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РАДНА ВЕРЗИЈА

1. УВОД
Основни задатак државе је да уреди и обезбеди систем спорта у ком би њени грађани
имали слободан приступ спорту где год да живе, без обзира на њихову способност. На
нивоу локалне заједнице и друштва у целини, спорт може значајно допринети
промоцији здравља и превенцији хроничних болести, развоју образовања деце и
младих, родној равноправности и оснаживању жена, инклузији и благостању особа са
инвалидитетом.
Опште је познато да се спортом представља држава у свету, афирмише њено културно
богатство и да су спортисти најбољи амбасадори. У складу са том чињеницом спорт је
у Уставу Републике Србије дефинисан као категорија од посебног друштвеног
интереса чиме је држава препознала и уважила спорт као друштвену вредност о којој
се стара Република, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе. Уставом је
дефинисано и да Република Србија уређује и обезбеђује систем у области спорта. На
нивоу Републике Србије су последњих година донети Закон о спорту („Службени
гласник РС”, бр. 24/11 и 99/11), Национална стратегија развоја спорта за период од
2014. до 2018. године (донета 2014. године) и бројна подзаконска акта чиме је у
значајној мери уређен систем спорта код нас.
Одлуком Народне скупштине Републике Србије 31.03.2011. године донет је нови Закон
о спорту а до данас и 24 подзаконска акта (правилници) којима је уређен систем
спорта. Кроз закон и подзаконска акта јасно су дефинисана права и обавезе субјеката у
области спорта, дефинисан општи интерес спорта од републичког до локалног нивоа,
до детаља су разрађена права и обавезе спортиста и спортских стручњака
(категоризација, стипендирање, национална признања), здравствене заштите,
спречавања насиља и недоличног понашања на спортским приредбама, школовање,
стручно оспособљавање и добијање дозволе за рад спортских стручњака, право на
стручни рад итд.
Кад је у питању финансирање спорта на локалном нивоу што представља посебно
значајан сегмент за развој спорта, оно је дефинисано у члану 137., 138. и 141. Закона о
спорту. У члану 137. дефинисане су потребе и интереси грађана за чије се остваривање
обезбеђују средства у буџету јединица локалне самоуправе. Донета законска и правна
регулатива, осим што на системски начин уређују област спорта, предуслов су и за
дефинисање стратешких циљева, дугорочних и краткорочних планова развоја на свим
нивоима, без којих нема осмишљеног развоја и резултата у спорту.
У развоју Сомбора спорт је увек заузимао посебно место. Такав статус заслужио је на
основу остварених спортских резултата, масовности, изграђеном и уређеном систему
организованости и посвећености да се на плански начин уређује ова значајна област.
Након усвојене Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период од 2014. до
2018. године, а на основу ње и обавезе дефинисања програма развоја спорта у Сомбору
као јединици локалне самоуправе у наредном периоду, наметнула се потреба да се
донесе Програм развоја спорта и утврде дугорочни правци развоја спорта у нашем
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граду, чиме ће се обезбедити предуслови за стабилнији плански развој и израду
адекватнијих и свеобухватнијих програма развоја.
У складу са овим документима, Градоначелник града Сомбора је 6. маја 2015. године
донео Закључак којим се одређује Милош Обушковић, запослен на месту стручног
сарадника за финансијско и функционално праћење физичке културе и спорта у
Одељењу за друштвене делатности града Сомбора, као одговорно лице за праћење
Програма развоја спорта у граду Сомбору.
Такође, Градоначелник града Сомбора је 2. октобра 2015. године донео Решење о
именовању радне групе за израду Програма развоја спорта на подручју града Сомбора
за период од 2014-2018. године. Чланови радне групе су:
1. Драган Ненадов, члан Градског већа града Сомбора за спорт и омладину
2. Душко Секулић, директор Спортског центра „Соко“ и потпредседник Спортског
савеза
3. Радован Рашковић, члан Одбора за спорт града Сомбора
4. Мира Трифунов, испред Атлетског клуба „Маратон“ Сомбор
5. Слободан Гњидић, испред Женског Рукометног Клуба „Раванград“ Сомбор и
Друштва педагога физичке културе
6. Петар Косановић, испред Карате клуба „Сомборац“ Сомбор
7. Градимир Дедић, испред Рвачког клуба „Соко“ Сомбор
8. Имре Ото, испред Спортског савеза града Сомбора
9. Јован Узелац, испред Спортског удружења „Студент“ Сомбор
10. Дејан Зекић, испред удружења спорта за све „Фан енд фит“ Сомбор
Визија Програма развоја спорта је унапређење квалитета живота грађана јединице
локалне самоуправе кроз бављење спортом као кључног елемента за психофизички и
социјални развој личности.
Мисија овог Програма је стварање система спорта у јединици локалне самоуправе у
којој свако има могућност да се бави спортом и развија своју личност, унапређује
физичке способности и у складу са њима стреми постизању врхунских резултата,
одржава добро здравље и сврсисходније користи слободно време.
Програмом развоја спорта су дефинисане четири приоритетне области, и то:
- развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт;
- повећање обухвата бављења грађана спортом кроз развој и унапређење спортске
рекреације (спорт за све);
- развој и унапређење врхунског спорта;
- развој и унапређење спортске инфраструктуре.
Школски спорт 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.
Врхунски спорт обухвата спортске активности које показују врхунске спортске
квалитете и резултате, као што је постизање изузетних резултата на међународном
нивоу.
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Спорт за све пре свега значи рекреацију, односно бављење спортским активностима
ван професионалног подручја. У овој области спорта, мотивација за бављење
спортским активностима је повезана са одмором и рекреацијом, унапређењем здравља
и сопствених резултата.

2. ОПИС ФАКТИЧКОГ СТАЊА
Спорт у Сомбору има дугу традицију. Организовану форму добио је оснивањем
Шаховског друштва 1867., Клуба мачевалаца 1872., Сомборског клизачког удружења и
најстаријег атлетског клуба у бившој Југославији – „Маратон“ 1873. године, као и
оснивањем Сомборског спортског удружења 1887. године, са гимнастичком,
мачевалачком, пливачком и атлетском секцијом. Пливачки клуб „Полет“ основан је
1887. године, Тениски клуб „Жак“ 1878. године, а Фудбалски клуб „Раднички“ 1912.
године. Сомборски спортисти су у годинама између два светска рата били добри у
ватерполу, пливању, рвању, атлетици, тенису и стоном тенису. Прво државно
првенство у стоном тенису одржано је у Сомбору 1928. године, а на њему је основан и
Југословенски пинг понг савез. Још више домете досегли су рвачи на Олимпијским
играма, Стеван Пишта Нађ и Никола Грбић у Паризу 1924. године, и Иван Фргић, уз
више светских и европских одличја, и освајањем сребрне медаље на Олимпијским
играма у Монтреалу 1976. године. После Другог светског рата, афирмисале су се
гимнастичарке, дизачи тегова и женски рукомет, пласманом Женског рукометног
клуба „Бане Секулић“ у финале Купа победника купова Европе 1981. године и
сребрним медаљама Мирјане Ђурице и Зорице Војиновић са Олимпијских игара у
Москви 1980. године. Важно је напоменути и да је Сомбор међу првима у Војводини и
бившој Југославији имао спортску халу 1970. године и затворени пливачки базен 1980.
године, а Соколски дом 1927. године.
Демографске карактеристике града Сомбора
Град Сомбор се простире на територији између 16°31' и 17°06'30" источне географске
дужине и 46°34'15" и 46°03'20" северне географске ширине.
Територија Града Сомбора простире се на површини од 1.177,22 км², што чини 5,47%
територије АП Војводине, односно 1,33% територије Републике Србије. Према својој
површини Град Сомбор је друга административна јединица по величини у АП
Војводини, одмах иза Зрењанина, а са укупно 85.903 становника, према попису из
2011. године, представља пету најбројнију општину у АП Војводини, одмах иза Новог
Сада, Суботице, Зрењанина и Панчева. Сомбор је уједно и административни центар
Западнобачког округа.
Територију Града Сомбора чини укупно 16 насељених места – град: Сомбор, села:
Алекса Шантић, Бачки Брег, Бачки Моноштор, Бездан, Гаково, Дорослово, Кљајићево,
Колут, Растина, Риђица, Светозар Милетић, Станишић, Стапар, Телечка, Чонопља и
приградска насеља – салаши: Билић, Буковац, Градина, Жарковац, Козара, Ленија,
Лугово, Милчић, Ненадић, Обзир, Радојевићи, Ранчево, Централа, Чичови, Шикара и
Шапоње.
Просечна старост
Мушкарци

Градско насеље
42,9
41,1

Остала насеља
44,3
42,3

Укупно
43,5
41,6
5

жене
44,5
46,1
Табела 1. Старосни индикатори становништва Града Сомбора, Пописа
становништва, домаћинстава и станова 2011. године

45,2

Табела 2. Просечан број чланова по домаћинству, по попису из 2011. године
Просечан број чланова по домаћинству: 2,70

