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1. УВОД

1.1 Појам и значај спорта

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. Једна је од покретачких снага за
достизање  Миленијумских  циљева  развоја  људског  друштва,  дефинисаних  од  стране
Уједињених нација.

Спорт  је  важан  како за  појединца  тако и  за  друштвени  и  културни  развој  сваке
заједнице. Доприноси  личном  и  друштвеном  развоју  кроз  креативне  активности  и
рекреацију, који служе задовољењу човекове потребе за физичким вежбањем ради личног
физичког  и  менталног  благостања.  Тесно  је  повезан  са  другим  сферама  политичког
одлучивања  и  планирања  у  заједници  као  што  су:  образовање,  здравство,  социјална
заштита, локално и национално планирање, конзервација, уметност и одмор.

Бављење  спортом  и  физичко  образовање  су  основна  људска  права  свих  грађана
Републике Србије и гарантује им се остваривање тих права. Снажи децу и младе, како са
аспекта  физичког  здравља,  тако  и  са  психосоцијалног  аспекта,  доприносећи
самопоштовању,  развоју  одговорности,  истрајности,  усвајању  позитивних  вредности  и
формирању  здравих  личности.  Праћењем  њиховог  развоја  доприноси  се  постизању
највише инстанце, добијању врхунских спортиста и остваривању врхунских резултата.

Прилику да учествују у спорту имају сви грађани Републике Србије, без обзира на
друштвени  статус,  верску,  националну,  родну  припадност  или  било  коју  другу
опредељеност.  Спорт  повезује  појединце,  заједнице,  регионе  и  целокупну  државну
заједницу јер бављење спортом доприноси изграђивању и испољавању најбољих људских
особина, као што су посвећеност, упорност, тимски рад. Путем спорта врши се промоција
социјалних  вредности  као  што  су  тимски  дух,  фер  плеј,  сарадња,  солидарност  и
толеранција. Са  друге  стране,  ангажовање  у  спорту  може  кориговати  факторе  који
доприносе  деликвентном понашању младих,  као  што су недостатак  позитивних  узора,
недостатак самодисциплине и досада.

Спорт  доприноси  промоцији  здравља  и  превенцији  хроничних  болести,  развоју
образовања  деце  и  младих,  родној  равноправности  и  оснаживању  жена,  инклузији  и
благостању  особа  са  инвалидитетом,  а  све  са  циљем  да  у  потпуности  развију  своје
личности кроз физичко образовање и програме прилагођене њиховим захтевима.

Грађани  могу  учествовати  у  спорту  као  непосредни  учесници  у  спортским
активностима, што и јесте најважнији циљ Стратегије развоја спорта у Републици Србији
за  период од 2014.  до 2018.  године,  или као пасивни посматрачи,  односно гледаоци и
љубитељи спорта.
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1.2 Законски и стратешки оквир

Према Уставу Републике Србије,  спорт је 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 („Службени гласник РС“, бр. 1/2015) и бројна подзаконска акта чиме је у значајној
мери уређен систем спорта код нас.1

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.

Усвојена Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период од 2014. до 2018.
године, обавезала је јединице локалне самоуправе да донесу Програме развоје спорта у
наредном периоду и њиме утврде правце развоја спорта. У складу са наведеним, општина
Младеновац  овим  документом  испуњава  дефинисану  обавезу,  дефинише  и  утврђује
дугорочне правце развоја спорта чиме се обезбеђују предуслови за стабилнији плански
развој  и  израду  адекватнијих  и  свеобухватнијих  програма  развоја,  а  све  у  циљу
позиционирања спорта на мапи општине Младеновац.

