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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ УБ 

Година XVI – Број 19 Уб, 24. децембар 2015. године Бесплатан примерак 

 

75. 

На основу члана 142. став 4. закона о спорту ("Службеном гласнику РС", број 24/2011. Види: чл. 11. Закона - 

99/2011-8. Дана 1.2.2012. године престале да важе одредбе чл. 64, 65, 66, 67. и 86. ст. 3. - види: чл. 48. Закона - 99/2011-

9.), члана 46. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Србије број 129/2007) и члана 53. 

тачка 2) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 6/2013), 

 Општинско веће општине Уб, 25. децембра 2015. године, доноси 

 

 

Одлука о доношењу 

Програма развоја спорта у општини Уб 

за период 2015–2018 година 

 

 

1. Доноси се Програм развоја спорта у општини Уб за период 2015-2018 године, који је одштампан уз ову одлуку и 

чини њен саставни део.  

 

2. Одлуку са планом објавити у ''Службеном гласнику општине Уб''. 

 

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-85-4/2015-01 Дарко Глишић, с.р. 
 

 

 

 

Програм развоја спорта у општини Уб за период 2015-2018 године 

 

1. Увод  

 

Спорт има кључну улогу у сваком друштву кроз допринос социјалној кохезији, превазилажењу предрасуда, 

повећању позитивног утицаја на јавно мњење и ширење етичких и општих принципа који се кроз њега преносе. Наши 

грађани могу учествовати у спорту као непосредни учесници у спортским активностима, што јесте и најважнији циљ 

овог Програма. 

Националну Стратегију Влада Републике Србије усвојила је на седници од 25.децемба 2014. године, а донета је на 

основу члана 142. став 1. Закона о спорту („Службени гласник РС”, бр. 24/11 и 99/11 – др. закон) и члана 45. став 1. Закона о 

Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14). 

Обавеза свих чиниоца система спорта јесте да након усвајања Националне Стратегије припреме и усвоје своје 

Стратегије, а све у смислу стварања јединственог и козистентног система спорта на целој територији Републике Србије. 

У складу са наведеним општина Уб овим текстом испуњава обавезу дефинисану и Законом о спорту али уз свест да 

овај веома важан документ не доносимо само ради испуњења задатих нам обавеза већ из потребе да спорт у општини Уб 

јасно дефинишемо и позиционирамо на мапи спорта у Општини Уб. 

 

2. Основни правци Програма  

 

 2.1 Визија 

Визија овог Програма је унапређење квалитета живота и обогаћивање друштвених односа становника општине Уб 

кроз бављење спортом, а као елемента који је од суштинског значаја за развој њихове личности и здравог начина живота. 

 

 2.2 Мисија 

Мисија је стварање система спорта у општини Уб у коме ће свако имати право да се бави спортом, са циљем 

развоја своје личности, одржавања доброг здравља, побољшања физичких способности, бољег и сврсисходнијег 

коришћења слободног времена, унапређења квалитета живота и постизања врхунских спортских резултата. Општина Уб 

предузима мере како би се: 

- обезбедило да сви грађани општине Уб имају могућности да се баве спортом, кроз пружање одговарајућих услова 

и програма свих врста и обезбеђивање одговарајућег стручног кадра; 
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- осигурани темељи спорта општине Уб: спорт у школама и сви видови укључења деце у спортске активности; 

- обезбедило  планирање, изградња и реконструкција потребних спортских објеката за развој и унапређење спорта 

у општина Уб; 

- подржало и подстакло бављење спортом на највишем нивоу, уз постизање врхунских спортских резултата на 

највећим међународним спортским такмичењима посебно освајање медаља на Олимпијским играма. 

 

 3. Опис фактичког стања   

 

 Демографски подаци општине Уб нису охрабрујући. Гледајући пописе  становништва од 1948.године па надаље 

видимо да је само након првог пописа забележен пораст броја становника, док се у наредним годинама број становника 

смањивао. 

 

Табела број1 

П о п и с    с т а н о в н и ш т в а 

Година 

пописа 

Број 

становника 

Промена 

броја 

становника 

Промена 

броја 

становника % 

1948 37.894     

1953 39.186 +1.292 +3,41% 

1961 38.648 -   538 -1,37% 

1971 37.512 -1.136 -2,94% 

1981 36.259 -1.253 -3,34% 

1991 34.593 -1.666 -4,59% 

2002 32.104 -2.489         -7,19% 

2011 29.101 -3.003 -9,35% 

 

 Демографска структура и трендови везани за овај проблем су итекако важни у сагледавању стања у којем се 

општина налази као и правци у којима приоритете Стратегије треба усмерити.   

 Када се погледа наредна табела бр.2  видећемо да у општини Уб има готово исти број мушкараца и жена уз мали 

број младих од 15-30 година, њих само 5.532.   

 

Табела број 2  

Структура становништва према попису из 2011.године 

Укупно Мушко Женско 

29.101 
14.463 

(49,7%) 
14.638 (50,3%) 

  

Млади (15-30год) Мушко Женско 

5.532 2.749 2.783 

 

 У општини Уб данас постоји и ради педесетједан спортски  клуб од чега је 36 фу- 

дбалских и 15 клубова различитих спортова.Може се видети да је општина Уб једна од  

најбогатијих по броју фудбалских клубова, у читавој Србији.  

1. ФК  Јединство Уб 

2. ФК  Брезовица 

3. ФК  Јошева 

4. ФК Тулари 

5. ФК Трлић 

6. ФК Совљак  

7. ФК Бањани 

8. ФК Полет Таково 

9. ФК Црвена Јабука 

10. ФК Гуњевац 

11. ФК Рудар1945 Радљево 

12. ФК Стубленица 

13. ФК Каленић 

14. ФК Омладинац Калиновац 

15. ФК Тврдојевац 

16. ФК Докмир 

17. ФК Радник Уб 

18. ФК Паљуви 

19. ФК Чучуге 

20. ФК Јединство Милорци 

21. ФК Слога Врховине 

22. ФК Памбуковица 
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23. ФК Слога Лончаник 

24. ФК Вукона 

25. ФК Колубара Лисо Поље 

26. ФК Бргуле 

27. ФК Таково 

28. ФК Врело 

29. ФК Ђорђе Бодиновић Радуша 

30. ФК Стрелац 001 Кожуар 

31. ФК Мургаш 2012  

32. ФК Шарбане 

33. ФК Звиздар 2012 

34. ФК Врело-спорт Врело 

35. КМФ Карели Уб 

36. ЖФК АС 007 Каленић 

37. Шаховски клуб Уб 

38. Џудо клуб 13. мај Уб 

39. Кик-бокс клуб Соко Уб 

40. Аутомобилски спортски клуб Leonhart Уб 

41. Стрељачки клуб Скит Уб 

42. Женски одбојкашки клуб Уб 

43. Рукометни клуб Уб 

44. Кошаркашки клуб Уб 

45. Кошаркашки клуб Младост 014 Уб 

46. Атлетски клуб Маратонац 002 Уб 

47. Коњички клуб Света Поповић Уб 

48. КСР Карп Тамнава Уб 

49. Риболовачки клуб Тамнава Уб 

50. Рагби клуб Гвоздени строј Уб 

51. Боксерски клуб Тамнавски вукови Совљак Уб 

 

Када је реч о броју активних спортиста млађих категорија у односу на укупан број њихових вршњака дошли смо 

до податка да од укупне поменуте популације спортом се активно (у клубовима) бави свега 18,11%  ( Табела 3.) 

 

Табела број 3. 

Однос становништво - спортисти, млађе категорије 

Укупно становника 5 -19 год 
4715 (2.343-М и -2.372-

Ж) 
% 

Број спортиста у МК                863  18,11 

 

 Наведени податак је алармантан јер показује да чак и у овако малој популацији младих људи физичким вежбањем 

је обухваћен само један мали део док један велики ресурс остаје неискоришћен и потпуно неактиван у смислу 

непрактиковања вежбања, што доводи до евидентно угроженог здравственог статуса грађана општине Осечина и у 

будућности њихове смањене радне способности. 

 

 3.1 Анализа капацитета Општине Уб (SWOT анализа) 

 

 Табелом 4. су анализирани сви аспекти који могу довести до унаређење система спорта у општини Уб. Овом 

SWOT анализом покушано је да се идентификују све снаге, предности, мане и слабости нашег система , а како би се на 

тачан и прецизан начин установили општи и посебни циљеви који ће бити разрађени акционим планом за примену 

стратегије.  

 

Табела број 4. 

Снаге Слабости 

    

Спортска инфраструктура у општини Уб  

    

Добра повезаност са већим центрима     Непостојање плана финансирања спорта 

    

Гостољубивост Одлив становништва 

    

Здрава животна средина Бела куга 

    

Људски ресурси (Стручњаци у спорту)  Неквалификовани спортски радници 

    

 Неравномерна расподела буџета 
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Повољније цене у односу на друге центре Недовољно развијен спортски туризам 

    

  Непридржавање Закона о спорту 

    

Прилике Претње 

    

Пројекат доградње градског стадиона Недовољна финансијска средства 

    

ИПА фондови Необучени кадрови за ИПА 

    

Локална стратегија развоја спорта Неспровођење стратегије развоја спорта 

    

Стратегија локалног одрживог развоја   

    

Број студената Факултета за спорт и физичко 

васпитање 
Останак након завршених студија у великим центрима 

    

Национална стратегија развоја спорта   

  

 3.2 Анализа спортске инфраструктуре за унапређење спорта у општини Уб 

 

 Општина Уб има доста добро развијену спортску инфраструктуру али је наравно потребно овом стратегијом и 

Акционим планом предвидети изградњу нових спортских објеката.  

 

Табела број 5. Спортски објекти на територији општине Уб:  

Уб 

Градски фудбалски стадион  са пратећим објектима 

Спортско-рекреативни центар „Школарац“ 

-три травната фудбалска терена 

-два мини-пич терена 

-рукометни терен (асфалт) 

-два кошаркашка терена(асфалт) 

-два тениска терена(шљака) 

-одбојкашли терен(асфалт) 

-атлетска стаза (шљака) 

-пратећи објекти(свлачионице 5,канцеларије 2 , санитарни објекат) 

Спортска Хала Уб 

Базени Уб - два 

Школске сале - две 

Школски терени - два 

Спортски центар Матић 

Теретана на отвореном 

       Бањани 

Фудбалско игралиште са пратећим објектима, школско игралиште за мале спортове 

      Радљево 

 Фудбалско игралиште са пратећим објектима, школско игралиште за мале спортове 

   Памбуковица 

Фудбалско игралиште са пратећим објектима, школско игралиште за мале спортове и школску салу 

        Врело 

Фудбалско игралиште са пратећим објектима, школско игралиште за мале спортове 

       Таково 

Фудбалско игралиште са пратећим објектима, школско игралиште за мале спортове 

        Трлић 

Фудбалско игралиште са пратећим објектима, школско игралиште за мале спортове 

      Каленић 

Фудбалско игралиште са пратећим објектима, школско игралиште за мале спортове 

     Калиновац 

Фудбалско игралиштеса пратећим објектима, школско игралиште за мале спортове 

     Брезовица 

Фудбалско игралиште са пратећим објектима, школско игралиште за мале спортове 

      Звиздар 
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Фудбалско игралиште са пратећим објектима, школско игралиште за мале спортове 

   Тврдојевац 

Фудбалско игралиште са пратећим објектима, школско игралиште за мале спортове 

      Докмир 

Фудбалско игралиште са пратећим објектима, школско игралиште за мале спортове 

      Јошева 

Фудбалско игралиште са пратећим објектима, школско игралиште за мале спортове 

 Црвена Јабука 

Фудбалско игралиште са пратећим објектима, школско игралиште за мале спортове 

    Лончаник 

Фудбалско игралиште са пратећим објектима, школско игралиште за мале спортове 

       Тулари 

Фудбалско игралиште са пратећим објектима, школско игралиште за мале спортове 

      Совљак 

Фудбалско игралиште са пратећим објектима, школско игралиште за мале спортове 

       Чучуге 

Фудбалско игралиште са пратећим објектима, школско игралиште за мале спортове 

       Бргуле 

Фудбалско игралиште са пратећим објектима, школско игралиште за мале спортове 

      Шарбане 

Фудбалско игралиште са пратећим објектима, школско игралиште за мале спортове 

      Мургаш 

Фудбалско игралиште са пратећим објектима 

     Врховине 

Фудбалско игралиште са пратећим објектима 

      Паљуви 

Фудбалско игралиште са пратећим објектима 

    Стубленица 

Фудбалско игралиште са пратећим објектима 

      Милорци 

Фудбалско игралиште са пратећим објектима 

       Гуњевац 

Фудбалско игралиште са пратећим објектима 

       Вукона 

Фудбалско игралиште са пратећим објектима 

    Лисо Поље 

Фудбалско игралиште са пратећим објектима 

      Кожуар 

Фудбалско игралиште са пратећим објектима 

   Гвозденовић 

Школско игралиште за мале спортове 

       Новаци 

Школско игралиште за мале спортове 

 

Што се тиче ревизита које поседују како спортски клубови, Спортска  хала и основне и средње школе , дошло се 

до следећих података, а који су приказани у Табели 6.  

