
  
РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА

На  основу  члана  192.  став  5.  Закона  о  спорту  („Сл.гласник  РС“,  бр.24/2011  и
99/2011)  и  члана  40.  Статута  општине  Нова  Варош  („Службени  лист  општине  Нова
Варош“, бр.10/2008 и 9/2012), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној
25.12.2015.године, донела је 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СПОРТА У НОВОЈ ВАРОШИ 2015-2018

Члан 1.
Усваја се Стратегија развоја спорта у Новој Вароши 2015-2018. 

Члан 2.
Саставни део ове Одлуке чини и текстуални део Стратегије развоја спорта у Новој

Вароши 2015-2018. 

Члан 3.
Ову Одлуку са текстуалним делом Стратегије развоја спорта у Новој Вароши 2015-

2018, објавити у "Службеном листу општине Нова Варош". 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу

општине Нова Варош". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број:06-47/13/2015-02 од 25.12.2015.године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
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СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА СПОРТА У НОВОЈ ВАРОШИ 2015-2018

      У савременим друштвима спорт се сматра саставним делом интегрално развијене личности. Разноврсне активности у области спорта почеле су да служе
човеку, његовој личној срећи, благостању, заштити и унапређењу здравља, хуманизацији и социјализацији личности, испољавању стваралачких и одржавању радно-
одбрамбених способности.  Сматра се да је један од основних мотива,  који покреће људе да се баве спортом,  управо тежња за усавршавањем и мерењем својих
способности и карактеристика, који се могу развијати- трансформисати под утицајем спортског тренинга.
     У данашњим условима живота и рада, спорт предстaвља веома важно подручје у којем човек на специфичан начин може испољити своје стваралачке,
кретне и моторичке способности.
    Спорт  представља  веома  сложену  и  комплексну  људску  активност,  чију  структуру  и  функционисање  чине  разни  спортски  подсистеми  и  то:
професионални спорт, аматерски спорт, школски спорт, универзитетски спорт, рекреативни спорт, спорт за све, спорт инвалида....
    Спорт је условљен и зависан одговарајућем друштвеним развојем. Сходно томе, зависно од историје, културних традиција и осталих етнопсихолошких,
социолошклих као и других особености конкретног друштва (етнографских, климатских, економских), сваки од друштвених односа дао је спорту различита обележја,
социјална значења и смисао.
    Последњих година у свету и код нас у систему спорта све већа пажња се поклања конструисању што оптималнијег модела функционисања управљања, с
обзиром да се још увек управљање базира на интиутивним традиционалним искуствима, али уз веће уважавање и континуирану примену научних сазнања, као и
кибернетичког мишљења у управљaњу.
   Предвиђање,  у генералном погледу,  представља један од начина  сагледавања будућих жељених стања неког  система.  Уз жељено стање и пројекцију
„Стратегија“ представља основну структуру предвиђања.„Стратегија“ мора одговорити на своје суштинско питање а то је да одреди жељено стање, односно циљ и
како исто остварити. 

2. ПРИСТУПНА РАЗМАТРАЊА

На основу решења председника општине Нова Варош  о именовању комисије , предложен је текст „Стратегије развоја спорта у општини Нова Варош
2015-2018“.

Њена израда је произишла из широког консензуса свих релевантних фактора, оних који раде у спорту и финансирају спорт, као и оних који одлучују о
развоју спорта и о главним смерницама. Оно што је актуелни проблем је да нема одређених и јасних смерница где и у ком правцу би тај спорт требао да се развија у
општини Нова Варош.Увек су проблем финансије које треба планирати и одвојити за наредну годину , где се постављаjу главна питања- коме и зашто. Сем тих
актуелних питања, актуелна су и питања спортских објеката , спортских стручњака и позитивних законских прописа.

Овом „Стратегијом“ покушавамо дати одговор на сва спорна питања која су у одговарајућој надлежности и помоћи развоју спорта у општини Нова Варош.
Поред утицаја низа објективних друштвених околности на тренутни статус спорта у Републици Србији, мора се констатовати да су уочене слабости на сва

три нивоа спортске организације- у  примарном (спортисти, тренери, тренажни програм, родитељи),  секундарном (спортски клубови, национални грански савези) и
терцијалном нивоу (друштво, економија, образовање, здравство, закони, приватни сектор,јавна гласила и др.). Они су последица не само кризе кроз коју је прошла
држава у последњих двадестак година, већ и неспремности невладиног Спортског сектора да се прилагоде новим друштвеним околностима.
     Не треба заборавити да је организација спорта у општини Нова Варош специфична. Организована је преко Спортског савеза а буџетски финансирана од
стране општине Нова Варош, заједно са једним запосленим радником и три лица која раде на одржавању спортских објеката.

 „Стратегија“ треба да отклони нејасноће који клубови и зашто имају плаћеног тренера, плаћене материјалне трошкове и остале донације , док неки то
немају или имају у мањој мери. Сви спортски клубови тренутно имају одређену донацију,  чланарине и спортске манифестације које свакако помажу у опстанку
клубова , али такав вид донације мора имати јасан циљ. Јасна и недвосмислена „ Стратегија“ треба да одговори на ова питања која, уз  помоћ категоризације и
глобалних планова , позитивних прописа, може максимално помоћи спорту и свим њеним актерима.
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3. ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

      Сви спортски радници и они који одлучују о истим, треба да буду упознати са законском регулативом која регулише питање спорта.
     „Стратегија“ подразумева да субјекти у спорту треба да познају:

–– Устав Републике Србије 
–– Закон о спорту 
–– Законо о локалној самоуправи 

     На основу горе наведеног, јасно је да су спорт и физичка култура препознати у највишем законском акту државе Србије, Уставу. У два члана Устава
Републике Србије (члан 97. и члан 190.), спорт је препознат као делатност од посебног интереса за грађане Србије.
     Од посебног значаја за нашу „ Стратегију“ је законски акт, односно Закон о локалној самоуправи, који је пресудан када је у питању спорт. Чланом 20 .  је
прописано да општина оснива установе и организације у области основног  oбразовања, културе,  примарне здравствене заштите, физичке културе,  спорта, дечије
заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање.
      Нови Закон о спорту конкретно уређује област ПОТРЕБА ИИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ.
      Потребе и интереси грађана за чије се остваривање обезбеђују средства у буџету јединица локалне самоуправе у складу са законом јесу:

1. подстицање и стварање  услова за унапређење спорта за све, односно бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са 
инвалидитетом;
2. изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији јединице локалне самоуправе, а посебно јавних спортских терена у стамбеним 
насељима или у њиховој близини и школских спортских објеката, набавка спортске опреме и реквизита;
3. организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе;
4. спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима;
5. учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у европским клупским такмичењима;
6. предшколски и школски спорт (рад школских спортских секција и друштава,општинска, градска и међуопштинска школска спортска такмичења и др.);
7. делатност организација у области спорта чији је оснивач или члан јединица локалне самоуправе;
8. активности спортских организација, спортских друштава, удружења, гранских и територијалних Спортских савеза на територији јединице локалне 
самоуправе, у зависности од тога да ли је спортска грана од значаја за јединицу локалне самоуправе, која је категорија спортске гране, колико спортиста 
окупља, у којој мери се унапређује спортски рад, у ком рангу такмичења спортска организација учествује и у којој мери се повећава обухват бављења 
грађана спортом;
9. унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и 
антидопинг образовање;
10. стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних спортиста;
11. спречавање негативних појава у спорту;
12. едукација, информисање и саветовање грађана, спортистаи осталих учесника у систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским 
активностима и делатностима;
13. периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на 
територији јединице локалне самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација;
14. унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне самоуправе и подстицање запошљавања 
висококвалификованих спортских стручњака и врхунских спортиста;
15. рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини чији је корисник јединица локалне самоуправе, кроз 
одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта;
16. награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта.

     Сем наведених закона , сва питања спорта регулишу се и подзаконским актима, уредбама, правилницима, одлукама и законима који су у посредној вези са
спортом. Од тога су најзначајнији:

 Закон о спречавању допинга у спорту 

 Закон о ратификацији Европске конвенције против допинговањау спорту

 Закон о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама 

 Закон о јавним скијалиштима 

 Уредба о националним признањима и наградама за посебан допринос развоју и афирмацији спорта 

 Правилник о ближим критеријумима за утврђивање општег интереса у области спорта 

 Правилник о ближим критеријумима за стипендирање врхунских спортиста и за новчану помоћ врхунским спортистима

  Правилник о допинг контроли на спортским такмичењима и изван такмичења 

 Правилник о надзору над стручним радом у области спорта

  Правилник о номенклатури спортских занимања и звања
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  Правилник о регистрацији спортских организација као удружења спортских друштава и савеза 

  Правилник о условима за обављање спортских активности иделатности

4. ТЕРМИНОЛОГИЈА

     У спорту,  као и у свим областима, постоји одређена ужа стручна терминологија,  па из тог разлога,  ради лакшег разумевања,  требало би да се сваки
спортски радник и релеватни субјекти упознају са следећим терминима:

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

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

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

4. врхунски спорт јесте област спорта која обухвата спортске активности које за резултат имају изузетне (врхунске) резултате и спортске квалитете;
5. спортска организација јесте организација која се оснива ради обављања спортских активности и спортских делатности, у складу са законом;
6. спортиста јесте лице које се бави спортским активностима;
7. спортиста аматер јесте спортиста којем зарада није циљ бављења спортским активностима и тим активностима се не бави у виду занимања;
8. професионални спортиста јесте спортиста који се бави спортском активношћу као јединим или основним занимањем;
9. спортиста такмичар јесте спортиста аматер или професионални спортиста који учествује на спортском такмичењу, као члан спортске организације или

самостално, у складу са спортским правилима;
10. врхунски спортиста јесте спортиста који се, на основу остварених спортских резултата на спортским такмичењима, рангира у складу са Националном

категоризацијом спортиста у категегорију врхунских спортиста;
11.  перспективни  (талентовани)  спортиста  јесте  малолетни  спортиста  који  се,  на  основу  остварених  спортских  резултата,  рангира  у  складу  са

Националном категоризацијом спортиста у категорију перспективних спортиста;
12. категорисани спортиста  јесте спортиста који је, на основу остварених спортских резултата,  рангиран у складу са Националном категоризацијом

спортиста;
13. Национални спортски савез  јесте спортски савез (грански или територијални) чији су циљеви, задаци и деловање у области спорта усмерени на

територију Републике Србије;
14. надлежни национални грански спортски савез јесте онај национални спортски савез у који су, непосредно или посредно, учлањена лица обухваћена

спортским правилима тог савеза;
15. спортска приредба јесте одређени, плански припремљен испроведен, временски ограничен спортски догађај, за који постоји јавни интерес и на коме

учествује више спортиста;
16. спортско такмичење јесте спортска приредба која се одвија према унапред утврђеним и познатим спортским правилима, која могу бити опште важећа

за конкретну грану спорта или само за конкретну спортску приредбу и чији је циљ, којем сваки учесник тежи, или победа противника или постизање извесно унапред
одређеног спортског резултата;

17. национално спортско такмичење јесте спортско такмичење које се организује за територију Републике Србије;
18. организатор спортске приредбе јесте лице које на сопствену одговорност одлучује о организовању и спровођењу одређене спортске приредбе , њоме

управља и води или на неки други начин својим поступцима ствара битне претпоставке за њено одржавање.
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5. ДЕМОГРАФСКИ ПОДАТЦИ
5.1.  Географска слика  

Општина  Нова  Варош  се  налази  у  југозападном  делу  Србије  и  средишњем
простору Златиборског округа. Нова Варош се граничи са општинама Пријепоље,
Прибој,  Чајетина,  Ариље,  Ивањица  и  Сјеница.  Она  је  оивичена  планинским
венцима:  Златара,  Голије,  Јавора,  Чемернице,  Мучња,  Муртенице  и  Златибора.
Југозападну границу општине педставља река Лим и припада категорији изразито
брдско - планинских подручја,  са наглашеном и оштром денивелацијом терена.
Нова  Варош  је  смештена  на  средини  магистралног  пута  Београд  -  Бар,  на
надморској висини до 1000 m ( само градско подручје се налази на 950 – 1050 m
надморске висине). Над њом се издиже планина Златар, дугачка 22 km и широка
12 km, са највишим врхом од 1627 m. 

Oпштина  Нова  Варош  простире  се  на  катастарској  површини  од
581km². Представљена је са 33 насеља која чине 13 месних заједница (1 градско и
12 сеоских).
Месне заједнице су:

1.Нова
Варош
-  град,
Тиква,
Брдо

2.Јасеново - Јасеново,Ј.Трудово, Кућани, Ојковица,
3.Бела Река - Горња и Доња Бела Река 
4.Божетићи – Божетићи, Буковик, Дебеља, 
Љепојевићи, Тисовица, Штитково и Горње Трудово 
5.Акмачићи – Акмачићи, Комарани, Радијевићи, Дрмановићи, Вилови и Мишевићи 
6.Негбина – Негбина и Бурађа
7.Бистрица – Челице, Доња и Горња Бистрица
8.Вранеша – Вранеша и Кокин брод
9.Амзићи – Амзићи
10.Драглица – Драглица и Сеништа
11.Рутоши – Рутоши
12.Дражевићи – Дражевићи
13.Радоиња – Радоиња

   5.2.  Демографска слика  

 Кретање броја становника по пописним периодима 1948 - 2012.година 
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* Извор: Републички завод за статистику

Укупан број становника у општини Нова Варош је у последњих пола века имао периоде раста (1948-1961)  и опадања (1971-2012). 

Koнтинуиран пад је уочљив од 2002.године, па општина Нова Варош, према резултатима пописа броји 16.638 становника, што је за 20,1% мање у односу
на попис из 2002.године.

Просечна густина насељености је 28,61 ст/km2, што је скоро 3 пута мање од просечне густине насељености у Републици Србији ( 80 ст/km2).

 Кретање броја становника унутар општине  по пописним периодима 

* Извор: Републички завод за статистику

Анализа територијалне насељености у оквиру општине указује на релативно уједначен проценат становништва које живу у урбаном (52,8%) и руралном
делу општине (47.2%). Карактеристично је да је у посматраном 70-то годишњем периоду дошло до радикалне промене у структури урбаног и руралног становништва.
Градско становништво је 1948.године чинило 8,7% од укупног броја становника, а сеоско 91,2%. 

У урбаној средини живи више жена ( укупно 4.484), док је у сеоској средини доминантно мушко становништво (3.963). Села у којима живи највећи број
жена су Бистрица (331) и Рутоши (330).

 Становништво према миграторним обележјима: 

- Од рођења у истом насељу станује 10.434 становника Нове  Вароши.
- Број досељеног становништва из другог насеља општине износи 4.027.
- Досељено становништво из друге општине Златиборског округа:  1.298.
- Досељено становништво из другог округа:  492.
- Број досељеног становништва из иностранства је 385, од тога 327 је из бивших република СФРЈ.
- У дневним миграцијама учествује 1.012становника
- Дневне миграције активног становништва које обавља занимање највећим делом се одвијају у оквиру саме општине – 84%, у различитим насељима.
- 76% дневних миграната међу ученицима креће се унутар саме општине, док у суседне општине и области одлази 23%.

 Старосна  и полна структура становништва 

укупно деца млади одрасли стари просечна старост

Нова Варош

С 16638 2040 2942 8262 3394 44.8

М 8274 1025 1537 4226 1486 43.7

Ж 8364 1015 1405 4036 1908 45.8

Градска

С 8795 1244 1818 4659 1074 40.7

М 4311 637 924 2257 493 39.9

Ж 4484 607 894 2402 581 41.6

Остала

С 7843 796 1124 3603 2320 49.3

М 3963 388 613 1969 993 47.9

Ж 3880 408 511 1634 1327 50.7

* Извор: РЗС Попис 2012.године 

Подаци из табеле, изражени у процентима говоре да: 
- 50% од укупног  броја становника чине одрасла лица  (од 30 -64 године)
- 20% од укупног броја становника чине стари ( 65+)
- 12% деца до 18 година
- 18% млади ( 19-29 година)
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Просечна старост становника општине Нова Варош је 44,8 година, што је сврстава у групу од заједница у стадијуму  НАЈДУБЉЕ ДЕМОГРАФСКЕ
СТАРОСТИ. Просечна старосту у урбаном делу општине је 40,7 година, а у руралном подручју 51,04 године. 

Посебно забрињава чињеница да је индекс старости у периоду између пописа 2002. и 2011.године увећан са 93,8 на 160,58, што значи да 160 старијих од
60 година долази на 100 млађих од 20.година. 

Основна карактеристика демографске слике су:
- низак ниво фертилитета (односно недовољан обим рађања), 
- поремећена старосна структура (низак удео младог становништва,а високи удео старог становништва), што последично проузрокује бројне негативне последице и

утицаје на промене демографских структура (образовна, економска) и формирање функционалних контигената становништва. 
- На опадање броја становника битно је утицала и миграција у иностранство, у земље Средње и Северне Европе. Тачних података о броју грађана Нове Вароши се

легалним боравком у европским земљама нема, али се претпоставља да је реч о значајном броју, посебно ако се узму у обзир и они мигранти који још увек нису
обезбедили радне и боравишне визе. Према подацима ДЕВ инфо базе, из Нове Вароши се званично иселило 366 лица, а доселило 196. 

Осим  тога  што  је  немогуће  избећи  смањење  укупног  броја  становника  на  овој  територији,пројекције  показују  да  је  немогуће  избећи  и  напредовање  процеса
популационог старења. Ни оптимистичније пројекционе претпоставке не могу зауставити овај процес ни у много дужем пројекционом периоду. Индекс који показује
однос броја старих 65 и више година наспрам младе популације (млађи од 20 година) за две деценије ће порасти за 33% посматрајући целокупно становништво
подручја.
Истовремено, притисак броја старих на радни контингент (20-64 године) порашће за 25%. На нивоу насеља темпо старења ће бити неуједначен с обзиром на разлике у
наслеђеној старосној структури, што је посебно уочљиво између етнички различитих насеља. Најбржи темпо старења ће ипак бити у два урбана насеља, што се
поклапа  с  тенденцијама  у  целој  држави,  с  обзиром  дапопулационо  бројне  радне  кохорте,  досељене  из  непосредног  окружења  током  периода  интензивне
индустријализације и урбанизације између 1960-их и 1980-их, улазе у групу старог становништва током пројекционог периода.
Пројекције указују да ће промене наступити и у свим важнијим функционалним контингентима,при чему ће најизразитији пад (више од једне петине за две деценије)
доживети школообавезни узраст.  С обзиром на благо оптимистички карактер хипотезе о фертилитету, најмањи пад се очекујекод деце предшколског узраста (5%).
Посебно су значајне промене које се односе на смањење радне популације (12%) и женског фертилног контингента (16%), односно на пораст броја старих (12%).
Треба нагласити да су наведени проценти већи код урбане популације, која више неће моћи да рачуна наинтензитет допуњавања највиталних контингената из сеоских
насеља у свом залеђу, као у предходним деценијама. Овакве промене ће се неповољно одразити на бројне области у сфери друштвено-економског развоја, а у случају
задржавања или погоршања актуелних негативних тенденција у домену миграција ифертилитета, може се очекивати и убрзање процеса смањивања већ изразито слабе
насељености.