1 Правилник о спортским гранама у Републици Србији, Правилник о спортским гранама од посебног значаја за Републику Србију, 

Правилник о националној категоризацији спортова, Правилник о националним гранским савезима преко којих се остварује општи 
интерес у области спорта у Републици Србији, Правилник о финансирању програма којима се остварује општи интерес у области 
спорта, Правилник о ближим условима за обављање спортских активности и спортских делатности, Правилник о условима за обављање
спортских делатности, Правилник о коришћењу јавних спортских објеката и обављању спортских активности у јавним спортским 
објектима, Уредба о националним спортском признањима и новчаним наградама, Правилник о националној категоризацији врхунских 
спортиста, Правилник о ближим условима и критеријумима за стипендирање врхунских спортиста аматера за спортско усавршавање и 
доделу новчане помоћи врхунским спортистима са посебним заслугама, Правилник о утврђивању здравствене способности спортиста за
обављање спортских активности и учествовање на спортским такмичењима, Правилник о мерилима и поступку за утврђивање својства 
лица које се самостално бави спортским активностима и делатностима као јединим или основним занимањем, Правилник о 
номенклатури спортских занимања и звања, Правилник о националној категоризацији спортских стручњака, Правилник о дозволи за 
рад спортских стручњака, Правилник о стручном оспособљавању за обављање одређених стручних послова у спорту, Правилник о 
евиденцијама које воде високошколске и друге организације које се баве оспособљавањем у области спорта, Правилник о надзору над 
стручним радом у области спорта, Правилник о начину вођења матичних евиденција у области спорта, Правилник о садржају и начину 
вођења јединствене евиденције удружења, друштава и савеза у области спорта, Правилник о садржају и начину вођења регистра 
удружења, друштава и савеза у области спорта, Правилник о садржају и обрасцу пријаве за евидентирање података о спортским 
организацијама, спортским савезима, спортским друштвима и спортским центрима и Правилник о обрасцу и начину издавања 
легитимације спортског инспектора. 
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1.3 Дефиниције основних појмова

Спорт  је  типична  мултидисциплинарна  област,  будући  да  објашњавање  свих
његових  сегмената  захтева  комплексан  приступ  и  коришћење  знања  из  различитих
научних  области:  медицине,  биологије,  психологије,  социологије,  педагогије,
информатике, менаџмента, права, економије.

Школски  спорт  представља  укључивање  школске  деце  у  систем  такмичења  на
локалном,  регионалном,  покрајинском  и  републичком  нивоу  и  тесно  је  повезан  са
физичким васпитањем деце у школама.

Рекреативни спорт -  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.

Професионални спорт подразумева такмичење и све  његове аспекте,  одабраних,
високо  селектираних  појединаца  који  се  називају  врхунским  спортистима  и  који  се
спортом баве као својом професијом.

Врхунски  спорт  обухвата  спортске  активности  које  показују  врхунске  спортске
квалитете  и  резултате,  као  што  је  постизање  изузетних  резултата  на  националном  и
међународном нивоу.
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1.4 Процес израде Програма развоја спорта града

У складу са законским и стратешким оквиром Привремени орган градске општине 
Младеновац је 04.11.2015.године донео Решење број, I-00-06-1-32/2/2015 о именовању 
лица одговорних за израду Програма развоја спорта општине Младеновац за период од 
2016. године до краја 2018.године.

Чланови радне групе испред општине су:

Горан Спасојевић – Председник радне групе

Александар Јовановић – Члан радне групе

Осим горе поменутих на изради Програма су били укључени и:

Милош Тривуновић – Председник Спортског Савеза Младеновца

Александар Цветковић – Професор физичког васпитања

Александар Ранисављевић – Председник Карате клуба Младеновац

Миљан Нововић – Професор физичког васпитања

Млађан Милић – в.д. директор Спортско рекреативног центра ''Љубомир Ивановић Геџа''

Горан Милетић – Савезни фудбалски судија

Милош Берисавац – Секретар Фудбалског Савеза Младеновца

Милосав Б. Влајић – Спортски новинар

Слађана Стојковић – Заслужни спортиста Републике Србије

Радослав Стојић – Заменик директора СРЦ ''Љубомир Ивановић Геџа''