Табела 3. Упоредни преглед броја становника , промена броја становника и стопе
раста становника, подаци из Пописа становништва из 1948., 1953.,1961.,1971., 1981.,
1991., 2002. и 2011. године у граду Сомбору
Институционални механизми у спорту у граду Сомбору
Институционални механизми који постоје у Граду Сомбору, а задужени су за
одржавање система спорта су пре свега Градско веће и члан Градског већа за спорт и
омладину, Одељење за друштвене делатности, Комисија за расподелу средстава у
области спорта, Спортски савез града Сомбора, Спортски центар „Соко“, Друштво
педагога физичке културе и остали грански савези. Ови механизми имају задатак да
иницирају и учествују у изради локалних стратешких докумената развоја спорта, да
иницирају и учествују у писању локалних акционих планова и да прате њихово
остваривање.
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Кровна организација свих спортских клубова, савеза и удружења у области спорта је
Спортски савез града Сомбора. Спортски Савез је основан и активно делује од
1997.године. Примарни циљеви савеза су омасовљење и развој спорта у граду и
насељеним местима, а посебан акценат се даје афирмацији и раду са најмлађим
узрасним категоријама деце и младих. Спортски савез учествује и помаже клубовима у
свим видовима организације. Сходно Статуту Спортског савеза установљена је и
манифестација Избор спортисте године града Сомбора, као и избор за најбоље
спортисте по узрасним категоријама, а такође и избор за најбољи спортски колектив.
Данас Спортски савез има преко 110 чланова из чак 40 грана спорта.
У активности Спортског Савеза града Сомбора улази и реализација плана и програма
школских спортских такмичења чији је носилац Савез за школски спорт Србије. У
оквиру поменутих активности Спортски савез града Сомбора реализује општинска
школска такмичења у следећим спортовима: мали фудбал, кошарка, одбојка, рукомет,
пливање, стрељаштво, стони тенис, атлетика, спортска гимнастика, као и поједина
окружна, међуокружна и републичка такмичења, у зависности од календара.
Финансирање спорта из буџетских средстава је усклађено са законским прописима који
регулишу ову област. Расподела средстава се врши на основу конкурса и унапред
утврђених и познатих критеријума и мерила. Средства се, у зависности од Буџета
опредељују за следеће програме:
- Накнаде за стручно педагошки рад тренера у спортским клубовима,
- Стипендирање најперспективнијих младих спортиста,
- Основни трошкови клубова,
- Посебни програми клубова,
- Спортске манифестације.
За подршку локалним спортским организацијама, удружењима и савезима у 2015.
години из Буџета града Сомбора издвојено је 25.436.000,00 динара, за подршку
предшколском, школском, рекреативном спорту и масовној физичкој култури
издвојено је 10.986.000,00 динара, а за одржавање спортске инфраструктуре
93.736.000,00 динара, што укупно чини 130.158.000,00 динара, односно 5 процената од
укупног буџета Града који се издвајају за спорт. Ово је један од већих процената у
Републици Србији.
Чланови спортског савеза града Сомбора:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Спортска организација
ФК „Омладинац“ Буковац
ФК „Граничар“ Гаково
ФК „Растина 1918.“ Растина
ФК „Граничар“ Риђица
Градски фудбалски савез
ФК „Станишић“ Станишић
ФК „Хајдук“ Стапар
ОФК „Шикара“ Сомбор
ФК „Слога“ Чонопља
ОФК „Металац“ Сомбор

Категорија у
чланству
Редован члан
Редован члан
Придружени члан
Редован члан
Помажући члан
Редован члан
Редован члан
Редован члан
Редован члан
Придружени члан
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

ФК „Кордун“ Кљајићево
ФК „Телечка“ Телечка
ФК „Жак“ Сомбор
ФК „Спектар“ Сомбор
КМФ Сомбор Сомбор
ФК „Јединство 1947“ Колут
ФК „ Дунав“ Бачки Моноштор
ФК „Алекса Шантић“
ПАК „Celtis“ Сомбор
ОРК „Далматинац“ Риђица
МРК „Сомборелектро“ Сомбор
ЖРК „Раванград“ Сомбор
ОРК „Кљајићево“ Кљајићево
РК „Чонопља 1947“ Чонопља
РК „Граничар“ Гаково
РК „Графичар“ Бездан
ОК „Volley stars“ Кљајићево
ОК „ЦВС“ Сомбор
ОК „Сомбор“ Сомбор
Куглашки клуб „Кордун“
Кљајићево
СД „Вихор“ Сомбор
Куглашки клуб „Полет“ Сомбор
Џудо клуб „Ипон“ Сомбор
ЦБВ „Станишић“ Станишић
Џудо и самбо клуб „Бачка“
Сомбор
Кошаркашки клуб Сомбор
Кошаркашки клуб „Со-кош“
Кошаркашки клуб „Баскет плус“
Боћарски клуб „Фокс“ Кљајићево
Боћарски клуб „Раванград“
Боћарски клуб Сомбор
Боћарски савез Сомбор
Боћарски клуб „Станишић“
Боћарски клуб „Риђица“
СТК „Жак“
СТК „Гусар“ Стапар
Карате клуб „Нидан“ Бачки
Моноштор
Карате клуб „Сомборац“
Карате клуб „Раванград“
Карате клуб „Кикс“ Стапар
Карате клуб „Душан Станичков“
Сомбор
Карате клуб „Милош Кљајић“
Кљајићево
Шаховски клуб „Раванградске

Редован члан
Редован члан
Редован члан
Придружени члан
Придружени члан
Придружени члан
Редован члан
Редован члан
Помажући члан
Редован члан
Редован члан
Редован члан
Придружени члан
Придружени члан
Придружени члан
Редован члан
Редован члан
Редован члан
Редован члан
Редован члан
Придружени члан
Редован члан
Редован члан
Редован члан
Редован члан
Редован члан
Редован члан
Придружени члан
Придружени члан
Придружени члан
Редован члан
Помажући члан
Придружени члан
Придружени члан
Редован члан
Редован члан
Придружени члан
Редован члан
Редован члан
Придружени члан
Редован члан
Придружени члан
Придружени члан
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54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

ајкуле“
Шах клуб „Полет“ Растина
Шах клуб „Лемеш“ Светозар
Милетић
Шах клуб „ Алекса Шантић“
Шах клуб „Бездан“ Бездан
Шах клуб „ Станишић“
Шах клуб „Бачки Брег“
Сомборски шаховски клуб
Пливачки клуб Сомбор
Пливачки клуб „Феникс“ Сомбор
ПВК „ Полет“ Сомбор
Тениски клуб „Жак“ Сомбор
Фитнес клуб „Leidi“ Сомбор
Бициклистички клуб „ S-team“
Сомбор
„Bowling stones“ Сомбор
Аеро клуб Сомбор
Гимнастички клуб „Младост“
Бачки Моноштор
Клуб дизача тегова „Раднички“
Боксерски клуб Сомбор
Аикидо клуб Сомбор
Плесни клуб „Ронда“ Сомбор
Спортски клуб „Дан“ Сомбор
УСР Сомбор
Друштво педагога физичке
културе
СД „Број један“ Сомбор
Стрељачки клуб „Black horse“
Сомбор
Атлетски клуб „Маратон“
Сомбор
ЖПСД „Др Радивој Симоновић“
Сомбор
Триатлон клуб „Спринт“ Сомбор
Ронилачки клуб „Green house“
Сомбор
Удружење одгајивача расних
коња Стапар
Рвачки клуб „Соко“ Сомбор
Бразилски џиу-џицу клуб „Family
fight team“ Сомбор
Клуб америчког фудбала „Celtis“
Сомбор
Гимнастички клуб „Соко“
Сомбор
Клуб борилачких спортова

Придружени члан
Придружени члан
Редован члан
Придружени члан
Придружени члан
Придружени члан
Редован члан
Редован члан
Редован члан
Редован члан
Редован члан
Придружени члан
Редован члан
Придружени члан
Редован члан
Редован члан
Редован члан
Редован члан
Придружени члан
Редован члан
Придружени члан
Придружени члан
Помажући члан
Помажући члан
Редован члан
Редован члан
Помажући члан
Редован члан
Редован члан
Помажући члан
Редован члан
Редован члан
Редован члан
Редован члан
Редован члан
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89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.

„Галактик“ Сомбор
Бициклистички клуб Сомбор
СК „Фигура“ Сомбор
ДПА Сомбор
Боди билдинг аеробик клуб
„Херкулес“ Сомбор
АРК „Сомаратон“ Сомбор
Спортски аеробик и фитнес тим
„Кетс“ Сомбор
Спорт за све „Fit4u“
Кајакашки клуб „Дунав“ Бездан
Рвачки клуб „Раднички“ Сомбор
ФК „Раднички“ Сомбор
Кик бокс клуб „Кобра“ Сомбор
АМСК „025“ Сомбор
Женски куглашки клуб „Полет“
Сомбор
Куглашки клуб Кљајићево
Спид бадминтон клуб „Speeder“
Сомбор
Сквош клуб „Раванград“ Сомбор
Фитнес клуб „S-fit“ Сомбор
Bowling клуб „ Раванград „
Сомбор
Клуб спортских риболоваца
„Magish fish“ Сомбор
Рукометни клуб Сомбор
Удружење за рекреацију и
фитнес „ЈУМП“ Сомбор
Спорт за све „Fun & Fit“ Сомбор
СУ „Студент“ Сомбор
Шаховски савез Сомбор
Подручни фудбалски савез
Сомбор
Коњички клуб „Војвођанин“

Редован члан
Редован члан
Редован члан
Придружени члан
Редован члан
Редован члан
Придружени члан
Редован члан
Редован члан
Редован члан
Редован члан
Придружени члан
Придружени члан
Придружени члан
Придружени члан
Редован члан
Придружени члан
Придружени члан
Придружени члан
Редован члан
Помажући члан
Помажући члан
Помажући члан
Помажући члан
Помажући члан
Придружени члан

Табела 4. Списак клубова чланова спортског савеза града Сомбора

Посматрано по категоријама:
- 64 редовна члана
- 38 придружених чланова
- 12 помажућих чланова

10

Налази анализа по одабраним приоритетима Националне стратегије развоја
спорта:
ШКОЛСКИ СПОРТ
Основу школског спорта представља физичко васпитање. Школски спорт и школско
физичко васпитање су међусобно повезани многоструким и сложеним везама и
међусобно се допуњују, делећи заједничке темељне циљеве, допринос здрављу и
складном развоју личности. Физичко васпитање омогућава ученицима да стекну
базичне кретње, вештине и неопходна знања, формирају позитивне ставове према
физичкој активности и спорту, припремајући их за активан начин живота. Бављење
школским спортом омогућава деци и младима да кроз такмичења различитог нивоа
унапреде своје моторичке способности, социјалне вештине и самопоштовање и може
представљати прелаз ка бављењу спортом у спортском клубовима, оријентисаним на
постизање врхунског спортског резултата.1
Основна улога 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. Према Закону о спорту из 2011. године, члан 143. школски спорт
дефинише на следећи начин: „Школски спорт 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“.
Школски спорт представља незаобилазну карику у промоцији активног начина живота,
развоју спорта и врхунског спортског резултата, а оно што школе чини посебно
подесним амбијентом за унапређење здравља и спорта у једној средини јесу следеће
карактеристике2:
- велики обухват деце
- школа има обавезу и одговорност да подстиче све аспекте развоја деце и
младих
- у школи раде стручњаци различитог профила
- школе сарађују са родитељима и локалном заједницом
- школе располажу простором и опремом за бављење физичком активношћу и
спортом
Школски спорт треба да допринесе унапређењу јавног здравља, буде база за
омасовљавање и развој спорта у граду и да буде спона између школа, спортских
клубова и удружења.