 Домаћинства према броју чланова по насељима 

Укупан број домаћинстава у општини Нова Варош је 5.903, док је у сеоској средини 2.875 ( 48,70%)

Графикон - проценат домаћинстава према броју чланова 

Основне карактеристике: 

- Најбројнија су домаћинства са 2 члана ( 1754 домаћинства).

- Вишечланих домаћинстава са 6 и више чланова има 358. 
- У односу на градску средину, у сеоској средини има више домаћинстава са 1 и 2 члана, као и са 6 и више чланова.
- У градској средини је више 3- и 4-чланих домаћинстава него у сеоској средини.
- Највећи број домаћинстава у  селима је са 2 члана – 954 ( односно 33,18%). 
- Једночланих сеоских домаћинстава укупно има 729 ( односно 25,36%).
- Највише домаћинстава са 1и 2 члана има село Бистрица – укупно 196.
- Села са најмањим бројем домаћинстава су: Тисовица- 20,Челице-22, Г.Трудово-25,Штитково-37, Амзићи-40.

 Становништво старо 15 и више година према школској спреми 

Резултати пописа указују на следеће карактеристике образовне структуре становништва: 

 Без школске спреме је 691 становник,
 Основно образовање има 3.586 становника,
 Средње образовање има 6.626 становника,
 Више образовање има 624 становника,
  Високо образовање има 775 становника,
 Укупан број неписмених становника је 506, односно 3,3% укупног броја становника, 
 89% неписмених је женског пола,
 90% неписмених становника је у старосној доби од 65 година и преко,
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 87% неписмених живи у руралним подручјима општине, 
 Међу млађом популацијом (10-20 година) неписмених је 5 и живе у сеоској средини,
 Укупан број жена без школске спреме је 621 (90% необразованих). У сеоској средини их живи 518 жена, 
 У групи високо образованих, жене чине 52%.

 Становништво према брачном статусу 

ЖЕНЕ МУШКАРЦИ
Женског становништва старијег од 15 година има 7.349 Мушког становништва старијег од 15 година има 7.249

Удатих жена има 4.357, просечне старости 
52  године.

Ожењених мушкараца има 4.341, просечне старости
55,53 године.

Најмање удатих је у старосној групи 20-24  године, свега 13. Најмање ожењених је у старосној групи  20-24 године, свега 24. 

Највећи број удатих припада старосној групи изнад 60 година – 1.313. Највећи број ожењених припада старосној групи изнад 60 година – 1.610.

Број разведених жена је 219, просечне старости 54,8године. 71% разведених жена
живи у градској средини.
Најмање разведених жена је у старосној  групи 20-24, а  највише у групи 60 и
више година - 86.

Број разведених мушкараца је 111, просечне старости  54 године. 57% разведених
мушкараца живи у сеоској  средини. Разведених мушкараца у старосној групи 20-
24 нема, а највише их у групи 60 и више година - 34.

Број удовица је 1.259. просечне старости 71,5 година.У граду живи 37% Број удоваца је 442, просечне старости 74,5 године.
У граду живи 32%

Неудатих жена има 1.491, од тог броја 63,5% живи уградској средини.
Просечна старост неудатих је 29 година.

Неожењених мушкараца има 2.336, од тог броја 48%живи у сеоској средини.
Просечна старост неожењених је 31,15 год.

 Ванбрачни статус 

- 99 становника живи у ванбрачној заједници. Ванбрачне заједнице су једнако заступљене у градској и сеоској средини.
- Просечна старост становника који живе у ванбрачној  заједници у општини је 48,2 год.
- У сеоској средини просечна старост 53,2 године за становника у ванбрачној заједници, док је у граду 46година.
- Најмањи број становника у ванбрачној заједници припада старосној групи 15-19 година, а највећи старосној групи 40-49 година.

 Витални догађаји 

Број живорођених 90, а број умрлих 245. Негативан  природни прираштај (-155)
Према узроцима смрти највише је умрлих према болестима система крвотока 57%, због тумора 27,7%,болести органа за варење 4,5%, болести мокраћног система
3,3%,болести органа за дисање 2,8% становника, остало 4,7%.Закључен 61 брак, а разведено 4.

 Становништво према статусу инвалидитета, старости и полу

Укупан број особа са инвалидитетом је 1.704, од чега су 60% жене. 71% особа са инвалидитетом живи у сеоској средини

У односу на узрок инвалидитета: 
Проблем хода – 1.035 особа.
Проблем са видом - 887 особа.
Проблем са слухом - 524 особе,
Проблем везан за памћење и
концентрацију – 308 особа,
Проблем са комуникацијом - 171 особа

Према старости:
•<18 година - 11 особа, од тога 6 девојчица и 4 дечака.
•20-29 година 20 особа
•30-49 година - 90 особа
• 50-59 година – 295
• ≥60 година – 1.288 особа

 Структура становништва према економској активности 

* Извор података: РЗС и подаци НСЗ Филијала Пријепоље, Организацина јединица Нова Варош 

 Економски активног становништва има 7.112, односно  43% укупног становништва општине.
 Укупно запослених 2.652, од тога жене 42,8%.
 Запослених у правним лицима( привредна друштва,предузећа, установе, задруге и др. организације) има
 1.838, код приватних предузетника 814.
 Од 1.838 радника код правних лица:46 ради у пољопривреди и шумарству,634 у прерађивачкој инд.,

152 у сектору снабдевање ел. енер., снабдевање водом и управљање отп.водама 89,трговина 60,саобраћај 32.
 Запослених у државној управи и обавезном социјалном осигурању има 118, у образовању 322, здравствена и  социјална заштита 282, информисање и комуникације 15.
 Број запосленог становништва је 2.652, од тога су жене 42,8%.
 Незапосленог становништва има 2.302, од тога су 51%  жене.
 Од укупног броја незапослених некада су радили - 1.965 становника, односно 77% незапослених има претходно  радно искуство.
 Први пут тражи посао 574 лица.
 Без квалификација је 824 лице.
 Економски неактивног 9.526 становника, од чега 60% чине мушкарци.
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 Број пензионера је 4.224, од чега 60% чине жене.

6. ВИЗИЈА И ЦИЉ СТРАТЕГИЈЕ
 Визија Стратегије је да општина Нова Варош до 2018. године постане:

 Општина у којој је спорт свима доступан. 

  Општина која брине о свим суграђанима и свима омогућава бављење спортом у складу са годинама, здравственим статусом и материјалним могућностима.

  Општина где је спорт системски успостављен као здравствено превентивна програмска активност доступна свим узрасним категоријама грађана.

  Општина са развијеном инфра структуром.

  Општина која  има свој систем вежбања, мониторинга  и евалуације над целокупним програмским и планским вежбањем од предшколске установе закључно са
завршном годином средње школе.

 Општина која детектује младе спортске таленте и интелектуално даровиту децу.

  Општина која брине о надареној деци током њиховог одрастања и сазревања

  Општина која интензивно, системски и законски оправдано утиче на све привредне чиниоце да буду одговорни према сваком појединцу и према целокупном друштву
које им омогућава профит, а који имају потребе за бављењем спортом на разним нивоима.

  Општина која ће интензивно радити на подизању друштвено-спортске одговорности код свих привредних субјеката како приватних тако и државних.

  Општина која ће, где год је то законски могуће, узети активно учешће у раду државних институција које директно могу да утичу на развој спорта у малим срединама.

  Општина која не заборавља своја села.

  Општина у којој је спорт један од чинилаца развоја.

 Општина са добрим  спортистима и добрим спортским екипама.

  Општина која води рачуна о физичким и умним активностима својих спортиста, а пре свега најмлађих и која нуди системска решења за рану детекцију даровите деце
(спортски и интелектулано даровите).

    Циљ Стратегије за развој спорта у општини Нова Варош је унапређење и развој спорта кроз системску, стратешку и партнерску бригу свих релевантних чинилаца и
реализацију следећих циљева: 

 повећање броја деце која учествују у школским такмичењима,

 системска брига у области школског спорта свих релевантних чинилаца, 

  обезбеђивање свих спортских реквизита и друге опреме за школски спорт,

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

  дефинисање спортских клубова , као основ за дугорочно планирање и развој такмичарског спорта,

  концентрација квалитета, стручног рада и дугорочног планирања,

  системско финансирање рада и стручно усавршавање спортских стручњака, као једног од стубова развоја такмичарског спорта,

  партнерски однос са Спортским савезом Нова Варош,

 побољшање контроле спровођења програма и финансијског пословања спортских клубова,

 бесплатан спорт,

  обезбеђивање услова и системско финансирање олимпијских  младих талената,

 омасовљавање учешћа грађана у рекреативном вежбању,

  унапређење услова за масовније учешће особа са инвалидитетом у спортским активностима,

  подстицање масовности женског спорта кроз максимално поштовање родне и полне равноправности.

 Приближити дијагностичке центре спортским клубовима, спортистима, родитељима, деци. 
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 унапређње спортске инфрструктуре уз следеће приоритете: 

 1. Направити електронску базу података о спортској инфраструктури и задужити установу/организацију са законском обавезом вођења евиденције.
 2. Припремити краткорочне и дугорочне планове улагања у спортску инфраструктуру на основу анализа о тренутном стању. 
3. Утврдити нормативе и критеријуме за издавање спортских објеката.

7. СВОТ АНАЛИЗА САДАШЊЕГ СТАЊА СПОРТА У НОВОЈ ВАРОШИ

СВОТ анализа у области стања спорта у Новој Вроши 2015. године

У Снаге Слабости
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Локална самоуправа даје знатна средства за спорт
 Препознали  смо  важност  усмеравања  посебне  пажње  на
физичку активност деце, младих, жена, особа с инвалидитетом и
старих лица 
 Имамо традицију такмичења 
 Велики потенцијал деце и младих
Увид у начин трошења средстава у спорту

Немамо добар систем такмичења у школском спорту
Неједнаке могућности клубова
Систем врхунског спорта и подршке талентима није успостављен  
Недовољна физичка активност грађана
Недостатак фискултурних сала, игралишта и терена
Недовољно спортске опреме и реквизита
Учешће исте деце на такмичењима за школе и клубове  
 Не негујемо културу сећања у спорт
Све мањи број деце и младих
Недостатак квалитетног кадра
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Шансе/могућности Опасности/претње

Боље  разумевање  локалне  самоуправе  за  потребе  и  важност
подршци свих сегмената спорта  
Укључивање свих заинтересованих и одговорних страна
Унапређење сарадње школа и клубова
Унапређење сарадње клубова  са Спортским савезом
Међународни фондови и финансирање
Промоција  физичке  активности,  здравих  стилова  живота  и
ненасиља
Укључивање већег броја грађанства у рекреативни спорт
Укључивање  више  деце  предшколског  и  школског  узраста  у
спортске активности

Одлив спортиста и стручног кадра
 Умешаност политике у одлучивање
 Непоштовање усвојене Стратегије, као и Закона о спорту
 Недовољна финансијска подршка пројектима изспецифичних области
Беспарица – сиромашни спортисти, родитељи и клубови
Неинформисаност родитеља о томе где им деца иду и ко их тренира по клубовима 
 Насиље које нас окружује, нездраве животне навике, пороци

8. ШКОЛСКИ СПОРТ

АНАЛИЗА
 Након увида у стање школског спорта и физичког васпитања, преко анкета са ученицима основних и средњих школа у Новој Вароши, форума са професорима
физичког васпитања, стварног стања и резултата, констатовано је следеће:

 школски спорт није на задовољавајућем нивоу
 не постоји , ван наставе у спорту, посебан рад са ученицима
 такмичења на нивоу општине и школе могу да буду више и боље организована
 посебан корективни рад са ученицима не постоји
 реализују се школска такмичења , али углавном са ученицима који су већ активни у клубовима
 школе имају стручан и млад кадар, од којих има и активних тренера и сви су мотивисани за напредак школског спорта

МИСИЈА И ВИЗИЈА
     Мисија школског спорта је да свим ученицима, без обзира на узраст, пол, способности и друге разлике, омогући учествовање у спортским активностима и тако
допринесе физичком и менталном здрављу и развоју и подстакне ученике на бављење спортом у школи и на тај начин допринесе формирању активног животног стила
код младих. Визија школског спорт треба да допринесе унапређењу јавног здравља, буде база за омасовљавање и развој спорта у општини и спона између школа,
спортских клубова и удружња
     Школски спорт у први план истиче партиципацију и висок ниво активности свих учесника уз коришћење инклузивних стратегија које свим ученицима омогућавају
да доживе успех. Промовише активно учествовање ученика, јер је то и основни разлог због којег се ученици опредељују за школски спорт (желе да вежбају, играју
утакмице, буду активни). У школском спорту нагласак није на селекцији; то не значи да он нема важну улогу у идентификацији спортски даровитих и талентованих
ученика. Њима је потребно обезбедити додатни изазов, омогућити им да се такмиче за репрезентацију школе (општине, округа итд.) и усмерити их у одговарајуће
спортске клубове.
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     Допринос школа идентификацији спортских талената посебно је важан у млађем школском узрасту (први циклус  образовања),  што подразумева  отвореност
школског спорта и за ученике овог узраста. Бављење школским спортом треба да буде забавно, пријатно искуство, које укључује игру, дружење, узајамно помагање и,
наравно, учење и напредовање у складу са могућностима. Школски спорт одликује балансиран приступ спортском, школском и личном развоју ученика. Важан је и
процес (само бављење спортом, напор који се улаже, радост због нечег што се научило), а не само продукт (резултат, освојено место, медаља). Такође, важан циљ тиче
се формирања трајног интересовања за бављење спортом, што може допринети бављењу спортским или рекреативним активностима током целог живота. Актуелни
Закон о спорту (2011) у члану 143. на следећи начин дефинише школски спорт: „Школски спорт, у смислу овог закона, обухвата организоване наставне и ваннаставне
спортске активности у области школског физичког васпитања, укључујући и школска спортска такмичења, која се спроводе у оквиру школског система у складу са
наставним планом и програмом, утврђеним у складу са законом“.
     Бављење младих спортом, наиме, представља важан специфичан циљ ове стратегије,  укључујући обезбеђивање услова за бављење спортским активностима у
локалној  заједници (школски спорт,  спорт  за  све),  подршку учешћу младих у спортским и рекреативним активностима  у свим узрастима  и на  свим нивоима и
институционализацију и развијање школског спорта. У нашој општини има 6 основних и две средње школе са око 1400 ученика који се налазе у систему школског
спорта.  План школског спорта реализује  се кроз  наставу физичког васпитања, слободне активности,  односно кроз  секције по школама  и кроз  школска спортска
такмичења
 Школска такмичења се одржавају на пет нивоа: 

Једанаест спортова је укључено у школска спортска такмичења: 
  Стони тенис

  Рукомет 

  Пливање

  Одбојка 

  Кошарка

  Стрељаштво

  Спортска гимнастика

  Мали фудбал

  Атлетика

  Мале олимпијске игре (ученици од I до III разреда) 

  Тенис

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ
     Када је реч о приоритетима јединица локалних самоуправа у погледу школског спорта, Закон о спорту препознаје следеће потребе и интересе грађана за чије се
остваривање обезбеђују средства у буџету јединица локалне самоуправе: 

 Подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, односно бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом

 Изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији јединице локалне самоуправе, а посебно јавних спортских терена у стамбеним насељима или у
њиховој близини и школских спортских објеката и набавка спортске опреме и реквизита; 

 Организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе;
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  Предшколски и школски спорт (рад школских спортских секција и друштава, општинска, међуопштинска школска спортска такмичења и др.);

  Рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини чији је корисник јединица локалне самоуправе кроз одобравање њиховог
коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта и др.

 Кључни принципи Стратегије
 Једнакост и исте шансе свих ученика када је реч о праву на бављење квалитетним физичким васпитањем и школским спортом;

 Важност редовног бављења физичком активношћу/спортом за физичко и ментално здравље и развој деце и младих, као и њихово школско постигнуће;

 Важност омасовљавања спорта и јачања веза између школског спорта и других видова спорта;

  Важност школског спорта за повезивање школе, родитеља и локалне заједнице, са циљем унапређења образовно-васпитне ефективности школе;

ЦИЉЕВИ И МЕРЕ СТРАТЕГИЈЕ
1. Подизање нивоа физичке активности ученика подстицањем и оснаживањем целе школе да,  у сарадњи са родитељима и локалном средином, промовише

физичку активност

 Мера:

 Већа подршка пројекту под називом „Спорт у школе“. Ослањајући се на пројекат ,,Спорт у школе“, који је финансиран од стране Министарства просвете, науке и
технолошког  развоја  и Министарства  за  спорт  и омладину омасовили  бисмо ову активност  на још школа.  Добит  је  вишеструка.  Ангажовали бисмо професоре
физичког васпитања који се налазе на евиденцији тржишта рада који би радили са ученицима од 1-4 разреда. Самим тим пружили бисмо шансу младим људима да
раде у струци и својим знањем и еланом допринесу развоју физичке културе уопште. Друго, али не и мање важно је да бисмо тиме више ангажовали ученике нижих
разреда,  који  су  по  досадашњим  сазнањима  били  ускраћени  у  спортским  секцијама  у  односу  на  више  разреде.  Такође,  кроз  пројекат,  имали  бисмо  стручно
оспособљавање ученика за учешће на ,,Малим олимпијским играма“, које су призната дисциплина у календару школских спортских такмичења Министарства спорта
и омладине.

 2. Побољшање квалитета и квантитета понуде школског спорта
 Мере:

 У циљу побољшања квалитета и квантитета понуде  школског спорта предлог је да тренери,  које ће финансирати Спортски савез,  узму учешће у реализацијама
школских секција. Тиме би се добила шира лепеза понуда активности у школама као и виши степен стручности у раду (тренери који су специјализовани за одређену
активност  тј.  грану спорта).  Такође,  могла  би се спровести  тестирања која  би помогла  у раном откривању талената  за  одређену  спортску  грану као и њихово
усмеравање ка спортским клубовима; 

 Подстицање перманентног стручног усавршавања наставника физичког васпитања, учитеља и другог стручног особља у школи из области физичког васпитања и
школског спорта.

