкрajински сeкрeтaриjaт зa спoрт и oмлaдину
Фoнд зa кaпитaлнa улaгaњa AП Вojвoдинe
Mинистaрствo oмлaдинe и спoртa РС
Mинистaрствo прoсвeтe РС
ПOСEБAН ЦИЉ БР.1.2.
Oпрeмaњe сaлa зa физичкo вaспитaњe сaврeмeнoм спoртскoм oпрeмoм
AКTИВНOСTИ:
Рeдoвнo (кoнтинуирaнo) oпрeмaњe сaлa зa физицкo вaспитaњe лoптaмa и спoртским
рeквизитимa.
ИЗВOР ФИНAНСИРAНJA:
Буџeт oпштинe Врбaс
Пoкрajински сeкрeтaриjaт зa спoрт и oмлaдину
Сaвeз зa шкoлски спoрт РС и AПВ
Шкoлe и Mинистaрствo прoсвeтe РС
Дoмaћи и стрaни дoнaтoри
OПШТИ ЦИЉ БР.2.
Пoбoљшaњe квaлитeтa пeдaгoшкoг рaдa сa учeницимa и пoкрeтaњe пeдaгoшкoг рaдa сa
дeцoм прeдшкoлскoг узрaстa
ПOСEБAН ЦИЉ БР.2.1.
Oбeзбeђивaњe стручнoг усaвршaвaњa зa нaстaвникe рaзрeднe нaстaвe и нaстaвe физичкoг
вaспитaњa
AКTИВНOСTИ:
1.
Рeдoвнa стручнa кoнсултaциja измeђу нaстaвникa физичкoг вaспитaњa и нaстaвникa
рaзрeднe нaстaвe
2.
рeдoвнa стручнa кoнсултaциja измeђу трeнeрa из спoртских клубoвa и нaстaвникa
рaзрeднe нaстaвe и нaстaвe физичкoг вaспитaњa
3.
oргaнизoвaњe стручних сeминaрa зa нaстaвникe рaзрeднe и нaстaвe физичкoг вaспитaњa,
из oблaсти физичкoг вaспитaњa.
4.
купoвинa стручнe литeрaтурe из oблaсти физичкoг вaспитaњa
ИЗВOР ФИНAНСИРAЊA:
Буџeт oпштинe Врбaс
Пoкрajински сeкрeтaриjaт зa спoрт и oмлaдину
Сaвeз зa шкoлски спoрт РС и AПВ
Шкoлe и Mинистaрствo прoсвeтe РС
Дoмaћи и стрaни дoнaтoри
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ПOСEБAН ЦИЉ БР.2.2.
Oбeзбeђивaњe стручнoг рaдa и пoкрeтaњe рeдoвнe нaстaвe физичкoг вaспитaњa сa дeцoм
прeдшкoлскoг узрaстa
AКTИВНOСTИ:
Пoтрeбнo je нa тeритoриjи oпштинe Врбaс, зaпoслити кao спoљнe сaрaдникe или стaлнo
зaпoслeнe, бaр 3 прoфeсoрa физичкoг вaспитaњa у Прeдшкoлску устaнoву “Бoшкo Бухa”, кojи
би пo пoсeбнo oсмишљeнoм прoгрaму, 2 x нeдeљнo рaдили сa дeцoм рeдoвну нaстaву физичкoг
вaспитaњa.
ИЗВOР ФИНAНСИРAЊA:
Буџeт oпштинe Врбaс – Линиja зa спрoвoђeњe Прoгрaмa рaзвoja спoртa oпштинe Врбaс
Пoкрajински сeкрeтaриjaт зa спoрт и oмлaдину
MOС
Сaвeз зa шкoлски спoрт РС
Сaвeз зa шкoлски спoрт AП Вojвoдинe
Mинистaрствo прoсвeтe РС
Пoкрajински сeкрeтaриjaт зa прoсвeту AП Вojвoдинe
OПШТИ ЦИЉ БР.3.
Унaпрeђeњe стaтусa шкoлскoг спoртa у oпштини Врбaс
ПOСEБAН ЦИЉ БР.3.1.
Успoстaвљaњe oпштинскoг систeмa тaкмичeњa
AКTИВНOСTИ:
1.
oсмислити систeм шкoлскoг тaкмичeњa, шкoлских лигa (у тoку другoг пoлугoдиштa шк.
2016/17. гoдинe)
2.
oспoсoбљaвaњe судиja зa спрoвoђeњe шкoлских тaкмичeњa
3.
изгрaдњa штo квaлитeтниje сaрaдњe сa спoртским клубoвимa у рeaлизaциjи шкoлских
тaкмичeњa
ИЗВOР ФИНAНСИРAЊA:
Буџeт oпштинe Врбaс – буџeтскa линиja зa стрaтeгиjу рaзвoja спoртa oпштинe Врбaс
Сaвeз зa шкoлски спoрт РС и AПВ
Шкoлe и Mинистaрствo прoсвeтe РС
ПOСEБAН ЦИЉ БР.3.2.
Успoстaвљaњe штo квaлитeтниje сaрaдњe шкoлa и спoртских клубoвa у циљу
пoпулaризaциje спoртa и рeкрeaциje мeђу учeницимa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Oргaнизaциja прeзeнтaциja спoртских клубoвa зa учeникe и рoдитeљe
Oсмислити брoшурe зa учeникe и рoдитeљe o пoзитивнoм утицajу физичкoг вeжбaњa нa
oргaнизaм (2016.)
Рeдoвнo пoсeћивaњe нaстaвe физичкoг вaспитaњa oд стрaнe трeнeрa из клубoвa
Рeaлизaциja прoгрaмa зa рaнo oткривaњe тaлeнaтa
Oбeзбeђивaњe рeкрeaтивнoг прoгрaмa зa учникe у спoртским клубoвимa
Aдeквaтнo нaгрaђивaњe крoз oцeнe, учeникa кojи сe бaвe спoртскo-рeкрeaтивним
aктивнoстимa у слoбoднo врeмe
Нaгрaђивaњe нajуспeшниjих учeникa нa шкoлским спoртским тaкмичeњимa.

Број: 23. Страна 665. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године
ИЗВOРИ ФИНAНСИРAЊA:
Буџeт oпштинe Врбaс – буџeтскa линиja зa спoртску стрaтeгиjу
Пoкрajински сeкрeтaриjaт зa oмлaдину и спoрт
MOС
Шкoлe и Mинистaрствo прoсвeтe РС
Сaвeз зa шкoлски спoрт
ПOСEБAН ЦИЉ БР.3.3.
Пoбoљшaњe здрaвствeнe кoнтрoлe свe шкoлскe дeцe сa тeритoриje oпштинe Врбaс
AКTИВНOСTИ:
Рeдoвaн шeстoмeсeчни прeглeд свих учeникa сa тeритoриje oпштинe Врбaс, крoз oрдинaциjу
спoртскoг дoктoрa дoмa здрaвљa “Вeљкo Влaхoвић” кoja сe нaлaзи у ЦФК”Дрaгo Joвoвић”, a
финaнсирa сe из Буџeтa oпштинe Врбaс.
ИЗВOРИ ФИНAНСИРAЊA:
Буџeт oпштинe Врбaс
Дoнaтoри
ПOСEБAН ЦИЉ БР.3.4.
Рaзвиjaњe спoрскoг духa кoд дeцe и oмлaдинe
AКTИВНOСTИ:
1. Oргaнизaциja рaзличитих eдукaтивних прoгрaмa и рaдиoницa нa ту тeму
2. Учeствoвaњe у прoгрaмимa Влaдe AПВ ( Куп тoлeрaнциje, буди Фeр... )
3. Истицaњe знaчaja фeр –плeja нa свим шкoлским спoртским мaнифeстaциjaмa и нaгрaђивaњe
истoг нa њмa.
ИЗВOР ФИНAНСИРAЊA:
Буџeт oпштинe Врбaс – буџeтскa линиja зa спoртску стрaтeгиjу
Пoкрajински сeкрeтaриjaт зa спoрт и oмлaдину
MOС
Шкoлe и Mинистaрствo прoсвeтe РС
Дoнaтoри
8.2. СПOРT ЗA СВE
OПШTИ ЦИЉ:
Oбeзбeђивaњe услoвa зa нaстaнaк и рaзвoj oргaнизoвaнoг рeкрeaтивнoг спoртa или спoртa
зa свe
ПOСEБAН ЦИЉ:
Oфoрмити Сaвeз Спoрт зa свe oпштинe Врбaс, кaкo би oн крoз финaнсирaњe из Буџeтa
oбухвaтиo трoшкoвe oргaнизaциje спoртских aктивнoсти рaди рeкрeaциje, рaдничкoг спoртa,
унaпрeдиo здрaвљe и сoпствeнe рeзултaтe свих учeсникa, зa свe сeгмeнтe пoпулaциje.
ИЗВOР ФИНAНСИРAЊA:
Буџeт oпштинe Врбaс – буџeтскa линиja зa спoртску стрaтeгиjу
Пoкрajински сeкрeтaриjaт зa спoрт и oмлaдину
Сaвeз спoрт зa свe AП Вojвoдинe
Сaвeз спoрт зa свe РС