 

Табела број 6. 

Спортска хала 

  

ОШ „Милан Муњас“Уб 

Лопте Греда 

Струњаче Маркери 

Покретни кошеви Кошеви 

Рукометни голови Мрежа за одбојку 

Мрежа за одбојку Рипстоли 

Маркери Мердевине 

Мреже за лопте Коноци за пењање 

ОШДушан Шипке за пењање 
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Даниловић Радљево 

Koшеви Лопте за кошарку 

Рукометни голови Лопте за одбојку 

Лопте за фудбал Лопте за фудбал 

 Лопте за кошарку Лопте за рукомет 

Лопте за рукомет Паралелни разбој 

Вијаче Струњаче 

Чуњеви Висока греда 

Обручи Одскочна даска 

Рипстол Коњ са хватаљкама 

Ниска греда Чуњеви 

Струњаче Маркер мајице 

Медицинке Кугле 

Козлић Медицинке 

ОШ Свети Сава 

Памбуковица 

ОШ Рајко Михјловић 

Бањани 

Koшеви Koшеви 

Рукометни голови Рукометни голови 

Лопте за фудбал Лопте за фудбал 

 Лопте за кошарку  Лопте за кошарку 

Лопте за рукомет 

 

Лопте за рукомет 

Вијаче Вијаче 

Чуњеви Чуњеви 

Обручи Обручи 

Рипстол Рипстол 

Ниска греда Ниска греда 

Струњаче Струњаче 

Медицинке Медицинке 

ФК Јединство Уб   РК Уб  

Лопте Лопте 

Препоне Медицинке 

Чуњеви Чуњеви 

Маркери Маркери 

Лежеће мердевине Маркер мајице 

Мрежа за ного-тенис   КК Уб 

Маркер мајице Лопте  

Мали голићи Чуњеви 

  КК Младост 014 Уб Маркер мајице 

Лопте  Вијаче 

Маркер мајице  Џудо клуб 13. мај Уб 

Чуњеви Струњаче  

Маркери Вијаче  

Шах клуб Уб Конопац за прескакње 

Табла за шах са 

фигурама 
Тегови 

Сат за шах Кик-бокс клуб Соко Уб 

ЖОК Уб Уб Рукавице за борбу 

Лопте Штитници 

Маркери Фокусери 

Вијаче Џакови  

Маркер мајице Тегови 

 КМФ Карели Уб Вијаче 

Лопте   ФК Брезовица 

Маркер мајице Лопте 

Маркери Маркери 

  АК Маратонац 002 Чуњеви 

Препонице разне Маркер мајице 

Чуњеви Препоне 

ФК Јошева ФК Тулари 

Лопте Лопте 

Маркер мајице Маркер мајице 

ФК Трлић ФК Совљак 

Лопте Лопте 
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Маркер мајице Маркер мајице 

ФК Бањани ФК Тврдојевац 

Лопте Лопте 

Маркер мајице Маркер мајице 

ФК Полет Таково ФК Рудар 1945  Радљево 

Лопте Лопте 

Маркер мајице Маркер мајице 

ФК Црвена Јабука ОФК Стубленица 

Лопте Лопте 

Маркер мајице Маркер мајице 

ФК Гуњевац ФК Омладинац 

Лопте Лопте 

Маркер мајице Маркер мајице 

ФК Каленић ОФК Паљуви 

Лопте Лопте 

Маркер мајице Маркер мајице 

ФК Докмир ФК Јединство Милорци 

Лопте Лопте 

Маркер мајице Маркер мајице 

ФК Радник Уб ФК Слога Врховине 

Лопте Лопте 

Маркер мајице Маркер мајице 

ФК Чучуге ФК Памбуковица 

Лопте Лопте 

Маркер мајице Маркер мајице 

ФК Слога Лончаник ФК Врело 

Лопте Лопте 

Маркер мајице Маркер мајице 

ФК Вукона ФК Ђ.Бодиновић 

Лопте Лопте 

Маркер мајице Маркер мајице 

ФККолубараЛ.Поље ФК Стрелац 001 Кожуар 

Лопте Лопте 

Маркер мајице Маркер мајице 

ФК Бргуле ФК Мургаш 2012 

Лопте Лопте 

Маркер мајице Маркер мајице 

ОФК Таково ФК Шарбане 

Лопте Лопте 

Маркер мајице Маркер мајице 

ФК Звиздар 2012 ФК Врело-спорт Врело 

Лопте Лопте 

Маркер мајице Маркер мајице 

  

3.4 Анализа тренутног стања у области људских ресурса у области спорта у Општини Уб  

 Општина Уб располаже веома добром структуром стручног кадра што се види у табели бр 7. Међутим овом 

Стратегијом и Акцоним планом је потребно предвидети укључивање свих стручних кадрова и капацитета у реалну 

реализацију мера и активности како би на тај начин обезбедили квалитетну реализацију задатих циљева. То заправо 

значи да сви едуковани кадрови морају наћи своје место у систему спорта  општине Уб, а за то је потребно радити и на 

подизању свести оних који доносе одлуке да је за унапређење и развој спорта у општини Уб потребно обавезно 

укључивање свих расположивих капацитета. Ови отпори се углавном очекују у спортским клубовима. 

 

Табела број 7. Структура стручног кадра из области спорта у општини Уб  

Доктор наука у области спорта и физичког 

васпитања 
Лиценца  

1 1-фудбал 

Мастер професор спорта и физичког васпитања Лиценца 

- - 

Дипломирани професори физичког васпитања Лиценца 

                          11 
5-фудбал   

1 - атлетика 

Виша и струковне Лиценца 

2 - 

Апсолвенти Лиценца 
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6 2- фудбал 

Студенти Лиценца 

15 1- фудбал 

Без спортског образовања са лиценцом 

35 – фудбал 3-кошарка 

2 – одбојка 2 џудо 

 

 

Табелом бр 8. је приказан укупан број спортста по спортској организацији где се јасно види да постоји озбиљан 

простор за омасовљавање чланства у спортским клубовима, а све у смислу већег обухвата младих и њиховог 

укључивања у спортске активности општини Уб.. 

 

Табела број 8. Приказ броја спортиста по колективима 

 

Клуб 
Млађе 

категорије 
Сениори 

ФК Јединство Уб 286 30 

РК Уб  72 24 

КК Уб 20 20 

КК Младост 014 40 16 

ЖОК Уб 100 18 

Џудо клуб 13.мај Уб 70 12 

АК Маратонац 002 Уб 10 5 

КБК Соко Уб               10             25 

Рагби клуб Гвоздени строј Уб               15              - 

ЖФК Ас007 Каленић               50              - 

Шах клуб Уб               20             30 

Стрљачки клуб Скит                -             30 

КМФ Карели Уб                -             25 

КСР  Тамнава Уб                -           200   

Коњички клуб Света Поповић Врело                -             20 

Боксерски клуб Тамнавски вукови Уб               5              5 

ФК Брезовица              20             25 

ФК Јошева               -             18 

ФК Тулари               -             20 

ФК Трлић               -             22 

ФК Совљак               -            22 

ФК Бањани               -            23 

ФК Тврдојевац               -            25 

ФК Полет Таково               -            22 

ФК Црвена Јабука               -            18 

ФК Гуњевац               -            21 

ФК Рудар1945 Радљево               -            20 

ОФК Стубленица               -            20 

ФКОмладинацКалиновац               -            20 

ФК Каленић               -            20 

ФК Радник Уб               -            25 

ФК Докмир               -            25 

ФК Чучуге               -            20 

ОФК Паљуви               -            16 

ФК Јединство Милорци               -            24 

ФК Слога Врховине               -            20 

ФК Памбуковица               -            20 

ФК Слога Лончаник               -            20 

ФК Вукона               -            20 

ФК Колубара Лисо Поље               -            20 

ФК Бргуле               -            21 

ОФК Таково               -            19 
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ФК Врело              22            19 

ФК Стрелац001 Кожуар               -            20 

ФК Мургаш 2012               -            17 

ФК Шарбане               -            21 

ФК Звиздар 2012               -            21 

ФК Врело-спорт Врело               -            28 

ФК Ђорђе Бодиновић 

Радуша 
             28             - 

КСР Карп Тамнава               -             46 

 

Када су у питању општинске стипендије, општина Уб се, на жалост, много не разликује од других Општина у 

Републици Србији.. 

 

Табела број 9. 

О п ш т и н с к е   с т и п е н д и ј е 

Година Број стипендиста ФСФВ 

2010 / 

2011 
1 

2011 / 

2012 
- 

2012 / 

2013 
3 

2013 / 

2014 
4 

2014 015 4 

 

4.  Приоритети Програма  

 

Програмом су дефинисане четири приоритетне области, а акционим планом су дефинисани како општи тако и 

посебни циљеви. 

Полазећи од тога да спорт обухвата сваки облик физичке активности која доприноси физичкој спремности, добром 

стању менталног здравља и социјалном повезивању (организована или неформална рекреација, такмичарски спорт, 

традиционалне и друге спортске игре), Програм ће своје деловање посебно усмерити на следеће приоритете: 

− развој спорта у општина Уб код деце и омладине посебно кроз програме школског и предшколског спорта; 

− повећање обухвата бављења грађана општине Уб спортом кроз реализацију програма рекреативних активности; 

− развој и унапређење спортске инфраструктуре у општини Уб, и набавка спортске опреме и реквизота. 

Имплементација Програма захтева тимски рад и заједничке активности свих чинилаца спорта у општини Уб. Да би 

задатак био успешно обављен, потребна су јасна правила и јасно дефинисани носиоци реализације активности 

потребних за реализацију овог Програма. 

 

 4.1 Развој спорта у општини Уб код деце и омладине посебно кроз програм школског и предшколског спорта 

 

 За децу и младе физичка активност је природна форма кретања која подразумева изазов и уживање засновано на 

игри. Спорт у свим облицима треба да буде подједнако доступан свим младима без дискриминације, чиме се омогућују 

једнаке могућности дечацима и девојчицама, уз уважавање посебних потреба сваког старосног узраста. Улога физичких 

активности у образовању деце, стицању моторичких способности, стицању друштвених способности и очувању здравља 

је изузетно битна. При том, добробит детета, без обзира на узраст, увек мора бити најважнији циљ. Практично 

организовање спортских активности је опште прихваћено као сврсисходно за децу и омладину и има позитиван утицај 

на њихов физички, ментални, психолошки и друштвени развој. Генерално, спорт се сматра нарочито погодном 

активношћу за физичку и менталну добробит деце и суштински је битан за превенцију здравствених проблема. 

 Општина Уб ће у времену примене Програма своје активности посебно усмерити ка развоју и унапређењу спорта у 

школама и предшколским установама. Да би што више приближила спорт најмлађој популацији општина Уб ће у оквиру 

својих активности реализовати програме обуке за децу који ће бити у потпуности прилагођени одређеном узрасту уз 

максималну заштиту.  



Број 19 страна 10 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 24. децембар 2015. године 

 

10 

 

 4.1.1. ОПШТИ ЦИЉ: Интегрисање спорта у општини Уб у школски и предшколски спорт 

 4.1.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Побољшани материјално-технички услови за реализацију програма активности 

укључивања спорта у општини Уб у школски и предшколски спорт; 

 4.1.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећање ваннаставних спортских и рекреативних активности у оквиру школског и 

предшколског спорта; 

 4.1.1.3.  ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећано учешће ученика и предшколаца  на школским и предшколским спортским 

приредбама (спортским манифестацијама и спортским такмичењима); 

 4.1.1.4.  ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређене везе између школа и предшколских установа уз подстицање развоја 

програма који  привлаче децу и омладину за бављење спортом. 