1

Покрајински секретаријат за спорт и омладину: Стратегија развоја школског спорта 2013.

2

Покрајински секретаријат за спорт и омладину: Стратегија развоја школског спорта 2013.
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Школски спорт је препознат у Стратегији развоја, како државној, тако и локалној, и
предвиђен је планом и програмом. У граду Сомбору финансира се из Буџета, и то
следеће ставке:
- суђење, здравствена и физичка заштита
- финансирање трошкова путовања на међуокружна и републичка такмичења
- набавка реквизита и опреме, признања и медаља
Спортски савез града Сомбора организује и изводи школска такмичења у складу са
Планом, програмом и пропозицијама Савеза за школски спорт Републике Србије.
Концепцијски, школски спорт је организован у 5 нивоа такмичења:
1. Школско првенство (међуодељенско, изводе га школе),
2. Општинско првенство (21 основнa и 6 средњих школа),
3. Окружно првенство (Сомбор, Кула, Апатин и Оџаци),
4. Међуокружно првенство (Сомбор, Нови Сад, Суботица и Кикинда),
5. Републичко првенство или сваке четврте године Олимпијске игре школске омладине
Србије.
Стручну подршку Спортском савезу у организацији и спровођењу такмичења пружају:
Друштво педагога физичке културе, спортске организације, гранске судијске
организације Сомбора, Спортски диспанзер МЦ „Др Рaдивој Симоновић“ и стручна
лица СЦ „Соко“ у чијим објектима се одржавају школска првенства. Школски спорт у
Сомбору је изузетно добро организован и вођен. Општински координатор школског
спорта у Сомбору је професор Предраг Мандић, а координатор Западнобачког округа
Имре Ото.
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Табела 8. Укупан број учесника на школским спортским такмичењима у школској
2014/2015. години у Западнобачком округу по општинама 3:
На територији Западнобачког округа у школској 2014/2015. години, на општинском
нивоу школских спортских такмичења учешће је узело 1.746 ученика. Највећи број
учесника на општинским школским спортским такмичењима је био из сомборских
школа (1.150), следи 325 ученика из Куле, 152 ученика школа из Оџака и 119 ученика
из Апатина.

Табела 9. Број учесника на школским спортским такмичењима у школској 2014/2015.
години у Западнобачком округу по спортским гранама
Највећа заинтересованост ученика је за такмичења у Малим олимпијским играма (371
ученик), следи мали фудбал (320), затим кошарка (220) и одбојка (200), атлетика (311),
рукомет (200). У школском такмичењу у пливању учествује 132 ученика, у стрељаштву
71 ученик, 68 ученика/ца у гимнастици док у стоном тенису учествује 56 ученика.
Проценат деце из сомборских школа која су учествовала у школским
такмичењима у протеклој школској години је био 14%.
Основни проблем који се јавља код школског спорта је недостатак бар још једног
спортског лекара, јер је само један лекар недовољан да прегледа сву децу.
Последица овога је да се прегледи резервишу и по неколико месеци унапред, што
резултира одустајањем професора од извођења деце на школска спортска
такмичења.
Остали проблеми у школском спорту у граду Сомбору су:
- гашење појединих школа
- смањење броја ученика
- недостатак школских сала код средњих школа
3

Извештај Савеза за школски спорт Војводине о општинским и окружним такмичењима у школској
2014/2015. години
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- недостатак школских, тј међуодељенских такмичења, којим би се повећао број
учесника у школском спорту и која представљају базу школског спорта
- недовољна мотивисаност професора физичке културе
- мали број спортских секција у школама
- незаинтересованост директора школа за уступање сала за спортске секције, јер
се више опредељују за издавање школских сала за рекреацију групама грађана
или спортским клубовима
- незаинтересованост ученика
- одвлачење са спортских секција у спортске клубове
- постојање великог броја објеката брзе хране у близини школа.
Школе на територији града и насељених места које немају сопствену спортску салу:
- ОШ „Огњен Прица“ Колут
- ОШ „Лаза Костић“ Гаково – одељење Растина
- ОШ „Аврам Мразовић“ Сомбор
- ОШ „Братство-јединство“ Светозар Милетић
- Средња економска школа Сомбор
- Средња пољопривредно-прехрамбена школа Сомбор
- Средња школа „Свети Сава“ Сомбор
- Средња медицинска школа „Др Ружица Рип“ Сомбор
- Средња техничка школа Сомбор – неусловна (примљено Решење о забрани
извођења наставе физичког васпитања)
- Гимназија „Вељко Петровић“ Сомбор – неусловна
Последица овога је одржавање 10.000-12.000 часова физичког васпитања годишње
у објектима Спортског центра „Соко“, чији је оснивач град Сомбор.
Како би се дошло до података о спортским секцијама у основним и средњим школама
на територији свих насељених места, спроведена је анкета у којој је учествовало 17
школа. Прикупљени су следећи подаци:
Спортска секција

Број школа

Проценат у
односу на укупан
број школа

Фудбал

11

65

Кошарка

11

65

Одбојка

11

65

14

Рукомет

9

53

Атлетика

7

41

Стони тенис

3

18

Гимнастика

3

18

Плес

1

6

Рвање

1

6

Табела 10. Врсте спортских секција и њихова заступљеност у граду и насељеним
местима

Од укупног броја секција обухваћених у анкети (57), једном недељно се одржава 34,
два пута недељно 17, три пута недељно 4 и пет пута недељно 2 секције.

СПОРТ ЗА СВЕ И СПОРТ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
И Закон о спорту Републике Србије, као и сви међународни документи у области
спорта истичу да свако има право да се бави спортом, под условима да то бављење
буде хумано, слободно, добровољно, здраво и безбедно и у складу са природном
средином и друштвеним окружењем. Такође, мора бити толерантно и етички
прихватљиво, одговорно и доступно свим грађанима Републике Србије под једнаким
условима, без обзира на узраст, ниво физичке способности, степен евентуалне
инвалидности, пол или нека друга лична својства 4.
У складу са горе наведеним, треба подстицати све облике спортске рекреације и
коришћења свих потенцијала светског покрета „спорта за све”. Кроз реализовање
рекреативних програма грађани остварују бројне користи 5:
-

унапређење индивидуалне здравствене заштите, посебно борбе против
растућег проблема гојазности;
унапређење здравља, превенције болести и рехабилитације;
допринос кохерентнијем и одрживијем развоју друштва;
спречавање антисоцијалног понашања;
омогућавања младим људима најбоље могуће стартне позиције за даљи
живот;
омогућавање што дуже радне ангажованости и развоја радних способности;
повећање индивидуалних и колективних способности, посебно жена;

4

Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период 2014-2018.

5

Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период 2014-2018.
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-

обезбеђење једнакости полова;
борба против дискриминације и маргинализације;
спречавање полне дискриминације, дискриминације особа са
инвалидитетом, старих и сиромашних;
спречавање дискриминације припадника других етничких група и
предупређење сукоба;
подстицање друштвене интеграције и др.

У приоритетне задатке сваке државе спада и промоција здравих стилова живота и
пружање могућности свим грађанима да се баве спортским активностима. Спорт за све,
као покрет цивилног друштва, пружа могућност рекреативног бављења спортом
читавој популацији, уз препоруку да се ове спортске активности реализују током целе
године и то најмање два пута недељно.
Рекреативно бављење спортом је оно које се реализује:
- редовно
- по квалитетним програмима
- под вођством стручних лица
- на одговарајућим спортским објектима
- уз адекватну лекарску контролу
Основни циљ државе, али и носиоца Спорта за све у Србији (савеза, асоцијација,
друштава и појединаца) је:
-

стварање свести о важности овог сегмента спорта
стварање услова за његов развој (инфраструктура и финансије)
долазак до квалитетних програма у чију израду треба укључити
високостручне установе
формирање базе података спортских стручњака и убацивања сегмента
спорта за све у номенклатуру спортских звања и занимања
израда информационог система спорта за све

Нажалост, услови за рекреативни спорт су постали скупљи пошто је иницијативу у овој
области спорта преузео приватни сектор, пре свега кроз изградњу добро опремљених
рекреативних и фитнес центара. Комерцијализација је присутна и у раду са децом док
је спорт инвалидних лица практично у повоју.
Спортски савез је у 2015. години реализовао следеће бесплатне програме из области
спорта за све и спорта за особе са инвалидитетом:
Програм Бесплатна школица спорта „Скочко и Спортић“ се реализује у граду
Сомбору од фебруара 2012. године и обухвата децу предшколског и школског узраста
(ниже разреде). До сада је кроз пројекат укупно прошло преко 350 малишана који су
стекли основе физичке културе, не наметљиво, већ кроз забаву и игру.
Циљеви: Укључивање што већег броја деце у спорт, подстицање правилног
моторичког, биолошког и менталног развоја детета, пажљиво и стручно одабраним
садржајима у току тренинга утиче се на правилно држање тела и развоја моторичних
способности, спортска рекреација у функцији јавног здравља.
Школица је планирана да се обавља 3 пута недељно у поподневним часовима у
Соколском дому, сала за борилачке спортове, пошто су деца безбедна јер своје
16