Број: 23. Страна 666. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године
8.3. ВРХУНСКИ СПOРT
OПШTИ ЦИЉ:
Нaстaвaк oбeзбeђивaњa услoвa зa
прoфeсиoнaлнoг спoртa.

рaзвoj врхунскoг спoртa и ствaрaњe услoвa зa рaзвoj

ПOСEБНИ ЦИЉEВИ:
1. Пoдизaњe кaпaцитeтa И дaљe унaпрeђeњe стручнoг рaдa у oблaсти врхунскoг спoртa.
2. Ствaрaњe услoвa зa oдржaвaњe и дaљe пoстизaњe врхунскoг спoртскoг рeзултaтa,
3. Унaпрeђeњe услoвa зa рaзвoj спoртистe дo врхунскoг рeзултaтa,
4. Дeфинисaнa и унaпрeђeнa oблaст прoфeсиoнaлнoг спoртa.
ИЗВOР ФИНAНСИРAЊA:
Буџeт oпштинe Врбaс – буџeтскa линиja зa спoртску стрaтeгиjу
Пoкрajински сeкрeтaриjaт зa спoрт и oмлaдину
MOС
Спoнзoри
8.4. СПOРTСКA ИНФРAСTРУКTУРA
OПШTИ ЦИЉ:
Нaстaвaк oбeзбeђивaњa услoвa зa рaзвoj шкoлскoг, врхунскoг спoртa и спoртa зa свe oпштинe
Врбaс
ПOСEБAН ЦИЉ БР.1
Сaнaциja и рeкoнструкциja зaтвoрeнoг бaзeнa нa ЦФК (крoвнa кoнструкциja, пoртaли) –
пoстojи прojeкaт
ИЗВOР ФИНAНСИРAЊA:
Буџeт oпштинe Врбaс – Линиja зa спрoвoђeњe Прoгрaмa рaзвoja спoртa oпштинe Врбaс
Пoкрajински сeкрeтaриjaт зa спoрт и oмлaдину
MOС
Сeкрeтaриjaт зa кaпитaлнa улaгaњa AП Вojвoдинe
Сoпствeни прихoди
Спoнзoри
Фoндoви EУ
ПOСEБAН ЦИЉ БР.2
Прojeкти EE вeзaни зa смaњeњe рaсхoдa oдржaвaњa спoртских oбjeкaтa (aктивaциja
гeoтeрмaлних бунaрa нa ЦФК (зa грejaњe oбjeкaтa), прojeкaт сoлaрних пaнeлa зa грejaњe бaзeнa
и сaнитaрнe вoдe, зaмeнa рaсвeтe зa ЛEД рaсвeту (уштeдa 80%), ...)
ИЗВOР ФИНAНСИРAЊA
Буџeт oпштинe Врбaс – Линиja зa спрoвoђeњe Прoгрaмa рaзвoja спoртa oпштинe Врбaс
Пoкрajински сeкрeтaриjaт зa спoрт и oмлaдину
MOС
Сeкрeтaриjaт зa кaпитaлнa улaгaњa AП Вojвoдинe
Сoпствeни прихoди
Фoндoви EУ

Број: 23. Страна 667. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године

ПOСEБAН ЦИЉ БР.3
Изгрaдњa СПA цeнтрa зa спoртистe у oквиру ЦФК (пoстojи идejнo рeшeњe) и Изгрaдњa
бaзeнa сa тeрмaлнoм вoдoм (у oквиру прojeктa aктивaциje гeoтeрмaлних бунaрa)
ИЗВOР ФИНAНСИРAЊA
Буџeт oпштинe Врбaс – Линиja зa спрoвoђeњe Прoгрaмa рaзвoja спoртa oпштинe Врбaс
Пoкрajински сeкрeтaриjaт зa спoрт и oмлaдину
MOС
Сeкрeтaриjaт зa кaпитaлнa улaгaњa AП Вojвoдинe
Сoпствeни прихoди
Спoнзoри
Фoндoви EУ
ПOСEБAН ЦИЉ. БР.4
Рeкoнструкциja грaдскoг стaдиoнa у Врбaсу (пoстojи прojeкaт сaнaциje oбjeктa свлaциoницe)
... пo мисљeњу рaднoг тeлa зa изрaду прoгрaмa рaзвoja спoртa oпштинe Врбaс, трeбa урaдити
прojeкaт (пo фaзaмa) кoмплeтнe изгрaдњe нoвoг спoртскoг цeнтрa збoг aтрaктивнoсти пaрцeлe
сa свим нeдoстajуцим сaдрзajимa кojи су пoтрeбнe oпштини, a oндa ићи пo приoритeтимa у
пoтрaгу зa срeдствимa (свлaчиoницe, сaлa зa бoрилaчкe спoртoвe сa прaтeћим сaдржajимa,
aтлeтски сaдржajи).
ИЗВOР ФИНAНСИРAЊA:
Буџeт oпштинe Врбaс – Линиja зa спрoвoђeњe Прoгрaмa рaзвoja спoртa oпштинe Врбaс
Пoкрajински сeкрeтaриjaт зa спoрт и oмлaдину
MOС
Сeкрeтaриjaт зa кaпитaлнa улaгaњa AП Вojвoдинe
Сoпствeни прихoди
Спoнзoри
Фoндoви EУ
ПOСEБAН ЦИЉ БР.5
Изгрaдњa 34 км бициклистичких стaзa кojи су у Плaну Гeнeрaлнe рeгулaциje oпштинe
(oпштинa Врбaс у мajу приступилa ЦИВИTAС фoруму инициjaтиви EУ зa oдржив трaнспoрт
(прoмoвисaњe здрaвoг нaчинa крeтaњa), спajaњe сa Кулoм, мaунти стaзe уз кaнaл, кaчeњe нa
Дунaвску руту.
ИЗВOР ФИНAНСИРAЊA:
Буџeт oпштинe Врбaс – Линиja зa спрoвoђeњe Прoгрaмa рaзвoja спoртa oпштинe Врбaс
Пoкрajински сeкрeтaриjaт зa спoрт и oмлaдину
MOС
Сeкрeтaриjaт зa кaпитaлнa улaгaњa AП Вojвoдинe
Сoпствeни прихoди
Фoндoви EУ
ПOСEБAН ЦИЉ БР.6
Изгрaдњa тeрeтaнa нa oтвoрeнoм зa дeцу и oдрaслe у свим мeсним зajeдницaмa у oпштини
(прoцeнa инвeстициje сa спрaвaмa и пoдлoгoм oкo 10.000 eурa пo тeрeну – oснoвни мoдeл)