4.1.1.5. Подстакнуто значајније укључивање јединица локалне самоуправе у реализацију и унапређење 

предшколског и школског спорта 

4.1.1.6. Побољшано медиjско праћење и промоција школског спорта у циљу неговања културе спортског 

понашања, фер плеја, сарадње, толеранције и поштовања различитости на спортским теренима и поред њих 

4.1.1.7.  Унапређене везе између школа и организација у области спорта и подстакнути програми у спортовима 

који привлаче децу и омладину 

 

 4.2 Повећање обухвата бављења, грађана општине Уб, спортом кроз реализацију програма рекреативних 

активности 

 

 Не само Закон о спорту Републике Србије него и свих релевантни међународни документи у области спорта 

истичу да свако има право да се бави спортом, с тим да такво бављење мора бити хумано, слободно и добровољно, 

здраво и безбедно, у складу са природном средином и друштвеним окружењем, фер, толерантно, етички прихватљиво, 

одговорно, независно од злоупотреба и циљева који су супротни спортском духу и  доступно свим грађанима под 

једнаким условима без обзира на узраст, ниво физичке способности, степен евентуалне инвалидности, пол и друго лично 

својство. 

 Поштујући овај приоритет Националне Стратегије општина Уб ће своје активности усмеравати и на 

популаризацији спорта у општини Уб као рекреативне активности. У сегменту рекреативног спорта постоји изузетно 

велики број људи који би желели да се рекреирају али то не чине јер немају адекватне услове за то ( недостатак 

финансијских средстава, немања времена, немања адекватне спортске инфраструктуре која би им била доступна без 

финансијских давања и сл...). Управо ова чињеница представља значајан корпус заинтересованих за спортско 

рекреативне активности  у општини Уб и зато ту видимо простор за промоцију и унапређење спорта у општини Уб не 

само као елитног спорта већ и као рекреативног спорта, а који би служио као значајна помоћ у подизању квалитета 

живота али и здравља грађана општине Уб. 

 4.2.1.  ОПШТИ ЦИЉ: Повећан обухват бављењем рекреативним спортом у свим сегментима становништва 

општине Уб посебно деце, младих, жена, особа са инвалидитетом и старих 

 4.2.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстакнута и ојачана свест о важности  редовне  физичке активности и бављења 

спортом као рекреативне активности 

 4.2.1.2.ПОСЕБАН ЦИЉ: Побољшани материјално-технички услови у циљу доступности свим грађанима да се 

баве спортом као рекреативном активношћу   

4.2.1.3. Подстакнуто значајније  укључивање јединица локалне самоуправе у финансирању програмских 

активности из области спортске рекреације и спорта особа са инвалидитетом 

4.2.1.4. Дефинисани критеријуми у оквиру области спортске рекреације кроз правилнике и унапређени стручни 

потенцијали с циљем израде критеријума за финансирање ове области 

4.2.1.5. Унапређена сарадња спортске рекреације са школским и спортом у полицији, радничким спортом и 

спортом на селу, у циљу повећања обухвата бављења спортом у свим сегментима становништва посебно деце, младих, 

жена, особа са инвалидитетом и старих 

4.2.1.6. Унапређена сарадња са удружењима и савезима  пензионера, спортским покретима трећег доба, невладиним 

организацијама и гранским спортским савезима ради повећања обухвата и развоја нових облика и садржаја који су 

намењени старим особама у функцији одржавања здравља, виталности и дигнитета 

 

 4.3 Развој и унапређење спортске инфраструктуре 

 

Ниво бављења спортом у сваком друштву значајно зависи од броја, разноврсности и доступности потребних 

спортских објеката. 

У свим досадашњим анализама потврђено је да је спортска инфраструктура у значајној мери девастирана и 

изражена је потреба да се значајна пажња усмери ка реконструкцији постојећих спортских капацитета, али и да се 

изграде нови мултифункционални спортски објекти и национални тренинг центри. Спорт је у процесу транзиције 

изгубио значајан број објеката у којима су се реализовале спортске активности. Данас у општини Уб има врло мало 

адекватног простора за развој и унапређење спорта. Зато ће дугорочни циљ овог Програма бити планирање и изградња 

више спортских објеката. 

 

 4.3.1. ОПШТИ ЦИЉ: Развијена и унапређена спортска инфраструктура 

 4.3.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Успостављена потпуна база података, односноевидентирано постојећег стања спортске 

инфраструктуре 

 4.3.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Системски планирана, реконструисана и изграђена спортска инфраструктура 
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 5. Остале потребе које се финасирају програмом 

 

5.1. Подизање капацитета спорта у општини Уб   

 

 Циљ Националне Стратегије је да се успостави систем спорта у Републици Србији од способних, одрживих и 

координисаних спортских организација, друштава и савеза који обезбеђују квалитетне услове за бављење спортом у 

оквиру својих надлежности. У том циљу потребно је подићи укупне капацитете свих организација у области спорта па и 

у општини Уб.  

Да би овај циљ био реализован потребно је и да општина Уб своје активности усмери ка подизању капацитета свих 

спортских организација са њене теритоирије, да се бави перманентном едукацијом спортских радника, да се бави 

обукама за програмско финансирање својих активности и делатности из јавних прихода (планирање, реализација, 

контрола); обукама за аплицирање ка фондовима Европске уније и другим приступним фондовима; да унапреди 

стручност и капацитете спорских клубова на терторији општине Уб; да изради посебне програме за развој талената и 

врхунских спортиста; да више укључи у свој систем жене, маргинализоване групе и волонтере. 

 5.1.1. ОПШТИ ЦИЉ: Успостављен конзистентни систем управљања и финансирања спорта у општини Уб израдом 

правилника,  перманентна едукација, укључивање више жена у систем спорта, маргинализованих група, волонтера; 

 5.1.1.1. ПОСЕБНИ ЦИЉ: Повећани капацитети општине Уб, формирање Територијалног спортског савеза 

општине Уб и свих спортских клубова за програмско финансирање својих активности и делатности из јавних прихода 

(планирање, реализација, контрола); 

 5.1.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећани капацитети општине Уб, будућег Територијалног спортског савеза општине 

Осечина и свих спортских клубова за аплицирање ка фондовима Европске уније и другим приступним фондовима; 

 5.1.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређење стручности и капацитета запослених у општини Уб,  будућег 

Територијалног спортског савеза општине Уб и  свих спортских  клубова за писање пројеката и понуда ка 

спонзорима и  донаторима; 

 5.1.1.4. ПОСЕБАН ЦИЉ: Перманентно праћење и анализа односа остварених спортских резултата спортиста 

општине Уб, будућег Територијалног  спортског савеза општине Уб  и свих спортских клубова у односу на уложена 

средства из буџета и других  извора финансирања 

 5.1.1.5. ПОСЕБАН ЦИЉ: Укључен већи броја жена, маргинализованих група и  волонтера у систем спорта 

општине Уб, будућег Територијалног спортског савеза општине Уб и свих спортских клубова. 

5.1.1.6. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређено праћење и контрола финансијских токова организација у области спорта 

која се финансирају из буџета општине Уб 

5.1.1.7. ПОСЕБАН ЦИЉ: Израђен софтвер којим ће се пратити финансијски токови спортских организација у 

општини Уб - корисника буџетских средства из свих извора буџетског финансирања 

5.1.1.8. ПОСЕБАН ЦИЉ: Усвојене категоризације спортских организација у јединицама локалне самоуправе. 

 

 5.2. Међународна спортска сарадња и спорт у дијаспори  

 

Општина Уб ће реализовати програме међународне спортске сарадње и спорт у дијаспори, а све у циљу јачања 

националних интереса кроз афирмацију спорта у општини Уб и креирање индиректне подршке дугогодишњој Стратегији 

којом ће се остварити директни интереси националног спорта. 

Овим активностима ће се радити на мобилисању националних ресурса у дијаспори, а у циљу укључивања наше 

дијаспоре у систем спорта у општини Уб, нарочито кроз идентификацију младих талената из дијаспоре и њихово 

укључивање у активности општине Уб ( тренинг кампови, такмичења и слично).  

  5.2.1. ОПШТИ ЦИЉ: Унапређена међународна сарадња у области спорта у општина Уб у дијаспори 

 5.2.1.1. ПОСЕБНИ ЦИЉ: Израђена  платформа за међународну сарадњу и развој спорта у општини Уб у дијаспори 

 

 5.3. Негативне појаве у спорту  

 

Када се говори о негативним појавама у спорту онда се пре свега мисли на насиље на спортским манифестацијама, 

употребу допинг средстава и коначно, намештање мечева и нелегалног клађења. 

Република Србија има уређену регулативу за све поменуте области па је у том смислу потребно радити на 

имплементацији усвојених докумената Скупштине и Владе Републике Србије. Општина Уб ће своје унутрашње акте 

усагласити са актима које су донели надлежни органи и својим активностима ће се у свом сектору борити против свих 

негативних појава уз нулту толеранцију.   

5.3.1. ОПШТИ ЦИЉ: Унапређене мере за спречавање свих негативних појава у спорту (насиље, допинг, 

намештање мечева, нелегално клађење)  

5.3.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Успостављени механизми у систему Спорта у општини Уб за доследну примену 

Националне стратегије за борбу против насиља на спортским приредбама за период 2014- 2018 

5.3.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређен нормативни и организациони оквир општине Уб којим се регулише и 

обезбеђује спречавање допинга у спорту 

           

6. Спровођење,прћење,оценивање и извештавање        

                                                                  

6.1. Спровођење  

Примена Стратегије развоја спорта у општини Уб је дефинисана како Националним Акционим планом, који је 

саставни део Стратегије тако је дефинисана и Акционим планом Стратегије општине Уб. Тим плановима јасно су 
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дефинисани општи и посебни циљеви, мере и активности за њихову реализацију, носиоци задужени за њихову 

реализацију, временски оквири и, коначно, процена да ли су за њихову реализацију потребна материјална средства. 

 

6.2. Праћење 

 Праћење примене Стратегије ће се спроводити у редовним временским интервалима, у складу са Пословником 

Владе и годишње − у складу са елементима Националног Акционог плана.  

 Министарство омладине и спорта је, ради успостављања јединственог и формалног система извештавања, 

утврдило процедуре извештавања и формате тих извештаја у складу са добром праксом Европске уније и у сарадњи са 

Покрајинским секретаријатом за спорт и омладину, кровним организацијама: Олимпијским комитетом Србије, 

Спортским савезом Србије, Паролимпијским комитетом Србије, Специјалном олимпијадом и индиректним буџетским 

корисницима: Заводом за спорт и медицину спорта Републике Србије и Антидопинг агенцијом Републике Србије. 

 Општина Уб ће поштовати дефинисане процедуре Министарства омладине и спорта и испуњавајући те обавезе 

вршиће и праћење своје стратегије. 

 

6.3.Оцењивање  

Оцењивањем примене Стратегије се утврђује напредак у спровођењу ове стратегије и предлажу корективне мере и 

измене током спровођења. Оцењивање се спроводи редовно, једном годишње, коришћењем различитих извора података, 

укључујући годишњи извештај о раду као основни извор података, а на основу дефинисаних показатеља. 

 

6.4. Извештавање 

На годишњем нивоу Општина Уб  израђује и објављује извештаје о спровођењу Стратегије на својој интернет 

страници, степену спровођења циљева и активности, проблемима и изазовима. На основу тога се врши ревизија 

приоритета, и планираних активности у Акционом плану у форми Извештаја о току спровођења Стратегије који је 

саставни део Извештаја о раду Министарства који се доставља Влади у складу са Пословником Владе.  

 

7. Финансијски ефекти Стратегије и Акционог плана  

 

 Процењује се да за реализацију стратешких циљева у наредном периоду финансијска средства ће бити планирана у 

оквиру лимита одређених фискалном стратегијом, јер ће се активности реализовати у оквиру постојећих материјалних, 

финансијских и људских ресурса. 

Према могућностима, одређене активности и задаци ће се финансирати из средстава донација и кроз јавно-

приватно партнерство. 

 

8. Акциони план  

 

Акциони план за спровођење овoг Програма  чини њен саставни део.  

 

9. Завршна одредба  

 

Овај програм објавити у ''Службеном гласнику општине Уб'' и на интернет страни општине Уб. 