 3. Значајнија подршка развоју школског спорта на нивоу локалне самоуправе
 Мере:

 Адекватно позиционирање школског спорта у локалним стратегијама развоја спорта, што подразумева да функционисање и уређење школског спорта буде приоритет;

 Одређивање задатака у развоју школског спорта у локалној самоуправи - набавка потребних спортских реквизита, обезбеђивање услова за спровођење и организацију
школских спортских такмичења, предшколски и школски спорт, стимулација стручног рада у школском спорту, здравствена заштита ученика;

 Обезбеђивање  средстава  за  реализацију  програмских  активности  школског  спорта  (из  планираног  буџета  за  развој  унапређења  спорта  на  локалном  нивоу)  и
именовање носилаца тих активности (Спортски савез и др.).

 4. Неговање културе спортског понашања, фер-плеја, сарадње, толеранције и поштовања различитости, на спортским теренима и поред њих
 Мере:

 Промоција правих спортских вредности, спортског понашања и фер-плеја;

 Подстицање спортског понашања свих актера спортског догађаја, уз нагласак на фер-плеју, учествовању и напредовању, пре него на побеђивању. 

5. Побољшање медијског праћења и промоције школског спорта
 Мере: 

 Покретање сајта за праћење свих активности школског спорта;

 Поред  праћења  свих  догађаја,  сајт  ће  функционисати  и  као  ресурс  за  наставнике  са  примерима  добре  праксе,  корисним  линковима  и  могућностима  стручне
консултације; 

 Подстицање школа да на својим званичним сајтовима посебан део одвоје за презентацију и промоцију активности на подручју школског спорта; 

 Оснивање и кључивање чланова новинарских секција у школама у праћење и извештавање свих активности везаних за школски спортa

КОРАЦИ РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА ШКОЛСКОГ СПОРТА
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9. ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ

      Када се каже „такмичарски спорт“ у општини Нова Варош, мисли се на спортску активност и делатност која се одвија по програмима спортских клубова-
организација.  Њихови програми су прилагођени потребама  грађана  који су удружују  у организацију у складу са Законом  и програмима и правилима матичног
гранског савеза.  Такмичарски спорт у изворном облику речи је такмичарски по појединим селекцијама и категоријама које има спортски клуб или се односи на
тренажну активност обављану у континуитету ради обуке и задовољења потреба за бављење спортом.
     Све  организације из спорта су учлањене у Спортски савез Нова Варош, где оставарују своја права и обавезе по статуту Спортског савеза.

АНАЛИЗА

    На територији наше општине има 12 активних регистрованих удружења. 
Осврћући се на прошлост и анализирајући данашњицу, можемо констатовати да је у Новој Вароши  било добрих резултата на домаћем  пољу, захваљујући добром
систему физичког васпитања у школама, који је био извор многих талената . Нажалост био, јер је данас веома потиснут у задњи план и постао занемарен.
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    Према подацима из 2015. године, у нововарошким спортским удружењима, спортом се бави приближно 250 младих. То значи да се сваки пети омладинац бави
неким спортом.
Мада у Новој Вароши има  могућности за бављење спортом, ипак многи нису ни чули за то, или никада нису пробали ниједну спортску грану. То можемо приписати
лошој комуникацији међу спортским удружењима и информисаности о спортским резултатима, као и недовољној едукацији о неопходности и позитивним странама
спорта.  Бављење спортом није привилегија,  већ  често пре  недостатак,  што се може приписати  поново  недостацима физичке  културе  здравственог  васпитања у
школама. Систем спортских организација који моментално функционишу у општини Нова Варош је следећи:

Организациона шема спортских субјекатa, непходних за фукционисање спорта

Удружења која су чланови Спортског савеза:
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        У општини Нова Варош тренутно спроводи спортску активност 16 тренера од којих  три тренера имају VII/2  степен стручне спреме, један - VII/1, двојица- VI/1,
осам- оперативни тренер курс 240 часова и двојица без квалификација.
        Узимајући  у  обзир  резултате  и  број  удружења,  може  се  констатовати  недостатак  система  подршке.  Удружења  и  општина  не  нуде  ништа  конкретно
предузетницима за евентуално спонзорисање. И то се може приписати недостатку популаризације спорта. Сумирајући горе написано, можемо рећи да је у општини
Нова Варош постојао и постоји спортски живот. У односу на његов квалитет и његову масовност могу се наћи недостаци, али се мора борити за то да се убудуће
створе  уређенији  услови.  Треба  израдити  транспарентни  и  јединствени  системи  израдити  планове  за  будућност,  узимајући  као  првобитну  потребу  развој  и
инвестиције.

ЦИЉЕВИ И МЕРЕ

Када је у питању такмичарски спорт, основни циљ је подизање капацитета стручног кадра. Без квалитетног и стручног рада не може се ниједан сегмент такмичарског
спорта подићи на виши ниво. 

МЕРЕ
 Мора се направити систем подршке за унапређење и праћење људских ресурса у такмичарском спорту.
 Креирање евиденције лиценцираних тренера
 Стручно усавршавање и запошљавање високообразованих тренера
 Организовање годишњих скупова и конференција
 Креирање система и контроле спортских клубова и спортских школа, у погледу ангажмана нестручног кадра

Подизање капацитета спортских клубова за планирање и управљање пројектима које ће омогућити аплицирање за средства од стране Републике и ЕУ фондова

МЕРЕ
 Обука лица за израду пројеката

Циљ такмичарског спорта у Новој Вароши је ниво аматерског спорта и што већи број такмичења за млађе категорије.

Стварање што бољих услова за тренинг и обуку деце, од школица одређеног спорта до завршетка средње школе.

Да Нова Варош постане позната као расадник талентованих и квалитетно обучених спортиста који ће моћи своје каријере да наставе у већим клубовима уз студирање
и на тај начин на најбољи могући нашин представља свој родни град.

Утврдити јасне критеријуме  за издвајање клубова који имају важност и посебан значај  за општину,  уз  пуну одговорност привилегованих клубова за свој  рад и
резултата.

Основни циљ свих клубова треба да буде израда јасне Стратегије клуба за период 2016-2020, са јасним приоритетима.
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10. ВРХУНСКИ СПОРТ

АНАЛИЗА
    Врхунски спорт је, имајући у виду терминологију,  није постојан у нашој општини. Спортски клубови немају резултате који би били категорисани као врхунски.
Сумирајући резултате спортски клубови или поједини играчи тих клубова не остварују оно што се зове изузетни резултати.
    У Закону о спорту, врхунски спорт је дефинисан као област спорта која обухвата спортске активности које показују изузетне (врхунске) спортске квалитете и
резултате. То практично значи да само они спортисти и спортске гране који постижу врхунске резултате на међународној сцени могу имати атрибут врхунског спорта.
Квалитетан спорт обухвата све спортске активности које се спроводе у оквиру поједине спортске гране, а чија се такмичења одржавају од локалног до националног
нивоа.  На основу комплексног бодовања успешности на Летњим олимпијским играма у Лондону (2012), Србија се нашла на 41. месту од укупно 100 рангираних
земаља (21. место међу европским земљама), а када се успешност процењује према броју становника – на 30. месту од укупно 60 земаља (21. место у конкуренцији
европских земаља).  Дакле,  и са аспекта развијености врхунског спорта,  има много простора за напредовање, а програмски рад и системски приступ том раду у
предшколском и школском спорту би требало да допринесе ширем обухвату деце и младих спортом, стварајући тако основу за врхунски спорт.
   Нова Варош као општина има реалан одлив младог становништва и то представља проблем у целокупном и пуном развоју неког спортисте у врхунског спортисту.
Да бисмо дошли до врхунског спортисте или спортског тима неопходна су системска решења и континуиран и принципијелан рад на програмима и активностима
путем којих ћемо омогућити развој врхунских спортиста у општини Нова Варош.
ЦИЉЕВИ КОЈЕ ТРЕБА ДОСТИЋИ У ПРОЦЕСУ РАЗВОЈА ВРХУНСКОГ СПОРТА

 добро  организовани  институционални  механизми  у  спорту  са  успостављеним  системом  управљања  и  одговорности  и  стручним  кадром  способним да  испрати
врхунске захтеве наших спортиста,

 стручни, оспособљени тренери у континуираном процесу личног усавршавања и праћење актуелних кретања у системима тренажног процеса, 

 добро организоване и материјално што самосталније клубове,

 функционални систем обезбеђивања финансијских средстава од свих привредних субјеката,

 већи број запослених дипломираних тренера одређене спортске гране и професора физичког васпитања,

 континутет у одржавању спортских кампова (за талентоване спортисте, развојних, истраживачких, турнирског типа, за припреме спортиста...) у организацији локалне
самоуправе и уз сарадњу са Заводом за спорт и Министарством омладине и спорта,

 успостављена  интензивна  сарадња  са  свим  републичким   спортским  организацијама,  заводима  и  министарствима  заснована  на  узајамним  потребама  и
одговорностима,

 функционалан и сврсисходан партнерски однос између школског и клубског спорта,

 детекција спортски и интелектуално талентоване деце,

 успоствљени партнерски односи између школа, клубова и локалне самоуправе на системским и програмским основама, 

 испуњени сви материјални предуслови који директно утичу на ментално здравље врхунског спортисте,

 приведена сврси сва постојећа и изграђена нова инфраструктура, - задовољена инфраструктурна потреба свих врхунских спортова у нашој општини, 

 почетак рада Спортске амбуланте која треба да прерасте у Дијагностичко-спортски центар за спортисте и особе са ивалидитетом (параолимпијце),

 општина  Нова  Варош  са  грађанима  свесним  њиховог  спортског  окружења.  стручно  и  материјално  оправдано,  усмерити  све  институционалне  механизме  и
организације како би оне на научно заснованом принципу и претходно евалуираним програмима усмериле своје активности на превенцију свих негативних појава у
друштву које се директно рефлектују на спорт као и на развој врхунског спорта,

 искористити сав умни потенцијал који се налази у нашој општини како бисмо поправили ситуацију у спорту уопште, па и у врхунском спорту,

 приступити суштинској промени у организацији спортских институционалних механизама, 

 унети новине у раду и у приступу раду у области спорта,

 створити услове за врхунско спортско достигнуће кроз подизање нивоа стручности и одговорности спортских радника и радника у спорту у свим институционалним
механизмима,
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 преиспитати оправданост као и степен искоришћености и могућност проширења свих пројеката који су сада у току на територији општине Нова Варош, а који могу
утицати на популаризацију спорта уопште и детекцију спортски талентоване деце,  програмски уређеним системом вежбања који ће бити стручно надгледан стварати
код деце до 12. године (предшколски и млађи школски узраст) широку моторичку основу чиме бисмо од 12. године омогућили правовремену специјализацију тј.
усмеравање сваког појединца на одређене спортове,

 истовремено  са  стварањем  широког  моторичког  основа  код  сваког  детета  морамо  радити  и  на  раној  стимулацији  когнитивних  способности  како  бисмо  након
завршетка сензибилних периода у развоју деце добили моторички и когнитивно изузетне младе спортисте са којима се може квалитетно спровести процес спортског
усмеравања,

 мерења и тестирања за правовремено усмеравање спортиста морају бити обављана искључиво под надзором лица која су под надлежношћу локалне самоуправе или
морају спроводити обучена и сертификована лица од стране Завода за спорт (републичког или покрајинског). Никако то не смеју радити приватна удружења или
самостална приватна лица, а између осталог из разлога чувања приватности информација као и злоупотреба истих,

 стварање јединствене и заштићене базе података за свако дете у нашој општини са свим мерењима, тестирањима и здравственио-спортским прегледима почев од
њихове 5-е године чиме бисмо створили јединствену основу за рад, корекцију и унапређење спортских вештина појединца, а у циљу стварања потецијалних врхунских
спортиста односно тимова, 

 партнерски однос између клубова, предшколске усанове и свих основних и средњих школа у циљу што квалитетнијег савладавања школског програма из области
физичке културе као и интезивирања рада у школском спорту кроз рад спортских секција и изборних предмета,

 створити законску основу да најобразованији и најискуснији тренери раде са младим спортистима који су се већ определили за одређену грану спорта у оквиру
ваннаставних активности (спортске секције и изборни спорт), - осмислити и законски обезбедити системски приступ свим привредним субјетима (приватним и јавним
предузећима) у општини Нова Варош како би им се дала адекватна могућност да друштвено одговорно одговоре на захтеве средине у којој послују и уложе средства у
развој врхунског спорта, односно спорта уопште,

 формирати релевантан Савет за спорт која ће вршити анализу и давати стручно саветодавно мишљење у вези са програмима и плановима рада за врхунске спортисте и
тимове чији ће тренажни процес и такмичења делом бити финансирани из средстава локалне самоуправе,

 партнерским односом клуба и стручних лица из општинских спортских организација израдити програме тренирања и припрема са планом наступа на такмичењима за
све потенцијалне спортисте и тимове који су у могућности да постигну врхунске резултате за период од 4 године и плански финансирати одређене одобрене програме,

 спровести анализу досадашњег начина финансирања клубова и приступити измени начина и облика финансирања спортских клубова, а у циљу постизања реалних
квлитативних ефеката из тог финасирања, 

 континуирано пратити и аплицирати за подстицајна средства за развој врхунског спорта почев од Министарства омладине и спорта до свих релевантних иностраних
фондова,

 организовање континуираног едукативног процеса у трајању од 2 године за све тренере и спортске раднике. Стручне предаваче и средства за обезбеђење одржавања
оваквог вида едукације тражити од МОС-а кроз  аплицирање на програме за остварење општег интереса у области спорта.  Такође,  предаваче и средства за њих
тражити од Завода за спорт, односно преко њихових актуелних програма,

 свеобухватно и стручно повезивање базирано на потребама Стратегије развоја спорта у општини Нова Варош 2015-2018. са Министарством омладине и спорта,
Министарсвом просвете, Заводом за спорт (републичким и покрајинским), Спортским савезом Србије, гранским спортским савезима и удружењима тренера, 

 као заједница  морамо  прихватити  обавезу  да врхунским  спортистима  и  спортским  тимовима  омогућимо  адекватно  време  за опоравак  од  врхунских  спортских
активности, адекватну здравствену заштиту, обрзовање и могућност наставка радне каријере по престанку спортске и за то морамо створити законске могућности,

 стварање услова (стручних и инфраструктурних) за оспособљавање спортске амбуланте која треба да прерасте у Дијагностичко-спортски центар за спортисте и особе
са ивалидитетом (параолимпијце).

    Врхунски спорт представља основ за бављење спортом и то никада нико не треба да заборави. Наши најмлађи гледајући управо врхунске спортисте и врхунске
тимове стичу неопходну жељу за бављење спортом и постизањем управо таквих, односно врхунских резултата, а самим тим и успеха. Продукт овога је и стварање
великог броја спортиста који у каснијем животном добу шире спортску културу живљења, а у свом позном добу препознају рекреацију као систем вежбања који је
свима неопходан.  Врхунски спорт,  такође,  као узрок  има  за последицу масовност  у спорту из  које  квалитетним и системским радом треба да проистекне  нови
врхунски спортиста или тим. Ово су само неке од чињеница које доказују да је врхунски спорт на основу своје важности коју рефлектује на многе сегменте друштва,
један од најважнијих спортских и друштвених феномена коме се мора придати, наравно, врхунски значај.
11.РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ 

АНАЛИЗА
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      Као синоним за ово карактеристично подручје спорта користи се: рекреација, рекреативни спорт, фитнес,  спорт за све, велнес и др. Овај назив је ушао и у
законодавну процедуру кроз  Закона о спорту где се дефинише као област која обухвата бављење спортским активностима ради одмора и рекреације, унапређења
здравља или унапређења сопствених резултата у свим сегментима популације. 
     Победити себе, бити активан и упознати се са свим вредностима редовне физичке активности су све више опредељења стотину људи који пешаче, трче, возе
бицикл и ролере, пливају, скијају, вежбају, уче одређене вештине итд. Последњих година одомаћио се и термин енглеског порекла – фитнес (fitness). Фитнес, поред
вежбања, обухвата и начин живота који подразумева вежбање, правилну исхрану, програме психичког растерећења, релаксацију и естетске програме. У Новој Вароши
рекреативни спорт или спорт за све није био организован, до 2015.године,  преко Спортског савеза. Активности које се спроводе  су различити видови рекреативних
активности организоване од стране фирми – рекреација за мушкарце (фудбал, баскет, одбојка). Рекреативне групе нису регистроване.  У Новој Варошу нису доступни
часови  јоге,  пилатеса,  аеробика,  фитнеса  а  и функционише само једна теретана.  Уочено  је  да у Новој  Вароши недостаје  подршка  за бављење оваквом  врстом
активности. Тек у 2015. години Спортски савез је кренуо са организацијом разних рекреативних садржаја па су и после 15 година обновљене Радничке спортске игре. 
ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ

 Недостатак организације рекреације – недостатак кадрова и  професионалних тренера спортске рекреације, не постоји стручни надзор, неорганизација активности за
децу до 14-е и младе од 15. до 30. године који нису активни у спортским клубовима.

 Недовољна промоција спортске рекреације – недовољна анимација грађана и промоција рекреативних садржаја, запостављено васпитање за рекреацију.

 Недостатак  затворених простора за рекреацију – недовољан број термина у затвореним просторима, лош квалитет простора и недовољна опремљеност.

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ
 Подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, односно бављење грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом. 

 Успостављање система финансирања рекреативног спорта из јавних и приватних извора и контрола додељених средстава.

 Планирање изградње и одржавање спортских објеката.

 Омасовљавање учешћа грађана у рекреативном вежбању кроз систем „Спорт за све“.

 Унапређивање постојећег система образовања стручног и научног кадра за потребе рекреативног спорта.

 Унапређивање услова за масовно укључивање особа са инвалидитетом у спортске активности.

 Подстицање масовности женског спорта, као врхунског тако и рекреативног.

МЕРЕ

 Омогућити спровођења организоване рекреације – стручно оспособљавање постојећег и новог кадра, организација садржаја прилагођених деци, младима и женама
које нису у тренажном процесу.

 Промоција  рекреације  као  здравог  начина  живота  –  анимирање  грађана,  промовисање  постојећих  рекреативних  садржаја,  промоција  Водичем  кроз  рекреацију,
оглашавањем рекреацијских манифестија путем медија, укључивање здравствених институција.

 Побољшавање услова отворених и затворених простора – обезбедити довољно термина и других услова за вежбање (справе, реквизити).

 Обезбедити финансијска средства за реализацију програма из спортске рекреације.

 Опремање фитнес сала, теретана за вежбање женске популације.

 Промоција  идеје  „Спорт  за  све“  -  промоција  здравих  циљева  живота  са  редовном  физичком  активношћу,  организовање  акција  за  активирање  појединаца  у
рекреативном спорту.