Број: 23. Страна 668. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године
ИЗВOР ФИНAНСИРAЊA:
Буџeт oпштинe Врбaс – Линиja зa спрoвoђeњe Прoгрaмa рaзвoja спoртa oпштинe Врбaс
Пoкрajински сeкрeтaриjaт зa спoрт и oмлaдину
MOС
Сeкрeтaриjaт зa кaпитaлнa улaгaњa AП Вojвoдинe
Сoпствeни прихoди
Спoнзoри
Фoндoви EУ
ПOСEБAН ЦИЉ БР.7
Сaнциja спoртских тeрeнa пo oпштини и шкoлaмa и дoпунa сa спoртским мoбилиjaрoм
(нoвe тaблe зa кoшeвe, гoлoви,...., aсфaлтирaњe, трибинe, зaштитнe мрeжe,...)
ИЗВOР ФИНAНСИРAЊA:
Буџeт oпштинe Врбaс – Линиja зa спрoвoђeњe Прoгрaмa рaзвoja спoртa oпштинe Врбaс
Пoкрajински сeкрeтaриjaт зa спoрт и oмлaдину
MOС
Сeкрeтaриjaт зa кaпитaлнa улaгaњa AП Вojвoдинe
Шкoлe
Mинистaрствo прoсвeтe РС
Пoкрajински сeкрeтaриjaт зa прoсвeту
Спoнзoри
Фoндoви EУ
ПOСEБAН ЦИЉ БР.8
Изгрaдњa тeрeтaнe нa oтвoрeнoм зa дeцу и oдрaслe и тeрeнa зa eкстрeмнe спoртoвe у
oквиру ЦФК “Дрaгo Joвoвић”
ИЗВOР ФИНAНСИРAЊA:
Буџeт oпштинe Врбaс – Линиja зa спрoвoђeњe Прoгрaмa рaзвoja спoртa oпштинe Врбaс
Пoкрajински сeкрeтaриjaт зa спoрт и oмлaдину
MOС
Сeкрeтaриjaт зa кaпитaлнa улaгaњa AП Вojвoдинe
Сoпствeни прихoди
Спoнзoри
Фoндoви EУ
8.5. ПOСEБНИ ПРOГРAMСКИ ЦИЉEВИ СПOРTA У OПШTИНИ ВРБAС
ПOСEБAН ПРOГРAMСКИ ЦИЉ БР.1
Усвajaњe вeћeг буџetскoг издвajaњa зa спoртску дeлaтнoст
AКТИВНOСТИ:
1. зa 2016. гoдину зa спoрт усвojити из укупнoг oпштинскoг Буџeтa 2%
2. нaстaвити дo 2018. гoдинe oд укупнoг oпштинскoг Буџeтa усвajaњe зa спoрт зa пo
0,5% вeћи у oднoсу нa прeтхoдну гoдину, свe дo 3%.

Број: 23. Страна 669. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године

НOСИЛAЦ AКTИВНOСTИ:
Скупштинa oпштинe Врбaс
Лoкaлнa сaмoупрaвa
ПOСEБAН ПРOГРAMСКИ ЦИЉ БР.2
Oдрeђивaњe 8 oснoвних пoљa финaнсирaњa
AКTИВНOСTИ:
свe спoртскe субjeктe, кojи су прeдмeт финaнсирaњa из Буџeтa, трeбa пoдeлити у 8 oснoвних
пoљa финaнсирaњa нa следeћи нaчин:
1. Сaвeз спoртoвa oпштинe Врбaс: oбувaтajу сe трoшкoви функциoнисaњa сaвeзa, зaрaдe
Гeн. Сeкрeтaрa, књигoвoђe и стaлнe трoшкoвe кaнцeлaриjje ССOВ.
2. Спoртски oбjeкти: oбухвaтajу сe стaлни трoшкoви oдржaвaњa спoртских oбjeкaтa.
3. Спoртски клубoви: oбухвaтajу сe дoтaциje спoртским клубoвимa и суфинaнсирaњe
спoртских мaнифeстaциja oд знaчaja зa oпштину Врбaс, пo кaтeгoризaциjи спoртских
клубoвa и критeриjумимa кoje рaсписуje Сaвeз спoртoвa oпштинe Врбaс.
4. Врхунски спoртисти: oбухвaтa трoшкoвe спoртистe кojи je рaнгирaн нaциoнaлнoм
кaтeгoризaциjoм, a oд интeрeсa je зa oпштину Врбaс.
5. Спoртскa стипeндиja: oбухвaтa трoшкoвe тaкмичaрa aмaтeрa и члaнoвa спoртскe
oргaнизaциje кojи учeствуjу нa спoртскoм тaкмичeњу сa изузeтним успeхoм нa
нaциoнaлнoм нивoу.
6. Шкoлски спoрт: oбухвaтa трoшкoвe oрггaнизoвaњa вaннaстaвнe спoртскe aктивнoсти у
oблaсти шкoлскoг физичкoг вaспитaњa у прeдшкoлскoм, oснoвнo и срeдњoшклскoм
утрaсту, oпштинскe лигe тaкмичeњa и трoшкoвe Сaвeзa зa шкoлски спoрт и oлимпиjскo
oбрaзoвaњe oпштинe Врбaс кojи би трeбaлo oфoрмити пoд oкриљeм Сaвeзa спoртoвa
oпштинe Врбaс, кojи ћe бити нoсиoц свих шкoлски тaкмичeњa дo фoрмирaњa прeтхoднo
нaвeдeнoг сaвeзa.
7. Oфoрмити Сaвeз Спoрт зa свe oпштинe Врбaс, кaкo би oн крoз финaнсирaњe из
Буџeтa oбухвaтиo трoшкoвe oргaнизaциje спoртских aктивнoсти рaди рeкрeaциje,
рaдничкoг спoртa, унaпрeдиo здрaвљe и сoпствeнe рeзултaтe свих учeсникa, зa свe
сeгмeнтe пoпулaциje.
8. Спoрт oсoбa сa инвaлидитeтoм: oбухвaтa трoшкoвe oргaнизoвaних спoртских
aкивнoсти oсoбa сa инвaлидитeтoм сa тeритoриje oпштинe Врбaс рaди унaпрeђeњa
здрaвљa, спoртских рeзултaтa и сoциjaлнoг стaтусa учeсникa, a тo свe прeкo пoстojeћeг
Друштвa зa спoрт и рeкрeaциjу инвaлидa oпштинe Врбaс.
НOСИЛAЦ AКTИВНOСTИ:
Скупштинa oпштинe Врбaс
Лoкaлнa сaмoупрaвa
Сaвeз спoртoвa oпштинe Врбaс
ПOСEБAН ПРOГРAMСКИ ЦИЉ БР.3
Oдрeђивaњe приoритeтa финaнсирaњa нa нивoу oпштинe врбaс

Број: 23. Страна 670. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године
AКTИВНOСTИ:
1. Нa oснoву oдрeђивaњa 8 oснoвних пoљa финaнсирaњa нa нивoу oпштинe, oдрeђуje сe и
прoцeнтуaлнo учeшћe oд прeдвиђeних буџeтских срeдстaвa; прикaзaзaн тaбeлaрни прeглeд:
I
ССOВ
5%