активности раде на струњачама. У летњем периоду, бесплатна школица спорта је
премештена на Градски базен.
Школица се одвија у три циклуса: од јануара до јула у Соколском дому, од јула до
септембра на Градском базену и од септембра до децембра у Соколском дому. У 2015.
години кроз школицу је прошло 100 учесника.
Програм Бесплатна рекреација за жене у граду Сомбору, стартовао је као пилот
пројекат 2010. године у сарадњи са Фитнес клубом „Херкулес“ из Сомбора где је у 3
групе у тромесечном вежбању учествовало укупно 120 жена. Од 2011. године програм
се суфинансира од стране Градске управе, преко Спортског савеза и из године у годину
постаје све масовнији и квалитетнији по садржају који обухвата, а и по стручности
лица који их реализују. У 2011. години програм се почиње реализовати у 2 насељена
места, Алекса Шантић и Риђица, а од 2012. проширује се и по осталим насељеним
местима.
Програм је у 2015. години обухватио насељена места: Риђица, Станишић, Чонопља,
Кљајићево, Алекса Шантић, Гаково и три групе у Сомбору (омладинску, жене до 40
година и жене преко 40 година). Кроз програм је укупно прошло око 400 жена у 2014.
години, односно 450 у 2015. години.
Циљ програма Бесплатна рекреација у води особа са моторичким инвалидитетом у
граду Сомбору је да покуша дефинисати рекреацију особа са инвалидитетом са аспекта
кретања у води. Концепција је таква да особама са инвалидитетом омогући
подпрограме који задовољавају индивидуалне склоности и потребе корисника.
Циљ је ослободити особе са инвалидитетом тако да би се у води могли осећати и
кретати без тешкоћа и том активношћу поправити свој здравствени статус. План и
програм оспособљавања захтева сложен приступ који зависи од категорије
инвалидитета. Код неких категорија оспособљавање је могуће само кроз индивидуалан
приступ. Програм предвиђа да се све активности одвијају у скопу редовних термина, а
не у посебним терминима за особе са инвалидитетом. Активност je почела 19.01.2015.
године са недељном учесталошћу 2 пута недељно у трајању од по 60 минута и у
програму је учествовало 8 особа.
Програм Родитељ и дете је намењен деци узраста 2 до 5 година и њиховим
родитељима. Програм "Родитељ и дете" надовезује се на програм бесплатне школице
спорта „Спортић“ и реализује се у Соколском дому једном недељно. У склопу
програма су предвиђени и дани породичне рекреације са програмираним Спортско забавним активностима на отвореним теренима у природи. За 2016. годину предвиђена
је реализација програма два пута недељно у два циклуса.
Спортски савез града Сомбора у сарадњи са Сомборским шаховским клубом
организује Бесплатну рекреацију у шаху за све грађане као и за слепе, слабовиде,
глуве наглуве, параплегичаре и квадриплегичаре. Рекреација се одржава у Сомборском
шаховском клубу сваког уторка, уз учешће 30 учесника.
Програм Бесплатна забавна школа фудбала се спроводи на терену са вештачком
травом у Спортском центру Соко и има за циљ анимацију и афирмацију деце ка спорту
и стицање здравих стилова живота.
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Такође, кроз манифестације „Недеља физичке активности“, „Дан изазова“, „Укључи се
у игру на обалама река и језера“, „Отворени летњи турнир“, „Градови отвореног срца“
и „Ултрамаратон Сомбор – Баја“, прошло је око 2.000 учесника. Спортски савез града
Сомбора је реализовао и периодичне програме, као што су бесплатне школе каратеа,
одбојке и бокса.
Што се тиче спорта за особе са инвалидитетом, према подацима Светске здравствене
организације, 10 процената светског становништва чине особе са инвалидитетом. У
Републици Србији постоје следеће институције везане за спорт особа са
инвалидитетом:
- Параолимпијски комитет Србије
- Спортски савез инвалида Србије
- Спортски савез инвалида Војводине
- Градске и општинске организације регистроване за спорт и рекреацију
инвалида
- Спортски клубови и друштва
У граду постоји Удружење параплегичара и квадриплегичара „Бачка“ Сомбор.
Програме за особе са инвалидитетом заједно реализују Спортски савез града Сомбора,
Спортски центар „Соко“, Удружење параплегичара и квадриплегичара „Бачка“, ШОСО
„Вук Караџић“ и Пливачки клуб „Сомбор“.
ВРХУНСКИ И КВАЛИТЕТНИ СПОРТ
На основу истраживања спроведеног у 2015. години, од укупно обухваћеног броја од
91 спортске организације које су конкурисале на конкурсима за расподелу средства у
области спорта расписаним од стране града Сомбора, дошло се до следећих података:
СПОРТ

Сениори

Јуниори

Кадети

Пионири

М

Ж

УКУПНО

Бициклизам
Сквош
Фудбал
Шах
Боћање
Стони тенис
Кошарка
Рукомет
Одбојка
Куглање
Карате
Амерички фудбал
Бовлинг
Џудо
Кик бокс
Рвање
Бокс
Гимнастика

7
3
457
172
60
30
30
178
49
59
13
45
18
17
7
33
13

4

11

13

10

101
44

146
16

295
22

28
33
36
6
6

45
67
41
2
25
21

131
71
53

20
5
24
11

23
3
45
7
15

88
6
63
12
59

25
3
999
217
60
30
209
314
60
67
87
59
16
115
19
139
36
24

35
3
999
254
60
30
234
349
179
67
138
66
18
148
21
165
43
74

94

37

25
35
119
51
7
2
33
2
26
7
50
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Кајак
Дизање тегова
Атлетика
Фитнес
Пливање
Тенис
Триатлон
Ваздухопловство
Стрељаштво
Аикидо
Плес
Спортски риболов
Подвод.активности
УКУПНО

15
22
85
6
72
1
4
10
26
15
8
288
64
1807

5
10
14
3
37

10
6
13
6
64

1
8
13
26
11
20
6
472

3

13
13
6
601

27
3
33
16
82
8
2
16
20
39
38
53
4
1248

37
36
89
2
182
5
8
30
34
66
21
327
62
3377

20
5
56
29
73
4
2
4
25
27
49
40
12
751

57
41
145
31
255
9
10
34
59
93
70
367
74
4128

Табела 7. Преглед броја спортиста у граду Сомбору и насељеним местима по гранама
спорта и узрасту
Укупан број регистрованих сениора - 1807
Укупан број регистрованих јуниора - 472
Укупан број регистрованих кадета - 601
Укупан број регистрованих пионира - 1248
Укупан број спортиста у мушкој конкуренцији - 3377
Укупан број спортиста у женској конкуренцији - 751, односно 18 процената
Укупан број регистрованих спортиста на територији града и насељених места 4128
Укупан број тренера - 147, од тога са одговарајућом лиценцом националног
гранског савеза - 111
Укупан број сеоских клубова - 38
Према подацима Спортског савеза града Сомбора, у 2015. години, преко Спортског
савеза осигурано је укупно 2.438 спортиста, што уједно представља и укупан број
спортиста у систему такмичења.
Расподела средстава по конкурсу се врши према Критеријумима за суфинансирање у
области спорта које утврђује Градско веће на предлог Комисије за расподелу средстава
у области спорта коју је именовао Градоначелник. У току 2015. године на конкурсима
за расподелу средстава у области спорта у граду Сомбору додељено је 16 спортских
стипендија, 5 пионирских, 3 јуниорске, 3 кадетске и 5 сениорских стипендија. По
спортовима је то овако изгледало:
Рвање
Џудо
Шах
Атлетика
Бициклизам
Бокс
Кајак

5 стипендија
2 стипендије
1 стипендија
1 стипендија
1 стипендија
1 стипендија
1 стипендија
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Пливање
Кик бокс
Карате

1 стипендија
1 стипендија
2 стипендије

Табела 8. Преглед спортских стипендија по гранама спорта
У току исте године, за клубове од посебног значаја за град Сомбор, опредељено је
5.245.000,00 динара, за 8 спортских организација у следећим гранама спорта:
- Рукомет
- Шах
- Рвање
- Бициклизам
- Пливање
- Куглање
- Карате
Спортови у граду Сомбору су категорисани на следећи начин:
1. категорија
1. Атлетика
2. Ватерполо
3. Веслање
4. Кајак-кану
5. Кошарка
6. Одбојка
7. Пливање

8. Рукомет
9. Стрељаштво
10. Тенис
11. Фудбал
12. Рвање-грчко римски стил
13. Школски спорт
14. Гимнастика

2. категорија
1. Бициклизам
2. Бокс
3. Ваздухопловство
4. Дизање тегова
5. Карате
6. Кик бокс
7. Куглање
8. Универзитетски спорт

9. Стони тенис
10. Спорт особа са инвалидитетом
11. Спорт ос. са инв.-глуви и наглуви
12. Спорт ос. са инв.-слепи и слабовиди
13. Спорт ос. са инв.-Спец. олимпијада
14. Џудо
15. Шах
16. Рвање – слободни стил

3. категорија
1. Бадминтон
2. Боди-билдинг
3. Клизање
4. Боћање
5. Коњички спорт
дисциплине)
6. Амерички фудбал
7. Мото спорт

(олимп.