 Стварање услова за перманентно усавршавање кадрова за спровођење рекреативног спорта – организовање семинара и радионица за стручно усавршавање кадрова
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12. ПОЛОЖАЈ ЖЕНА У СПОРТУ

     Положај жена у спорту није задовољавајући и значајно је одређен актуелним положајем жена у друштву у целини. Учешће жена у спорту ограничавају бројни
социјални и  интраперсонални  фактори,  као што су економска  зависност,  дефицит  слободног  времена,  већа  очекивања када је  реч  о социјалним  улогама  жена,
неповољна перцепција физичког селф-концепта, ставови према физичкој активности и спорту итд.
    Истраживање које је урађено 2015. године показало је да су жене мање физички активне у свим узрасним групама. Водећи се истраживањем долазимо до података
да се недовољна заступљеност жена у спорту посебно огледа када је реч о управљачким структурама, техничком и судијском особљу. Понуда спортова је ограничена,
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а евидентан је недостатак женских спортских узора и недовољна, често и неадекватна медијска презентација спортискиња, чему доприноси чињеница да у спортским
редакцијама  доминирају  мушкарци  – као новинари,  уредници,  сниматељи.  Упркос  јединственим  и широко  признатим  користима  које  носи  бављење физичком
активношћу, жене и даље представљају осетљиву групу кад је реч о физичкој активности. Према подацима Резолуције Европског парламента о женама и спорту, у
Европској Унији се 16 % жена редовно бави физичком активношћу или спортом, наспрам 29.5% мушкараца.  У популацији младих, узраста од 15. до 24. године,
проценат жена које се редовно баве физичком активношћу или спортом износи 37%, а мушкараца 63%. На Олимпијским играма у Сиднеју (2000) жене су чиниле 38%
спортиста  учесника,  8% техничког  особља  и  4% медицинског  особља  (European  Parliament  Resolution  on  Women  and  Sport,  2003).  Раич  и  сарадници  (2002.)  у
свеобухватној Студији о положају жена у спорту у Србији, наводе да се укупно чланство жена у појединим гранским савезима креће мање од 1% (боћање, дизање
тегова, фудбал) до више од 50% (боди билдинг, коњички спорт, скокови у воду). Изједначено учешће жена и мушкараца констатовано је у атлетици, гимнастици,
плесу и пливању. Уметничким и синхроним пливањем искључиво се баве жене. Ипак, када се узму у обзир сви грански савези, спортисткиње су у Србији заступљене
са  свега  11,36% (око  20.000)  од  укупног  чланства.  Када  је  реч  о  активном  чланству,  жене  достижу 9.89% од  укупног  броја  регистрованих  спортиста,  док  на
руководећим местима у гранским савезима има мање од 8% жена. Осим тога, мушкарци чине 94% од укупног броја тренера свих категорија, а жене свега 6%. Још је
мање жена судија, свега 5%. Значајне међународне, регионалне и националне организације и установе дале су свој допринос идентификацији проблема везаних за
учешће жена у спорту, развијању стратегија за превазилажење постојећих препрека и моделирању добре праксе кад је реч о равноправности жена у спорту. Учешће
жена у спорту може да обогати и унапреди спорт, исто као што спорт може унапредити квалитет живота жена.
    У Новој Вароши постоји само један женски клуб када су у питању спортови са лоптом и то је одбојкашки клуб а и у оквиру шаховског клуба постоји женска
селекција.  Женских тренера има две и то једна у одбојци и једна у шаху.  У спортским организацијама је такође мали број жена.У оквиру одбојкашког клуба у
Управном одбору су две жене, у шаховском клубу три, у  рукометном клуба једна. У УО Спортског савеза три жене од 11 чланова (једна из одбојке а једна из шаха и
генерални секретар).
ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ

 Мушки и женски клубови који су у истом рангу такмичења добијају различита финансијска средства, по правилу на уштрб женских клубова

 Дешава се да тренери нису осетљиви за типично женска питања и проблеме

 Постоји подела на мушке и женске спортове због предрасуда

 Више се дечака бави спортом од девојчица

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ

 Развој система научног истраживања женског спорта – спровођење истраживања о женском спорту и утицају спортских активности на жене, одржавање стручних
скупова, припрема и спровођење програма за развој и унапређење женског спорта 

 Остваривање полне и родне равноправности и масовности женског спорта – реализација програма о значају и позитивном ефекту физичког вежбања на женски
организам, указивање на проблем недовољног укључивања женске популације у спорт, значај бављења рекреативним спортом у периоду трећег доба.

МЕРЕ
 Едуковати тренере за рад са женама и женским екипама

 Ангажовати већи број женских тренера 

 Ангажовати већи број жена у управама клубова

 Едукација родитеља: подићи свест родитеља о значају спорта за девојчице

 Девојчице подстицати да редовно раде физичко

 Направити мрежу женских спортских клубова у оквиру школских спортских секција

 Подстицати сарадњу између школа и клубова

 Медијски промовисати успешне спортискиње

 Адаптирање фитнес сала за популацију жена 

 Планирање програма за женски рекреативни спорт

 Реализација семинара и програма о здравом начину живота (здрава исхрана, редовна физичка активност) и значају утицаја физичког вежбања на женски организам

13. СПОРТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
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     Особе  са инвалидитетом  углавном  су препуштене  саме  себи.  Организоване  активности су првенствено  у облику  повремених  такмичења манифестационог
карактера, а реализују се са великим потешкоћама, уз ослањање на добру вољу органа локалне самоуправе и спортских форума.
    Анализом тренутног стања, дошло се до закључка да не постоји деловање организација које се баве спортом особа са инвалидитетом на територији општине Нова
Варош,  али  и  на  територији  целе  Србије,  прилично  неусаглашено.  Пирамидалним  приказом  (од  врха  ка  бази)  уочавају  се  следећи  субјекти  организације:  -
Параолимпијски  комитет  Србије  (ПОКС) -  Спортски  савез  инвалида  Србије  (ССИС)  -  Спортски  савез  инвалида  Војводине  (ССИВ)  -  Општинске  организације
регистроване за спорт и рекреацију инвалида - Спортска друштва,  клубови и секције - Особе са инвалидитетом које се самостално баве спортско-рекреативним
активностима. Особе са инвалидитетом често немају у матичној  организацији информацију о томе где,  коме,  када и како да се обрате уколико желе да се баве
спортско-рекреативном активношћу. Општинске организације, које су регистроване за спорт и рекреацију инвалидних особа, у већини случаја немају специјалистички
оспособљено стручно лице чији је задатак да организује, осмисли и спроводи план и програм рада. На територији општине Нова Варош не постоји ни једно стручно
лице за рад са особама са инвалидитетом. Осим овог, чест проблем је и обезбеђивање спортских терена на којима би се спроводиле свакодневне спортско-рекреативне
активности особа са инвалидитетом,  као и непоседовање прилагођених реквизита за поједине спортске дисциплине што је последица недовољних материјалних
издвајања.  Спортски  савез  инвалида  Србије  (ССИС) окупља  33 организације  из  уже  Србије и  11  организација  из  Војводине.  Спортски  савез  инвалида  Србије
организује државна првенства за све категорије инвалидности у следећим дисциплинама: пливање, куглање, атлетика, спортски риболов, стони тенис, стрељаштво
ваздушним и МК оружјем и шах .
СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНЕ ВРЕДНОСТИ
      Особе са инвалидитетом углавном су препуштене  саме себи.  Организоване активности су првенствено  у облику повремених  такмичења манифестационог
карактера, а реализују се са великим потешкоћама, уз ослањање на добру вољу органа локалне самоуправе и спортских форума. 

 Мали  број  пријављених  такмичара,  поготово  на  вишем  нивоу  такмичења,  јер  многе  организације  немају  довољно  материјалних  средстава  да  пошаљу  своје
представнике на покрајинска и републичка такмичења. Тако се догађа да се у некој категорији на републичком такмичењу појаве само један или два такмичара. Овај
проблем се до сада решавао спајањем неких од категорија што је такмичаре доводило у неравноправни положај.

 Дефицит  стручњака  специјализованих за рад са  инвалидним особама,  што је  последица  не  постојања те врсте програма  на  академским  и струковним високим
школама. У свету је одавно заживела пракса да стручњаци за рад са инвалидним особама и сами припадају некој од категорија инвалидности и по правилу су се раније
бавили спортом. Сви ови специјалисти (лекари или тренери) похађају семинаре на којима добијају одговарајући сертификат или се специјализују у високошколским
установама. У нашој земљи не постоји специјализовани систем категоризације усмерен ка спортским захтевима особа са инвалидитетом, тако да сваки такмичар сам
прибавља решење о инвалидности. На основу овог решења, спортисти са инвалидитетом се разврставају у следеће категорије: параплегија, квадриплегија, ампутација
доњих  екстремитета,  ампутација  горњих  екстремитета,  општа  категорија  (не  постоји  минимум  или  видљиво  телесно  оштећење).  У  специфичним  спортским
дисциплинама, као што су кошарка у колицима (параплегија, парализа, парапареза и ампутација доњих екстремитета) и голбалу (слепи и слабовиди) категоризација је
другачија. Већину такмичења организују и њима руководе недовољно оспособљена лица међу којима доминирају волонтери. Отуда се на већини такмичења свих
нивоа често дешавају пропусти (неадекватано уређени прилази објектима и тоалету, недостатак волонтера, недостатак стручности у суђењу услед необучености судија
и др.). За превазилажење кадровских и организационих проблема неопходно је издвајање далеко већих новчаних средстава и интензивна сарадња са земљама које су
достигле висок ниво организованости спорта  особа са инвалидитетом.  Велики проблем у пракси представља и немогућност  истовременог  рада са селектираним
екипама  и појединцима којима  су неопходне  припреме  за такмичења и рекреативаца  због неадекватних услова  за  рад.  Као последица  оваквог  стања бележи се
стагнација наших инвалидних спортиста на међународним такмичењима услед малог броја тренажних сати, али и стагнација стално активних рекреативаца који
немају у довољно простора и термина за вежбање.

ЗАПАЖАЊА И ПРЕПОРУКА

 Спортски савез да постане носилац организације спорта за инвалиде

 Направити базу података о броју инвалидних лица на територије општине Нова Варош

 Остварити контакт на регионалном и републичком нивоу са организацијама које се баве спортом за инвалиде

 У буџету је неопходно планирати већа материјална средства за спортско-рекреативне активности особа са инвалидитетом. Стварањем широке базе омогућиће се не
само стварање већег броја квалитетних такмичара  већ и брже суштинско интегрисање особа са инвалидитетом у све сегменте друштвеног живота

 У акцију  унапређења  стања  у  спорту  и  рекреацији  особа  са  инвалидитетом,  неопходно  је  укључити  што  више медијских  кућа,  односно  покренути  дугорочну
систематску акцију медијске промоције о значају решавања наведених проблема.

 Учествовање на МОСИ играма

 Обезеђивање прилаза свим спортским објектима

 Израда приоритета и препорука  за финансирање спорта особа са инвалидитетом

 Стручно усавршавање људских ресурса који се баве реализацијом програма

 Обезбеђивање бесплатних лекарских прегледа

 Неговање културе спортског понашања, фер плеја, сарадње, толеранције и поштовања различитости код особа са инвалидитетом

14. СПОРТ У РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА
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 АНАЛИЗА

     Сеоски спорт је у овој стратегији добио своје посебно место из разлога што је заузет став да је врло важно да мислимо, пре свега, на децу и њихову потребу за
игром, бављење спортом и доказивањем.
     У терминологији не постоји термин „сеоски спорт“, али је јасно да се ради о спорту у селима, који у просецу социјализације деце има наглашену улогу. У селима и
насељима спорт није организован нити је развијен.
    Спортске-фискултурне  сале су у лошем стању тамо где их има,  са  мало спортских  реквизита али оно што је највише забрињавајуће је што нема  довољно
заинтересованих  ( и) стручних кадрова који би радили, пре свега, са децом и омладином.
    Такво стање мора одмах да се промени и ова стратегијато препознаје као проблем, који се може решити јер „сеоска“ деца не смеју бити дискриминисана само зато
што живе на селу. .Циљ Стратегије је да спорт у руралним деловима општине буде што је могуће више доступан свима и да се створе услови да деца из тих средина
потпуно равноправно учествују у свим такмичењима и тренинзима које организују спортски клубови у Новој Вароши.

МЕРЕ
 Направити базу података о броју деце у свим селима општине Нова Варош
 Направити базу података спортске инфраструктуре у свим селима општине Нова Варош
 Направити базу података реквизита које поседују школе у свим селима општине Нова Варош
 Урадити анкету међу децом о њиховој заинтересованости за спорт и врсту спорта
 Укључити их у школска такмичења
 Укључивање у Малу школску олимпијаду коју организује Спортски савез Нова Варош
 Укључивање у све програме које организује Спортски савез Нова Варош у складу са њиховим узрастом
 Обезбедити превоз деци која су заинтересована да се активно баве спортом

15. СПОРТ И ТУРИЗАМ

     Спорт и туризам су области које могу у узајамном односу да допринесу развоју и имиџу не само локалне заједнице, већ и целокупном развоју и промоцији спортско
рекреативних програма код шире популације.
    Туризам и спорт су међусобно повезани и комплементарни, и у стратешким документима општина, градова и република треба да заузимају важно место, посебно у
планирању самоодрживих мера за даљи развој спорта.
    Спорт – као професионална, аматерска и рекреативна активност – обухвата значајан број оних који путују да би играли и такмичили се у различитим дестинацијама
и земљама. У међународним оквирима, најважнији спортски догађаји, као што су Олимпијске игре и шампионати постали су сами за себе моћне туристичке атракције
– дајући веома позитиван допринос туристичком имиџу дестинације домаћина.
     Изузетно је важно подстицати и промовисати спортски туризам јер се на тај начин стимулише инвестиције у инфраструктурне пројекте као што су путеви,
стадиони, спортски комплекси, хотели и ресторани – пројекте од којих користи имају и локално становништво и посетиоци који долазе да их користе. А када је једном
постављена инфраструктура, ове две узајамно корисне гране, туризам и спорт, постају мотор одрживог привредног раста, отварања радних места и стварања прихода.
Нова Варош има  веома  повољан географски положај  са природним ресурсима.  Заједно  са понудом  смештајних  капацитета  по повољним ценама,  и традицијом
квалитетног угоститељства, Нова Варош има услове да се развије у значајан регионални спортско туристички центар.
   Мере развоја спорта морају у себи садржати планирање значајнијег  улагања у спортску инфраструктуру у Нова Вароши,  која може да омогући организацију
спортских такмичења за сениоре, по свим важећим стандардима.
  Промоција развоја  спортског туризма у Новој Вароши  може се  спроводити преко свих спортских клубова, упознавањем других клубова који долазе да гостују у
Новој  Ввароши са свим капацитетима са којима  са располаже и са разним брошурама  и летцима које  би носили у сврху промоције када они гостују у другим
градовима.
  Најбоља промоција спортског туризма је од стране наших успешних спортиста  који су активни спортисти или су постали успешни тренери.

16. СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
АНАЛИЗА
Увидом у стање објеката у којима се одвија спортска делатност, може се констатовати да спортске гране имају различите нивое услова рада:

оптималне услове рада имају спортске гране: фудбал, кошарка,рукомет, одбојка и стони тенис

делимично добре услове имају борилачки спортови карате, кик бокс и џудо и планинарско смучарско друштво
У општини Нова Варош има укупно 20 спортских објеката(терена), односно простора где се обавља спортска делатност.
Спортска инфраструктура  :

Градско-школска дворана

Стадион ,,Браношевац“

Сала ОШ ,,Живко Љујић“

Терени ,,Насеље“

Терени ,,Зебиновац“

Терени код ОШ ,,Живко Љујић“

Терени ,,Шанац“
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Терени ,,Панорама“

Терени ,,Центар“

Терени ,,Амзићи“

Терени ,,Божетићи“

Терени ,,Рутоши“

Терени ,,Радоиња“

Терени ,,Вранеша“

Терени ,,Горња Бела Река“

Базен ,,Центар“

Базен ,,Панорама“

Ски стаза ,,Бријежђа“

Пешачко – бициклистичка стаза - Златар

Трим-стаза – Златар

Мини-пич терен Браношевац

      Основи услов за спровођење активности из области спорта, физичког васпитања и рекреације је постојање довољног броја спортских објеката. Није, међутим,
важан само њихов довољан број, већ и да ти објекти задовољавају прописане услове (у погледу димензија и безбедности, санитарно-хигијенске,  противпожарне,
инсталационо-техничке и др.) како би се у њима могле обављати спортске активности.
     Без објекта је не могуће било шта радити у спорту. Обезбеђење овог услова захтева издвајање великих материјалних средстава која, по правилу, не могу да
обезбеде сами корисници (спортски клубови, организације, појединци). Спортски објекат у техничко-архитектонском смислу подразумева све просторе и површине
отвореног  или  затвореног  грађевинског  облика,  који  је  намењен  спровођењу  различитих  активности  –  тренирању,  такмичењу,  рекреативном  вежбању,  забави
(укључујући  и  пратеће  активности,  помоћне  просторије,  гледалиште  и друго).  Позивајући се  на Националну стратегију развоја  спорта  у Србији направљена  је
генерална класификација спортских објеката:

 Школски спортски објекти (фискултурне сале и отворени спортски терени),

 Спортски центри (комплекси затворених и отворених спортских терена),

 Специјални спортски објекти (покривају потребе једног спорта, нпр. фудбалски стадион, разни отворени спортски терени...),

 Адаптирани простори за вежбање. 

      На основу података можемо да закључимо да је број објеката  у општини Нова Варош сасвим задовољавајући а изградњом балон сале до маја 2016.године ти
капацитети ће бити на одличном нивоу. Ако се узме у обзир и то да је већина објеката у нашој општини, после дужег времена без значајнијих улагања у изградњу и
адаптацију, стара, дотрајала, у незавидном стању, и у већини случајева у технолошком смислу са превазиђеном употребном вредношћу, можемо да закључимо да се
ранијих година није плански улагало у спорт и његов развој. Такође, један од основних проблема када је реч о спортским објектима јесте тај што општина Нова Варош
никада није имала публикацију података, те се о објектима за физичку културу на територији општине Нова Варош мало зна. До сада се евиденција водила за све
објекте, без обзира ко је власник, ко њима управља или ко их користи и све евиденције су половичне са непотпуном документацијом и информацијом од значаја за
стратешко и планско развијање спорта у заједници. Дугогодишње одсуство планског улагања у спортске објекте створило је низ проблема који се у најкраћем могу
свести на следеће:

 Недостатак базичне евиденције спортских објеката са свим неопходним подацима,

 Изузетно мала улагања у спортску инфраструктуру у последњих 20 година,

 Недостатак савремених дворана са опремом за спортску гимнастику и атлетских борилишта, што онемогућава развој базичних спортова, 

 Већина објеката је технички и технолошки застарела што узрокује велике трошкове у одржавању и загађење природне средине,

 Недовољна средства предвиђена буџетом за одржавање спортских објеката,

 Постојећи ресурси се не користе на функционалан и плански начин,

 Спортска дијагностика се не користи у довољној мери. 