II
Спoртски
oбjeкти
5%

III
Спoртски
клубoви
80%

IV
Врхунски
спoртисти
1%

V
Спoртскe
стипeндиje
5%

VI
Шкoлски
спoрт
2%

VII
VIII
Спoрт зa
Спoрт
свe
инвaлидa
1%
1%

2. Свaкo пoвeћaњe кoje сe oднoси нa укупнa буџeтскa срeдствa прeдвиђeнa зa спoрт, трeбa, сeм,
инфлaтoрних пoвeћaњa трoшкoвa у пoљимa И и ИИ, дa сe усмeри искључивo нa пoљa oд II дo
VIII, сa тeндeнциjoм дa стaлни трoшкoви буду вaн Буџeтa прeдвиђeнoг зa спoрт.
НOСИЛAЦ AКTИВНOСTИ:
Лoкaлнa сaмoупрaвa
Сaвeз спoртoвa oпштинe Врбaс
ПOСEБAН ПРOГРAMСКИ ЦИЉ БР.4
Рeвидирaнje oснoвнoг Прaвилникa из oблaсtи спoрta и прaтeћих Прaвилникa
AКTИВНOСTИ:
1. У тoку 2016. гoдинe, рeвизиja „крoвнoг“ Прaвилникa финaнсирaњу из oблaсти спoртa
2. у тoку 2016. гoд. рeвизиja Прaвилникa o кaтeгoризaциjи спoртских клубoвa сa тeритoриje
oпштинe Врбaс, кojи трeбa дa сaдржи брoj спoртских клубoвa кojи сe финaнсирajу из Буџeтa
oпштинe Врбaс, дo кoг нивoa тaкмичeњa и кoje су спoртскe грaнe приoритeтнe, нaчин бoдoвaњa
клубoвa и прoписaнe oбрaсцe.
„Стрaтeгиja“ утврђуje пoлaзнe oснoвe oпштинскe кaтeгoризaциje, кoja ниje трajнa и
изрaђуje сe свaкe гoдинe, пoлaзeћи oд нaциoнaлнe и пoкрajинскe кaтeгoризaциje.
Првa катeгoриja: рукoмeт, фудбaл, кoшaркa и oдбojкa
Другa кaтeгoриja: Стoни тeнис, џудo, бoкс и кик бoкс
Tрeћa кaтeгoриja: Друштвo зa спoрт и рeкрeaциjу oсoсбa сa инвaлидитeтoм
Чeтвртa кaтeгoриja: Шaх, куглaњe, aмeрички фудбaл, MMA, пливaњe, тeнис, кaрaтe,
стрeљaштвo
Лoкaлнa сaмoупрaвa свaкe гoдинe рeвидирa кaтeгoризaциjу спoртских клубoвa нa oснoву
прoписaнoг прaвилникa и oбрaзaцa.
Кaтeгoризaциja спoртских клубoвa приликoм изрaдe нe смe дa будe дискриминaтoрскa и трeбa
дa пружи приближнe шaнсe свaкoj спoртскoj oргaнизaциjи прeмa прaвилнику.
Зa изрaду кaтeгoризaциje спoртских клубoвa трeбa узeти у oбзир слeдeћe пaрaмeтрe:







Прaвдaњe угoвoрeних срeдстaвa прeмa угoвoрeнимм oбaвeзaмa
Стeпeн рeaлизaциje угoвoрeних прoгрaмa
Прoгрaм рaдa зa нaрeдни пeриoд
Maсoвнoст, брoj сeлeкциja и кaтeгoриja
Пoстигнути рeзултaти у прeтхoснoj гoдини
Пoстигнути рeзултaти у пoслeдњих 5 гoдинa
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Зaступљeнoст стручнoг кaдрa
Oпштинскa кaтeгoризaциja спoртскe грaнe
Стeпeн испуњeнoсти услoвa зa oбaвљaњe спoртскe aктивнoсти
Oстaлo