 

 

Акциони план за спровођење 

Програм развоја спорта у општини Уб за период 2015-2018 године 

 

 

4. Приоритети Програма  

 4.1 Развој спорта у општини Уб код деце и омладине посебно кроз програм школског и предшколског спорта 

 4.1.1. ОПШТИ ЦИЉ: Интегрисање спорта у општини Уб у школски и предшколски спорт 

 4.1.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Побољшани материјално-технички услови за реализацију pрограма активности 

укључивања спорта у општини Уб у школски и предшколски спорт; 

 4.1.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећање ваннаставних спортских и рекреативних активности у оквиру школског и 

предшколског спорта; 

 4.1.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећано учешће ученика и предшколаца на школским и предшколским спортским 

приредбама (спортским манифестацијама и спортским такмичењима); 

 4.1.1.4. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређене везе између школа и предшколских установа уз подстицање развоја 

програма који привлаче децу и омладину за бављење спортом. 

4.1.1.5. Подстакнуто значајније укључивање јединица локалне самоуправе у реализацију и унапређење 

предшколског и школског спорта; 

4.1.1.6. Побољшано медиjско праћење и промоција школског спорта у циљу неговања културе спортског 

понашања, фер плеја, сарадње, толеранције и поштовања различитости на спортским теренима и поред њих; 

4.1.1.7. Унапређене везе између школа и организација у области спорта и подстакнути програми у спортовима који 

привлаче децу и омладину 

 

4.2 Повећање обухвата бављења, грађана општине Уб, спортом кроз реализацију програма рекреативних 

активности 
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4.2.1.ОПШТИ ЦИЉ: Повећан обухват бављењем рекреативним спортом у свим сегментима становништва 

општине Уб посебно деце, младих, жена, особа са инвалидитетом и старих; 

4.2.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстакнута и ојачана свест о важности  редовне физичке активности и бављења 

спортом као рекреативне активности; 

4.2.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Побољшани материјално-технички услови у циљу доступности свим грађанима да се 

баве спортом као рекреативном активношћу; 

4.2.1.3. Подстакнуто значајније  укључивање јединица локалне самоуправе у финансирању програмских 

активности из области спортске рекреације и спорта особа са инвалидитетом; 

4.2.1.4. Дефинисани критеријуми у оквиру области спортске рекреације кроз правилнике и унапређени стручни 

потенцијали с циљем израде критеријума за финансирање ове области; 

4.2.1.5. Унапређена сарадња спортске рекреације са школским и спортом у полицији, радничким спортом и 

спортом на селу, у циљу повећања обухвата бављења спортом у свим сегментима становништва посебно деце, младих, 

жена, особа са инвалидитетом и старих; 

4.2.1.6. Унапређена сарадња са удружењима и савезима  пензионера, спортским покретима трећег доба, 

невладиним организацијама и гранским спортским савезима ради повећања обухвата и развоја нових облика и садржаја 

који су намењени старим особама у функцији одржавања здравља, виталности и дигнитета. 

 

4.3 Развој и унапређење спортске инфраструктуре 

 4.3.1.ОПШТИ ЦИЉ: Развијена и унапређена спортска  инфраструктура 

 4.3.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Успостављена потпуна база података, односно евидентирано постојећег стања спортске 

инфраструктуре; 

 4.3.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Системски планирана, реконструисана и изграђена спортска инфраструктура. 

   

 5. Остале потребе које се финасирају програмом 

 

5.1. Подизање капацитета спорта у општини Уб   

 5.1.1. ОПШТИ ЦИЉ: Успостављен конзистентни систем управљања и финансирања спорта у општини Уб израдом 

правилника,  перманентна едукација, укључивање више жена у систем спорта, маргинализованих група, волонтера; 

 5.1.1.1. ПОСЕБНИ ЦИЉ: Повећани капацитети општине Уб, формирање Територијалног спортског савеза 

општине Уб и свих спортских клубова за програмско финансирање својих активности и делатности из јавних прихода 

(планирање, реализација, контрола); 

 5.1.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећани капацитети општине Уб, будућег Територијалног спортског савеза општине 

Осечина и свих спортских клубова за аплицирање ка фондовима Европске уније и другим приступним фондовима; 

 5.1.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређење стручности и капацитета запослених у општини Уб,  будућег 

Територијалног спортског савеза општине Уб и  свих спортских  клубова за писање пројеката и понуда ка 

спонзорима и  донаторима; 

 5.1.1.4. ПОСЕБАН ЦИЉ: Перманентно праћење и анализа односа остварених спортских резултата спортиста 

општине Уб, будућег Територијалног спортског савеза општине Уб и свих спортских клубова у односу на уложена 

средства из буџета и других извора финансирања; 

 5.1.1.5. ПОСЕБАН ЦИЉ: Укључен већи броја жена, маргинализованих група и волонтера у систем спорта 

општине Уб, будућег Територијалног спортског савеза општине Уб и свих спортских клубова; 

5.1.1.6. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређено праћење и контрола финансијских токова организација у области спорта 

која се финансирају из буџета општине Уб; 

5.1.1.7.  ПОСЕБАН ЦИЉ: Израђен софтвер којим ће се пратити финансијски токови спортских организација у 

општини Уб - корисника буџетских средства из свих извора буџетског финансирања; 

5.1.1.8. ПОСЕБАН ЦИЉ: Усвојене категоризације спортских организација у јединицама локалне самоуправе. 

 

 

 5.2. Међународна спортска сарадња и спорт у дијаспори  

 5.2.1. ОПШТИ ЦИЉ: Унапређена међународна сарадња у области спорта у општина Уб у дијаспори; 

 5.2.1.1. ПОСЕБНИ ЦИЉ: Израђена  платформа за међународну сарадњу и развој спорта у општини Уб у 

дијаспори. 

 

 5.3. Негативне појаве у спорту  

5.3.1. ОПШТИ ЦИЉ: Унапређене мере за спречавање свих негативних појава у спорту (насиље, допинг, 

намештање мечева, нелегално клађење);  

5.3.1.1.  ПОСЕБАН ЦИЉ: Успостављени механизми у систему Спорта у општини Уб за доследну примену 

Националне стратегије за борбу против насиља на спортским приредбама за период 2014- 2018; 

5.3.1.2.  ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређен нормативни и организациони оквир општине Уб којим се регулише и 

обезбеђује спречавање допинга у спорту. 
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4.1. Развој спорта у општини Уб код деце и омладине посебно кроз програм школског и предшколског спорта  
 

ОПШТИ ЦИЉ 4.1.1. Интегрисање спорта у општини Уб у школски и предшколски спорт 

ПОСЕБАН ЦИЉ: 4.1.1.1. Побољшани материјално-технички услови за реализацију програма активности укључивања спорта у општини Уб у 
школски и предшколски спорт 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ/ЗАДАЦИ ИНДИКАТОРИ 
АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И 
ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 
АКТИВНОС

ТИ 

РЕСУРСИ 

Oпремање школа 
функционалним 
справама и 
реквизитима према 
претходно утврђеним 
приоритетима 

Израда анализе стања 
опремљености 
спортских објеката на 
територији општине  
Уб 

Урађена анализа 
стања справа и 
реквизита 
 

Спортско-рекреативни центар 
„Школарац“,Спортска хала Уб  
ОШ „Милан Муњас“ Уб 
ОШ „Душан Даниловић“Радљево 
ОШ“Рајко Михајловић“Бањани 
ОШ“Свети Сава“Памбуковица 
Гимназија „Бранислав Петронијевић“ 
Уб и 
Техничка школа Уб 

2015 Нису 
потребна 
средства 

Израда плана 
континуираног 
опремања спортских 
објеката на 
територији општине 
Уб  

Израђен план за 
опремање спортских 
објеката реквизитима 
и справама 

Спортско-рекреативни центар 
„Школарац“,Спортска хала Уб  
ОШ „Милан Муњас“ Уб 
ОШ „Душан Даниловић“Радљево 
ОШ“Рајко Михајловић“Бањани 
ОШ“Свети Сава“Памбуковица 
Гимназија „Бранислав Петронијевић“ 
Уб и 
Техничка школа Уб 

2015 Нису 
потребна 
средства 

 

ПОСЕБАН ЦИЉ: 4.1.1.2. Повећање ваннаставних спортских и рекреативних активности у оквиру школског и предшколског спорта 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ/ЗАДАЦИ ИНДИКАТОРИ 
АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА 
И ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 
АКТИВНОСТИ 

РЕСУРСИ 
 

Стварање услова за 
испуњење 
критеријума да за 
свако дете/ученика 
буде обезбеђена 
минимум једна 
спортска секција  
 

Проширење понуде 
спортских секција у 
школи 

Повећана понуда 
спортских секција у 
школама  

МОС, МПНТР, ЈЛС 
Установа за културу и 
спорт“Културно-спортски 
центар Уб“ 
ОШ „Милан Муњас“Уб 
ОШ „Душан 
Даниловић“Радљево 
ОШ“Рајко Михајловић“Бањани 
ОШ“Свети Сава“Памбуковица 
Гимназија „Бранислав 
Петронијевић“ Уб 
Техничка школа Уб 
ССО 

Континуирано Буџет 

Проширење понуде 
ваннаставних 
спортских активности  
у оквиру школе 

Повећана понуда 
ваннаставних 
спортских 
активности у 
школама 

МОС, МПНТР, ЈЛС 
Установа за културу и 
спорт“Културно-спортски 
центар Уб“ 
ОШ „Милан Муњас“Уб 
ОШ „Душан 
Даниловић“Радљево 
ОШ“Рајко Михајловић“Бањани 
ОШ“Свети Сава“Памбуковица 
Гимназија „Бранислав 
Петронијевић“ Уб 
Техничка школа Уб 
ССО 

Континуирано Буџет 

Проширење понуде 
спортских активности 
у предшколским 
установама     

Повећана понуда 
спортских 
активности у 
предшколским 
установама 

ССС, ЈЛС, ПУ „Уб“, ССО Континуирано Буџет 

Неговање нових 
модела који ће 
повећати број 
активности у 
школским салама и 
спортским теренима у 
току викенда, летњег 
и зимског распуста, 
школске недеље 
спорта, развој нових 
модела СПРЕТ-а 
(спортско 

Повећан број 
реализованих 
програма и 
пројеката спортских 
активности  

МОС, МПНТР, ЈЛС 
Установа за културу и 
спорт“Културно-спортски 
центар Уб“ 
ОШ „Милан Муњас“Уб 
ОШ „Душан 
Даниловић“Радљево 
ОШ“Рајко Михајловић“Бањани 
ОШ“Свети Сава“Памбуковица 
Гимназија „Бранислав 
Петронијевић“ Уб 
Техничка школа Уб 

Континуирано Буџет 
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рекреативних 
такмичења) 

ССО 

Јачање сарадње школе 
и спортских 
организација у циљу 
унапређења школског 
спорта 
 

Повећан број 
реализованих 
програма и 
пројеката у сарадњи 
спортских 
организација и 
школа 

МОС, МПНТР, ЈЛС 
Установа за културу и 
спорт“Културно-спортски 
центар Уб“ 
ОШ „Милан Муњас“Уб 
ОШ „Душан 
Даниловић“Радљево 
ОШ“Рајко Михајловић“Бањани 
ОШ“Свети Сава“Памбуковица 
Гимназија „Бранислав 
Петронијевић“ Уб 
Техничка школа Уб 
ССО 

Континуирано Нису 
потребна 
средства 

Доношење плана  за 
остваривање 
принципа  „Један 
ученик – једна 
секција” 

Обезбеђени услови 
за реализацију 
програма  „Један 
ученик – једна 
секција” 

МОС, МПНТР, ЈЛС 
Установа за културу и 
спорт“Културно-спортски 
центар Уб“ 
ОШ „Милан Муњас“Уб 
ОШ „Душан 
Даниловић“Радљево 
ОШ“Рајко Михајловић“Бањани 
ОШ“Свети Сава“Памбуковица 
Гимназија „Бранислав 
Петронијевић“ Уб 
Техничка школа Уб 
ССО 

2016 Буџет 

Унапредити пројекат 
„Спорт у школе” 

Наставак и развој 
пројекта „Спорт у 
школе” 

МОС, МПНТР, ЈЛС 
Установа за културу и 
спорт“Културно-спортски 
центар Уб“ 
ОШ „Милан Муњас“Уб 
ОШ „Душан 
Даниловић“Радљево 
ОШ“Рајко Михајловић“Бањани 
ОШ“Свети Сава“Памбуковица 
Гимназија „Бранислав 
Петронијевић“ Уб 
Техничка школа Уб 
ССО 

2018 Буџет 

 