      Приликом решавања проблема спортских објеката, као најважнија, намећу се питања: планирања, евиденције, одржавања, изградње, управљања и коришћења.
Планирање изградње спортских  објеката  мора  да  одговара  захтевима  развоја  спорта,  усклађеног  са  плановима  развоја  и  изградње шире  друштвене  заједнице.
Спортски клубови и савези би требало да подстичу и предлажу изградњу спортских објеката и да сугеришу на приоритете локалној самоуправи. Планови изградње би
требало да буду  сачињени уз  консултације  са компетентним  стручњацима  (архитектама,  инжењерима,  дизајнерима,  лекарима,  спортским организацијама  и др).
Грађевинске  планове  требало  би засновати  на  актуелним  и  будућим  потребама  за  упражњавањем  спортских  активности,  узимајући  у  обзир  тренд  прираштаја
становништва, социјално-економски тренд и промене у социо-културном окружењу. Спортске дворане, терени и пливалишта морају бити лако доступни корисницима
свих доба, без обзира на стање њиховог здравља (на пример особама са инвалидитетом или старијим) и доступни током свих годишњих доба, као и да буду смештени
у подручјима која подстичу побољшање здравља. При одабиру места и начина изградње затворених спортских објеката треба узети у обзир дугорочне потребе у
погледу коришћења и одржавања објеката. Категоризација спортских објеката је од изузетног значаја кад је у питању израда Стратегије. Приликом категоризације
спортских објеката важно је да се стриктно дефинишу следеће категорије:

 Капитални објекти од интереса за општину Нова Варош,

 Капитални објекти од интереса за развој врхунског и квалитетног спорта,

 Објекти од интереса за развој одређеног спорта или групе спортова (поливалентни објекти),

 Објекти од интереса за клубове. 

      У складу са категоризацијом објеката, решавањем имовинско-правних односа и применом нових законских решења дошло би се до могућности лакшег решавања
потреба  спортских  организација  за  испуњење  својих  планова  тренажног  рада  и  такмичења.  На  основу  стратешког  опредељења  локалне  самоуправе,   спортске
организације су добиле право на коришћење спортских објеката без надокнаде, а  све трошкове  (струја,вода) сноси локална самоправа . Управљање, одржавање и
коришћење спортских објеката је веома важан сегмент у спорту и то питање је неопходно решити у најкраћем могућем року на основу законске регулативе. Тренутно
у општни Нова Варош већина спортских објеката је у власништву локалне самоуправе, односно државе. Ова стратегија би, између осталог, требало и да одговри ко ће
бити власник (титулар) објеката и на који начин ће њима управљати. С циљем да се побољша стање инфраструкурних елемената у спорту општине Нова Варош,
дефинисани су следеће приоритетне активности:
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 Направити електронску базу података о спортској инфраструктури и задужити установу са законском обавезом вођења евиденције,

 Припремити краткорочне и дугорочне планове улагања у спортску инфраструктуру на основу анализа о тренутном стању,

 Утврдити нормативе и критеријуме за издавање спортских објеката.

17. АНАЛИЗА СПОРТСКИХ КАДРОВА 

     У општини Нова Варош по питању кадрова, њихове стручности и оспособљености за рад у спорту, за рад са децом и са одраслима, може се рећи да је стање лоше
са тендецијом побољшања.
    Ситуација је много боља код млађих кадрова који се појављују, и који желе да се усавршавају и стручно оспособљавају. Према томе  хитно се морају донети мере
које ће такво стање унапредити.
    У анализи кадрова приметно је да је досадашња пракса показала да клубови у којима се рад своди на хонорарно ангажовање тренера, не успевају да спортисте
задрже у дужем временском периоду или да остваре значајнији резултат у сениорској конкуренцији.
Када смо направили табеларни преглед , узели смо у обзир :

 Правилник о листи стручних , академских назива 
  Правилник о номенклатури спортских занимања и звања 
  Правилник о лиценцама гранских савеза
  Правилник о номенклатури спортских занимања и звања

Ред.бр ТРЕНЕРИ СПОРТСКИХ КЛУБОВА У НОВОЈ ВАРОШИ БРОЈ ПРОЦЕНАТ

   1. ТРЕНЕРИ БЕЗ ЗВАЊА-СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 2 12,5%
   2. ТРЕНЕРИ БЕЗ ЗВАЊА-ВИШЕ ОБРАЗОВАЊЕ - -
   3. ТРЕНЕРИ БЕЗ ЗВАЊА-ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ - -
   4. ТРЕНЕРИ СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ-ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР-КУРС 3 18,5%
   5. ТРЕНЕР  СА  ВИШИМ  ИЛИ  ВИСОКИМ  ОСНОВНИМ  ОБРАЗОВАЊЕ  И  КУРС

ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР
5 31,5%

   5. ТРЕНЕРИ ВИШЕ ОБРАЗОВАЊЕ-ВИШИ СПОРТСКИ ТРЕНЕР 2 12,5%
   6. ТРЕНЕРИ ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ-ДИПЛОМИРАНИ ТРЕН.ТРЕНЕРИ.ПРОФ.Ф.В. 4 25,0%
   7. ТРЕНЕРИ СА ДОЗВОЛОМ ЗА РАД ОД НАДЛЕЖНОГ САВЕЗА 11 68,0%
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    Спортски савез и општина Нова Варош ће подржати програм за будуће усавршавање и запошљавање тренера.
    Клубови треба да озбиљно планирају надокнаде- плате за стручне тренере и за њихово усавршавањње, чиме ће битно побољшати радклуба и развој спортске гране.
    Недостатак струке је и код спољастојећих учесника у спорту, чак и више него код тренерске струке. Мора се радити и на едукацији свих учесника у спорту па и
оних који управљају клубовима а посебно секретарима клубова.

УЛОГА ТРЕНЕРА
    Тренер који поседује компетенције у различитим аспектима педагошког деловања  критички размишља о себи и својој тренажној  пракси, мења и унапређује своја
понашања  и   креира  подстицајно  окружење  у  тиму  може  очекивати  да  ће  спортска  постигнућа  младих  спортиста  бити  позитивна.  Неопходно  је  да  тренер
континуирано током свог рада усавршава своја знања у циљу јачања својих педагошких компетенција, а значајну улогу у његовом педагошком развоју има менаџмент
образовања спортске организације. Идеја која делује као кохезивна сила између менаџера и запослених јесте учење као природна човекова потреба и начин развијања
потенцијала и постизања личног благостања, али истовремено и обавеза спортске организације. То је једини начин на који она може да осигура опстанак у економији
знања али и здрав развој и висока професионална постигнућа младих спортиста.  
     Начин на који ће тренер структурисати спортски контекст, које ће циљеве поставити као приоритетне и на који начин, које ће вредности и ставове промовисати и
облике руководећег понашања испољавати утицаће  на степен привлачности спорта младом спортисти.Утицај ових аспеката на формирање позитивног спортског
искуства код младог спортисте условиће  избор да управо спорт буде окружење у коме ће развијати и потврђивати своје потенцијале. Несумњиво  је да бројни тренери
имају позитивне и пожељне мотиве због којих се одлучују да раде с младим спортистима, али је и врло вероватно да многи нису ни  свесни утицаја које њихово
понашање има на спортисте, као ни утиска који остављају. Тренер  својим понашањем може утицати на мотивацију спортиста, васпитно обликовати систем вредности,
развити социјалне компетенције, навике и правила достојног понашања. 
    Многи аутори дефинишу тренера као водећи карактер у развоју каријере спортисте . Такође,  тренажни процес се дефинише и као стварање културе развоја и
атмосфере наставе и учења . Тренер се на тај начин профилише  као изузетно важна фигура у процесу постизања успеха спортисте.
    Да би позитивно утицао на развој и професионални успех спортисте, тренер мора развијати и усавршавати своје педагошке компетенције путем континуираног
педагошког оспособљавања. Истраживања су показала да се педагошка компетентност може схватити као континуум  од компетентности до некомпетентности, а
метаанализа  (самопроцена)  сопствених поступака  има значајну улогу у развоју педагошке компетенције.  Због  тога је неопходно оспособити тренерски кадар за
квалитетну самопроцену своје  тренажне праксе и својих поступака.  Иако човек по својој природи тежи самореализацији и иако је образовање процес персоналног
раста и остваривања унутрашњих потенцијала човека не сме се пренебрегнути улога средине од које,  у зависности од тога какве услове пружа, зависи и развој
човековог идентитета. Овде се очекује од спортског клуба и његовог менаџмента, у складу са политиком организације која учи, да оспособи тренере за квалитетну
рефлексију сопствене тренажне праксе и то путем њиховог педагошког оспособљавања.

ШКОЛОВАНИ И МОТИВИСАНИ ТРЕНЕРИ СУ ИЗУЗЕТНО ЗНАЧАЈАН СЕГМЕНТ ЗА СПОРТ У НОВОЈ ВАРОШИ.

МЕРЕ
 Креирање евиденције лиценцираних тренера и радника у спорту
 Стручно усавршавање и запошљавање високообразованих тренера
 Обавезни семинари

28



СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА СПОРТА У НОВОЈ ВАРОШИ 2015-2018

 Организовање годишњих скупова и конференција
 Креирање надзора и контроле спортских клубова  у погледу ангажмана нестручног кадара
 Обавезан план и програм рада тренера
 Обавезна евиденција рада тренера
 Рад на камповима

18. АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ СТАЊА У СПОРТУ 

    Детаљном анализом финансијског стања у општини Нова Варош утврђено је да су се спортски клубови и сам спорт финансирали деценијама  без посебних
критеријума, правилника , што  је у 2015-ој години  промењено.
    Општина Нова Варош има Правилник о финансирању у области спорта, који је прилагођен Закону о спорту и јасне критеријуме о додели средстава.
    Буџетом општине Нова Варош утврђено је да , за 2015. годину са ребалансом, укупан номиналан износ је 23,500.00.оо динара, што је 2,8 % од укупног буџета. Овај
износ се оцењује као одличан, узмајући у обзир број становника, спортских удружења , ниво спорта и економску ситуацију у општини
Јасно је да је до 2014. године 95% средстава,  ишло директно клубовима а од тих средстава преко 60%  на два спортска удружења- рукомет и фудбал.
   Буџетска средства не могу  се делити по наслеђеним стањима, лобирањем и слично, већ по јасним правилима утврђеним Правилником о финансирању из области
спорта и категоризацијом спортских клубова, у складу са Законом и „Стратегијом“.
Законом о спорту, чланом 137. став 1. препознате су потребе иинтереси грађана за чије се остваривање обезбеђују средства у буџету јединица локалне самоуправе .
   У 2016. години први пут ће се финансирати програми којим су клубови аплицирали преко Спортског савеза Нова Варош.

Средства која су издвојена у 2015-ој години: 

РУКОМЕТНИ КЛУБ ЗЛАТАР 6,872,628.00 34,42%
ФУДБАЛСКИ КЛУБ ЗЛАТАР 4,914,226.73 24,61%
КОШАРКАШКИ КЛУБ ЗЛАТАР 3,710,500.00 18,58%
ОДБОЈКАШКИ КЛУБ ЗЛАТАР 1,136,429.00   5,69%
ШАХОВСКИ КЛУБ ЗЛАТАР 1,173,000.00   5,89%
КАРАТЕ КЛУБ ЗЛАТАР    586,000.00   2,93%
КИК-БОКСЕРСКИ КЛУБ ЗЛАТАР    584,931.00   2,92%
ПСД    806,498.00   4,04%
СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ ЗЛАТАР    183,295.00   0,92%

19,967,007.73 100%
СПОРТСКИ САВЕЗ   3,532,992.27   15,03%
                          УПУПНО                        23,500,000   100%

19. АНАЛИЗА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА

    Посебна здравствена заштита спортиста је обавезна за сваког спортисту који се такмичи или излаже посебним физичким напорима.
    У општини Нова Варош постоји организовани спортски преглед при Дому здравља где  нема лекара специјалисте,  тзв.  спортског лекара али постоје лекари
специјалисти педијатрије и интерне медицине.
   По новим прописима , општи лекар не може извршити прегледе већ то мора да уради лекар специјалиста за спорт.(може и педијатар и интерниста)
  Тренутно најближи град је Ужице  где се може обавити комплетнији преглед спортисте и то по веома високој цени плус путни трошкови.
   Сем обавезног прегледа, недостају стручњаци за спортске повреде, рехабилатацију, саветовање и посебну здравствену заштиту и превентиву.
    Овај проблем је акутан и веома скуп за клубове и спортисте . У циљу решавања и побољшање наведених проблема, „Стратегија“ се  бави овим проблемом.

МЕРЕ
 Оформити стручно тело које би се бавило спортом као здравственом превенцијом
 Успостављање сарадње са Удружењем медицине спорта Србије
 Организација скупова на тему здравствене заштите спортиста
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20 . ПОВЕЗАНОСТ СА ОСТАЛИМ СТРАТЕШКИМ ДОКУМЕНТИМА

Усклађеност са Стратегијом развоја спорта у Републици Србији
 Стратегија за развој спорта у општини Нова Варош ослања се на Стратегију развоја спорта у Републици Србији за период од 2014. до 2018. године, и на Акциони
план за спровођење Стратегије развоја спорта у Републици Србији. Такође, Стратегија је у потпуности у складу са важећим Законом о спорту. 
Усклађеност са другим локалним стратегијама

 Локални акциони план за младе

 Стратегија развоја општине

Стратегија развоја спорта у општини Нова Варош омогући ће:
 Умрежавање локалних актера који се баве спортом

 Обезбеђивање комуникације са регионалним и националним актерима како би се ефикасније и брже спроводила Стратегија у општини Нова Варош

 Ефикасније и ефективније коришћење свих расположивих ресурса 

 Адекватно повезивање са другим релевантним локалним стратешким документима

21. МЕХАНИЗАМ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ И ЕВАЛУАЦИЈЕ
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
      У  циљу  што  боље  имплементације  Стратегије  развоја  спорта  у  општини  Нова  Варош  2015-2018.  биће  ангажовани  сви  институционални  механизми.
Организациону, управљачку и надзорну функцију вршиће два лица која су именова од стране локалне самоуправе. Сви кључни актери у имплементацији, дакле сви
спортски клубови, Спортски савез општине Нова Варош, Предшколска установа, основне и средње школе у целој општини, имаће своје конкретне улоге у директном
раду и деловању као и у систему управљања и надзора над спровођењем Стратегије који ће се начинити након израде Акционог плана. Сви учесници процеса рада на
постизању  циљева  одређених  Стратегијом  биће  стручно  оспособљени  и  пружиће  им  се  могућност  континуираног  усавршавања,  а  у  складу  са  потребама  за
спровођењем програма и планова одређених Стратегијом.
МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА
МОНИТОРИНГ
    Комисија за спорт и лица која су именована од стране локалне самоуправе  биће ангажована на континуираном процесу прикупљања и анализе података на основу
којих ће се донети закључци како се Стратегија спроводи у сваком од својих сегмената, а у односу на очекиване резултате. Задаци мониторинга су:

 да индентификује и уочи добре и лоше стране имплементације

 да се спроводи током читавог трајања рада на Стратегији

 да се спроводи у складу са Стратегијом и да прати успешност њене реализације

 да брзо индентификује проблем и проналази најбоља решења - да мери прогрес и постигнути резултат у односу на задате циљеве

 пружа неопходне информације за доношење одлука о наставку реализације задатог и алокацији ресурса

 помаже да трошкови буду на минималном нивоу Одговрни за спорвођење Стратегије морају водити комплетну документацију и архиву о току имплементације
Стратегије што се тиче трошкова, ресурса који се користе, активности имплементације, резултатима и ризицима. Ово се остварује путем мониторинга што представља
системско и континуирано прикупљање, анализу и коришћење информација у циљу пружања помоћи при ефикасном доношењу одлука.  Препоручује се израда и
коришћење Плана имплементације као практичног оруђа које директно потпомаже ефикасно управљање, мониторинг и преглед.

ЕВАЛУАЦИЈА
      Како би реализација Стратегије била ефикаснија и детаљније праћена, потребно је да Комисија за спорт  ради мониторинг и евалуацију пројеката којима су
додељена средства из општинског буџета, а којима се остварују циљеви дефинисани Стратегијом развоја спорта на територији општине Нова Варош. Комисија за
спорт би била ангажована за један конкурсни циклус,  а извештаје би подносила општинском већу. Процедуру мониторинга, као и начин, структуру и временски
распоред извештавања формулисали би општинско веће и комисија заједно. Извештаје о мониторингу тим за мониторинг и евалуацију треба да доставља општинском
већу.  Извештај о евалуацији представља основни материјал на основу кога општинско веће и комисија за спорт формулише циљеве наредног конкурса. На основу
извештаја била би извршена и ревизија Стратегије, јер он треба да садржи процену делотворности свих мера које су финансиране као и њихов утицај на локалну
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средину и развој  спорта  у заједници.  Сваке календарске  године,  као и на крају трогодишње ревизије документа,  Комисија  за  спорт  би припремила  извештај  о
реализацији Стратегије и подносила општинском већу, а члан општинског веће задужен за спорт даље Скупштини општине Нова Варош. Извештај о реализацији
Стратегије за сваку календарску годину, као и завршни трогодишњи извештај, објављивао би се на сајту општине Нова Варош.
22. СТРАТЕШКА НАЧЕЛА И ЦИЉЕВИ
 Oпшта стратешка начела

 спортом се представља сама спортска организација, општина и држава са свим својим богатствима
 спортом се развија демократска пракса, толеранција и промовише једнакост свих грађана
 учешће деце и омладине у спортским активностима предусловје њиховог физичког и менталног развоја
 полне, верске,  националне, расне као и разлике по основу инвалидности, заједно са свим осталим различитостима појединаца,не смеју бити препрека за бављење

спортом

 спорт подстиче и развија све облике слободе
  спорт је део модерно развијеног друштва
  финансирање спорта мора бити уређено, правно утемељено,економски рационално и друштвено оправдано , реално спрамстања у друштву
  институционална и функционална сарадња спортских организација на националном, регионалном и локалном нивоунеопходна је за успешан развој спорта у општини
 стварање услова за развој женског спорта.

 Стратешка начела специфична за општину Нову Варош
 бављење спортом јача јединство међу младима, међусобну толеранцију и уважавање различитости, како верске тако и националне
  свако има право да се бави спортом , сви слојеви становништва,не узимајући у обзир њихов финансијски статус
  треба развијати свест да је спорт интегрални део модерног друштва
  здравствена заштита и превентива треба да је доступна свим актерима спортских активности
  спортом треба да се баве сви, почев од предшколског узраста до особа трећег доба, као и особама са различитим степеном инвалидитета
  финасирање спорта у општини мора бити потпуно усклађено са Законом, интересима најширих слојева становништва по јасним критеријумима и правилима, са

којима ће сви бити упознати.