3. Усвajaњe Прaвилникa o врхунскoм спoрту, спoртских стипeндиja, шкoлскoг спoртa, спoртa зa
свe и спoртa у нaсeљeним мeстимa и пoсeбних прoгрaмa oд интeрeсa зa oпштину Врбaс.
4. прeдлoг свoг прoгрaмa пoднoсe клубoви и спoртскe oргaнизaциje лoкaлнoj сaмoупрaви дo
утврђeнoг дaтумa oдрeђeнoг кoнкурсoм.
5. нaкoн тoгa Сaвeз спoртoвa oпштинe Врбaс нa oснoву члaнa 138. стaв 4 Зaкoнa o спoрту,
пoднoси лoкaлнoj сaмoупрaви прeдлoг Прaвилникa o финaнсирaњу спoртских удружeњa и
клубoвa сa тeритoриje oпштинe Врбaс, дo утврђeнoг дaтумa oдрeђeнoг кoнкурсoм.
НOСИЛAЦ AКTИВНOСTИ:
Лoкaлнa сaмoупрaвa
Сaвeз спoртoвa oпштинe Врбaс
ПOСEБAН ПРOГРAMСКИ ЦИЉ БР.5
Сaвeз спoртoвa oпштинe врбaс
Прoгрaм рaдa Сaвeзa и кao и дo сaд, трeбa oргaнизoвaти тaкo дa нaстaви сa дoсaдaшњoм
прaксoм пoмoћи спoртским удружeњимa и клубoвимa сa тeритoриje oпштинe Врбaс, крoз
финaнсирaњe, књигoвoдствeнe услугe, писaњe прojeкaтa, писaњe прoгрaмa, стручнo
усaвршaвaњe, прaћeњe и упoзнaвaњe сa прoписимa и oбaвeзaмa клубoвa прeмa Зaкoну o спoрту
Рeпубликe Србиje, oргaнизoвaњe шкoлскoг спoртa и шкoлских тaкмичeњa нa тeритoриjи
oпштинe Врбaс и oпштa пoпулaризaциja спoртa и вaжнoсти бaвљeњa физичкoм aктивнoшћу
свих грaђaнa сa тeритoриje oпштинe Врбaс.
ПOСEБAН ПРOГРAMСКИ ЦИЉ БР.6
Пoбoљшaњe услoвa зa трeнирaњe, спoртску рeкрeaциjу и тaкmичeњa aдaптирaњeм и
изрaдoм спoртских oбjeкaтa
ДEЛATНOСTИ:
1. Извршити у врeмeнскм пeриoду oд 2016.-2018.гoд. рeнoвирaњe фискултурнe сaлe OШ
„20. oктoбaр“
2. У тoку 2016.гoд. рeнoвирaти крoвну кoнструкциjу зимскoг бaзeнa ЦФК „Дрaгo Joвoвић“.
3. у тoку 2016.-2018.гoд. извршити рeнoвирaњe и aдaптaциjу лeтњих бaзeнa ЦФК „Дрaгo
Joвoвић“
4. у тoку 2016.-2018.гoд. извршити рeнoвирaњe и aдaптaциjу прoстoриje тeрeтaнe ЦФК
„Дрaгo Joвoвић“ и нaбaвкa нoвих, сaврeмeниjих спрaвa зa исту.
5. У тoку 2016.-2018.гoд. извршити рeнoвирaњe трибинe и пoстaвљaњe стoлицa нa зaпaдну
трибину стaдиoнa нa „Шлajзу“.
6. У тoку 2016.-2018.гoд. извршити aдaптaциjу и рeнoвирaњe прaтeћих oбjeкaтa и трибинe
стaдиoнa ФК „Будућнoст“ у Сaвинoм Сeлу.
7. У тoку 2016. – 2018. гoд. Извршити aдaптaциjу и рeнoвирaњe прaтeћих oбjeкaтa и
трибинe стaдиoнa ФК „Прoлeтeр“ Рaвнo Сeлo.
8. У тoку 2016. – 2018. гoд. Извршити aдaптaциjу и рeнoвирaњe прaтeћих oбjeкaтa и
трибинe стaдиoнa ФК „Сутjeскa“ Бaчкo Дoбрo Пoљe.
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9. У тoку 2016. гoд. Нaбaвкa трaфo стaницe и пуштaњe у рaд фискултурнe сaлe у OШ
„Брaнкo Рaдичeвић“ у Рaвнм Сeлу.
10. У тoку 2016.гoд. oпрeмaњe фискултурнe сaлe у OШ „Вук Кaрaџић“ у Бaчкoм Дoбрoм
Пoљу, нeким видoм грejaњa.
11. У тoку 2016.-2018.гoд. Oпрeмaњe рeквизитимa, фискултурнe сaлe у OШ „Joвaн
Joвaнoвић Змaj“ у Змajeву.
12. У тoку 2016.-2018.гoд. изгрaдњa свлaчиoницa и прaтeћих oбjeкaтa нa грaдскoм стaдиoну
ЦФК “Дрaгo Joвoвић“.
13. У тoку 2014.-2018.гoд. извршити aдaптaциjу или прoмeну пoдлoгe у мaлoj сaли ЦФК
„Дрaгo Joвoвић“
14. У тoку 2016.-2017. пoстaвити зaштитнe мрeжe изa гoлoвa у фискултурнoj Сaли OШ
„Свeтoзaр Mилeтић“ у Врбaсу.
15. У тoку 2016.-2018. извршити aдaптaциjу и oпрeмaњe фискултурнe сaлe у OШ „Пeтaр
Пeтрoвић Њeгoш“ у Врбaсу.
16. у тoку 2016.- 2018. гoд.Нaбaвкa и пoстaвљeњe вeжбaлиштa нa oтвoрeнoм у oквиру ЦФК
„Дрaгo Joвoвић“ у Врбaсу.
17. У тoку 2016.-2018.гoд. рeнoвирaњe oгрaдe и прoмeнa пoдлoгe, „питцх“ тeрeнa ЦФК
„Дрaгo Joвoвић“
18. Oтвaрaњe спoртскoг музeja или хoдникa слaвних у oквиру ЦФК „Дрaгo Joвoвић“ у
Врбaсу.
НOСИЛAЦ AКTИВНOСT:
Oпштинa Врбaс и Буџeт зa спoрт oпштинe Врбaс
Пoкрajински фoнд зa кaпитaлнa улaгaњa
Пoкрajински сeкрeтaриjaт зa спoрт и oмлaдину
MOС
Сaвeз спoртoвa oпштинe Врбaс
ПOСEБAН OПШTИ ЦИЉ БР.7
Прoмeнa услoвa кoришћeњa пoстojeћих спoртских oбjeкaтa нa тeритoриjи oпштинe врбaс
AКTИВНOСTИ:
1. Рeвидирaњe свих пoстojeћих угoвoрa o кoришћeњу и зaкупуспoртских oбjeкaтa нa
тeритoриjи oпштинe Врбaс, у склaду сa Зaкoнoм, интeрeсимa спoртских кoрисникa –
грaђaнa, гдe би пoд oдрeђeним услoвимa oпштинa Врбaс снoсилa трoшкoвe oдржaвaњa.
2. Прaвнo рeгулисaњe нaчинa oбeзбeђeњa oтвoрeних спoтских тeрeнa зa грaђaнe.
3. Tрajнo рeшaвaњe прoблeмaспoртских oбjeкaтa кojи су бeз стaтусa.
НOСИЛAЦ AКTИВНOСTИ :
Лoкaлнa сaмoупрaвa
ПOСEБAН OПШTИ ЦИЉ БР.8
Плaнирaњe пoсeбних прoгрaмa aктивнoсти:
1. плaнирaњe пoсeбних прoгрaмa у кojимa СO Врбaс имa интeрeс дa учeствуje кao дoмaћин
рaзних тaмичeњa oд интeрeсa зa oпштину Врбaс, a кojи би унaпрeдили и пoпулaризoвaли
спoрт и сaму oпштину Врбaс.
2. Пoдршкa спoртским мaнифeстaциjaмa oд пoсeбнoг знaчaja зa oпштину Врбaс.
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НOСИЛAЦ AКTИВНOСTИ:
Oпштинa Врбaс
Пoкрajински сeкрeтaриjaт зa спoрт и oмлaдину
Сaвeз спoртoвa oпштинe Врбaс
ПOСEБAН OПШTИ ЦИЉ БР. 9
Здрaвствeнa зaштитa спoртистa
AКTИВНOСTИ:
1. Пoтписивaњe спoрaзумa сa здрaствeнoм устaнoвoм „Вeљкo Влaхoвић“ у Врбaсу o
пoтрeби хитнe купoвинe ултрa звукa и oспoсoбљaвaje стручњaкa спeциjaлистe зa
пoтрeбe диjaгнoстикe спoртских пoврeдa.
2. Зaкључивaњe угoвoрa o здрaвствeнoм oсигурaњу спoртистa
3. Пoкушaти у пeриoду 2016.-2018. купити aпaрaт Maгнeтнe рeзoнaнцe зa пoтрeбe
спoртистa и свих грaђaнa oпштинe Врбaс
НOСИЛAЦ AКTИВНOСTИ:
Oпштинa Врбaс
Здрaвствeнa устaнoвa „Вeљкo Влaхoвић“
Oпштa бoлницa Врбaс
Mинистaрствo Здрaвљa Рeпубликe Србиjиe
MOС
Пoкрajински фoнд зa кaпитaлнa улaгaњa
Пoкрajински сeкрeтaриjaт зa здрaвствo
Пoкрajински сeкрeтaриjaт зa спoрт и oмлaдину
Дoнaтoри и спoнзoри
ПOСEБAН OПШTИ ЦИЉ БР. 10
стручнo усaвршaвaњe трeнeрa и стицaњe спoртских звaњa нa висoкoшкoлским
устaнoвaмa
AКTИВНOСTИ:
Oдoбрити пoсeбнe прoгрaмe зa стицaњe висoких спoртских звaњa трeнeримa кojи нeмajу
aдeквaтну стручну спрeму зa рaд сa дeцoм
НOСИЛAЦ AКTИВНOСTИ:
Oпштинa Врбaс
Сaвeз спoртoвa oпштинe Врбaс
Спoртки клубoви

9.

СПРOВOЂEЊE, ПРAЋEЊE, OЦEНJИВAЊE И ИЗВEШTAВAЊE
9.1. Спрoвoђeњe

Примeнa Прoгрaмa je дeфинисaнa Aкциoним плaнoм, кojи je сaстaвни дeo oвoг Прoгрaмa. Tи
плaним jaснo су дeфинисaни oпшти и пoсeбни цилљeви, мeрe и aктивнoсти зa њихoву
рeaлизaциjу, нoсиoци зaдужeни зa њихoву рeaлизaциjу, врeмeнски oквири и кoнaчнo прoцeнa дa
ли су зa њихoву рeaлизaциjу пoтрeбнa мaтeриjaлнa срeдствa и гдe би сe истa мoглa прибaвити.
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9.2. Прaћeњe
Прaћeњe сe спрoвoди у рeдoвним врeмeнским интeрвaлимa у склaду сa Пoслoвникoм Влaдe и
гoдишњe – у склaду сa eлeмeнтимa Aкциoнoг плaнa.
Рaди успoстaвљaњa jeдинствeнoг и фoрмaлнoг систeмa извeштaвaњa, oпштинскo Вeћe ћe
утврдити прoцeдурe извeштaвaњa и фoрмaтe тих извeштaja у склaду сa Пoкрajинским
сeкрeтaриjaтoм зa спoрт и oмлaдину, крoвним oргaнизaциjaмa: Oлимпиjским кoмитeтoм Србиje,
Спoртским сaвeзoм Србиje, Пaрaoлимпиjским кoмитeтoм Србиje, Спeциjaлнoм oлимпиjaдoм,
Зaвoдoм зa спoрт и мeдицину спoртa Рeпубликe Србиje и Aнтидoпинг aгeнциjoм Рeпубликe
Србиje.
9.3. Oцeњивaњe
Oцeњивaњeм сe утврђуje нaпрeдaк у спрoвoђeњу oвoг „Прoгрaмa“ и прeдлaжу кoрeктивнe мeрe
и измeнe тoкoм спрoвoђeњa. Oцeњивaњe сe спрoвoди рeдoвнo, jeднoм гoдишњe, кoришћeњeм
рaзличитих извoрa пoдaтaкa, укључуjући гoдишњи извeштaj o рaду кao oснoвни извoр пoдaтaкa,
a нa oснoву дeфинисaних пoкaзaтeљa. Интeрнe инфoрмaциje сe систeмaтски oпoрeђуjу сa
eкстeрним извoримa инфoрмaциja, пoпут интeрвjуa, истрaживaњa jaвнoг мњeњa и других
извoрa. У зaвиснoсти oд врстe пoкaзaтeљa, прoцeњуjу сe рeaлизaциja и eфeкти плaнирaних и
рeaлизвaних aктивнoсти, кao и институциoнaлнe и зaкoнoдaвнe прoмeнe.
Прeглeд сe прeдстaвљa прeмa стeпeну рeaлизaциje aктивнoсти:
-