ПОСЕБАН ЦИЉ: 4.1.1.3. Повећано учешће ученика и предшколаца  на школским и предшколским спортским приредбама (спортским 
манифестацијама и спортским такмичењима) 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ/ЗАДАЦИ ИНДИКАТОРИ 
АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА И 

ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 
АКТИВНОСТ

И 

РЕСУРСИ 
 

Стварање услова за 
испуњење основних 
приоритета школског  
спорта: 
свеобухватност, 
здравствени аспект и 
препознавање талената 
 

Квалитетнијим праћењем 
система школских 
спортских такмичења 
обезбедити неопходност 
организовања 
међуодељенских, 
међуразредних и 
унутаршколских 
такмичења  

Израђен систем за 
спровођење, праћење 
и координацију 
школских  спортских 
такмичења унутар 
школа  

МОС, МПНТР, СШСС 
ОШ „Милан Муњас“ Уб 
ОШ „Душан Даниловић“ 
Радљево 
ОШ“Рајко Михајловић“ 
Бањани 
ОШ“Свети Сава“ 
Памбуковица 
Гимназија „Бранислав 
Петронијевић“ Уб 
Техничка школа Уб 
 

Континуирано Нису потребна 
средства 

Унапређење система 
школских такмичења 
кроз школска спортска 
такмичења организована 
по моделу лигашких 
такмичења, мењања 
спортских дисциплина, 
полне заступљености и 
равномерности 

Израђени 
савременији и 
функционалнији 
системи спортских 
школских такмичења  

МОС, МПНТР, СШСС 
ОШ „Милан Муњас“ Уб 
ОШ „Душан Даниловић“ 
Радљево 
ОШ“Рајко Михајловић“ 
Бањани 
ОШ“Свети Сава“ 
Памбуковица 
Гимназија „Бранислав 
Петронијевић“ Уб 
Техничка школа Уб 

Континуирано Нису потребна 
средства 
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Системом школског 
спорта обезбедити 
социјалну интеграцију 
ученика са  
инвалидитетом 

Обезбеђени услови за 
интеграцију ученика  
са инвалидитетом у 
системе спортских 
такмичења 

МОС, МПНТР, СШСС 
ОШ „Милан Муњас“ Уб 
ОШ „Душан Даниловић“ 
Радљево 
ОШ“Рајко Михајловић“ 
Бањани 
ОШ“Свети Сава“ 
Памбуковица 
Гимназија „Бранислав 
Петронијевић“ Уб 
Техничка школа Уб 
 

Континуирано Буџет 

Проширење обима и 
садржаја здравствених 
услуга обухваћених 
обавезним здравственим 
осигурањем  

Унапређен систем 
обавезног 
здравственог 
осигурања 

МОС, МПНТР, МЗ, ЈЛС, 
ДЗ „Уб“ Уб 

Континуирано Буџет 

 
ПОСЕБАН ЦИЉ: 4.1.1.4. Унапређене везе између школа и предшколских установа уз подстицање развоја програма који привлаче 
децу и омладину за  бављење спортом. 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ/ЗАДАЦИ ИНДИКАТОРИ 
АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА И 

ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 
АКТИВНОСТ

И 

РЕСУРСИ 
 

Подизање  нивоа 
стручног рада у 
школском спорту, тако 
да су испуњени законски 
и квалитативни  услови 
у погледу потребних 
стручних квалификација 
и знања за рад са децом 
и омладином 

Организација стручних 
трибина, семинара и 
симпозијума у циљу 
едукације наставника 
разредне наставе, 
наставника физичког 
васпитања, координатора 
школског спорта, 
секретара школских 
спортских савеза и 
директора школа 

Организоване стручне 
трибине,семинари и 
симпозијуми на тему 
школског спорта 
 

МОС, МПНТР, , 
ЗУОВ, ЈЛС, СШСС, 
ОШ „Милан Муњас“ 
Уб 
ОШ „Душан 
Даниловић“ Радљево 
ОШ“Рајко 
Михајловић“ Бањани 
ОШ“Свети Сава“ 
Памбуковица 
Гимназија 
„Бранислав 
Петронијевић“ Уб 
Техничка школа Уб 

Континуирано Буџет 

Развити стални систем 
сертификације програма 
и пројеката школског 
спорта, органа и 
организација 
 

Развијен систем 
сертификације 
програма и пројеката 
унутар школског и 
универзитетског 
спорта 

МПНТР, СШСС, 
УЗСС, СУ, НИ, 
ЗУОВ 

Континуирано Нису потребна 
средства 

 
 

ПОСЕБАН ЦИЉ: 4.1.1.5. Подстакнуто значајније укључивање јединица локалне самоуправе у реализацију и унапређење 
предшколског и школског спорта 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ/ЗАДАЦИ ИНДИКАТОРИ 
АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА И 

ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 
АКТИВНОСТ

И 

РЕСУРСИ 
 

Стварање услова за 
развој предшколског и 
школског спорта на 
нивоу ЈЛС, као 
приоритета 
 

Израда анализе стања 
предшколског и 
школског спорта и 
услова за његово 
спровођење на нивоу 
локалне самоуправе 
(обухват деце, стручни 
потенцијали, спортска и 
педагошка друштва, 
спортска 
инфраструктура, 
спортске справе и 
реквизити) 

Урађена анализа 
стања  
 
 

МОС, МПНТР, 
ЈЛС, СКГО, 
СШСС,  
ОШ „Милан 
Муњас“ Уб 
ОШ „Душан 
Даниловић“ 
Радљево 
ОШ“Рајко 
Михајловић“ 
Бањани 
ОШ“Свети Сава“ 
Памбуковица 
Гимназија 
„Бранислав 
Петронијевић“ Уб 
Техничка школа 
Уб 
ПУ „Уб“ Уб ,ЗУОВ 

2016 Нису потребна 
средства 
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Одређивање носиоца 
предшколског и 
школског спорта на 
нивоу ЈЛС у циљу 
реализације свих 
програмских активности 
школског спорта 

Идентификовани и 
одређени носиоци 
предшколског и 
школског спорта 

МОС,  МПНТР, 
ЗУОВ, ПССО, ЈЛС,  
ОШ „Милан 
Муњас“ Уб 
ОШ „Душан 
Даниловић“ 
Радљево 
ОШ“Рајко 
Михајловић“ 
Бањани 
ОШ“Свети Сава“ 
Памбуковица 
Гимназија 
„Бранислав 
Петронијевић“ Уб 
Техничка школа 
Уб 
ПУ „Уб“ Уб  

2016 Нису потребна 
средства 

ПОСЕБАН ЦИЉ: 4.1.1.6. Побољшано медиjско праћење и промоција школског спорта у циљу неговања културе спортског 
понашања, фер плеја, сарадње, толеранције и поштовања различитости на спортским теренима и поред њих 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ/ЗАДАЦИ ИНДИКАТОРИ 
АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА И 

ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 
АКТИВНОСТ

И 

РЕСУРСИ 
 

Популарисање 
предшколског и 
школског спорта  кроз 
већу медијску 
присутност и истицања 
јавног значаја школског 
спорта 

Израда медијског плана 
у циљу популаризације 
предшколског и 
школског спорта 

Израђен медијски 
план праћења и 
извештавања 
предшколског и 
школског спорта 

МОС,  МПНТР, 
ПССО,  ЗУОВ,ЈЛС, 
СШСС, УССС, ТСС, 
СУ,   
ОШ „Милан Муњас“ 
Уб 
ОШ „Душан 
Даниловић“ Радљево 
ОШ“Рајко 
Михајловић“ Бањани 
ОШ“Свети Сава“ 
Памбуковица 
Гимназија 
„Бранислав 
Петронијевић“ Уб 
Техничка школа Уб 
ПУ „Уб“ Уб 

Континуирано Нису потребна 
средства 

Реализовање програма и 
пројеката у циљу 
промоције фер плеја, 
толеранције и 
поштовања различитости 

Број реализованих  
програма и пројеката 

МОС,  МПНТР, 
ПССО,  ЗУОВ,ЈЛС, 
СШСС,УССС, ТСС, 
СУ, ОШ „Милан 
Муњас“ Уб 
ОШ „Душан 
Даниловић“ Радљево 
ОШ“Рајко 
Михајловић“ Бањани 
ОШ“Свети Сава“ 
Памбуковица 
Гимназија 
„Бранислав 
Петронијевић“ Уб 
Техничка школа Уб 
ПУ „Уб“ Уб  

Континуирано Буџет 

 

ПОСЕБАН ЦИЉ: 4.1.1.7.  Унапређене везе између школа и организација у области спорта и подстакнути програми у спортовима који 
привлаче децу и омладину 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ/ЗАДАЦИ ИНДИКАТОРИ 
АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА И 

ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 
АКТИВНОСТ

И 

РЕСУРСИ 
 

Подизање нивоа 
сарадње између школа 
и организација у 
области спорта у циљу 
повећања обухвата 
бављења деце и младих 
спортским 
активностима и 
физичким вежбањем 

Успостављање сарадње и 
партнерских односа 
између школа и 
организација у области 
спорта на популарисању 
спортских активности и 
укључивању деце и 
младих у организоване 
облике бављења спортом 
и физичким вежбањем у 

Број деце и младих 
који су се укључули у 
спортске активности 
у организацијама у 
области спорта кроз 
сарадњу тих 
организација и школа 

ЈЛС,  ТСС, СШСС, 
УССС, ННГС, АВУ, 
ОШ „Милан Муњас“ 
Уб 
ОШ „Душан 
Даниловић“ Радљево 
ОШ“Рајко 
Михајловић“ Бањани 
ОШ“Свети Сава“ 
Памбуковица 

Континуирано Буџет 
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4.2. Повећање обухвата бављења, грађана општине Уб, спортом кроз реализацију програма рекреативних активности 
 
ОПШТИ ЦИЉ 4.2.1. Повећан обухват бављењем рекреативним спортом у свим сегментима становништва општине Уб 
посебно деце, младих, жена, особа са инвалидитетом и старих  
ПОСЕБАН ЦИЉ: 4.2.1.1. Подстакнута и ојачана свест о важности  редовне физичке активности и бављења спортом као 
рекреативне активности 
АКТИВНОСТИ МЕРЕ/ЗАДАЦИ ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ  
ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 
И ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 
АКТИВНОСТ
И  

РЕСУРСИ 

Медијска промоција 
редовне физичке 
активности у функцији 
здравља 

Медијска кампања о 
потреби физичке 
активности 

Израђен медијски 
план за промоцију 
физичке активности 

МОС, МЗ, , ИЈЗС, 
ЈЛС, Установа за 
културу и спорт 
„Културно-
спортски центар 
Уб“ Уб, 
 ДЗ „Уб“ Уб. 

Континуирано Буџет 

Покретање портала који 
повезује владине, 
невладине и спортске 
организације које 
промовишу и организују 
редовну физичку 
активност 

Покренут портал МОС, ПССО, 
ЈЛС, 
ССС, Установа за 
културу и спорт 
„Културно-
спортски центар 
Уб“ Уб, 
 

2016 Буџет  

 
ПОСЕБАН ЦИЉ: 4.2.1.2. Побољшани материјално-технички услови у циљу доступности свим грађанима да се баве спортом као 
рекреативном aктивношћу 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ/ЗАДАЦИ ИНДИКАТОРИ 
АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

И ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 
АКТИВНОСТ

И 

РЕСУРСИ 
 

Изградња, 
реконструкција, 
адаптација и санација 
отворених и затворених 
објеката  за спорт и 
рекреацију грађана 

Изградња, обележавање 
и одржавање стаза за 
шетњу  

Број припремљених 
и  реализованих 
пројеката 

МОС, ЈЛС, 
Установа за 
културу и спорт 
„Културно-
спортски центар 
Уб“ Уб, 
, ССО 

Континуирано Буџет 

Изградња ТРИМ стазе и 
Стаза здравља 

Број припремљених 
и  реализованих 
пројеката 

МОС, ЈЛС, 
Установа за 
културу и спорт 
„Културно-
спортски центар 
Уб“ Уб, СС 

Континуирано Буџет 

Изградња јавних 
вежбалишта на 
отвореном 

Број припремљених 
и  реализованих 
пројеката 

МОС, ЈЛС, 
Установа за 
културу и спорт 
„Културно-
спортски центар 

Континуирано Буџет 

оквиру организација у 
области спорта 

Гимназија 
„Бранислав 
Петронијевић“ Уб 
Техничка школа Уб 
ПУ „Уб“ Уб 
Установа за култутру 
и спорт Уб,спортски 
клубови 