 Општи стратешки циљеви
 деполитизација спорта
 развој и унапређење физичког вежбања деце у предшколским установама
 јачање школског и радничког спорта као и спорта за све
 успостављање система школских такмичења
  успостављање правног механизма за очување и коришћење постојећих спортских објеката
  системско планирање изградње, реновирања, одржавања спортских објеката
  стварање услова за квалитетно спортско достигнуће
  успостављањае транспаретног система финансирања спорта из јавних и приватних извора и контрола коришћења додељених средстава
  јачање аутономије Спортског савеза у регулисању унутрашњих односа сваке спортске организације
  унапређење стручног рада у спорту
  унапређење здравствене заштите свих учесника у спорту
  омасовљавање учешћа грађана у рекреативном вежбању кроз систем „Спорт за све“
  подстицање масовности женског спорта кроз максимално поштовање родне и полне равноправности, смањење свих облика насиља у спорту
  промовисање волонтеризма у спорту
  јачање улога јавних гласила и промоцијa бављења спортом.

                                                                Образложење

Чланом 142. Закона о спорту је прописано да Скупштина јединице локалне самоуправе доноси Стратегију развоја спорта за период 2015-2018.
Сходно наведеним одредбама Закона, Предлог Стратегије развоја спорта у општини Нова Варош доставља се Скупштини општине на разматрање и усвајање.
                                                                                                
                                                                                                                                     Предлагач
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ШКОЛСКИ СПОРТ
ОПШТИ ЦИЉ СПЕЦИФИЧНИ

ЦИЉ
АКТИВНОСТ ИНДИКАТОРИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ
ИЗВОР 
ФИНАН
СИРАЊ
А

ВРЕМЕН
СКИ РОК

Подизање 
нивоа 
физичке 
активности 
ученика

Подизање нивоа 
физичке активности 
ученика

Спорт у школи
Атлетски полигони

Већи број 
ученика од 1-3 
разреда са 
учешћем на 
Малим 
олимпијским 
играма и увођење
деце нижих 
разреда у 
атлетске 
дисциплине

Локална самоуправа
Републичко 
министарство 
омладине и спорта
Спортски савез Нова 
Варш

ОПШТИ
НСКИ 
БУЏЕТ

2015-
2018

Побољшање 
квалитета и 
квантитета 
понуде 
школског 
спорта

Шира лепеза понуда 
активности у школама 
и виши степен 
стручности у раду

Укључивање 
тренера,који 
финансира 
Спортски савез у 
реализацију 
школских секција.
Подстицање 
перманентног 
стручног 
усавршавања 
наставника 
физичког 
васпитања, 
ушитеља и другог 
стручног особља

Рано откривање 
талената за 
одређену 
спортску грану 
као и њихово 
усмеравање ка 
спортским 
клубовима

Локална самоуправа
Републичко 
министарство 
омладине и спорта
Спортски савез Нова 
Варш

ОПШТИ
НСКИ 
БУЏЕТ
Републич
ко 
министар
ство 
омладине
и спорта

2015-
2018

Значајна 
подршка 
развоју 
школског 
спорта на 
нивоу 
локалне 
самоуправе

Адекватно 
позиционирање 
школског спорта у 
локалним стратегијама
развоја спорта

Набавка потребних 
спортских 
реквизита,обезбеђив
ање услова за 
спровођење и 
организацију 
школских 
спортских 
такмичења, 
предшколски и 
школски спорт, 
стимулација рада у 
школском спорту, 
здравствена заштита
ученика

Функционисање 
и уређење 
школског спорта

Локална самоуправа
Републичко 
министарство 
омладине и спорта
Спортски савез Нова 
Варш

ОПШТИ
НСКИ 
БУЏЕТ
Републич
ко 
министар
ство 
омладине
и спорта

2015-
2018

Неговање 
културте 
спортског 
понашања,фе
р 
плеја,сарадње
,толеранције 
и поштовања 
различитости
на спортским 
теренима и 
поред њих

Подстицање спортског
понашања свих актера 
спортског догађаја уз 
нагласак на фер-плеју, 
учествовању и 
напредовању пре него 
на побеђивању

Промоција правих 
спортских 
вредности,спортско
г понашања и фер-
плеја на свим 
спортским 
такмичењима,промо
материјал

Спортска 
такмичења са 
фер-плејом и 
смањењем броја 
неспортског 
понашања

Локална самоуправа
Републишко 
министарство 
омладине и спорта
Спортски савез Нова 
Варш

ОПШТИ
НСКИ 
БУЏЕТ
Републич
ко 
министар
ство 
омладине
и спорта

2015-
2018

Побољшање 
медијског 
праћења и 
промоцији 
школског 
спорта

Подстицање школа да 
на својим званичним 
сајтовима посебан део 
одвоје за презентацију 
и промоцију 
активности на 
подрушију школског 
спорта

Покретање сајта за 
праћење свих 
активности 
школског 
спорта.Укључивање
чланова 
новинарских 
секција у школама у
праћењу и 
извештавању свих 
активности везаних 
за школски спорт

Поред праћења 
свих догађаја, 
сајт ће 
функционисати 
као ресурс за 
наставнике са 
примером добре 
праксе, корисним
линковима и 
могућности 
стручне 
конултације

Локална самоуправа
Републишко 
министарство 
омладине и спорта
Спортски савез Нова 
Варoш
Медији

ОПШТИ
НСКИ 
БУЏЕТ
Републич
ко 
министар
ство 
омладине
и спорта

2015-
2018
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ВРХУНСКИ СПОРТ

ОПШТИ 
ЦИЉ

СПЕЦИФИЧНИ
ЦИЉ

АКТИВНОСТ ИНДИКАТОРИ НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ

ИЗВОР 
ФИНАНСИРА
ЊА

ВРЕМЕНСК
И РОК

ОРГАНИЗ
АЦИОНИ

ЦИЉЕВИ КАО ПРЕДУСЛОВИ ЗА УСПЕШНО СПРОВОЂЕ
ЊЕ

СТРАТЕГИЈ
Е

Конституис
ати 
општински
Секретариј
ат за спорт 
и
омладину

Секретаријат за
спорт и омладину би
организационо и 
стручно
могао да одговори на
постављене циљеве у
оквиру Стратегије 
развоја
спорта у општини Нова 
Варош
2015-2018. и на захтеве
са аспекта данашњег
стања и потреба у 
спорту
на територији општине
Нова Варош. На основу 
Закона
о спорту у општинском
Секретаријату за спорт 
и
омладину требали би 
своју
активну улогу да имају
и спортски инспектор
и стручни спортски
надзорник

Општинско веће и
Скупштина општине 
имају
законске могућности
да формирају овај
Секретаријат, а на 
основу
Закона о спорту и 
Закона о
локалној самоуправи

Постигли бисмо већу
ефикаснот у спровођењу
циљева одређених
Стратегијом као и у
комплетном спортском
раду на територији
општини Нова Варош.Добили
бисмо реалну основу за
квалитетно спровођење
Стратегије коју доносимо
као и свих дугорочних
пројеката и законских
обавеза у домену спорта
који су значајни за нашу
општину

Општинско веће 
и
Скупштина 
општине
Нова Варош
Министарство 
омладине и
спорта (буџет 
Републике
Србије)

Нису 
потребна
финансијска 
средства

6 МЕСЕЦИ

Реорганизо
вати 
постојеће
институцио
налне
механизме 
у спорту у
општини 
Нова 
Варош

Неопходност овог 
процеса
реорганизације намеће 
се
на основу немогућности
свих институционалних
механизама да
организационо и 
стручно
одговоре на захтеве у
данашњем спортском 
раду

У складу са 
постављеним
циљевима Стратегије
развоја спорта у 
општини
Нова Варош 2015-2018.
начинити функционалну
прерасподелу стручног
кадра и обавезујућих
задатака, начинити опис
сваког радног места
и радних процеса и
одговорности везаних за
одређену радну 
позицију
у сваком спортском телу
и организацији чији је
оснивач или суоснивач
општина Нова Варош.
Успоставити 
критеријуме
за мерљивост 
упешности
рада сваког појединца.

Постигли бисмо
ефикаснији и стручнији
рад уз смањење укупних
средстава која се на овај
начин издвајају за спорт,
дакле испунили бисмо оба
услова која оправдавају
овакав поступак.
Обезбедили бисмо
правилну прерасподелу
стручног кадра у
односу на постављене
циљеве Стартегије и
подигли бисмо степен
одговорности сваког
појединца и сваке
организације

Институционални
механизми у 
области
спорта
Општински 
Секретаријат
за спорт
Локална 
самоуправа

Нису 
потребна
финансијска 
средства

6 МЕСЕЦИ

Спровести 
свеобухватн
о
и детаљно 
истражива
ње
о 
стручности 
тренера
у 

Коначно добити реалну
слику стања у спорту у
општини Нова Варош 
како
бисмо могли планирати 
и
приоритирати одређене
активности у 
будућности

Истраживачки рад Добићемо низ реалних
показатеља како бисмо
што квалитетније спровели
циљеве који су одређени
овом Стратегијом или
ћемо на основу добијених
података морати да
променимо, додамо или
приоритирамо одређене
циљеве у Стратегији

Општински 
Секретаријат
за спорт
Спортски савез 
општине
Нова Варош
Локална 
самоуправа

Нису 
потребна
финансијска 
средства

12 МЕСЕЦИ
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клубовима, 
броју
клубова, 
квалитету
и рангу 
такмичења
у којима 
клубови
наступају, 
броју 
писаних
програма 
по којима 
се
спроводе 
тренажни
процеси у 
клубовима,
броју 
спортиста 
који се
такмиче и 
који 
тренирају,
о 
имовинској
карти и
власничкој 
структури
клубова...
ЦИЉЕВИ 
КОЈЕ 
ТРЕБА 
ИСПУНИТ
И КАО 
ПРЕДУСЛО
В ЗА 
УСПЕШНО 
СПРОВОЂЕ
ЊЕ 
СТРАТЕГИЈ
Е
Струковно 
се повезати 
са
национални
м гранским
удружењим
а тренера

Омогућити тренерима
континуирану едукацију
и праћење нових, а
проверених система
тренирања врхунских
спортиста. Ангажовање
проверених и 
потврђених
предавача

Организовање
предавања, практичних
радионица, показних
тренинга, презентација
стручне литературе
који би се организовали
по могућности и за
цео регион као и за
прекограничне регионе
те бисмо од котизације
учесника обезбедили
средства да се плате
предавачи

Може се на терену
констатовати степен
примене нових сазнања у
тренажном процесу код
врхунских спортиста, а
након тога и напредак
код врхунских спортиста,
односно степен
усвојености одређених
елемената

Институционални
механизми у 
области
спорта

Нису 
потребна
финансијска 
средства

У првој 
години 
остварити
почетни ниво 
сарадње
са свим 
националним
гранским 
удружењима
тренера што 
подразумева
барем једну 
сврсисходно
спроведену 
активност

Свеобухват
но и
струковно 
се повезати 
са
национални
м гранским
спортским 
савезима

Обезбедити 
талентованим
и врхунским 
спортистима
из наше средине као
и њиховим тренерима
могућност да могу
да упореде своје
тренутне способности,
вештине и знања са
репрезентативним 
нивоом
у одређеној спортској
грани и за одређену
старосну доб, а кроз
савезне кампове, 
утакмице,
едукативне викенде,

Добити сагласност од
гранских спортских
савеза за одржавање
окупљања или турнира
репрезентативних
селекција или кампова 
за
талентоване спортисте
као и одигравање
пријатељских утакмица
или спровођење
комплетних припрема
репрезентација 
различитих
узрасних категорија. 
Након
почетне сарадње тежити
потписивању Уговора о

Талентовани и врхунски
спортисти и тренери ће
стећи више самопоуздања
и имаће опипљиве
показатеље којима треба
да теже у свом даљем раду

Институционални
механизми у 
области
спорта

Одржавање 
оваквих
окупљања 
већим делом
би 
финансирали 
сами
грански 
спортски
савези, а 
делом бисмо
средства 
обезбедили
 и од
републичког 
секретаријата
за спорт

Комплетна 
слика о 
степену
повезаности 
са гранским
спортским 
савезима 
може
се стећи 
након 2 
године

34

Страна 34



                                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ бр.18      29. децембар 2015. године

семинаре.... Могућност
рада по провереним
програмима гранских
спортских савеза са 
нашим
талентованим и 
врхунским спортистима

сарадњи на овом плану
са гранским спортским
савезима

Успоставит
и сталну
сарадњу са 
Заводом за
спорт и 
медицину 
спорта
Републике 
Србије као 
и са
Републички
м заводом 
за
спорт и 
медицину 
спорта

Добити сагласност и 
подршку Завода да тим 
од
2-3  људи из наше 
општине
борави и активно ради у
Заводу један месец како
би стекли неопходна
знања и рутине из 
области
спортских тестирања и
мерења. 
Успостављањем
сарадње са Заводом
стварамо могућност да
добијемо организацију
неког од кампова за
талентоване спортисте.
Направити План 
сарадње
са Заводом за 3 године
који им треба 
предложити

Формирати реално 
стручан
и способан тим који би
се бавио мерењима и
тестирањима везано за
комплетне потребе те
активности у општини
Нова Варош

У року од 1 године
имали бисмо стручни
тим за све потребе
тестирања и мерења
на територији наше
општине и региона као и
неопходне инструменте
за те активности. У истом
периоду требали бисмо да
организујемо и један камп
за талентоване спортисте
под покровитељством
Завода чиме бисмо нашу
општину сврстали у ред
сарадника Завода

Општински 
Секретаријат
за спорт и 
омладину

За едукацију 
стручног
кадра за 
потребе 
општине
Нова Варош 
средства би
издвојила 
локалана
самоуправа. 
Средства
за неопходне 
мерне
инструменте 
обезбедили
бисмо из 
покрајинских
и републичких
фондова
као и из неких
страних
фондова

1-2 године

Успоставит
и сталну
сарадњу са 
Министарс
твом
омладине и 
спорта

Наши спортисти ће
имати више могућности
да им средства за
спровођење 
специфичних
тренажних процеса 
путем
конкурисања на 
поједине
пројекте које оглашава
МОС буду одобрена. 
Моћи
ћемо да активније 
дајемо
предлоге и сугестије 
које
могу да утичу на 
промену
законске регулативе 
успорту

На основу успостављене
сарадње инсистирати на
добијању организације
одређених националних
или међународних 
турнира
и такмичења за која
поседујемо неопходну
инфраструктуру. 
Утицати
на одређене измене 
Закона
о спорту. Аплицирати за
добијање средстава за
одређене пројекте које
Министарство 
финансира

Тренери и спортисти ће
бити у могућности да
упореде своја знања и
вештине на националном и
међународном врхунском
нивоу

Општински 
Секретаријат
за спорт и 
омладину и
локална 
самоуправа

Нису 
потребна
финансијска 
средства.
Мора се 
нагласити
да се овде 
трошкови
своде на 
путовања до
Београда, а 
све остало на
осмишљене 
активности
ка 
Министарству
и
комуникацију 
са правим
људима у 
МОС-у

У року од 1 
године
поједини од 
зацртаних
циљева 
сарадње са 
МОС-
ом би морали 
да буду
реализовани

У 
предшколс
ким
установама 
и млађим
школским 
установама
успоставит
и 
јединствен
програм 
спортског
вежбања  и 
ангажовати
професоре 
физичког
васпитања 
у раду са
васпитачки
м и 
учитељски
м
кадром и 
децом на

Програмски и стручно
вођено вежбање је
неопходно у овом
осетљивом добу. Ово
су године када се стичу
основне моторичке
навике и чији ће шири
и квалитетнијни степен
усвојености помоћи да
квалитетно спороведемо
тестирања и мерења
која ће помоћи у раној
детекцији талентоване
деце (спортски и
интелектуално) и 
њиховог
усмеравања за даље
тренирање, односно
вежбање. Такође,
овим бисмо сасвим
сигурно обезбедили и
континуирани рад по
сеоским срединама као
и функционални систем

Постићи партнерски 
однос
везано за заједнички
циљ свих нас у области
спорта, а између
Предшколске установе,
свих основних школа и
свих институционалних
механизмима у спорту.

Створићемо јединствену
базу података о сваком
детету са свим мерењима
и тестирањима од њихове
5 године. Избегли бисмо
све динамичке стреотипе
који касније узимају време
у најзначајнијем периоду
развоја специфичне
моторике. Имали бисмо
моторички и умно
спремнију базу спортиста
него икада и самим тим
повећали бисмо могућност
за стварање врхунских
спортиста

Општински 
секретаријат
за спорт и 
омладину
са свим осталим
кадровски 
способним
институционални
м
организацијама
Предшколска 
установа и
све основне 
школе

Нису 
потребна 
значајна
финансијска 
средства с
обзиром да је 
васпитачки
кадар већ 
прошао обуку-
семинар. 
Учитељски 
кадар
и професори 
физичког
васпитања 
који ће радити
на спровођењу
овог
програма 
треба да прођу
семинар од 3 
дана у нашем
граду чије 
трошкове

1 година 
(почети са
следећом 
школском
годином 
односно на 
крају
ове школске 
године ако
буде било 
изводљиво)
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спровођењу
јединствено
г
програма 
спортског
вежбања, 
тестирања,
мерења и 
такмичења.
Потребно је
спровести
семинар за 
учитељски
кадар како 
бисмо 
почели
са 
применом 
најновијих 
и
медицински
доказаних и
оправданих
система 
учења
и вежбања

школских такмичења у
овом узрасту

би сносила 
локална
самоуправа. 
Добробит који
би деца, 
родитељи и 
наша
средина 
добили 
применом
овог програма 
је огромна

У основним
школама у
старијем 
школском 
узрасту
и у 
средњим 
школама и
гимназији, 
ангажовати
високо 
образоване
тренере за 
рад у 
спортским
секцијама, 
као и на 
помоћи
професорим
а физичког
васпитања 
приликом
обрађивања
дела 
школског
програма 
из области
одређене 
гране 
спорта

Постигли би смо
свеобухватни надзор
и праћење спортског и
стручног рада са нашим
талентованим и 
врхунским
спортистима и омогућли
би смо њима и њиховим
тренерима да 
максимално
искористе све временске
и инфраструктурне
могућности за планско
тренирање и у оквиру
школског спорта и
школског програма

На основу већ
успоставњеног
партнерског односа 
између
школа, клубова и
институционланог
механизма у области
спорта омогућити 
услове
за спровођење овог 
облика
активности

Наставници и професори
би добили адекватну
стучну помоћ за рад на
одређеним деловима
школског програма
као и за спровођење
ваннаставних активности
кроз спортске секције.
Ученици и спортисти би
имали стручан, планиран
и програмски оправдан
спортски рад у оквиру
школског спорта што би
доприносило њиховом
правилном развоју у
одређеној грани спорта

Све основне и 
средње
школе и 
гимназија на
територији 
општине
Нова Варош
Институционални
механизми у 
области
спорта
Сви клубови на 
територији
општине Нова 
Варош