и

12. Подводни спорт
13. Теквондо
14. Спортски ауто мото
15. Спортски риболов
ФЕИ 16. Стреличарство
17. Триатлон
18. Хокеј на леду
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8. Плес
9. Савате
10. Аикидо
11. Планинарство

19. Самбо
20. Џу-џица
21. Фитнес

4. категорија
1. Аеробик
2. Скокови у воду
3. Бејзбол
4. Bowling
5. Бриџ
6. Билијар
7. Рекреативни спорт

8. Коњички спорт (неолимпијске дисц.)
9. Пикадо
10. Сквош
11. Спортско пењање
12. Рагби
13. Рагби 13

5. категорија
1. Биатлон
2. Електронски пикадо
3. Традиционални спортови
4. Пејнтбол
5. Практично стрељаштво
6. Летеће мете
7. Модерни пентатлон
8. Оријентиринг
9. Спорт у фирмама

10. Спортски лов
11. Сеоски спорт
12. Соколски спорт
13. Спорт у војсци
14. Спорт у дијаспори
15. Спорт у полицији
16. Спорт за све

Табела 9. Категоризација спортова у граду Сомбору за 2015. годину
Освајачи медаља на појединачним првенствима државе и међународним
првенствима у 2014. и 2015. години:

-

Пливачки ватерполо клуб Полет Сомбор
Бициклистички клуб С-тим Сомбор
Рвачки клуб Раднички Сомбор
Карате клуб Сомборац
Сомборски шаховски клуб
Бовлинг клуб Бовлингстонс Сомбор
Пливачки клуб Сомбор
Пливачки клуб Феникс Сомбор
Џудо и самбо клуб Бачка Сомбор
Кик бокс клуб Кобра Сомбор
Рвачки клуб Соко Сомбор
Боксерски клуб Сомбор
Кајак клуб Дунав Бездан
Клуб дизача тегова Раднички Сомбор
Атлетски клуб Маратон Сомбор
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-

Аероклуб Сомбор
Клуб борилачких спортова Галактик Сомбор
Плесни клуб Ронда Сомбор
Спортски аеробик фитнес тим Кетс Сомбор
Карате клуб Раванград Сомбор
Триатлон клуб Спринт Сомбор

СУПЕРЛИГАШИ И ПРВОЛИГАШИ НА НАЦИОНАЛНОМ НИВОУ:
-

Сомборски шаховски клуб
Куглашки клуб Кордун Кљајићево
Куглашки клуб Полет Сомбор
Рвачки клуб Раднички Сомбор
Боћарски клуб Сомбор
Боћарски клуб Раванград
Бовлинг клуб Раванград
Бовлинг клуб Вовлингстонс

У 2014. години, у Спортском диспанзеру у Сомбору извршено је 2900 прегледа
спортиста, а до 15. новембра 2015. године извршено је 2890 здравствених прегледа,
што уједно представља и укупан број спортиста у систему такмичења.

СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Спортским организацијама у Сомбору стоји на располагању 107 спортских објеката од
чега 29 затворених и 78 отворених. Одржавање спортских објеката је решено на
адекватан начин за капиталне спортске објекте преко Спортског центра „Соко“ и за
школске објекте, док остале објекте, а посебно у насељеним местима одржавају саме
спортске организације.
Објекти које одржава Спортски центар „Соко“:
СОКОЛСКИ ДОМ
Репрезентативни објекат Соколског дома, налази се у улици Венац Петра Бојовића 11,
изграђен је 1927. године и представља најстарији спортски објекат у нашем граду а
уједно је и објекат споменика културе. Предњи део зграде Соколског дома чине
канцеларијски простори који, поред управе Спортског центра „Соко“ користе више
клубова, удружења и савеза. У оквиру Соколског дома, налази се сала са одбојкашким
тереном, сала за дизаче тегова и мала сала за гимнастику и бину са струњачом.
Двориште објекта поседује бетонски терен за рукомет, тартан терен за кошарку и терен
за мали фудбал са вештачком травом. Објекат поседује и стан домара.
ГРАДСКА ХАЛА „МОСТОНГА“
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Спортска хала на Апатинском путу бб чини јединствени спортски комплекс заједно са
отвореним и затвореним базеном. Површина Градске хале „Мостонга“ је око 5000 м²
покривеног простора и око 19.600 м² зелене и бетонске површине. Поседује, велику
салу, офо салу, салу за борилачке спортове, малу салу и фитнес салу. Објекат поседује
пратећу инфраструктуру у виду 14 свлачионица, пословних канцеларија, прес сале, две
сауне и угоститељског објекта и улазног хола са благајнама.
Велика сала је димензија 50x26 метара и поседује трибине капацитета 1000 седећих
места и помоћне, мобилне трибине капацитета 400 седећих места. Велика сала
испуњава критеријуме за одигравање кошаркашких, рукометних и одбојкашких
утакмица свих рангова такмичења.
Офо сала, или помоћна сала, је димензија 25x16 метара, и оспособљена је за
одигравање одбојкашких и кошаркашких утакмица.
Сала за борилачке спортове оспособљена је за одржавање тренажних процеса у
различитим борилачким вештинама а мала сала је поседује инвентар у виду стони
тенис столова. Фитнес сала је опремљена са најсавременијим справама за вежбање.
Један од проблема је и неадекватан систем вентилације у великој сали, па је током
летњих месеци практично немогуће обављати тренажне процесе током дана, због
изузетно високих температура.
ЗАТВОРЕНИ И ОТВОРЕНИ БАЗЕН
Затворени градски базен представља објекат под чијим се кровом налази 2.300 м².
Налази се на Апатинском путу бб. Поседује два базена, велики (25x17x2м) и мали
(17x8x0,8м). Отворени базен олимпијских димензија налази се на Апатинском путу бб
и обухвата површину од око 18.000 м². У склопу објекта налази се свлачионице,
учионица, службене просторије и угоститељски део објекта.
Отворени базен поседује два базена, олимпијски, величине 50x25 метара, и два мања
дечија базена. Објекат поседује пратећи инвентар попут кабина за пресвлачење са
тоалетима, терена за кошарку и одбојку, дечијег игралишта и угоститељски део
објекта.
ГРАДСКИ СТАДИОН
Објекат се налази на Стапарском путу бб и заузима површину од око 31.200 м².
Поседује три терена за фудбал од којих су главни терен и два помоћна терена и
атлетску стазу. Објекат поседује свлачионице и клупске просторије, као и стан домара.
Корисник објекта је Фудбалски клуб „Раднички”, и на објекту се обављају тренажни
процеси и званичне утакмице различитих узрасних категорија од пионира до сениора.
Такође, на објекту тренажне процесе обављају и чланови Атлетског клуба „Маратон“.
ГРАДСКО КУПАЛИШТЕ „ШТРАНД“
Објекат је смештен на Великом бачком каналу и заузима површину од 16.500 м² од
чега 600 м² под кровом. Поседује два базена, један олимпијских размера и један дечији.
У оквиру објекта налази се дечије игралиште, терен за фудбал и одбојку на песку,
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угоститељски објекат. Објекат поседује кабине за пресвлачење, службене просторије и
стан домара.
ШАХОВСКИ КЛУБ
Зграда и двориште обухватају површину од 1.034 м². Налази се у строгом центру града
у Читаоничкој улици. Површина простора је око 210 м², а стана домара око 110 м².
Поред стана домара, објекат поседује клупске просторије опремљене шаховским
инвентаром и пословни простор на спрату. Корисник објекта је Сомборски шаховски
клуб.
ФУДБАЛСКО ИГРАЛИШТЕ „ЖАК“
Објекат се налази у Војвођанској улици број 86 и има укупну површину око 15.700 м²,
са главном зградом површине 250 м². Поседује главни фудбалски терен и један
помоћни терен. У склопу објекта налази се пратећи инвентар са свлачионицама,
клупским просторијама и сатаном домара. За тренажне процесе и званичне утакмице
различитих узрасних категорија од јуниора до сениора, објекат користе Фудбалски
клуб „Жак“ и Фудбалски клуб „Металац“.
ТЕНИСКИ ТЕРЕНИ „ЖАК“
Терени се налазе у Карађорђевој улици, у парку и заузимају површину од 15.695 м²,
док је површина пословног и стамбеног простора 210 м². Поседује 9 тениских терена. У
оквиру овог објекта налази се и пратећи инвентар са свлачионицама, клупским
просторијама и станом домара објекта. Корисник објекта је Тениски клуб „Жак“.
Захваљујући Спортском диспанзеру обезбеђена је здравствена заштита спортиста и
других учесника у спортским активностима. Кад је питању информисање, едукација и
пропаганда у спорту може се констатовати да је присутна али и да има још пуно
простора за унапређење.
Објекат
Сомбор
Градски стадион
Стадион ЖАК
Стадион у Шикари
Стадион на Буковцу
Соколски Дом
Тенис клуб ЖАК
Купалиште „Штранд“
Градски базен
„Мостонга“
МЗ Селенча

Спортски садржаји
3 фудбалска игралишта, атлетска стаза (шљака)
2 фудбалска игралишта
фудбалско игралиште, терени за мале спортове
фудбалско игралиште
рукометно и кошаркашко игралиште (тартан) и мали
фудбал (вештачка трава)
9 тениских терена (шљака), 2 бетонска терена
50 м базен са каналском водом, терен за одбојку на
песку, терен за баскет
50 м олимпијски базен, 3 терена за баскет и терен за
мини голф
кошаркашко игралиште са тартан подлогом
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Објекат
МЗ Нова Селенча