Реализовање програма и 
пројеката унапређења 
спортских активности 
деце и младих у 
спортовима који их 
привлаче  

Број реализованих  
програма и пројеката 

ЈЛС, СШСС,УССС, 
ТСС, ННГС, АВУ,  
ОШ „Милан Муњас“ 
Уб 
ОШ „Душан 
Даниловић“ Радљево 
ОШ“Рајко 
Михајловић“ Бањани 
ОШ“Свети Сава“ 
Памбуковица 
Гимназија 
„Бранислав 
Петронијевић“ Уб 
Техничка школа Уб 
ПУ „Уб“ УбУстанова 
за култутру и спорт 
Уб,спортски клубови 

Континуирано Буџет 
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Уб“ Уб, ССО 

Изградња стаза за 
бицикле и ролере 

Број припремљених 
и  реализованих 
пројеката 

МОС, ЈЛС, 
Установа за 
културу и спорт 
„Културно-
спортски центар 
Уб“ Уб, ССО 

Континуирано Буџет 

Изградња и опремање 
школских спортских сала 

Број припремљених 
пројеката и  
реализованих 
пројеката 

МОС, ЈЛС,  
Установа за 
културу и спорт 
„Културно-
спортски центар 
Уб“ Уб, ССО 

Континуирано Буџет 

Опремање спортских 
објеката и израда плана 
коришћења спортске 
инфраструктуре 

План континуираног 
опремања справама, 
реквизитима и ситним 
спортским реквизитима 

Израђен план и број 
опремљених 
спортских објеката 

МОС, ЈЛС,ССО  
ОШ „Милан 
Муњас“ Уб 
ОШ „Душан 
Даниловић“ 
Радљево 
ОШ“Рајко 
Михајловић“ 
Бањани 
ОШ“Свети Сава“ 
Памбуковица 
Гимназија 
„Бранислав 
Петронијевић“ Уб 
Техничка школа 
Уб 
ПУ „Уб“ 
УбУстанова за 
култутру и спорт 
Уб 

Континуирано Буџет 

Обезбеђивање прилаза 
спортским објектима за 
особе са инвалидитетом 

Изграђени прилази МОС, ПССО, 
ЈЛС,  
ССО  
ОШ „Милан 
Муњас“ Уб 
ОШ „Душан 
Даниловић“ 
Радљево 
ОШ“Рајко 
Михајловић“ 
Бањани 
ОШ“Свети Сава“ 
Памбуковица 
Гимназија 
„Бранислав 
Петронијевић“ Уб 
Техничка школа 
Уб 
ПУ „Уб“ 
УбУстанова за 
култутру и спорт 
Уб 

Континуирано Буџет 

Континуирано и планско 
обезбеђивање 
коришћења постојеће 
спортске 
инфраструктуре за 
реализацију спортских 
активности у области 
спорта за све  

Израђен план МОС, ЈЛС, ССО 
Установа за 
културу и спорт 
„Културно-
спортски центар 
Уб“ Уб 

Континуирано Нису 
потребна 
средства 

 
 

ПОСЕБАН ЦИЉ: 4.2.1.3. Подстакнуто значајније  укључивање јединица локалне самоуправе у финансирању програмских 
активности из области спортске рекреације и спорта особа са инвалидитетом 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ/ЗАДАЦИ ИНДИКАТОРИ 
АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

И ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 
АКТИВНОСТ

И 

РЕСУРСИ 
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Адекватно 
позиционирање 
рекреативног спорта  и 
спорта особа са 
инвалидитетом у 
програмима развоја 
спорта на нивоу 
oпштине Уб, као 
приоритета 

Израда анализа стања 
спортске рекреације и 
спорта особа са 
инвалидитетом на  
нивоу Општине Уб  

Урађена анализа 
стања 

МОС, ЈЛС, 
СКГО,ССИС, 
ССС, ССО, 
Установа за 
културу и 
спорт“Културно-
спортски центар 
Уб“ 
ОШ „Милан 
Муњас“Уб 
ОШ „Душан 
Даниловић“Радљ
ево 
ОШ“Рајко 
Михајловић“Бања
ни 
ОШ“Свети 
Сава“Памбуковиц
а 
Гимназија 
„Бранислав 
Петронијевић“ Уб 
Техничка школа 
Уб 

2016 Буџет  

Израда препорука и 
утврђивање приоритета 
за функционисање 
спортске рекреације у 
оквиру програма развоја 
спорта у општини Уб 

Број израђених 
препорука  

МОС, ЈЛС, 
СКГО, ССС, 
ССО,  
Установа за 
културу и спорт 
„Културно-
спортски центар 
Уб“ Уб 

2016 Буџет 

Израда препорука и 
утврђивање приоритета 
за функционисање 
спорта особа са 
инвалидитетом у оквиру 
програма развоја спорта 
у општини Уб 

Број израђених 
препорука 

МОС, ПОКС, 
ЈЛС, 
СКГО,ССИС, 
ССО, Установа за 
културу и спорт 
„Културно-
спортски центар 
Уб“ Уб 

2016 Буџет 

Системска израда 
пројеката и праћење 
развоја спортске 
рекреације, посебно 
младих, жена, старих  и  
особа са инвалидитетом 

Број израђених 
пројеката 

МОС, ПССО, 
ЈЛС,ССИС, ССС, 
ССО, Установа за 
културу и спорт 
„Културно-
спортски центар 
Уб“ Уб 

2016 Буџет 

Развој неопходних 
механизама за 
реализацију планова и 
програма у области 
спортске рекреације и 
спорта особа са 
инвалидитетом на нивоу 
општине Уб 

Обезбеђивање 
институционалног 
капацитета унутар 
организација спорта за 
све и спорта особа са 
инвалидитетом за 
квалитетно аплицирање 
програма и пројеката 

Обезбеђен стручни 
кадар 

ССС,ТСС, ССИС, 
СУ, ЈЛС, 
Установа за 
културу и спорт 
„Културно-
спортски центар 
Уб“ Уб ,ССО  

2017 Буџет 

 
 

ПОСЕБАН ЦИЉ: 4.2.1.4. Дефинисани критеријуми у оквиру области спортске рекреације кроз правилнике и унапређени 
стручни потенцијали с циљем израде критеријума за финансирање ове области 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ/ЗАДАЦИ ИНДИКАТОРИ 
АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

И ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 
АКТИВНОСТ

И 

РЕСУРСИ 
 

Дефинисање 
критеријума у области 
спортске рекреације  и 
критеријума за 
финансирање 

Израда критеријума за 
обављање спортских 
активности и спортских 
делатности у области 
спортске рекреације  

Број урађених 
одговарајућих аката 
и дефинисаних 
критеријума 

МОС, ССС, 
ННГС, ЈЛС 

2016 Буџет 

Израда програма и 
критеријума  за стручну 
едукацију, лиценцирање  
и перманентно 
усавршавање. 

Израђени програми МОС, ПССО,  
ЈЛС, ННГС 

2016 Буџет 

Анализа стања у области 
финансирања спортске 

Урађена анализа МОС,  ЈЛС, ССС, 
Установа за 

2016 Буџет 
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рекреације у општини Уб културу и спорт 
„Културно-
спортски центар 
Уб“ Уб 

Израда критеријума за 
финансирање спортске 
рекреације  

Број усвојених 
одговарајућих аката 
у општини Уб 

МОС, ПССО, 
ЈЛС, ТСС, 
Установа за 
културу и спорт 
„Културно-
спортски центар 
Уб“ Уб 

2015 Буџет 

Унапређење стручних 
потенцијала у спортској 
рекреацији  и спорту 
особа са инвалидитетом 

Едукација и 
лиценцирање спортских 
стручњака у спортској 
рекреацији 

Број лиценцираних 
спортских стручњака 

МОС, ПССО, 
ННГС 

2016 Буџет 

Организација стручних 
трибина и семинара 

Број одржаних 
стручних семинара и 
трибина 

ССС, ННГС, ТСС Континуирано Буџет 

Организација 
регионалних, 
националних и 
међународних стручних 
конференција 

Број организованих 
регионалних, 
националних и 
међународних 
конференција 

ПОКС, ССС, 
ННГС 

Континуирано Буџет 

Израда плана стручног 
оспособљавања и 
усавршавања 

Урађен план 
стручног 
оспособљавања и 
усавршавања 

НИ 2016 Буџет 

 
 

ПОСЕБАН ЦИЉ: 4.2.1.5. Унапређена сарадња спортске рекреације са школским и спортом у полицији, радничким спортом и 
спортом на селу, у циљу повећања обухвата бављења спортом у свим сегментима становништва посебно деце, младих, жена, 
особа са инвалидитетом и старих 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ/ЗАДАЦИ ИНДИКАТОРИ 
АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

И ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 
АКТИВНОСТ

И 

РЕСУРСИ 
 

Обједињавање 
активности спортске 
рекреације, школског  
спорта, радничког 
спорта и спорт на селу у 
оквиру територијалних 
спортских савеза, у 
циљу повећања 
обухвата бављења 
спортом у свим 
сегментима 
становништва посебно 
деце, младих, жена, 
особа са инвалидитетом 
и старих 

Сарадња са гранским 
спортским савезима 

Број организација  
чије су активности 
обједињене 

МОС, ССС, 
ННГС, ТСС 

2016 Буџет, 
Привредни 
субјекти 

Сарадња са синдикатима,  
ЈЛС око радничког 
спорта 

Број реализованих 
програма 

 ЈЛС, ТСС 2016 Буџет, 
Привредни 
субјекти 

Сарадња са спортским 
клубовима 

Број активности које 
су реализоване 

 ЈЛС, ТСС 2016 Буџет, 
Привредни 
субјекти 

Сарадња са системом 
школског на нивоу ЈЛС 

Број реализованих 
програма 

МПНТР, 
ЈЛС,СШСС, 
УССС, ТСС 

2016 Буџет, 
Привредни 
субјекти 

Подстицање програма 
спортске  рекреације на 
селу 

Број реализованих 
програма 

ССС, ЈЛС, СУ, 
ТСС 

2016 Буџет, 
 Привредни 
субјекти 

Подстицање деце, 
младих, жена и инвалида 
на редовну физичку 
активност 

Број особа 
укључених у 
програме 

ССС, ЈЛС, ТСС, 
СУ 

2016 Буџет,  
Привредни 
субјекти 

Подстицање програма 
остваривања родне и 
полне равноправности и 
омасовљење женског 
спорта 

Број реализованих 
активности и 
процентуално 
унапређења 
индивидуална 
здравствена заштита 
жена 

МОС, ОКС, ССС, 
ИЈЗС, ТСС 

2016 Буџет, 
Привредни 
субјекти 

 

ПОСЕБАН ЦИЉ: 4.2.1.6. Унапређена сарадња са удружењима и савезима  пензионера, спортским покретима трећег доба, 
невладиним организацијама и гранским спортским савезима ради повећања обухвата и развоја нових облика и садржаја који су 
намењени старим особама у функцији одржавања здравља, виталности и дигнитета 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ/ЗАДАЦИ ИНДИКАТОРИ 
АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

И ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 
АКТИВНОСТ

И 

РЕСУРСИ 
 

Формирање тима за 
координацију у  области 
здравља, културе, 
просвете, социјалне 

Едукација и 
усавршавање волонтера 
и спортских стручњака 
за рад са старим особама 

Број едукованих  
волонтера и 
спортских стручњака  

ССС, ЈЛС, МЗ Континуирано Буџет  
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политике и спорта  Подстицање оснивања и 
рада актива и група за 
вежбање старих особа 
при спортским 
клубовима, спортским 
друштвима и  културно 
уметничким друштвима 

Број основаних 
актива и 
реализованих 
програма 

ЈЛС, ТСС Континуирано Буџет 

Промотивне акције и 
манифестације типа Дан 
изазова, Светски дан 
пешачења, Дан без 
аутомобила, олимпијада 
спорта и културе особа 
трећег доба  

Број група које 
редовно вежбају 
неку од наведених 
цикличних 
активности 

АССС, ТСС, 
ССС, СП, ПТДС 

Континуирано Буџет 

 
4.3. РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

ОПШТИ ЦИЉ 4.3.1. Развијена и унапређена спортска инфраструктура 
4.3.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Успостављена потпуна база података, односно евидентирано постојећег стања спортске инфраструктуре 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ/ЗАДАЦИ ИНДИКАТОРИ 
АКТИВНОСТИ  

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА И 
ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 
АКТИВНОСТ
И  