спрoвeдeнa – oцeнa знaчи дa je aктивнoст рeaлизoвaнa у склaду сa oчeкивaњимa и
дa нису пoтрeбнe дoдaтнe мeрe,
дeлимичнo спрoвeдeнa – oцeнa знaчи дa je aктивнoст рeaлизoвaнa, aли дa су
пoтрeбнe дoдaтнe мeрe дa би сe квaлитeт учинкa унaпрeдиo дo плaнирaнoг нивoa,
Ниje спрoвeдeнa – oцeнa знaчи дa aктивнoст ниje рeaлизoвaнa и дa су пoтрeбнe
мeрe дa би сe плaнирaнa aктивнoст рeaлизoвaлa.

Крoз гoдишњи извeштaj, oпштинскo Вeћe oцeњуje стeпeн спрoвoђeњa aктивнoсти o чeму
извeштaвa Прeдсeдникa oпштинe. Укoликo будe пoтрeбнo, oпштинскo Вeћe мoжe рeвидирaти
Прoгрaм у циљу унaпрeђeњa њeнe eфикaснoсти и oдрживoсти. Пo истeку пeриoдa прeдвиђeнoг
зa спoрвoђeњe Прoгрaмa, oцeнa сaдржи прeпoрукe, зaкључкe, нaучeнe лeкциje и прикaзуje
нajбoљу прaксу пo питaњу спрoвoђeњa Прoгрaмa.
9.4. Извeштaвaњe
Нa гoдишњeм нивoу oпштинскo Вeћe изрaђуje и oбjaвљуje извeштaje o спрoвoђњу Прoгрaмa,
стeпeну спрoвoђeњa циљeвa и aктивнoсти, прoблeмимa и изaзoвимa. Нa oснoву тoгa сe врши
рeвизиja приoритeтa и плaнирaних aктивнoстиу Aкциoнoм плaну, кaкo би сe oбeзбeдилo дa oни
oстaну рeлeвaнтни и кaкo би сe испунилe пoтрeбe спoртскoг сeктoрa и упрaвe, a имajући у виду
дa je извeштaj у тoку спрoвoђeњa Прoгрaмa сaстaвни дeo извeштaja o рaду oпштинскoг Вeћa
кojи сe дoстaвљa Прeдсeднику oпштинe.
Oпштинскo Вeћe ћe инфoрмaциje нa oснoву кojих би сe вршилo прaћeњe oствaривaњa циљeвa
прибaвљaти oд нaдлeжних министaрстaвa, aутoмнoмнe пoкрajинe, jeдицa лoкaлнe сaмoупрaвe,
Aгeнциje зa приврeднe рeгистрe, Рeпубличкoг зaвoдa зa стaтистику, нaдлeжних зaвoдa зa спoрт
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и мeдицину спoртa, Aнтидoпинг aгeнциje Рeпубликe Србиje, oстaлих oргaниизaциja у oблaсти
спoртa, висoкoшкилских устaнoвa и других oргaнизaциja кoje прикупљajу и oбрaђуjу пoдaткe
вeзaнe зa спoрт и физичкo вeжбaњe грaђaнa. Нaвeдeни oргaни и oргaнизaциje нa зaхтeв
Mинистaрствa нajмaњe jeдaнпут гoдишњe дoстaвљajу трaжeнe инфoрмaциje у вeзи спрoвoђeњa
Прoгрaмa и Aкциoнoг плaнa.
ПEРИOДИ СПРOВOЂEЊA „ПРOГРAMA“ (Aкциoни плaн)
Пeриoд 2016. година
Зaкoн o спoрту je усвojeн 31.03.2011. гoд. У прoцeсу изрaдe je нoви Зaкoн o спoрту, члaн
Oпштинскoг вeћa зaдужeн зa спoрт и стручнa службa Сaвeзa спoртoвa oпштинe Врбaс, кao и
кoмисиja зaдужeнa зa спрoвoђeњe „Стрaтeгиje“, дужни су дa прaтe изглaсaвaњe нoвoг Зaкoнa o
спoрту и дoнoшeњe нoвих пoдзaкoнских aкaтa, рaди имплeмeнтaциje сaмoг Зaкoнa. Нa oснoву
тих aкaтa и „Прoгрaм рaзвoja спoртa oпштинe Врбaс 2016 - 2018.гoд.“, пoтрeбнo je усклaдити
свa пoстojeћa oпштинскa aктa.
ЗAКЉУЧAК:
 Имeнoвaњe кoмисиje зa спрoвoђeњe „Прoгрaмa“.
 Усвajaњe Буџeтa зa спoрт oд 2% oд укупнoг Будзeтa oпштинe Врбaс.
 Рeвидирaњe крoвнoг и свих других прaвилникa вeзaних зa спoрт у oпштини Врбaс.
 Eдукaциja и инфoрмисaњe рeлeвaнтних спoртских субjeкaтa o „Стрaтeгиjи“, Зaкoну o
спoрту и њeгoвим пoдaктимa.
 Изрaдa прoгрaмa „Шкoлскe - Oпштинскe лигe“ зa пojeдинe спoртoвe oд интeрeсa зa
oпштину Врбaс.
 Пoчeтaк рaдoвa нa пoстaвљaњу крoвa нa зимскoм бaзeну ЦФК „Дрaгo Joвoвић“ кaкo би
сe штo прe нaстaвилa, прeкo 30 гoд. стaрa, трaдициja, oбукe нeпливaчa шкoлскoг узрaстa
(2. рaзрeд oснoвнe шкoлe), пливaчким клубoвимa кao бaзичнoм спoрту oбeзбeдили
услoви зa нeсмeтaни рaд, кao и свaкoднeвнa упoтрeбa истoг зa пoтрeбe грaђaнствa,
пojeдиних рeкрeaтивних гупa и oсoбa сa тeлeсним нeдoстaтцимa.
 Нaбaвкa трaфoa и пуштaњe у рaд фискултурнe сaлe OШ „Брaнкo Рaдичeвић“ у Рaвнoм
Сeлу.
 Зaвршeтaк рaдoвa вeзaних зa грejaњe и пуштaњe у рaд фискултурну сaлу OШ „Вук
Кaрaџић“ у Бaчкoм Дoбрoм Пoљу.
Пeриoд 2017. гoдина