Нису 
потребна 
финасијска
средства осим 
за
побољшање 
спортске
инфраструкту
ре у школама
што је већ 
предвиђено
посебним 
делом ове
Стратегије

1 година 
(почети са
следећом 
школском
годином, 
односно на 
крају
ове школске 
године ако
буде било 
изводљиво

Омогућити 
на основу
постојеће 
законске
регулативе 
увођење
изборног 
спорта у
основним 
(старији 
школски
узраст) и 
средњим
школама и 
гиманзији
које би 
водили 
тренери
одређене 

Постигли бисмо
свеобухватнинадзор
и праћење спортко-
стручног рада са нашим
талентованим и 
врхунским
спортистима и омогућли
бисмо њима и њиховим
тренерима да 
максимално
искористе све временске
и инфраструктурне
могућности за 
тренирање.
Ово би била могућност
континуираног стручног
спортског рада са
талентованим и 
врхунским

На основу већ
успоставњеног
партнерског односа 
између
школа, клубова и
институционалног
механизма у области
спорта омогућити 
услове
за спровођење овог 
облика
активности

Ученици и спортисти
би добили још један
критеријум на основу кога
би се опредељивали за
одређену школу у којој би
похађали наставу али и
у којој би имали стручан,
планиран и програмски
оправдан спортски рад што
би доприносило развоју
њихове врхунксе спортске
каријере

Све основне и 
средње
школе на 
територији
општине Нова 
Варош
Институционални
механизми у 
области
спорта
Сви клубови на 
територији
општине Нова 
Варош

Нису 
потребна 
финасијска
средства осим 
за
побољшање 
спортске
инфраструкту
ре у школама
што је већ 
предвиђено
посебним 
делом ове
Стратегије

1 година 
(почети са
следећом 
школском
годином 
односно на 
крају
ове школске 
године ако 
буде било 
изводљиво

36

Страна 36



                                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ бр.18      29. децембар 2015. године

гране 
спорта

спортистима у оквиру
редовног школског
система

Створити 
законску
основу за 
увођење
звања 
дипломира
ни
спортски 
тренер у 
рад на
изборним/ф
акултативн
им
предметима
и 
школским
секцијама у
основним и
средњим 
школама 
као и у
гимназији

Омогућили бисмо
континуирани
(целодневни, сваког
дана у недељи на свим
спортским 
активностима)
спортско стручни рад
са спортистима који су
већ изабрали одређену
спортску грану као и са
талентованим и 
врхунским
спортистима. Са њима 
би
на школским секцијама
или/и изборном 
предмету
радили дипломиорани
спортски тренери, а
у клубовима њихови
тренери, те бисмо их
са стручним кадром
из одређене спортске
гране пратили током
свих облика спортских
активности и тиме
бисмо добили 
могућност
правилног планирања
и праћења комплетног
стручно планираног 
рада
(тренажног процеса), а 
на
основу потпуне сарадње
школског и клубског,
спорта односно 
спортских
радника у њима. Такође,
овим бисмо обезбедили
функционална школска
такмичења која 
годинама
нисмо имали. Запослили
бисмо уско 
специјализован
стучни кадар који је
неопходан свакој 
спортској
грани, а који се 
тренутно
налази у  
Националној служби за
запошљавање

Неопходно је
припремити предлоге
измена одређених
закона и предочити их
Министарству омладине
и спорта како би они
извршили презентацију
истог код Министарства
просвете и иницирали
одређене измене закона

САД су држава која је то
на време уочила и која има
врхунске спортске резултате
већ у средњим школама. Они
у школама имају наставнике
односно професоре физичког
васпитања који спроводе
школски програм физичког
вежбања. Такође, у свим
школама постоје и спортски
тренери који раде са децом и
младима који су опредељени
којим спортом ће се бавити
и који редовно тренирају и у
својим клубовима. Овде постоји
потпуна координација између
тренера у школи и тренера у
клубовима, а све за добробит
деце/младих који тренирају
одређени спорт.
Најобразованији и најискуснији
тренери морају да раде са
младим спортистима јер:
-велики број тренажних
процеса спроводи се са
младима када њихов развојни
степен није на том нивоу да они
могу усвојити такве структуре
и тиме је великом броју
спортиста одузета могућност
да достигну своје максималне
нивое у развијању моторичких
способности и једног дана
можда постану врхунски
спортисти
-избегли бисмо могућност
стварања динамичких
стереотипа јер нам њихово
касније отклањање одузима
много времена у развоју
спортисте
-имали бисмо могућност
континуираног праћења
и корекција са нашим
талентованим/врхунским
спортистима

Чланови 
Оштинског
већа задужени за 
спорт
и омалдину, члан
Општинског већа
задужен за 
просвету,
Локална 
самоуправа
поседује стручни 
кадар
који је способан 
да
припреми 
предлоге измена
одређених закона

Нису 
потребна
финансијска 
средства

1 година је 
довољна да се
припреме 
предлози 
(ради
се о 2 
предлога) 
измене
и допуне 
одређених
закона. 
Сигурно ће се
то
догодити и 
раније јер и
МОС 
припрема 
одређене
предлоге 
измене 
Закона
62
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Стварање 
оних 
спортских
кампова у 
чијим 
спортским
гранама 
имамо 
највише
потенцијал
них 
врхунских
спортиста и
постизање
континуите
та у 
одржавању
тих 
кампова

Уз предходно 
успостављен
систем детекције
спортских талената
имали бисмо 
могућност
да уочимо 
концентрацију
спортиста у 
одређеној
спортској грани и 
тиме
одредимо 
приоритете у
организовању 
кампова.
Организовањем
међународних или
националних 
кампова
како би и током 
лета наши
врхунски 
спортисти или
талентовани 
спортисти
могли да имају 
квалитетан
тренинг и 
могућност рада
на стварима на 
којима
не стижу да раде 
током
сезоне

Активности које се
буду спроводиле
у овом сегменту
морају се базирати
тако да ти кампови
буду организовани у
континуитету. Могу
бити организовани и
са мање учесника јер је
најважнији квалитет рада
на њима, а он је свако
већи ако кампови нису
организовани искључиво
на комерцијалном
принципу. Јако је важно
да се оствари континуитет
одржавања кампова како
би у свом календару
наши спортисти могли да
планирају тај период

Кампови 
би 
остваривал
и
директан 
приход 
локалној
самоуправи
, а нашим
врхунским 
спортистим
а
бенефит да 
тренирају 
са
онима од 
којих могу 
да
уче и даље 
напредују 
чиме
би подигли
ниво својих
спортских 
вештина и 
знања

Општински 
секретаријат
за спорт и 
омладину
и 
институционални
механизми у 
области
спорта

Локална 
самоуправа
са
својом 
инфрастру
ктуром
Завод за 
спорт и 
медицину
спорта
Министарс
тво 
омладине и
спорта...

1-2 године

Обезбедити 
могућност
за 
школовање 
нашим
врхунским 
спортистим
а

Свакако да 
врхунски
спортиста жели да 
заврши
школу, односно 
факултет
и ако му то не 
полази
за руком из разлога
немогућности 
уклапања
термина на 
факултету и
такмичења, он 
носи са
собом једну 
фрустрацију
која му штети 
приликом
постизања 
врхунских
резултата

Бити у сталном контакту
са средњим школама и
високим школама на којима
наши врхунски спортисти
похађају наставу како
бисмо им обезбедили да
им наставно–професорски
кадар изађе у сусрет када
је то заиста неопходно и
омогући полагање испита
у другим терминима.
Такође, активности
морају бити усмерене
и ка проналажењу
материјалних средстава
за школовање ако је то
неопходно

Стварањем 
могућности
врхунским 
спортистим
а
да заврше 
школу или
факултет 
пружили
бисмо им 
прилику да 
се
у 
потпуности
посвете
спортским 
резултатим
а
што би 
било 
свакако и
мерљиво и 
видљиво

Институционални
механизми у 
области
спорта

Учешће 
врхунских
спортиста 
у 
кампањама
јавних и 
приватних
предузећа. 
Такође,
Стратегија 
предвиђа
плански и 
програмск
и
прилаз 
свим 
привредни
м
субјектима
у циљу
обезбеђива
ња 
средстава
за спорт

Ако већ постоји 
потреба
овога типа онда 
би период
од 1 године био 
довољан
да први резултати 
код
једног врхунског 
спортисте
који се школује 
буду и
видљиви

Обезбедити 
запослење
нашим 
врхунским
спортистим
а након
завршетка 
активне
спортске 
каријере

Врхунски 
спортиста
мора имати 
обезбеђену
и радну каријеру 
јер
мора бити 
обезбеђен и
након престанка 
спортске
каријере. 
Постизање
врхунских 
резултата мора
бити искључиво у 
сврху

Повезати се са МОС-
ом у решавању овог
проблема и изналажење
правних оквира за његово
решавање

Сигурно 
бисмо 
трајним
решењем 
овог 
реалног
проблема 
растеретил
и
многе 
врхунске 
спортисте
и тиме 
дошли до 
више
врхунских 

Институционални
механизми у 
области
спорта
Локална 
самоуправа
Министарство 
омладине
и спорта

Нису 
потребна
финансијск
а средства

1-2 године
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такмичења, а не по 
сваку
цену стицања 
новчаних
средстава зарад 
неизвесне 
будућности

резултата

Спровести 
детаљну
анализу 
ефеката
досадашњег
начина
финансира
ња клубова 
и
приступити
измени 
начина
и облика 
финансира
ња
приватних 
спортских
клубова 
односно
удружења 
грађана у 
којима
локална 
самоуправа 
није
оснивач 
или 
суоснивач

Начин, облик и врста
помоћи која се пружа
приватним спортским
клубовима на 
територији
општине Нова Варош  
се
мора изменити, а у 
циљу
постизања реалних,
мерљивих и директних
квалитативних ефеката
који треба да 
проистекну
из финасирања клубова
од стране локалне
самоуправе. Такође, ова
промена је неминовна 
из
разлога постизања веће
одговорности клубова
према свом облику
удруживања и 
статутарних
обавеза као и подизања
нивоа одговорности
локалне самоуправе 
када
је у питању оправданост
утрошка новца на
активности које нису
обавеза и одговорност
локалне самоуправе

Неопходно је спровести
детаљну анализу
досадашњег начина
финансирања клубова и
то упоредном анализом
директно постигнутих
ефеката тог 
финансирања

Након првог програмски
оправданог (тренажни
процес пре неког великог
такмичења, такмичење у
националне категорије...)
финансирања и видљивих
резултата након тога,
биће могуће утврдити
ефекат оваквог облика
планског финансирања.
Сваки тренажни процес
или такмичење које се
финансира на овај начин,
мора бити дугорочно
програмски планирано у
циљу развоја врхунског
спортисте или врхунског
спортког тима и постизања
врхунских резултата

Општински 
секретаријат за
спорт и омладину

Нису 
потребна
финансијска 
средства

6 месеци

Доношење 
одлуке
о 
успоставља
њу
критеријум
а на основу
којих ће 
локална
самоуправа 
преузети
комплетно 
или 
делимично
финансира
ње 
тренажног
процеса 
или 
такмичења
одређене 
спортске
селекције у 
којој се
налази 
потенцијал
ни
врхунски 
спортиста 
или
спортистки

Оваквим видом учешћа
локалне самуправе у
финансирању клубова
(дакле преиспитати
досадашњи начин
финансирања)
пружили бисмо нашим
талентованим и 
врхунским
спортистима могућност
да се у специфичном
развојном добу 
адекватно
развијају кроз врхунска
такмичења и научно
поткрепљене тренажне
процесе

На територији општине
Нова Варошу старосној 
доби
изнад 15 година скоро
је немогуће омогућити
квалитетно такмичење
оним спортистима који
су у својој селекцији
доминантни, те се 
указује
реална потреба да им
се омогући адекватно
такмичење како не би
напустили нашу 
средину
у жељи за личним
напредовањем

Постизање врхунских
резултата на овим
такмичењима као и
постизање врхунске
форме након спроведених
тренажних процеса били
би конкретни показатељи
оправданости уложених
средстава

Институционални
механизми у 
области
спорта.
Локална 
самоуправа
или привредни 
субјекти
на територији 
општине
Нова Варош, а на 
основу
системски 
уређене
друштвене 
одговорности
сваког од њих

Нису 
потребна
финансијска 
средства

У зависности 
од тренутних
потреба 1-2 
године
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ња

Начинити 
правно 
оправдан
системски 
приступ 
свим
приватним 
предузећим
а
у општини 
Нова 
Варош како
бисмо кроз 
улагања у 
развој 
врхунског 
спорта
показали 
своју 
друштвену
одговорнос
т

Успели бисмо да на 
основу
законских могућности и
правних решења 
утичемо
на приватне привредне
субјекте који послују у
нашој средини да путем
улагања у развој 
врхунског
спорта искажу своју
решеност и 
опредељеност
да се реванширају нашој
заједници за омогућено
пословање

ЛС Нова Варош да 
изнађе
законске могућности
и правна решења за
доношење овакве 
одлуке.
Консултације извршити 
са
Министарством 
омладине
и спорта и 
Министарством
финансија

Сигурни смо да бисмо
оваквим системским
приступом према
привредним субјектима у
нашој општини успели да
на обострано задовољство
потпишемо одређене
уговоре о специфичним
врстама улагања у
развој врхунског спорта
и тиме подигнемо ниво
могућности за постизање
врхунских резултата у
нашој општини

Институционални
механизми у 
области
спорта
Општински 
секретаријат за
спорт и омладину

Нису 
потребна
финансијска 
средства

2 године

Помоћ 
локалне 
самоуправе
приликом 
проналаже
ња
средстава 
за 
финансира
ње
путовања и 
боравка
на 
репрезентат
ивним
окупљањим
а наших
врхунских 
спортиста

Пртисуство наших 
врхунских 
спортиста
на 
репрезентативним
окупљањима мора
представљати 
приоритет
јер бисмо тиме
популарисали 
спорт у
нашој општини и 
пружили
позитиван пример 
младим
генерацијама. 
Нашим
врхунским 
спортистима
бисмо дали 
могућност
да растерећени 
могу
да дају свој 
максимум
у постизању 
врхунске
форме и резултата 
у
оквиру 
репрезентативних
окупљања

Континуирана
сарадња кроз уређен
систем протока
информација између
свих иституционалних
механизама, а у циљу
правовремене реакције 
на
позиве из 
репрезентација

Повећано интересовање
деце у нашој општини за
бављењем спортом би
био један од индикатора
оправданости нашег
приступа решавању
овакве врста захтева.
Такође, резултати
које би наши врхунски
спортисти постизали би
представљали велики
подстрек свима нама
и доприносили би
позиционирању Нова Варош
као спортске средине

Институционални
механизми у 
области
спорта

Локална 
самоуправа
или 
привредни 
субјекти
на територији 
општине
Нова Варош, а
на основу
системски 
уређене
друштвене 
одговорности
сваког од њих

1-2 године
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Изградња 
неопходне
инфраструк
туре за
врхунска 
такмичења 
и
тренирање

Инфрастуктуром 
која
је адекватна за 
тренинг
врхунских 
спортиста и
за одржавање 
врхунских
такмичења 
остварили
бисмо вишеструку
добробит за 
општину
Нова Варош и за 
сваког
спортисту и 
спортски
колектив

Начинити периодику
рестаурације и изградње
спортске инфрастуктуре
на територији општине
Нова Варош

Већи број грађана би имао
могућност да се бави
спортом. Омогућили бисмо
да врхунски спортисти
имају адекватне услове
за рад у свом граду. Од
организованих такмичења,
кампова и окупљања
општина Нова Варош би
остваривала приход

Локална 
самоуправа
Институционални
механизми у 
спортској
области
ДОМ ЗДРАВЉА 
Нова Варош
Секретаријат за 
спорт и
омладину
Дирекција

Министарсво 
омладине и
спорта
Министарство
за локални
развој
Локална 
самоуправа
Инострани 
фондови и
донације

3 године

ЗДРАВСТВЕНО-ПРЕВЕНТИВНИ ЦИЉЕВИ

ЦИЉ СПЕЦИФИЧН
И  ЦИЉ 

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Успостављање
Дијагностичко-
спортског
центра за спортисте и
особе са 
инвалидитетом
(параолимпијце)

Оспособљавањем
оваквог
регионалног 
центра
у потуности 
бисмо
успоставили 
услове за
развој спортског 
туризма
у потуности у 
Новој Вароши
као и базу за 
тестирања
и мерења свих па
и
врхунских 
спортиста

Начинити пројекат
формирања
Дијагностичко-
спортског
центра за 
спортисте и
особе са 
инвалидитетом
(параолимпијце) 
како
би смо етапно 
могли
остваривати 
циљеве
везано за његов 
коначни
завршетак

Сигурно је да би
боравак на 
припремама,
тестирањима, 
камповима
и свим осталим 
облицима
спортских 
окупљања
спортиста и 
особа са
инвалидитетом 
донео
општини Нова 
Варош
значајан 
новчани приход
и сасвим 
сигурно би
нашим 
спортистима као
и врхунским 
спортистима
пружио 
могућност да 
своје
способности 
тестирају
у свом граду 
што је
вишеструко 
значајно

Локална 
самоуправа,
ДОМ ЗДРАВЉА 
Нова Вварош, 
Завод за спорт ,
Министарство 
спорта,
Олимпијски 
комитет,
институционални
механизми, 
Секретаријат
за спорт и 
омладину...

Републички и 
покрајински
фондови, 
инострани
фондови и 
донације...