РЕСУРСИ 

Истраживање о стању 
спортске 
инфраструктуре у 
општини Уб 

Формирати радну групу 
за  припрему и праћење 
спровођења 
истраживања  

Формирана радна 
група 

МОС, 
ЗСМСРС,ССС, 
ОКС, СКГО, АП, 
ПССО, Установа за 
културу и спорт  
„Културно-
спортски центар 
Уб“ Уб 

2015 Буџет 

Дефинисање 
истраживачког поступка 
и параметара за 
утврђивање реалне слике 
постојећег стања 
спортске 
инфраструктуре у 
општини Уб 

Дефинисан  
истраживачки 
поступак  

МОС, ЗСМСРС, 
ССС, ОКС, СКГО, 
ЈЛС, ПССО 
Установа за 
културу и спорт  
„Културно-
спортски центар 
Уб“ Уб 

2015 Буџет 

Прикупљање и обрада 
података  

Извештај са 
закључком о 
извршеном 
истраживању 

МОС, ЗСМСРС, 
Партнери Установа 
за културу и спорт  
„Културно-
спортски центар 
Уб“ Уб 

2017 Буџет 

Категоризација 
спортских објеката 

Рангирање спортских 
објеката 

Објављени подаци о 
извршеном 
рангирању 
спортских објеката 

МОС, 
ЗСМСРС ,ЈЛС 
Установа за 
културу и спорт  
„Културно-
спортски центар 
Уб“ Уб 

Континуирано Буџет 

Утврђивање спортских 
објеката од  значаја за 
општину Уб 

Формирање радне групе 
за припрему уредбе 
којoм се ближе уређују 
услови, критеријуми и 
начин стицања, односно 
одузимања статуса 
спортског објекта од 
значаја за општину Уб 

Формирана радна 
група 

МОС, ЗСМСРС, 
ССС, ОКС,ЈЛС 
Установа за 
културу и спорт  
„Културно-
спортски центар 
Уб“ Уб 

2015 Буџет 

Доношење одговарајућег 
акта којим се ближе 
уређују услови, 
критеријуми и начин 
стицања, односно 
одузимања статуса 
спортског објекта од 
значаја за општину Уб 

Донет акт  МОС, ВРС,ЈЛС, 
Установа за 
културу и спорт  
„Културно-
спортски центар 
Уб“ Уб  

2015 Буџет  
 

Формирање радне групе 
за припрему акта и листе 
предлога за утврђивање 
спортских објеката од  
значаја за општину Уб  

Формирана радна 
група и 
припремљена листа 
предлога 

МОС, ЗСМСРС, 
ССС, ОКС,ЈЛС, 
Установа за 
културу и спорт  
„Културно-
спортски центар 
Уб“ Уб 

2015 Буџет 
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Доношење акта којим 
спортски објекат стиче 
статус спортског објекта 
од  значаја за општину 
Уб 

Донет акт о стицању 
статуса спортског 
објекта од значаја за 
општину Уб 

МОС, ВРС,ЈЛС, 
  
Установа за 
културу и спорт  
„Културно-
спортски центар 
Уб“ Уб 

2016 Буџет  

 
4.3.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Системски планирана, реконструисана и изграђена спортска инфраструктура 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ/ЗАДАЦИ ИНДИКАТОРИ 
АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

И ПАРТНЕРИ 

Континуирано РЕСУРСИ 
 

Анализирање потреба за 
бројем и структуром 
спортских објеката у 
општини Уб 

Разматрање и усвајање 
предлога за изградњу 
објеката на основу  
анализа постојећег стања 
и предлога надлежних 
институција и 
заинтересованих страна 
(министарства, ЈЛС, 
гранских савеза) 

Извештај о 
потребама и 
структури спортских 
објеката  

МОС,  ПССО, 
ОКС, ССС, 
ЗСМСРС,ЈЛС, 
Установа за 
културу и спорт  
„Културно-
спортски центар 
Уб“ Уб 

Континуирано Буџет 
 и услуге 
других  
служби 

Унапређење регулативе 
у области просторног 
планирања и 
пројектовања са аспекта 
спортске 
инфраструктуре  

Покретање иницијативе 
за дефинисање плана 
мреже спортских 
објеката као саставног 
делa планског документа 
и израда критеријума за 
пројектовање спортских 
објеката 

Покренута 
иницијатива 

МОС, ННГС,ЈЛС 2016 Буџет  

Креирање програма 
изградње спортских 
објеката, укључујући  
приоритетно и 
завршетак започетих 
спортских објеката 

Припремити програм 
изградње спортских 
објеката 

Припремљен  
програм 

МОС, ПССО,  
ЈЛС, ОКС, ССС, 
ЗСМСРС,ЈЛС, 
Установа за 
културу и спорт  
„Културно-
спортски центар 
Уб“ Уб 

Континуирано Буџет 

Планирање потребних 
финансијских средстава  

Израдити финансијске 
планове  

Усвојени 
финансијски планови 

МОС, ПССО, ЈЛС Континуирано Буџет 

Спровођење програма 
изградње спортских 
објеката 

Реализовати програм 
изградње спортских 
објеката 

Реализован програм МОС, ЈЛС Континуирано Буџет 

Евалуација програма 
изградње спортских 
објеката 

Извештај о 
реализацији 
програма 

МОС, ПССО, ЈЛС 
и партнери 

Континуирано Буџет 

 
5. Остале потребе које се финасирају програмом 

 
5.1. ПОДИЗАЊЕ КАПАЦИТЕТА СПОРТА у општини Уб 

 

5.1.1. ОПШТИ ЦИЉ: Успостављен конзистентни систем управљања и финансирања спорта у општини Уб израдом правилника,  
перманентна  едукација, укључивање више жена у систем спорта, маргинализованих група, волонтера 
5.1.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећани капацитети општине Уб, формирање Територијалног спортског савеза општине Уб и свих 
спортских клубова за програмско финансирање својих активности и делатности из јавних прихода (планирање, реализација, 
контрола) 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ ИНДИКАТОРИ 
АКТИВНОСТИ  

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

И ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 
АКТИВНОСТ

И  

РЕСУРСИ 
 

Подизање капацитета 
спорта у општини 
Уб,будућем 
територијалном савезу , 
свим клубовима и 
Установа за културу и 
спорт  
„Културно-спортски 
центар Уб“ Уб 

Организација стручних 
скупова и семинара у 
области планирања, 
програмирања, 
праћења,реализације и 
извештавања за програме 
финансираних 
средствима из буџета 

Број организованих 
стручних скупова и 
семинара и број 
едукованих учесника 
едукација 

МОС, ТСС ,ЈЛС, 
 
Установа за 
културу и спорт  
„Културно-
спортски центар 
Уб“ Уб 

Континуирано Буџет 

Израда Упутства за 
извештавање о 
реализованом програму 

Израђено Упутства 
за извештавање о 
реализованом 
програму 

МОС, ТСС, ЈЛС, 
Установа за 
културу и спорт  
„Културно-
спортски центар 
Уб“ Уб 

Јун 2016 Нису 
потребна 
средства 

Подизање капацитета 
територијалних 

Организација стручних 
скупова и семинара у 

Број организованих 
стручних скупова и 

МОС, ЈЛС, ТСС,  Континуирано Буџет 
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спортских  савеза и 
спортских организација 
(клубова) који се 
финансирају у општини 
Уб  у области 
планирања, 
програмирања, праћења, 
реализације и 
извештавања за 
програме савеза 
средствима из буџета 
 

области планирања, 
програмирања, праћења, 
реализације и 
извештавања за програме 
финансираних 
средствима из буџета 

семинара и број 
едукованих учесника 
едукација 

Анализа стања и  
финансирања спорта у 
општини Уб 

Израђена Анализа   ЈЛС, ТСС Јануар 2016 Нису 
потребна 
средства 

Израда Правилника о 
финансирању спорта у 
општини Уб 

Израђен Приручник 
о финансирању у 
јединицама локалне 
самоуправе 

МОС, ТСС,ЈЛС, 
Установа за 
културу и спорт  
„Културно-
спортски центар 
Уб“ Уб 

2016 Нису 
потребна 
средства 

Прављење листе добрих 
и лоших примера 
финансирања спорта у 
општини Уб и 
поштовања критеријума 
за финансирање 

Израђена листа  
добрих и лоших 
примера 
финансирања спорта 
у општини Уб и 
поштовања 
критеријума за 
финансирање 

 ЈЛС, ТСС, 
Установа за 
културу и спорт  
„Културно-
спортски центар 
Уб“ Уб 

2016 Нису 
потребна 
средства 

Анализирати програме 
развоја спорта на 
територији општине Уб у 
сегменту финансирања 
програма 

Израђена анализа 
програме развоја 
спорта на територији 
општине Уб у 
сегменту 
финансирања 
програма 

 ТСС, ЈЛС, 
 Установа за 
културу и спорт  
„Културно-
спортски центар 
Уб“ Уб 

2016 Нису 
потребна 
средства 

      
 

5.1.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећани капацитети организација у области спорта за аплицирање ка фондовима Европске Уније и 
другим приступним фондовима 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ ИНДИКАТОРИ 
АКТИВНОСТИ  

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

И ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 
АКТИВНОСТ

И  

РЕСУРСИ 

Подизање капацитета у 
општини Уб,  Установа 
за културу и спорт  
„Културно-спортски 
центар Уб“ Уб и  
територијалном 
спортском савезу  у 
области писања 
пројеката у ЕУ формату 

Учествовање и 
организација стручних 
скупова и семинара у 
области писања 
пројеката у ЕУ формату 

Број организованих 
стручних скупова и 
семинара и број 
едукованих учесника 
едукација 

МОС, ПССО, 
ССС, 
ОКС,ЗСМСРС, 
ПЗСМС,ЈЛС,ТСС
, 
 
Установа за 
културу и спорт  
„Културно-
спортски центар 
Уб“ Уб 

Континуирано Буџет 

Коришћење приступних 
фондова ( Ерасмус +, 
ИПА, погранична 
сарадња..) 

Учешће организација на 
међународним 
конкурсима 

Број добијених 
грантова из 
међународних 
фондова, број 
реализованих 
пројекта и број 
успешно 
реализованих и 
оправданих 
пројеката 

Сви чиниоци 
система спорта у 
Републици 
Србији 

Континуирано Делимично 
буџет док не 
отпочне 
реализација 
добијених 
грантова 

 

5.1.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ:   5.1.1.3.ПОСЕБАН ЦИЉ:      Унапређење стручности и капацитета запослених у општини Уб,  будућег Територијалног 
спортског савеза општине Уб, свих спортских клубова за писање пројеката и понуда ка спонзорима и донаторима; 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ ИНДИКАТОРИ 
АКТИВНОСТИ  

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

И ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 
АКТИВНОСТ

И  

РЕСУРСИ 
 

Подизање капацитета у 
општини Уб,  Установа 
за културу и спорт  
„Културно-спортски 
центар Уб“ Уб и 
територијалних 
спортских савеза за 
писање пројеката и 
понуда спонзорима и 
донаторима 

Организација и учешће 
стручних скупова и 
семинара у области 
планирања, 
програмирања, праћења, 
реализације и 
извештавања за писање 
пројеката и понуда 
спонзорима и 
донаторима 

Број организованих 
стручних скупова и 
семинара и број 
едукованих учесника 
едукација 

МОС, ПССО, 
ССС, 
ОКС,ЗСМСРС, 
ПЗСМС,ЈЛС,ТСС
, 
Установа за 
културу и спорт  
„Културно-
спортски центар 
Уб“ Уб 

Континуирано Буџет 
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5.1.1.4. ПОСЕБАН ЦИЉ: Перманентно праћење и анализа односа остварених спортских резултата спортиста општине Уб, 
будућег Територијалног спортског савеза општине Уб  и свих спортских клубова у односу на уложена средства из буџета и 
других извора финансирања 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ ИНДИКАТОРИ 
АКТИВНОСТИ  

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

И ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 
АКТИВНОСТИ  

РЕСУРСИ 
 

Компаративна Анализа 
улагања у спорт из свих 
извора са постигнутим 
резултатима  
 