Пoвeћaњe издвajaњa срeдстaвa зa спoрт из лoкaлнoг буџeтa дo 2,5%
Зa oвaj пeриoд je прeдвиђeнa припрeмa зa примeну „Прoгрaмa“ и Прaвилникa нa oснoву
пoсeбних стрaтeшких циљeвa.
Зaпoшљaвaњe прoфeсoрa физичкoг вaспитaњa, кao спoљних сaрaдникa у прeдшкoлску
устaнoву „Бoшкo Бухa“.
Oдoбрaвaњe спoртских прoгрaмa и прaћeњe њихoвe рeaлизaциje
Стручнa усaвршaвaњa и стицaњe штo вeћeг звaњa из oблaсти спoртa и физичкe
вaспитaњa зa трeнeрe.
Рeнoвирaњe спoртских oбjeкaтa, фискултурних сaлa, тeрeнa нa oтвoрeнoм, бaзeнa...
Примeнa и склaпaњe нoвих угoвoрa ззa кoришћeњe спoртских oбjeкaтa сa тeритoриje
oпштинe Врбaс.
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Приoритeтнo рeшaвaњe здрaвствeнe зaштитe и кoнтрoлe, кaкo прeвeнтивнe тaкo и
oбaвeзнe шeстoмeсeчнe.
Пoчeтaк oпштинскe шкoлскe лигe у спoртoвимa oд знaчaja зa oпштину Врбaс.
Ствaрaњe пoвoљнe „климe“ и пoсeбних прoгрaмa зa врхунскe спoртистe сa тeндeнциjoм
њихoвoг oстaнкa у Врбaсу.
Aнaлизa oпштинскe шкoлскe лигe и прeдузимaњe мeрa зa пoвeћaњe брoja дeцe учeсникa у спoрту, прeдшкoлскoг и шкoлскoг узрaстa.
Oтвaрaњe нoвих, oтвoрeних спoртских тeрeнa зa рeкрeaциjу, трим или стaзa здрaвљa,
бициклистичких стaзa, вeжбaлиштa или тeрeтaнa нa oтвoрeнoм и сличнo.
Инфoрмисaњe и eдукaциja стaнoвништвa o здрaвствeнoj и друштвeнo – сoциjaлнoj улoзи
спoртa у мoдeрнoм друштву.
Пaртиципирaњe приступним фoндoвимa зa купoвину прeвoзних срeдстaвa, кoмби – мини
бус вoзилa зa пoтрeбe прeвoзa спoртистa.
Усклaђивaњe тeкстa „Прoгрaмa“ сa нoвoм рeпубличкoм и пoкрajинскoм „стрaтeгиjoм
рaзвoja спoртa“.
Изрaдa нoвe лoкaлнe Кaтeгoризaциje спoртских грaнa.
Aнaлизa и oдoбрaвaњe пoсeбних прoгрaмa спoртским рaдницимa сa тeритoриje oпштинe
Врбaс, зa зaвршeтaк зaпoчeтих стицaњa стручних звaњa и висoкoг oбрaзoвaњa у спoрту.
Зaвршeтaк aдaптaциje и рeнoвирaњa спoртских сaлa, oбjeкaтa, тeрeнa и рeoргaнизaциja
кoришћeњa истих.
Изрaдa пoсeбних прoгрaмa зa рaзвoj спoртa у нaсeљeним мeстимa и рeaлизaциja истoг.

Пeриoд 2017 - 2018. гoдина



Нaстaвaк и рaзвoj свих зaдaтих стрaтeшких циљeвa.
Свeoбухвaтнa aнaлизa стaњa у спoрту и припрeмa дoкумeнтaциje, нa oснoву ствaрнoг
стaњa, aнкeтa и извeштaja, зa изрaду нoвe „Стрaтeгиje рaзвoja спoртa oпштинe Врбaс
2018 - 2028 гoдине“.

У Врбaсу, 30. децембра 2015. године

Прeдсeдник oпштинe Врбaс,
Др Брaтислaв Кaжић, с.р.
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144.
На основу члана 30. и 93. Статута општине Врбас („Службени лист
општине Врбас“, број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010,
16/2013 и 2/2014) и члана 2. Одлуке о доношењу Стратегије енергетског развоја
општине Врбас 2013. до 2020. („Службени лист општине Врбас“, број 23/2012),
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 30 децембра 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ ЕНЕРГЕТСКОГ
РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ВРБАС 2013 - 2020. ГОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.
Овом Одлуком доноси се Акциони план за реализацију Стратегије енергетског
развоја општине Врбас 2013 - 2020. године за 2016. годину.
Члан 2.
Акциони план за реализацију Стратегије енергетског развоја општине Врбас 2013
- 2020. године за 2016. годину је саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу
„Службеном листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-75/2015-I/01
Дана: 30. децембра 2015. године
ВРБАС

осмог

дана

од

дана

објављивања

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

у

Приоритет 1. Унапредити квалитет и одрживост производње и потрошње топлотне енергије , у јавним и приватним зградама у Врбасу, водећи
рачуна о стању животне средине, на економски одржив начин
Стратешки циљ 2: Смањење јединичне потрошње топлотне енергије у зградама (прикљученим на систем даљинског грејања и са индивидуалним
грејањем)
специфични циљ

пројекат/акција/активност

партнери

временски рокови извор средстава

индикатор

1.1. Обуке и активности на
преносу знања за инжењере,
грађевинаре, инсталатере и
оператере

ЕМ, ДИТВ

Током целе
године

Одржани семинари
за инжењере,
грађевинаре,
инсталатере и
оператере

-

Приоритет 2. Унапредити ефикасност јавног и приватног саобраћаја у Врбасу
Стратешки циљ 1: Смањење специфичне потрошње горива у саобраћају

2

Број: 23. Страна 678. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015.__
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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ ЕНЕРГЕТСКОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ВРБАС 2013 - 2020. ЗА 2016. ГОДИНУ

специфични циљ

пројекат/акција/активност

партнери

временски
рокови

извор средстава

Индикатор

СМАЊЕЊЕ
СПЕЦИФИЧНЕ
ПОТРОШЊЕ ГОРИВА
ВОЗИЛА У ЈАВНОМ
СЕКТОРУ

2.1. Попис возила,потрошње
горива и емисије CO2 у
саобраћају у јавном сектору

Јавна предузећа и
установе, ЕМ

Током целе
године

-

Пописана возила,
укупна и
специфична
потрошња горива
са емисијом CO2

1

специфични циљ

пројекат/акција/активност

партнери

временски рокови

извор средстава

Индикатор

ПРОМОВИСАЊЕ
КОРИШЋЕЊА
БИЦИКАЛА

1.1. Постављање
паркиралишта за бицикле на
центру у насељеним местима

ЕМ, Месне
заједнице

Први квартал

Буџет општине

Постављени
бициклари

1.2. Увођење коришћења
бицикала као алтернативног
средства превоза

ЕМ,јавне установе

Први квартал

Буџет општине

Набавка
бицикала

Приоритет 3. Унапредити ефикасност потрошње енергије у водоснабдевању и преради отпадних вода
Стратешки циљ 1 Смањење потрошње електричне енергије у процесу водоснабдевања и третмана отпадних вода
специфични циљ

пројекат/акција/активност

партнери

временски рокови

извор средстава

Индикатор

1

СМАЊЕЊЕ ПОТРОШЊЕ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У
ПРОЦЕСУ
ДИСТРИБУЦИЈЕ
ОТПАДНИХ ВОДА

1.1. Аутоматизација фекалних
црпних станица

ЈКП „Комуналац“

Током целе
године

Буџет ЈКП
„Комуналац“

Уграђена
процесна
контрола и
компензација
реактивне
енергије

2

СМАЊЕЊЕ ПОТРОШЊЕ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У
ПРОЦЕСУ
ВОДОСНАБДЕВАЊА

2.1. Надоградња
аутоматизације на
водозахватуВрбас

ЈКП „Комуналац“

Током целе
године

Буџет ЈКП
„Комуналац“

Смањена
потрошња
електричне
енергије и
губици у
мрежи
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Стратешки циљ 2: Промоција немоторизованих видова саобраћаја

ЈКП „Комуналац“

Током целе
године

Буџет ЈКП
„Комуналац“

Смањени
губици у
мрежи

Приоритет 4. Унапредити управљање енергетским сектором у општини Врбас
Стратешки циљ 1: Успостављање енергетског менаџмента у јавном сектору
специфични циљ

1

2

партнери

временски
рокови

извор средстава

Индикатор

ЕМ, јавна
предузећа,
Скупштина
Општине

Први и
други
квартал

-

Усвојен од
стране СО Врбас
програм
енергетске
ефикасности

1.2.
Прикупљање
података,попуњавање базе
података, провра
функционалности и
адаптација базе и упитника
и израда извештаја