Спортски садржаји
фитнес полигон и фитнес справе на отвореном, Скејт
парк
МЗ Горња Варош
Фитнес полигон
У склопу школских објеката у Сомбору
ОШ „Иво Лола Рибар“
рукометно, кошаркашко и одбојкашко игралиште
ОШ „Аврам
рукометно и кошаркашко игралиште
Мразовић“
ОШ „Доситеј
рукометно, кошаркашко (тартан) и одбојкашко
Обрадовић“
игралиште
ОШ „Братстворукометно игралиште
јединство“
Средња
игралиште за мале спортове
пољопривредно прехрамбрена школа
Средња техничка
игралиште за мале спортове
школа
Гимназија „Вељко
кошаркашко и одбојкашко игралиште
Петровић“
Насељена места
Кљајићево
Стадион Кордуна
фудбалско игралиште
Спортско рекреативни
50 м олимпијски базен и рукометно игралиште
центар
Телечка
Стадион Петефи
фудбалско игралиште
Чонопља
Стадион СД Чонопља
2 фудбалска и рукометно игралиште, терен за боћање
у изградњи
Светозар Милетић
Стадион Јединство
фудбалско игралиште
Алекса Шантић
Рекреациони Центар
2 фудбалска, рукометно, кошаркашко игралиште
Риђица
Стадион Граничар
фудбалско игралиште
Станишић
Стадион Станишић
фудбалско игралиште и терен са вештачком травом
Гаково
Стадион Граничар
фудбалско игралиште
Растина
Стадион Солунац
фудбалско игралиште
Бездан
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Објекат
Спортски садржаји
Стадион Спорт
фудбалско и рукометно игралиште
Тениско игралиште
два тениска терена – бетон
Колут
Стадион Јединство
фудбалско игралиште
Бачки Брег
Стадион СД Динамо
фудбалско игралиште
Бачки Моноштор
МЗ Бачки Моноштор
фудбалско и рукометно игралиште
Стапар
Стадион Хајдук
фудбалско игралиште
Дорослово
Стадион СД Мостонга
фудбалско игралиште
У склопу школских објеката у насељеним местима
ОШ „Никола Тесла“
рукометно игралиште
Кљајићево
ОШ „Петефи Шандор“
рукометно игралиште
Телечка
ОШ „Мирослав
рукометно игралиште
Антић“
Чонопља
ОШ „Петар Кочић“
рукометно игралиште
Риђица
ОШ „Иван Горан
рукометно игралиште
Ковачић“ Станишић
ОШ „Лаза Костић“
рукометно игралиште
Гаково
ОШ „Братство
рукометно игралиште
јединство“ Бездан
ОШ „Огњен Прица“
рукометно игралиште
Колут
ОШ „Моша Пијаде“
рукометно игралиште
Бачки Брег
ОШ „22. октобар“
рукометно игралиште
Бачки Моноштор
ОШ „Бранко
рукометно игралиште, игралиште за мали фудбал –
Радичевић“
вештачка трава
Стапар
Остало
Војна Пошта 3065
фудбалско игралиште и атлетска тартан стаза
Аеродром
Табела 10. Отворени спортски објекти у граду Сомбору и насељеним местима
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Објекат
Сомбор
Градска
„Мостонга“

Спортски садржаји
хала

велика сала (рукомет, кошарка), ОФО сала (одбојка),
теретана, стоно-тениска сала, сала за борилачке
спортове, фитнес центар
25 м затворени базен и мали базен за обуку

Градски
базен
Мостонга
Соколски Дом
одбојкашка сала, теретана и мини сала за џудо
Шаховски дом
сала за шах
Стрелиште
стрелиште за ваздушну пушку
Сале у оквиру школских објеката
ОШ
„Никола
сала димензија кошаркашког игралишта
Вукићевић“
ОШ
„Доситеј
сала димензија кошаркашког игралишта
Обрадовић“
ОШ „Иво Лола Рибар“
сала димензија одбојкашког игралишта и мала
помоћна сала
ОШ
„Братствo
сала димензија кошаркашког игралишта
јединство“
Гимназија
„Вељко
сала малих димензија
Петровић“
Средња
техничка
сала малих димензија
школа
Учитељски факултет
сала дим. кошаркашког игралишта
Насељена места
Спортско
Рекреациони четворостазна аутоматска куглана
Центар Кљајићево
Спортска хала Риђица
сала димензија рукометног игралишта
Сале у оквиру школских објеката у насељеним местима
ОШ „Никола Тесла“
сала димензија одбојкашког игралишта
Кљајићево
ОШ „Алекса Шантић“
сала димензија кошаркашког игралишта
Шантић
ОШ
„Иван
Горан
сала димензија кошаркашког игралишта
Ковачић“ Станишић
ОШ
„Братство
сала димензија кошаркашког игралишта
јединство“ Бездан
ОШ „22. oктобар“
сала димензија кошаркашког игралишта
Бачки Моноштор
ОШ
„Бранко
сала димензија кошаркашког игралишта, стоноРадичевић“ Стапар
тениска сала
ОШ „Лаза Костић“
сала димензија кошаркашког игралишта
Гаково
ОШ „Петефи Шандор“
сала димензија одбојкашког игралишта
Телечка
Табела 11. Затворени спортски објекти у граду Сомбору и насељеним местима
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Осим наведених, постоји и значајан број комерцијалних спортских објеката, као
што су:
- теретане,
- фитнес центри,
- вежбалишта на отвореном,
- фудбалски терен, терен за баскет и одбојку на каналу,
- терен за сквош,
- балони за мали фудбал и тенис
- бовлинг центар и друго.

3. ПРИКАЗ ОДАБРАНИХ ПРИОРИТЕТА, ОПШТИХ И ПОСЕБНИХ
ЦИЉЕВА И МЕРА
Будући да је данашњи систем умногоме оптерећен финансијско-економским
проблемима, и бављење спортом захтева веће издвајање личних финансијских
средстава, нарочито од стране родитеља за децу и младе који се још увек не налазе у
систему такмичарског спорта. Ово је уједно и најчешћи разлог због кога се деца не
баве спортом, његова „скупоћа“, јер спорт изискује средства за чланарине, опрему,
реквизите. Јасно је да без улагања нема ни резултата, али са друге стране имамо
алтернативу приватним школама спорта за децу, а то су школске секције и ваннаставне
спортске активности у школама. Ове секције, нажалост, у последњих 20-ак година
своје место све више уступају комерцијалним спортским терминима у школама и
давањем предности коришћења слободних термина приватним клубовима и њиховим
школама. Због тога је важно креирати мере којима би се реактивирале спортске секције
у школском спорту, јер бављење спортом у детињству јесте основни предуслов за
стварање здравих животних навика, превенцију хроничних незаразних болести и развој
менталног здравља младих.
Када је у питању рекреација ширих слојева становништва, она такође заузима важно
место, јер утиче на опште здравље и смањује могућност ризика од настанка хроничних
болести које су пошаст савременог доба јер су изазване пасивним начином живота.
Стога се унапређење спорта за све мора посматрати као приоритетна активност, јер
доприноси здравијем и активнијем становништву.
Што се тиче врхунског и квалитетног спорта, он захтева промене у самом управљању и
финансирању како би се дошло до врхунских резултата, јер су они резултат пре свега
сређеног система, у који спадају стручни и мотивисани спортски стручњаци,
обезбеђени материјални услови за рад, квалитетна инфраструктура за спортска
такмичења, али и подршку шире јавности и компанија из приватног сектора.
У заокруженом систему, који би с једне стране обезбедио доступност спорта ширим
слојевима, али и обезбеђење услова за врхунски спорт, локална самоуправа је та која
има пресудну улогу. Ова улога се пре свега огледа у издвајању средстава за одржавање
спортске инфраструктуре, подршку локалним спортским организацијама кроз
финансирање програма, стипендирање спортиста и подршку спортским
стручњацима,па је за развој спорта за све, школског и врхунског спорта потребно
поставити даље стратешке циљеве развоја спорта у граду Сомбору.
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Поштујући Законске оквире, националну и покрајинску Стратегију развоја спорта
визија развоја спорта у Сомбору до 2018. године је:
- Да спорт у Сомбору постане доступнији свим грађанима а посебно деци, омладини,
женама и особама са инвалидитетом,
- Да се изградњом нових и реконструкцијом постојећих спортских објеката, како у
Граду тако и у насељеним местима, унапреде услови за бављење спортом,
- Да се сваке године организују значајне и масовне спортске манифестације,
- Да се кроз обезбеђивање адекватних услова подстакне развој телентованих и
врхунских спортиста и смањи њихов одлазак у друге средине,
- Да се унапреди стручно - педагошки рад и подстакне
висококвалификованих стручних кадрова и врхунских спортиста,

запошљавање

- Да се устроје базе података и унапреди систем информисања грађана о потребама и
могућностима бављења спортом.
Остварење визије Програма развоја спорта у граду Сомбору подразумева следеће
исходе:
- спорт је доступан свима
- програм школског спорта је унапређен и развијен
- спортисти и клубови постижу квалитетне и врхунске резултате
- обезбеђени су услови за одржавање националних и међународних такмичења за
сениоре у складу са европским стандардима.
Општи циљ Програма развоја спорта у граду Сомбору је унапређење и развој спорта
града Сомбора, остварен кроз следеће мере:
- омогућавање доступности за активно бављење спортом свим грађанима, и у градским
и у руралним срединама
- омогућавање бесплатног бављења спортом у оквиру школских секција и
ваннаставних спортских активности што већем броју ученика
- унапређење подршке спортским организацијама од посебног значаја за град Сомбор,
у области квалитетног и врхунског спорта
- подршка изградњи и адаптацији спортске инфраструктуре и обезбеђивање услова за
туристичку добит.
Принципи Програма развоја спорта у граду Сомбору:
- промоција социјалних вредности
- здравствена заштита доступна свим учесницима у спорту
- спортом имају право да се баве сви, од деце предшколског узраста, до особа у трећем
добу, као и особа са инвалидитетом
- финансирање потпуно у складу са Законом о спорту, по јасним критеријумима.
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Усклађеност са републичком Стратегијом развоја спорта:
Програм развоја спорта града Сомбора базира се на Стратегији развоја спорта у
Републици Србији за период од 2014-2018. године, усвојеној 25. децембра 2014.
године. Овај Програм је такође усклађен са важећим Законом о спорту из 2011. године.
Усклађеност са Стратегијом одрживог развоја града сомбора за период 2014-2020.
године:
Стратегија одрживог развоја града Сомбора је општи стратешки план развоја који
служи за пружање смерница и подстицаја за будући развој Града. Временски оквир за
њену имплементацију је 7 година, и Програм развоја спорта града Сомбора је потпуно
у складу са њом.