3 године

Оформити стручно
тело које би се бавило
спортом као 
здравственом
превенцијом

Ово тело би 
направило
сасвим нови 
концепт
приступа у раду 
у овој
области, а у 
складу са
позитивним 

Учешће у изради
Пројекта 
формирања
Дијагностичко-
спортског
центра за 
спортисте и
особе са 
инвалидитетом

Сигурно је да 
бисмо
стварањем 
оваквог
стручног тела 
створили
квалитетне и 
стручне
програме 

Секретаријат за 
спорт и
омладину
Институционални
механизми у 
спорту
ДОМ ЗДРАВЉА 
Нова Вварош

Није потребно 
додатно
финансирање 
осим
средстава за 
стручни рад
овог тела

1 година
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резултатима
који су већ 
видљиви у
неким европским
земљама

(параолимпијце). 
Учешће
у изради више 
програма
за рекреативно 
вежбање
у оквиру Пројекта
„Рекреација-прави
спорт

здравствено-
превентивног и
рекреативног 
вежбања као
и облика 
презентовања
и шире примене 
ових
програма

Успостављање 
сарадње
са Удружењем 
медицине
спорта Србије

Континуирана 
едукација
наших стручних 
кадрова.
Примена 
најновијих, а већ
искуствено 
поткрепљених
научних 
достигнућа
у области 
спортске
медицине. 
Квалитетнији
здравствени 
надзор наших
спортиста

Праћење научних 
токова
у области спортске
медицине

Квалитенији рад
са нашим
врхунским 
спортистима и
у скаду са новим
научним
тенденцијама 
што ће
резултирати 
постизањем
напретка у 
њиховом
развоју

Секретаријат за 
спорт и
Омладину
ДОМ ЗДРАВЉА 
Нова Вварош

Локална 
самоуправа
(односно из 
средстава који
би сами 
обезбедили 
својим
прегледима 
спортиста

1-2 године

Сва јавна и приватна
предузећа обухватити
пројектом 
рекреативног спорта

Понудом 
специфичних
програма 
вежбања
прилагођених 
врсти посла
којом се баве и 
старосној
доби пружити 
јавним и
приватним 
предузећима
могућност да 
здравствено
превентивно 
делују на
своје запослене и
да им
омогуће 
континуирано
спортско 
вежбање

Стручно тело које 
би
се бавило спортом
као здравственом
превенцијом у 
сарадњи
са 
институционалним
механизмима у 
спорту
треба да начине
специфичне 
програме за
здравствено 
превентивно
вежбање

Континуираним 
и стручно
надзираним 
вежбањем
овако 
програмски
осмишљено даће
позитивне 
резултате у
погледу 
здравственог
статуса 
запослених што
ће 
проузроковати 
већу
радну 
способност као 
и
приврженост 
послодавцу
који води рачуна
о својим
запосленима на 
овакав
начин. Већ је 
доказано
у земљама које 
се
системски баве 
оваквом
врстом 
активности да је
број боловања 
смањен у
значајном 

Стручно тело које
би
се бавило 
спортом као
здравственом 
превенцијом
Институционални
механизми у 
спорту
Секретаријат за 
спорт и
омладину

Нису потребна
финансијска 
средства

2 године
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проценту
Пројекат „Рекреација-
прави спорт“

Укључити што 
већи број
грађана свих 
социјалних
структура и 
старосне доби
да се баве 
рекреативним
спортом. У току 
4 године
етапно 
проширивати
могућности за 
бављење
рекреацијом

Створити услове 
за што
разноврсније 
облике
рекреативног 
вежбања
које ће бити свима
доступно. 
Стварање
инфраструктурних
и
програмских 
могућности

Продужени 
животни
век грађана, 
побољшан
здравствени 
статус грађана
и осећај грађана 
да је
извршна власт 
истински
окренута човеку

Стручно тело које
би
се бавило 
спортом као
здравственом 
превенцијом
Институционални
механизми у 
спорту
Секретаријат за 
спорт и
омладину

За израду 
наменских
програма нису 
потребна
додатна 
средства,а 
израда
неопходне 
инфрастуктуре
биће 
обухваћена
периодиком 
реконстукције
и израде 
спортске
инфраструктуре

3 године

РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ

ЦИЉ СПЕЦИФИЧНИ
ЦИЉ

АКТИВНОС
ТИ

ИНДИКАТОРИ НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ

ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА

ВРЕМЕ
НСКИ 
ПЕРИО
Д

Подстицање и 
стварање
услова за унапређење
спорта за све, односно
бављење грађана 
спортом

Побољшавање 
услова
за рекреативни 
спорт
осавремењавање
м
постојећих 
објеката или
изградњом 
нових.
Планирање 
изградње и
одржавање 
спортских
објеката

Адаптација 
постојећих
објеката.
Осавремењава
ње
постојећих 
објеката.
Набавка 
реквизита и
справа

Побољшавање 
услова за
рекреативно 
бављење
спортом, 
повећавaње броја
термина,
квалитет и 
квантитет
простора

Локална 
самоуправа
Републичко 
министарство
омладине и 
спорта

Општински буџет
Републички фонд за
капитална улагања
Републичко 
министартсво
омладине и спорта

2015 - 
2018.

Успостављање
система финансирања
рекреативног спорта из
јавних и приватних 
извора
и контрола додељених
средстава

Обезбедити 
финансијска
средства за 
реализацију
програма из 
спортске
рекреације

Организација 
удружења
за рекреативне
спортове
преко Савеза

Могућност 
регистрације
удружења и 
побољшавање
услова за вежбање

Локална 
самоуправа
Спортски савез 
Нова Варош

Општински буџет
Републички 
секретаријат
за спорт и омладину

2015- 
2018.

Унапређивање 
постојећег
система образовања
стручног и научног 
кадра
за потребе 
рекреативног
спорта

Стварање услова 
за
перманентно 
усавршавње
кадрова за 
спровођење
рекреативног 
спорта

Организовање 
семинара,
радионица, 
стручних
скупова.
Стручно 
оспособљавањ
е
постојећег и 
новог кадра

Стручност у вођењу
и
контроли 
рекреативног
спорта

Локална 
самоуправа
Спортски савез 
Нова Варош
Републички 
секретаријат
за спорт и 
омладину

Општински буџет
Републички 
секретаријат
за спорт и омладину
Републичко 
министарство
омладине и спорта

2015 - 
2018.

Омасовљавање учешћа
грађана у 

” Промоција 
идеје „Спорт

Промоција 
здравих 

Укљученост већег 
броја

Локална 
самоуправа

Општински буџет.
Републичко 

2015 - 
2018.
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рекреативном
вежбању кроз систем
“Спорт за све”

за све“ циљева
живота са 
редовном
физичком 
активношћу,
организовање 
акција за
активирање 
појединаца у
рекреативном 
спорту

грађана у 
рекреативне
облике спортова

Медији
Спортски 
клубови и
удружења
Републички 
секретаријат
за спорт и 
омладину
Републичко 
министарство
омладине и 
спорта

министарство
омладине и спорта
Републички 
секретаријат
за спорт и омладину

Промоција рекреације 
као здравог начина 
живота

Промоција 
Вoдичем кроз
рекреацију, 
оглашавањем
рекреацијских
манифестација 
путем
медија, 
укључивање
здравствених 
институција,
реализација 
семинара
и програма о 
здравом
начину живота 
(здрава
исхрана, редовна 
физичка
активност) и 
значају
утицаја физичког
вежбања

Анимирање 
грађана,
промовисање 
постојећих
рекреативних 
садржаја
Масовност

Локална самоуправа
Републички 
секретаријат
за спорт и омладину
Спортски савез
Медији
Здравствене установ

Локална 
самоуправа
Републички 
секретаријат
за спорт и 
омладину
Спортски савез 
Нова Варош
Медији
ДОМ ЗДРАВЉА

Општински буџет
Републички 
секретаријат
за спорт и омладину
Републичко 
министарство
омладине и спорта

2015 - 
2018.

Реализација програма
о значају и позитивном
ефекту физичког 
вежбања
на женски организам

Остваривање 
полне и
родне 
равноправности
и масовности 
женског
спорта

Адаптирање 
фитнес сала
за популацију 
жена.
Планирање 
програма за
рекреативни 
спорт за
женску 
популацију

Указивање на 
проблем
недовољног 
укључивања
женске популације 
у
спорт, значај 
бављења
рекреативним 
спортом у
периоду трећег доба

Локална 
самоуправа
Републички 
секретаријат
за спорт и 
омладину
Спортски савез 
Нова Варош
Медији
ДОМ ЗДРАВЉА

Општински буџет
Покрајински 
секретаријат
за спорт и омладину
Републичко 
министарство
омладине и спорта

2015 - 
2018.

ПОЛОЖАЈ ЖЕНА У СПОРТУ
ЦИЉ СПЕЦИФИЧ

НИ ЦИЉ
АКТИВНОСТИ ИНДИКАТО

РИ
НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ

ИЗВОРИ 
ФИНАНС
ИРАЊА

ВРЕМЕ
НСКИ 
ПЕРИО
Д

Унапређен 
положај жена
у спорту

Остваривање 
полне и
родне 
равноправност
и
и масовности 
женског

Израдити јединствени
локални правилник о
финансирању у спорту у
ком ће бити експлицитно
представљени 
критеријуми
финансирања

Израђен 
правилник о
финансирању

Локална самоуправа
Спортски савез 
Нова Варош

Општински 
буџет
Републички
фонд за
капитална 
улагања
Републичко

2015 - 
2015.
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спорта министартс
во
омладине и 
спорта

Изједначити наградне
фондове за спортске
резултате жена и 
мушкараца

Изједначени 
наградни
фондови

Локална самоуправа Општински 
буџет
Републички
секретарија
т
за спорт и 
омладину
Републичко
министарст
во
омладине и 
спорта

2015 - 
2015.

Направити мрежу 
женских
спортских клубова
у оквиру школских
спортских секција

Направљена 
мрежа
женских 
спортских 
клубова

Спортски савез 
Нова Варош

Општински 
буџет
Републички
секретарија
т
за спорт и 
омладину
Републичко
министарст
во
омладине и 
спорта

2015 - 
2018

Адаптирање фитнес сала
за популацију жена

Адаптирана 
фитнес сала

Локална самоуправа
Спортски савез 
Нова Варош

Општински 
буџет
Републички
фонд за
капитална 
улагања
Републичко
министартс
во
омладине и 
спорта

2015 - 
2018.

Планирање програма за
женски рекреативни 
спорт

Написан 
програм

Локална самоуправа
Спортски савез 
Нова Варош

Општински 
буџет
Републички
секретарија
т
за спорт и 
омладину

2015 - 
2016

Реализација семинара
и програма о здравом
начину живота (здрава
исхрана, редовна физичка
активност) и значају
утицаја физичког 
вежбања
на женски организам

Број 
реализованих
семинара и 
програма о
здравим 
начинима 
живота

Спортски савез 
Нова Варош

Општински 
буџет
Републички
секретарија
т
за спорт и 
омладину
Републичко
министарст
во
омладине и 
спорта

2015-
2018
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СПОРТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
ЦИЉ СПЕЦИФИЧНИ 

ЦИЉ
АКТИВНОСТИ ИНДИКАТО

РИ
НОСИО
ЦИ 
АКТАВ
НОСТИ

ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА

ВРЕМЕНСКИ
ПЕРИОД

Унапређивање
спорта
особа са 
инвалидитето
м

Унапређено учешће
особа са 
инвалидитетом у
спортским 
активностима и
такмичењима

Стварање базе 
особа са 
инвалидитетом
са свим 
информацијама
о броју чланова,
успесима, начину 
рада и
потешкоћама;
Акције медијске 
промоције
спорта и рекреације 
особа
са инвалидитетом

Направљена 
база клубова;
Основан савез 
за спорт
и рекреацију 
особа са
инвалидитето
м;
Број медијских
извештаја,
клипова и 
видео записа

Локална 
самоупра
ва
Спортски
савез 
Нова 
Варош

Општински буџет
Буџет Републичког
министарства омладине и
спорта

2015 - 2018.

Подстицање 
значајнијег 
укључивања 
Локалне 
самоуправе у 
финансирање 
и реализацију 
програмских 
активности 
спорта за 
особе са 
инвалидитето
м

Обезбеђивање прилаза 
свим спортским 
објектима
Израда приоритета и 
препорука за 
финансирање спорта 
особа са 
инвалидитетом

Обезбеђењени 
прилази особама са 
инвалидитетом
Израђени 
приоритети за 
финансирање 
спорта особа  са 
инвалидитетом

Број 
направљених и
обезбеђених 
прилаза 
особама са 
инвалидитето
м

Локална 
самоупра
ва
Спортски
савез 
Нова 
Варош

Општински буџет
Буџет Републичког
министарства омладине и
спорта

2015-2018

Унапређење 
услова за 
развој 
спортиста са 
инвалидитето
м 

Унапређење услова за 
развој спортиста са 
инвалидитетом 

Стручно 
усавршавање 
људских ресурса 
који се баве 
реалиѕацијом 
програма
Обезбеђивање 
бесплатних 
лекарских прегледа 
у ДЗ Нова Варош

Број стручно 
усавршених 
лица за 
планирање и 
реализацију 
програма
Број 
бесплатних 
прегледа

Локална 
самоупра
ва
Спортски
савез 
Нова 
Варош

Општински буџет
Буџет Републичког
министарства омладине и
спорта

2015-2018

Неговање
културе
спортског
понашања,
фер  плеја,
сарадње,толер
анције  и
поштовања
различитости
код  особа  са
инвалидитето
м

Неговање  културе
спортског  понашања,
фер  плеја,
сарадње,толеранције  и
поштовања
различитости  код
особа  са
инвалидитетом

Укључивање свих 
релевантних 
чиниоца у спорту за
особе са 
инвалидитетом на 
локалу у промоцију 
неговања културе 
спортског 
понашања, фер 
плеја, сарадње, 
толеранције и 
поштовања 
различитости на 
спортским теренима
и поред њих уз 
медијско праћење

Број 
укључених 
релевантних 
чиниоца у 
систему 
спорта у 
промоцији 
наведених 
вредности

Локална 
самоупра
ва
Спортски
савез 
Нова 
Варош

- 2015-2018
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СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

ЦИЉ СПЕЦИФИЧ
НИ ЦИЉ

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ

ИЗВОР 
ФИНАН
СИРАЊ
А

ВРЕМЕНСКИ 
ПЕРИОД

Побољшано 
стање
инфраструкурних
елемената у 
спорту
општине Нова 
Варош

Направити електронску
базу података о спортској
инфраструктури и
задужити установу са
законском обавезом
вођења евиденције;
Анализа о тренутном
стању спортске
инфраструктуре;
Припремити краткорочне
и дугорочне планове
улагања у спортску
инфраструктуру на 
основу
анализа о тренутном
стању;
Утврдити нормативе и
критеријуме за издавање
спортских објеката;

Направљена база
података о 
спортској
инфраструктури;
Резултати 
анализе о стању
спортске 
инфраструктуре
Правилник о 
коришћењу 
спортских 
објеката  у 
власништву 
општине

Локална 
самоуправа
Спортски савез 
Нова Вароши

Општинс
ки буџет
Буџет 
Републич
ког
министар
ства 
омладине
и
спорта 
2015 - 
2018.
72

2015 - 2018.

СПОРТСКИ ТУРИЗАМ

ЦИЉ СПЕЦИФИЧ
НИ ЦИЉ

ИНДИКАТОРИ ИНДИКАТ
ОРИ

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ

ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА

ВРЕМЕНС
КИ 
ПЕРИОД

Промоција 
развоја  
спортског 
туризма у 
Новој Вароши 

Промоција 
развоја  
спортског 
туризма у 
Новој Вароши 

Сајам спорта,
Промо материјал
Промоција преко 
спортских клубова
Реклама на дресовима 
спортских екипа
Реклама у градско 
школској дворани

Број 
промоција
Број 
подељеног 
промо 
матеијала
Број 
спортских 
екипа које 
учествују у
промоцији

Спортски савез 
Нова Варош
Локалан 
самоуправа
Туристичко-
спортски центар

Општински буџет 2015-2018
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ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ

ЦИЉ СПЕЦИФИЧНИ 
ЦИЉ

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ

ИЗВОР
ФИНА
НСИР
АЊА

ВРЕМЕ
НСКИ 
ПЕРИО
Д

Подизање капацитета  стручног
кадра.  Без  квалитетног  и
стручног  рада  не  може  се
ниједан  сегмент  такмичарског
спорта подићи на виши ниво.

Подизање 
капацитета 
стручног кадра

Организовање и 
посећивање семинара,
радионица, стручних
скупова.
Стручно оспособљавање
постојећег и новог кадра

Број успешно 
реализованих и 
посећених 
семинара,радионица,ст
ручних скупова.
Број стручно 
оспособљеног 
постојећег кадра и 
новог кадра

Спортски савез 
Нова Варош
Локална 
самоуправа

Општи
нски 
буџет

2015-
2018

Подизање  капацитета
спортских  клубова  за
планирање  и  управљање
пројектима  које  ће  омогућити
аплицирање  за  средства  од
стране Републике и ЕУ фондова

Подизање 
капацитета 
спортских клубова 
за планирање и 
управљање 
пројектима које ће 
омогућити 
аплицирање за 
средства од стране 
Републике и ЕУ 
фондова

Обука лица за израду 
пројеката, организовање 
семинара, радионица и 
стручних скупова

Број успешно 
реализованих и 
посећених обука, 
семинара, 
радионица,стручних 
скупова.
Број стручно 
оспособљеног 
постојећег кадра и 
новог кадра

Локална 
самоуправа
Спортски савез 
Нова Варош

Општи
нски 
буџет

2015-
2018

Аматерски спорт Стварање добрих 
услова за обуку и 
тренинг деце од 
школице спорта до 
завршетка средње 
школе

Реорганизација клубова и
стратегија клуба ка  
јачању базе 

Масовност, број 
тренинга, план и 
програм клуба

Локална 
самоуправа
Спортски савез 
Нова Варош

Општи
нски 
буџет

2015-
2018

УНАПРЕЂЕЊЕ  ПАРТНЕРСТВА  СА  НАДЛЕЖНИМ  РЕПУБЛИЧКИМ  МИНИСТАРСВИМА  РАДИ
ПОБОЉШАЊА  МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИХ  УСЛОВА  ЗА  РЕАЛИЗАЦИЈУ  СПОРТА  НА  ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
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НЕГОВАЊЕ КУЛТУРЕ СПОРТСКОГ ПОНАШАЊА, ФЕР ПЛЕЈА,САРАДЊЕ, ТОЛЕРАНЦИЈЕ И 
ПОШТОВАЊА РАЗЛИЧИТОСТИ КОД ДЕЦЕ И МЛАДИХ НА СПОРТСКИМ ТЕРЕНИМА И ПОРЕД ЊИХ

АКТИВНОСТИ МЕРЕ/ЗАДАЦИ ИНДИКАТОРИ 
АКТИВНОСТИ

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 
И ПАРТНЕРИ

РЕСУРСИ РОКОВИ 
АКТИВНОСТИ

Унапређење 
културе спортског 
понашања, фер 
плеја, сардње, 
толеранције и 
поштовња 
различитости код 
деце и младих на 
спортским 
теренима и поред 
њих

Укључивање свих 
релевантних чиниоца 
школског спорта на 
локалу у промоцију 
неговања културе 
спортског понашања, фер 
плеја, сарадње, 
толеранције и поштовања 
различитости код деце и 
младих на спортским 
теренима и поред њих уз 
медијско праћење

Развијање школских 
политика и процедура које
се експлицитно  баве 
спортским понашањем и 
фер плејом, промовишући 
праве спортске вредности
Подстицањем 
пуноправног учествовања 
ученика са сметњама у 
развоју/инвалидитетом у 
школском спорту

Број различитих 
институција, медија и 
организација које су 
активно укључени у 
промоцију вредности

Усвојене школске 
политике и процедуре

Број укључених ученика 
са сметњама у 
развоју/инвалидитетом у 
школском спорту

Локална 
самоуправа
Спортски савез 
Нова Варош
Медији
Школе
Спортски клубови

Општински 
буџет
Буџет 
Републичког
министарства
омладине и
спорта
Спортски 
савез Србије

2015-2018
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