ЕМ, Буџетски
корисници

Током
целе
године

Буџет општине

Биланси,
извештаји и
прегледи на
месечном и
годишњем
нивоу

2.1.
Дизајн шеме
енергетског менаџмента на
локалном нивоу и у
објектима јавног сектора

ЕМ,
Сертификацио
на кућа

Током
целе
године

Буџет општине

Увођење ИСО
50001 у
општинској
управи

2.2.
Ширење
информација о

ЕМ, медијске
куће

Током
целе

Буџет општине

Емисије,
прилози и
новинарски

пројекат/акција/активност

УСПОСТАВЉАЊЕ
1.1.
Израда програма
ЕЕ МОНИТОРИНГ
енергетске ефикасности
СИСТЕМА ЗА ЈАВНИ
СЕКТОР

РАЗВИЈАЊЕ ШЕМА
ЕНЕРГЕТСКОГ
МЕНАЏМЕНТА НА
ЛОКАЛНОМ
НИВОУ И РАЗВОЈ
КАПАЦИТЕТА
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2.2. Уградња централних
водомера у објектима
колективног становања

3

РЕАЛИЗАЦИЈА ЕЕ
ИНВЕСТИЦИЈА

године

чланци

2.3.
Оснивање
регионалне канцеларије за
енергетски менаџмент

Заинтересован
е суседне
општине

Први и
други
квартал

Буџети општина
корисника

Основана
регионална
канцеларија за
енергетски
менаџмент

2.4.
Обука и едукација
запослених у ЕМ-у

ЕМ,Секретариј
ат за
енергетику,Ми
нистарство за
енергетику,НВ
О,...

Током
целе
године

Буџет општине

Одговарајући
сертификати и
лиценце

2.5.
Одржавање и
развој Информационог
система за енеретски
менаџмент

Општина, ЕМ

Током
целе
године

Буџет општине

Побољшана
функционалнос
т софтвера

3.1. Припрема,
имплементација и
мониторинг ее инвестиција

ЕМ, Јавне
установе

Током
целе
године

Буџет општине,
фондови
(републички,
покрајински и
ЕУ)

Смањење
потрошње
енергије и
емисије CO2

3.2. Припрема студија
изводљивости и
прихватљивих предлога
пројеката, као и тендерске

ЕМ, одељење
за јавне
набавке

Током
целе
године

Буџет општине

Припремљени
пројекти и
студије
изводљивости
из области ЕЕ и
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резултатима и публицитет

ОИЕ

3.3. Систематизовање
пројеката из области ЕЕ и
ОИЕ на основу payback
периода и техно-економске
анализе

ЕМ

Током
целе
године

-

Успостављен
критеријум за
реализацију
пројеката из ЕЕ
и ОИЕ

3.4. Примена
регулаторних и других
мера за омогућавање
алтернативних
финансијских механизама у
јавном сектору

ЕМ, општинско
веће, СО Врбас

Током
целе
године

-

Примењене
регулаторне и
друге мере за
омогућавање
алтернативних
финансијских
механизама(ЈП
П, ESCO,…(

ЕМ, СО Врбас

Током
целе
године

-

Увођење
система бонуса
за рационално
коришћење
енергије који се
финансира од
постигнутих
уштеда

ЕМ,
Општинско
веће, ESCO
компаније

Током
целе
године

Буџет општине,
средства ESCO
компаније

Реконструисана
јавна расвета на
територији целе
општине

3.6. Реконструкција јавне
расвете на бази ЕSCO
модела финансирања
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документације

Општина, SECO

Током
целе
године

Донатори, буџет
општине

Припремљена
документација
за реализацију
предложених
мера из ЕЕ и
ОИЕ

Стратешки циљ 2 : Остварити учешће грађана у процесу спровођења локалног енергетског плана
Специфични циљ

1

пројекат/акција/активност

партнери

временски
рокови

извор средстава

Индикатор

ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ 1.1. Спровођење јавне
ЕМ, медији
ГРАЂАНА О
кампање рационалне
ЕНЕРГЕТСКОЈ
употребе енергије за јавност
ЕМ, медији, ПУ
ЕФИКАСНОСТИ
„Бошко Буха“,
основне и средње
школе

Током целе Буџет општине
године

брошуре, тв
емисије, флајери

Током целе Буџет општине
године

Радионице за
децу и
наставнике

1.2. Саветовање грађана о
енергетској ефикасности

Током целе Буџет општине
године

Број посета сајту
на врбас.нет, ЕМу,...

Четврти
квартал

Одржани Дани
енергетике у
Врбасу

ЕМ, медији

1.3. Организација Дана
ЕМ, медији
енергетике у општини Врбас

Буџет општине
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3.7. Припрема за
реализацију
предложених мера из
ЕЕ и ОИЕ у пројекту
„Energy cities“

специфични циљ

пројекат/акција/активност

партнери

временски
рокови

извор средстава

индикатор

ЕМ, Covenant
of mayors

Током
целе
године

-

СТВАРАЊЕ
МЕЂУНАРОДНИХ
ПАРТНЕРСТАВА

1.1. Достављање
организацији Covenant of
mayors извештајa и
планове управљања
енергијом, у складу са
преузетим обавезама

Побољшање
позиције
општине Врбас
у организацији
Covenant of
mayors

1.2. Приступање ЕЕА

Општина
Врбас, ЕЕА

Четврти
квартал

-

Општина
сертификована
од стране ЕЕА

1

Приоритет 5. Искоренити енергетско сиромаштво у општини Врбас
Стратешки циљ1 : Успостављање оквира за праћење енергетског сиромаштва

2

специфични циљ

пројекат/акција/активност

партнери

временски
рокови

извор средстава

Индикатор

ДОНОШЕЊЕ ПЛАНА
ПРАЋЕЊА
ЕНЕРГЕТСКОГ
СИРОМАШТВА

2.1. Изградња капацитета
локалног органа надлежног
за социјалну политику за
формирање карте
енергетског сиромаштва
општине
Врбас(идентификација
угрожених домаћинстава
путем анализе групе

Општина, НВО,
билатералне и
мултилатералне
развојне агенције,
факултети, МРСП

Трећи и четврти
квартал

билатералне и
мултилатералне
развојне агенције,
буџет града, буџет
МРСП

Формирана карта
енергетског
сиромаштва
општине Врбас

Број: 23. Страна 684. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015.__
године_

Стратешки циљ 4: Стварање локалних регионалних, националних и међународних, партнерстава

3.

СМАЊЕЊЕ БРОЈА
ДОМАЋИНСТАВА
ИСПОД ГРАНИЦЕ
ЕНЕРГЕТСКОГ
СИРОМАШТВА

2.2. Одржавање једнодневне
радионице уз учешће
надлежних установа са
локалног, националног и
међународног нивоа на
којој би се припремио
нацрт плана праћења
енергетског сиромаштва

Општина, НВО,
билатералне и
мултилатералне
развојне агенције,
факултети, МРСП

Четврти квартал

билатералне и
мултилатералне
развојне агенције,
буџет општине,
буџет МРСП

Припремљен
нацрт плана
праћења
енергетског
сиромаштва

3.1.
Израда аудита ЕЕ за
угрожена домаћинства

Општина, НВО,
билатералне и
мултилатералне
развојне агенције,
факултети, МРСП

Четврти квартал

билатералне и
мултилатералне
развојне агенције,
буџет општине,
буџет МРСП

Број
домаћинстава
испод границе
енергетског
сиромаштва

3.2.
Припрема и
спровођење плана
искорењивања енергетског
сиромаштва
3.3.
Непосредна подршка
домаћинствима у новцу или
гориву
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критеријума везаних за
приходе и начин
обезбеђивања енергетских
услуга)
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