Циљеви и мере по приоритетима из Нацоналне стратегије развоја спорта:

ШКОЛСКИ СПОРТ

7.1.1. ОПШТИ ЦИЉ: Унапређен школски и универзитетски спорт
ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ:
7.1.1.1: Побољшани материјално-технички услови за реализацију активности школског
и предшколског спорта
7.1.1.2: Повећан број спортских секција и других ваннаставних спортских активности у
оквиру школског и предшколског спорта
7.1.1.3: Повећано учешће ученика на школским спортским такмичењима
ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА АКЦИОНИ ПЛАН:
7.1.1.1.1: Обезбеђивање услова да се у свим вртићима организује рад школица спорта
7.1.1.1.2: Обезбеђивање квалитетних и високообразованих стручних кадрова за рад са
децом у вртићима и школама
7.1.1.2.1: Повећање броја школских секција у основним и средњим школама
7.1.1.3.1: Афирмација унутаршколских такмичења као основе школских такмичења
СПОРТ ЗА СВЕ – РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ

7.2.1. ОПШТИ ЦИЉ: Повећан обухват бављења спортом у свим сегментима
становништва, посебно деце, младих, жена, особа са инвалидитетом и старих
ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ:
7.2.1.1: Подстакнута и ојачана свест о важности редовне физичке активности
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7.2.1.2: Побољшани материјално-технички услови у циљу доступности свим грађанима
да се баве спортом
7.2.1.3: Подстакнуто значајније укључење града у финансирање програмских
активности из области спортске рекреације и спорта особа са инвалидитетом
7.2.1.6: Унапређена сарадња са удружењима и савезима пензионера, спортским
покретима трећег доба, невладиним оргаизацијама
ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА АКЦИОНИ ПЛАН:
7.2.1.1.1: Реализација кампања које имају за циљ промоцију здравог начина живота и
рекреативних програма
7.2.1.2.1: Изградња јавних спортских терена и игралишта у стамбеним четвртима
7.2.1.3.1: Подстицање оснивања спортских клубова или друштава инвалида и њихово
укључивање у систем такмичења или рекреативне активности
7.2.1.6.1: Подстицање оснивања друштава спорта за све

ВРХУНСКИ СПОРТ – ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ

7.3.1. ОПШТИ ЦИЉ: Наставак обезбеђивања услова за развој врхунског спорта и
стварање услова за развој професионалног спорта
ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ:
7.3.1.1: Подизање капацитета и даље унапређење стручног рада у области врхунског
спорта
7.3.1.2: Стварање услова за одржавање и даље постизање врхунског спортског
резултата
7.3.1.3: Унапређење услова за развој спортисте до врхунског резултата
ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА АКЦИОНИ ПЛАН:
7.3.1.1.1: Унапређење квалитета стручног рада са талентованим спортистима
7.3.1.2.1: Евидентирање потенцијалних кандидата за Олимпијске игре и друга велика
мeђународна такмичења и обезбеђивање услова за реализацију њихових
индивидуалних програма рада
7.3.1.2.2: Остваривање међународних врхунских резултата
7.3.1.2.3: Одређивање спортских грана или спортских клубова које ће град подржавати
у посебним програмима у наредним годинама
7.3.1.3.1: Обезбеђивање услова за стипендирање младих перспективних спортиста
7.3.1.3.2: Афирмација врхунских спортских резултата кроз доделу одговарајућих
награда и признања
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СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
7.4.1. ОПШТИ ЦИЉ: Развијена спортска инфраструктура
ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ:
7.4.1.1: Успостављена потпуна база података, односно евидентирано и евалуирано
постојеће стање спортске инфраструктуре
7.4.1.2: Системски планирана, реконструисана и изграђена спортска инфраструктура
ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА АКЦИОНИ ПЛАН:
7.4.1.1.1: Стварање јединствене базе података са стањем отворених и затворених
спортских објеката у граду и насељеним местима
7.4.1.1.2: На основу категоризације спортских објеката у власништву града утврдити
начин финансирања истих и ко их одржава
7.4.1.2.1: Завршити започету изградњу и реконструкцију спортских објеката на
територији града Сомбора (источна трибина Градског стадиона, атлетска стаза)
7.4.1.2.2: Обезбеђивање услова за несметано функционисање СЦ „Соко“ и одржавање
капиталних објеката у граду

4.АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА ГРАДА
СОМБОРА
Циљеви, мере, активности

Показатељи

Извори
верификације

Претпоставке

7.1.1. Општи циљ: Унапређен школски и универзитетски спорт

Одговорна
институција

7.1.1.1. Посебан циљ: Побољшани материјално-технички услови за реализацију активности школског и
предшколског спорта
7.1.1.1.1. Мера: Обезбеђивање
Већи број деце Извештај
Обезбеђен
Предшколска
услова да се у свим вртићима
предшколског
Предшколске
простор за рад установа
организује рад школица спорта
узраста
установе
школице, стручан
укључен
у
кадар
школице
спорта
7.1.1.1.1.1. АКТИВНОСТ:
Проценат
Извештај
Стручни
кадар, Предшколска
Повећан обухват вртића у којима вртића
у Предшколске
обезбеђена
установа
се организује рад школица
којима
се установе
средства
спорта
организује рад
школица
спорта
7.1.1.1.2. Мера: Обезбеђивање
Број деце по Извештај Дома Кадрови,
Град,
квалитетних и
једном
здравља,
финансијска
Предшколска
високообразованих стручних
професору/лек Предшколске
средства, сарадња установа, Дом
кадрова за рад са децом у
ару
установе
и Дома здравља са здравља
вртићима и школама
Спортског
школама
савеза
7.1.1.1.2.1.АКТИВНОСТ:
Број
Извештај
Обезбеђена
Град,
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Запошљавање професора
физичког васпитања у
предшколској установи

професора
у
предшколској
установи

7.1.1.1.2.2. АКТИВНОСТ:
Повећање броја спортских
лекара у спортском диспанзеру

Повећан број
спортских
лекара

7.1.1.3.1.1. АКТИВНОСТ:
Одржавање међуодељенских
такмичења

Број одржаних
школских
такмичења

предшколске
установе

средства

Предшколска
установа

Извештај Дома Оправданост
Град,
Дом
здравља
о услед превеликог здравља
списку
броја ученика за
запослених
једног лекара
лекара
по
местима
запослења
7.1.1.1.2.3.
АКТИВНОСТ: Већи
број Извештаји
Мотивисаност
Школе,
Унапређење система школских медаља
на Спортског
ученика
и Спортски
спортских такмичења посебно на међуокружним савеза и Савеза професора
савез
нивоу града
и
окружним за
школски
такмичењима
спорт
7.1.1.2. Посебан циљ: Повећан број спортских секција и других ваннаставних спортских активности у
оквиру школског и предшколског спорта
7.1.1.2.1. Мера: Повећање броја Повећан број Извештаји
Заинтересованост Школе,
школских секција у основним и секција
школа
деце,
стручни Школска
средњим школама
кадар, реквизити
управа
7.1.1.2.1.1.
АКТИВНОСТ: Број
школа Годишњи
Сарадња школа и Школе,
Израда
плана
коришћења које
су извештај
Школске управе
Школска
школских сала за спортске направиле
школа
управа
секције
план
7.1.1.3. Посебан циљ: Повећано учешће ученика на школским спортским такмичењима
7.1.1.3.1. Мера: Афирмација Проценат
Записници са Заинтересованост Школе
унутаршколских такмичења као школа
које школских
деце за такмичења
основе школских спортских имају школска такмичења
такмичења
такмичења
Записници са
међуодељенск
их такмичења

Заинтересованост
професора
и
ученика

Школе

7.2.1. Општи циљ: Повећан обухват бављења спортом у свим сегментима
становништва, посебно деце, младих, жена, особа са инвалидитетом и старих
7.2.1.1. Посебан циљ: Подстакнута и ојачана свест о важности редовне физичке активности
7.2.1.1.1. Мера: Реализација Број учесника Извештај
Стручност
кампања које имају за циљ у
Спортског
промотера,
промоцију
здравог
начина кампањама/пр
савеза
и простор
за
живота и рекреативних програма ограмима
спортских
реализацију
удружења
кампања,
мотивисаност
7.2.1.1.1.1. АКТИВНОСТ:
Број акција
Извештаји
Мотивисаност
Одржавање акција промоције
Спортског
учесника, стручни
рекреативног спорта
савеза
и кадар
спортских
удружења
7.2.1.1.1.2.
АКТИВНОСТ: Број
Извештаји
Мотивисаност
Организација и реализација реализованих
Спортског
учесника, стручни
рекреативних
програма
и програма
савеза
и кадар, простор
активности на јавним теренима и
спортских
у природним условима
удружења
7.2.1.2. Посебан циљ: Побољшани
се баве спортом
7.2.1.2.1. Мера: Изградња јавних
спортских терена и игралишта у
стамбеним четвртима

Спортски
савез,
спортска
удружења
Спортски
савез,
спортска
удружења
Спортски
савез,
спортска
удружења

материјално-технички услови у циљу доступности свим грађанима да
Повећан број
отворених
спортских

Регистар
спортских
објеката

у

Обезбеђена
средства
Буџету,

у

Град, месне
заједнице,
Спортски
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објеката

Граду

7.2.1.2.1.1. АКТИВНОСТ:
Изградња вежбалишта на
отвореном

Број
вежбалишта на
отвореном

Регистар
спортских
објеката
отвореном

7.2.1.2.1.2. АКТИВНОСТ:
Изградња трим стазе

Функционална
трим стаза

на

оправданост
изградње
Потреба грађана,
опредељена
средства,
обезбеђен
простор
Средства
из
Буџета