Анализа финансирања 
спорта из свих извора 

Израђена анализа 
финансирања спорта 
из свих извора 

ЈЛС,ТСС, 
Установа за 
културу и спорт  
„Културно-
спортски центар 
Уб“ Уб 

2016 Нису 
потребна 
додатна 
средства 

Анализа постигнутих 
спортских резултата 

Израђена анализа 
постигнутих 
спортских резултата 

ЈЛС,ТСС, 
Установа за 
културу и спорт  
„Културно-
спортски центар 
Уб“ Уб 

2016 Нису 
потребна 
додатна 
средства 

Компаративна анализа 
добијених резултата 

Израђена 
компаративна 
анализа добијених 
резултата 

ЈЛС,ТСС, 
Установа за 
културу и спорт  
„Културно-
спортски центар 
Уб“ Уб 

2016 Нису 
потребна 
додатна 
средства 

Израда плана 
финансирања за наредну 
годину на основу 
добијених резултата 

Израђен план 
финансирања за 
наредну годину на 
основу добијених 
резултата 

ЈЛС,ТСС, 
Установа за 
културу и спорт  
„Културно-
спортски центар 
Уб“ Уб 

2016 Нису 
потребна 
додатна 
средства 

 

5.1.1.5. ПОСЕБАН ЦИЉ: Укључен већи броја жена, маргинализованих група и волонтера у систем спорта општине Уб, будућег 
Територијалног спортског савеза општине Уб и свих спортских клубова 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ ИНДИКАТОРИ 
АКТИВНОСТИ  

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

И ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 
АКТИВНОСТ

И  

РЕСУРСИ 

Израда Стратегије већег 
укључивања жена и 
маргинализованих група 
у спортски систем 
општине Уб  

Формирање радне групе, 
припрема Стратегије, 
анализа докумената и 
округли столови 

Формирана радна 
група и завршене све 
радње у припреми и 
израђен Предлог 
стратегије 

МОС,ССС, 
ЈЛС,ТСС, 
Установа за 
културу и спорт  
„Културно-
спортски центар 
Уб“ Уб 

Континуирано Буџет 

Израда Стратегије 
развоја волонтерског 
покрета у општини Уб 

Обједињавање свих 
волонтерских група и 
формирање јединствене 
базе података 

Направљена 
јединствена база 
података и 
оформљен 
јединствени тим 
волонтерске мреже  

МОС, 
ССС,ЈЛС,ТСС, 
 
Установа за 
културу и спорт  
„Културно-
спортски центар 
Уб“ Уб 

Континуирано Буџет 

  

5.1.1.6. ПОСЕБАН ЦИЉ:   5.1.1.6.ПОСЕБАН ЦИЉ:      Унапређено праћење и контрола финансијских токова организација у области спорта која се 
финансирају из буџета општине Уб 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ ИНДИКАТОРИ 
АКТИВНОСТИ  

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

И ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 
АКТИВНОСТ

И  

РЕСУРСИ 
 

Стварање тима за 
праћење реализације 
програма финансираних 
на нивоу општине Уб 

Припрема структуре 
организације тима и 
његово позиционирање у 
систему спорта у 
општини Уб 

Припремљена 
структура 
организације тиума и 
његово 
позиционирање у 
систему спорта у 
општини Уб 

ЈЛС,ТСС, 
Установа за 
културу и спорт  
„Културно-
спортски центар 
Уб“ Уб 

2016 Буџет  

 
 
5.1.1.7.  ПОСЕБАН ЦИЉ: Израђен софтвер којим ће се пратити финансијски токови спортских организација у општини Уб - 
корисника буџетских средства из свих извора буџетског финансирања 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ ИНДИКАТОРИ 
АКТИВНОСТИ  

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

И ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 
АКТИВНОСТ

И  

РЕСУРСИ 
 

Израда софтвера за 
праћење финансијских 

Припрема пројекта за 
израду софтвера 

Припремљен 
пројекат 

ЈЛС,ТСС, 
Установа за 

2016 Нису 
потребна 
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токова спортских 
организација у општини 
Уб 

културу и спорт  
„Културно-
спортски центар 
Уб“ Уб 

средства 

Анализа искустава из 
Републике Србије  

Урађена анализа 
добре праксе 

ЈЛС,ТСС, 
Установа за 
културу и спорт  
„Културно-
спортски центар 
Уб“ Уб 

2016 Нису 
потребна 
средства 

Израда софтвера и 
његова имплементација у 
систем спорта од 
Републике  

Израђен софтвер и 
имплементиран на у 
систему спорта у 
Републици Србији 

МОС, ПССО, 
ССС, 
ОКС,ЗСМСРС, 
ПЗСМС, 
ЈЛС,ТСС, 
Установа за 
културу и спорт  
„Културно-
спортски центар 
Уб“ Уб 

2016 Буџет 

Обезбеђивање сервера  и 
потребне опреме за 
примену софтвера 

Обезбеђен сервер  и 
потребне опреме за 
примену софтвера 

ЈЛС,ТСС, 
Установа за 
културу и спорт  
„Културно-
спортски центар 
Уб“ Уб 

2016 Буџет  

 
5.1.1.8. ПОСЕБАН ЦИЉ:   5.1.1.8.ПОСЕБАН ЦИЉ:           Усвојене категоризације спортских организација у општини Уб 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ ИНДИКАТОРИ 
АКТИВНОСТИ  

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

И ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 
АКТИВНОСТ

И  

РЕСУРСИ 
 

Категорисање  
спортских организација 
на нивоу општине Уб 

Израда критеријума за 
категорисање спортских 
организација 

Израђени 
критеријуми за 
категорисање 
спортских 
организација 

ЈЛС,ТСС, 
Установа за 
културу и спорт  
„Културно-
спортски центар 
Уб“ Уб 

2016 Нису 
потребна 
додатна 
средства 

Симулација понуђених 
решења за категорисање  
у реалним условима 

Извршена 
симулација и 
урађена анализа 
добијених резултата 
у односу на 
предложене 
критеријуме за 
бодовање 

ЈЛС,ТСС, 
Установа за 
културу и спорт  
„Културно-
спортски центар 
Уб“ Уб 

2016 Нису 
потребна 
додатна 
средства 

Израда аката за 
категорисање спортских 
организација у општини 
Уб 

Израђена 
одговарајућа акта 

ЈЛС,ТСС, 
Установа за 
културу и спорт  
„Културно-
спортски центар 
Уб“ Уб 

2016 Нису 
потребна 
додатна 
средства 

 
5.2. МЕЂУНАРОДНА СПОРТСКА САРАДЊА И СПОРТ У ДИЈАСПОРИ  

 

5.2.1. ОПШТИ ЦИЉ:  УНАПРЕЂЕНА МЕЂУНАРОДНА СПОРТСКА САРАДЊА И СПОРТ У ДИЈАСПОРИ  
5.2.1.1. ПОСЕБНИ ЦИЉ: Израђена  платформа за међународну сарадњу и развој спорта у општини Уб у дијаспори  

АКТИВНОСТИ МЕРЕ ИНДИКАТОРИ 
АКТИВНОСТИ  

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

И ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 
АКТИВНОСТ

И  

РЕСУРСИ 

Унапређење 
структура за 
правилну 
координацију 
спортске сарадње на 
међународном нивоу 
и у дијаспори 

Национална платформа за 
међународну сарадњу и 
развој спорта у дијаспори 

Усвојена платформа 
и њена примена од 
свих 
идентификованих и 
задужених чинилаца 
за афирмацију 
националне 
политике  

МОС, МСП, ССС, 
ОКС, ННГС, 
ЈЛС,ТСС, 
Установа за 
културу и спорт  
„Културно-
спортски центар 
Уб“ Уб 

Континуирано Буџет 

 
5.3. НЕГАТИВНЕ ПОЈАВЕ У СПОРТУ 
 

5.3.1 ОПШТИ ЦИЉ: УНАПРЕЂЕНЕ МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ СВИХ НЕГАТИВНИХ ПОЈАВА У СПОРТУ (НАСИЉЕ, 
ДОПИНГ, НАМЕШТАЊЕ МЕЧЕВА, НЕЛЕГАЛНО КЛАЂЕЊЕ)  

5.3.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Успостављени механизми у систему Спорта у општини Уб за доследну примену Националне 
стратегије за борбу против насиља на спортским приредбама за период 2014- 2018 
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АКТИВНОСТИ МЕРЕ ИНДИКАТОРИ 
АКТИВНОСТИ  

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

И ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 
АКТИВНОСТИ  

РЕСУРСИ 
 

Спровођење 
Националне стратегија 
за борбу против 
насиља и недоличног 
понашања на 
спортским приредбама 
за период од 2013. до 
2018. године 

Спровођење активности 
предвиђене Акционим 
планом Националне 
стратегије 

Реализоване 
активности из 
Акционог плана 
Националне 
стратегије 

Сви друштвени 
субјекти 

У складу са 
роковима из 
Акционог 
плана 

У складу са 
ресурима из 
Акционог 
плана 
  

 

5.3.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређен нормативни и организациони оквир општине Уб којим се регулише и обезбеђује 
спречавање допинга у спорту 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ ИНДИКАТОРИ 
АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

И ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 
АКТИВНОСТИ  

РЕСУРСИ 

Наставак и јачање 
антидопинг едукације 

Одржавање постигнутог 
нивоа од 30-50 
антидопинг едукативних 
предавања годишње 

Број одржаних 
предавања 

АДАС, ННГС, 
ЈЛС,ТСС, 
Установа за 
културу и спорт  
„Културно-
спортски центар 
Уб“ Уб 

Континуирано Нису 
потребна 
средства 

Наставак условљавања 
добијања стипендије 
МОС са присуствовањем 
на 2 антидопинг 
едукације у току године 

Број спортиста који 
су добили 
стипендије и број 
обука који су 
похађали 

МОС, АДАС, 
ННГС 
ЈЛС,ТСС, 
Установа за 
културу и спорт  
„Културно-
спортски центар 
Уб“ Уб 

Континуирано Нису 
потребна 
средства 

Наставак стручног 
усавршавања кадрова и 
јачање знања на пољу 
спортске медицине 

Број спроведених 
обука и број 
учесника обуке 

АДАС, ННГС, 
ЈЛС,ТСС, 
Установа за 
културу и спорт  
„Културно-
спортски центар 
Уб“ Уб 

Континуирано Нису 
потребна 
средства 

 
СКРАЋЕНИЦЕ 

АВУ Акредитоване високошколске установе 

АДАС  Антидопинг агенција Републике Србије 

АССС Асоцијација спорт за све Србије 

АТ Асоцијације тренера 

АП  Аутономна покрајина 

ВРС Влада Републике Србије 

ВА Војна академија 

ВМА Војно медицинска академија 

ВС Војска Србије 

ДЗ Домови здравља 

ЕУ  Европска унија (European Union) 

ЗСМСРС  Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије 

ЗУОВ Завод за унапређивање образовања и васпитања 

ИПА Европски приступни фонд 

ИЈЗС Институт за јавно здравље Србије 

ЈМС Јавни медијски сервиси 

ЈЛС  Јединица локалне самоуправе 

МОК  Међународни Олимпијски комитет (International Olympic Committee) 

МПК  Међународни Параолимпијски комитет (International Paralympic Committee) 

МЗ  Министарство здравља 

МКИ Министарство културе и информисања 

МО  Министарство одбране 

МОС  Министарство омладине и спорта 

МП Министарство привреде 

МПНТР Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

МСП  Министарство спољних послова 

МТТТ Министарство трговине, туризма и телекомуникација 

МУП  Министарство унутрашњих послова 

МФ  Министарство финансија 
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МГСИ Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

НСЗ Национална служба за запошљавање 

ННГС  Надлежни национални грански савези 

ННСС Надлежни национални спортски савез 

НИ Научне институције 

ОКС  Олимпијски комитет Србије 

ПОКС  Паралимпијски комитет Србије 

ПЗСМС Покрајински завод за спорт и медицину спорта 

ПССО Покрајински секретаријат за спорт и омладину 

ПКС Привредна комора Србије 

ПТДС Покрет трећег доба Србије 

РЕМ Регулаторно тело за електронске медије 

РТС Радио телевизија Србије 

СШСС Савез за школски спорт Србије 

СП Савези пензионера 

СЕ Савет Европе 

СК Спортски клубови 

ССИС Спортски савез инвалида Србије 

ССС  Спортски савез Србије 

СКГО Стална конференција градова и општина 

СУ Струковна удружења 

ТСС Територијални спортски савези 

ТОС Туристичка организација Србије 

УН Удружења новинара 

УССС  Универзитетски спортски савез Србије 

ЦИСМ Интернационални савет за војни спорт 
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Издавач: Скупштина општине Уб  
За издавача, уредио број и одговара за тачан садржај објављених аката,  
секретар Скупштине општине Уб, Драган Радојичић 

 