центар
Град,
ЈКП,
месне
заједнице

Извештај
Град,
Спортског
Спортски
центра
центар
7.2.1.3. Посебан циљ: Подстакнуто значајније укључење града у финансирање програмских активности из
области спортске рекреације и спорта особа са инвалидитетом
7.2.1.3.1. Мера: Подстицање Број
Списак
Мотивисаност за Спортски
оснивања спортских клубова или клубова/друшт чланова
удруживањем
савез,
друштава инвалида и њихово ава особа са Спортског
удружења,
укључивање у систем такмичења инвалидитетом савеза
клубови
или рекреативне активности
7.2.1.3.1.1. АКТИВНОСТ:
Суфинансирање програма из
области спорта особа са
инвалидитетом

Износ
Буџет Града
Опредељена
Град,
средстава
из
средства,
Спортски
Буџета
за
мотивација особа савез,
програме
из
са инвалидитетом спортска
области спорта
за
оснивање удружења
ОСИ
удружења
7.2.1.6. Посебан циљ: Унапређена сарадња са удружењима и савезима пензионера, спортским покретима
трећег доба, невладиним организацијама
7.2.1.6.1. Мера: Подстицање Повећан број Спортски савез Постојање
Спортски
оснивања друштава спорта за све друштава
стручног кадра, савез,
спорта за све
финансирање
клубови
програма
7.2.1.6.1.1. АКТИВНОСТ:
Износ
Буџет Града
Стручан кадар за Град,
Суфинансирање програма из
средстава
из
реализацију
Спортски
области рекреације из Буџета
Буџета
за
програма,
савез,
Града
програме
из
опредељена
спортска
области
средства
удружења
рекреације

7.3.1. Општи циљ: Наставак обезбеђивања услова за развој врхунског спорта и
стварање услова за развој професионалног спорта
7.3.1.1. Посебан циљ: Подизање капацитета и даље унапређење стручног рада у области врхунског спорта
7.3.1.1.1. Мера: Унапређење
квалитета стручног рада са
талентованим спортистима

Повећан број
медаља
талентованих
спортиста

Записници
такмичења

7.3.1.1.1.1. АКТИВНОСТ:
Обезбеђивање накнада за рад
тренера по Конкурсу

Број тренера
који примају
накнаду

7.3.1.1.1.2.
АКТИВНОСТ:
Учешће
на
стручним
семинарима у области врхунског
спорта

7.3.1.2.1. Мера: Евидентирање
потенцијалних кандидата за

са

Стручни кадар

Спортски
клубови

Обезбеђена
средства у Буџету

Град,
Спортски
клубови

Број семинара,
број учесника
на семинарима

Буџет, Решење
о
додели
тренерских
накнада
Извештај
са
одржаних
семинара

Списак
спортиста

Књиге чланова
спортских

Сарадња клубова
и гранских савеза,

Одржавање
Град,
семинара који се Спортски
баве врхунским савез
спортом, учешће
тренера, стручни
предавачи
7.3.1.2. Посебан циљ: Стварање услова за одржавање и даље постизање врхунског спортског резултата
и

Град, Грански
савези,
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Олимпијске игре и друга велика
међународна
такмичења
и
обезбеђивање
услова
за
реализацију
њихових
индивидуалних програма рада

њихових
успеха

7.3.1.2.1.1. АКТИВНОСТ:
Праћење спортиста и вођење
евиденције о њиховим успесима

Извештаји
такмичења

7.3.1.2.2. Мера:
међународних
резултата

Остваривање
врхунских

Број медаља на
међународним
такмичењима

7.3.1.2.2.1.
АКТИВНОСТ:
Стварање
сениорских
репрезентативаца и учешће на
међународним такмичењима и
камповима

Број
сениорских
репрезентатива
ца
и
број
учешћа
на
међународним
такмичењима
Износ
средстава
опредељен за
такмичења

7.3.1.2.2.2.
Обезбеђивање
међународне
такмичења

АКТИВНОСТ:
средстава
за
турнире
и

са

клубова,
извештаји
националних
гранских
савеза

људски ресурси

клубови

Грански савези

Остварени
резултати, људски
и
материјални
ресурси
Обезбеђени
услови за одласке
на међународна
такмичења

Град, Грански
савези,
клубови

Обезбеђени
услови за одлазак
на такмичења

Град

Буџет града

Опредељена
средства у Буџету

Град

Обезбеђена
средства
за
суфинансирање
посебних
програма

Град,
Спортски
клубови

Квалитет
програма

Спортски
клубови,
Комисија

Обезбеђена
средства, сарадња
са клубовима

Град

Сарадња
Спортског центра
и клубова

Спортски
центар,
клубови

Извештај
гранских
савеза
освајачима
медаља
Извештај
гранских
савеза

7.3.1.2.3. Мера: Одређивање
спортских грана или клубова
које ће град подржавати у
посебним
програмима
у
наредним годинама

Решење
о
утврђивању
клубова
од
посебног
значаја за град

Сајт града

7.3.1.2.3.1. АКТИВНОСТ:
Прикупљање планова и програма
клубова за наредне 4 године

Програми
клубова

7.3.1.2.3.2. АКТИВНОСТ:
Доношење акта о гранама спорта
или клубовима од посебног
значаја за град

Решење
о
утврђивању
клубова
од
посебног
значаја
Распоред
коришћења
термина

Записник
Комисије
посебне
програме
Сајт града

7.3.1.2.3.3.
АКТИВНОСТ:
Обезбеђивање приоритета у
расподели термина у спортским
објектима у власништву града за
спортске
организације
од
посебног значаја у складу са
оствареним
спортским
резултатима

Спортски
центар

о

за

Спортски
савез,
клубови

7.3.1.3. Посебан циљ: Унапређење услова за развој спортисте до врхунског резултата
7.3.1.3.1. Мера: Обезбеђивање
услова за стипендирање младих
перспективних спортиста

Број
стипендираних
спортиста

Записник
комисије

Резултати,
обезбеђена
средства

Град, клубови
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7.3.1.3.1.1. АКТИВНОСТ:
Додела стипендија талентованим
спортистима по Конкурсу

Број
додељених
стипендија

7.3.1.3.2. Мера: Афирмација
врхунских спортских резултата
кроз
доделу
одговарајућих
награда и признања

Број
награђених
спортиста

7.3.1.3.2.1. АКТИВНОСТ:
Одржавање манифестације
Избор спортисте године

Признања
спортистима за
остварене
резултате

Уговори
о
стипендирању,
Решење
о
додели
стипендија
Спортски савез

Обезбеђена
средства
у
Буџету, спортски
резултати

Град, клубови

Квалитетни
резултати,
обезбеђена
средства

Спортски
савез

Одлука
Комисије
избор
спортисте
године

Резултати,
обезбеђена
средства

Спортски
савез

за

7.4.1. Општи циљ: Развијена спортска инфраструктура
7.4.1.1. Посебан циљ: Успостављена потпуна база података, односно евидентирано и евалуирано постојеће
стање спортске инфраструктуре
7.4.1.1.1.
Мера:
Стварање
јединствене базе података са
стањем отворених и затворених
спортских објеката у граду и
насељеним местима

Проценат
и
број
евидентираних
спортских
објеката

Сајт града

Обезбеђени
ресурси
стварање
података

7.4.1.1.1.1.
АКТИВНОСТ:
Формирање радне групе за
прикупљање података

Решење
формирању
радне групе

Градска управа

Стручни кадар

Град

о

за
базе

Град,
власници
објеката

АКТИВНОСТ:
података
и
спортских

Број
евидентираних
спортских
објеката

Радна група

Стручни
кадар,
сарадња
радне
групе и власника
објеката

Град,
власници
објеката

7.4.1.1.2. Мера: На основу
категоризације
спортских
објеката у власништву града
утврдити начин финансирања
истих и ко их одржава

Израђена база
података
о
финансирању
и одржавању
објеката

Извештај
радне групе о
начину
финансирања
објеката
и
њиховом
одржавању

Људски
и
материјални
ресурси, сарадња
свих страна

Град,

7.4.1.1.2.1.
АКТИВНОСТ:
Прикупљање
података
о
власништву над објектима и
начину одржавања

База података

Радна група

Људски ресурси,
сарадња
радне
групе и власника
објеката

Град

7.4.1.1.1.2.
Прикупљање
евидентирање
објеката

7.4.1.2. Посебан циљ: Системски планирана, реконструисана и изграђена спортска инфраструктура
7.4.1.2.1.
Мера:
Завршити
започету
изградњу
и
реконструкцију
спортских
објеката на територији града
Сомбора
(источна
трибина
Градског стадиона, атлетска

Реализовани
радови
на
Градском
стадиону

Годишњи
извештај
Спортског
центра

Финансијска
средства,
оправданост

Град,
Спортски
центар
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стаза)

7.4.1.2.1.1.
АКТИВНОСТ:
Радови на трибини Градског
стадиона

Источна
трибина
приведена
намени
Постављена
тартан стаза

Извештај
Спортског
центра

7.4.1.2.2. Мера: Обезбеђивање
услова
за
несметано
функционисање СЦ „Соко“ и
одржавање капиталних објеката
у граду

Финансијски
план
Спортског
центра

Буџет Града

7.4.1.2.2.1.
АКТИВНОСТ:
Издвајање средстава из Буџета за
одржавање
капиталних
спортских објеката

Буџет Града

Буџет Града

7.4.1.2.1.2.
АКТИВНОСТ:
Изградња атлетске стазе на
Градском стадиону

Извештај
Спортског
центра

Финансијска
средства,
исплативост
радова
Финансијска
средства,
исплативост
радова
Обезбеђена
средства

Спортски
центар,
извођачи
радова
Спортски
центар,
извођачи
радова
Град,
Спортски
центар

Оправданост
издвајања
средстава
одржавање
објеката,
обезбеђени
ресурси

Град,
Спортски
центар

за
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