У писању Програма је био укључен тим Канцеларија за младе ГО Младеновац:

Милош Спасојевић – Координатор Канцеларије за младе ГО Младеновац

Немања Новаковић – Активиста Канцеларије за младе ГО Младеновац

Милица Игњатовић – Активиста Канцеларије за младе ГО Младеновац
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Програм  развоја  спорта  општине  Младеновац  креиран  је  на  основу  потреба  и
проблема уочених у спорту, за чије решавање су креиране смернице и акциони план, у
складу са нацртом Републичке Стратегије развоја спорта и у складу са Законом о спорту,
којим је  предвиђено укључивање локалне самоуправе у  планирање и развој  ове  важне
области за све грађане, спортисте и спортске клубове, савезе и удружења.

Програм развоја  спорта  општине Младеновац садржи податке о  спорту у  граду,
анализу стања у спорту у појединим областима и акциони план за развој области, које су у
ингеренцији Локалне самоуправе, као што је школски спорт, врхунски и квалитетни спорт,
спорт за све и спортска инфраструктура. Анализа обухвата општу процену стања и услова
у  врхунском  и  квалитетном  спорту,  спорту  за  све,  школском  спорту,  спортској
инфраструктури, кадровима и материјалном полођају спорта у граду. Овим документом би
требало  да  се  укључе  и  обавежу одговорне  и  подстакну  све  заинтересоване  стране  у
локалној заједници да дају свој допринос и учешће у решавању анализираних проблема,
као и у испуњавању визије развоја спорта Младеновца.
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1.5 Историја спорта у Младеновцу

Постанак  Младеновца  везује  се  за  изградњу  железничке  пруге  Београд  –Ниш
1884.године. Место је проглашено варошицом 1893.године.

Први писани траг о постојању спорта у Младеновцу налазимо у београдском листу
„Српски витез“, у броју 4, из априла 1912. године, страна 106 – 107, у рубрици „Месни
одбори Српског олимпијског клуба по унутрашњости Србије“, под редним бројем 22, где
је  нотирано:  „  Младеновац:  председник  г. Раде  Милетић,  абаџија,  директор  г. Душан
Миленковић, општински деловођа“.

Први писани податак о једној фудбалској представи у граду под Космајем налазимо
у књизи „Фудбал у Србији“ (1896-1918) аутора Србислава Тодоровића. У одељку „Градске
репрезентације  „  у  „бежанији“  до  уласка  непријатеља“,  на  65  страни,  овај  историчар
спорта је забележио: “У току августа 1914. године до непријатељске офанзиве, септембра
1915., у Србији су између „градских репрезентација“, или појединих клубова, одигране
фудбалске утакмице. За време одбране Београда у Младеновцу је гостовао Енглески тим,
који је са избеглим београдским играчима одиграо једну фудбалску утакмицу.“
Живорад  Бата  Маринковић  (1901-1965)  донео  је  у  Младеновац  1919.године  прву
фудбалску лопту из Прага, где је студирао медицину, па је формиран МСК (Младеновачки
спорт клуб). У лето 1920.године МСК је одиграо прву утакмицу као домаћин на терену
„Сајмиште“ са ПСК-ом (Паланачки спорт клуб). Младеновачки спорт клуб је допунио свој
назив 1924.године и постао Младеновачки спорт клуб „Војвода Катић“.
Младеновац  је  1936.године  добио  још  један  фудбалски  клуб  –  Јуту.  Основали  су  га
радници  фабрике  џакова  уз  помоћ  и  подршку  свог  газде  Драгомира  Ракића.  Оба
младеновачка  клуба  су  се  до  почетка  Другог  светског  рата  такмичила  у  Космајско-
јасеничкој жупи.

Између  два  светска  рата  Младеновчани  су  се  бавили  и  скијањем,  тенисом  и
гимнастиком  (постојало  је  соколско  друштво),  а  организована  је  и  велосипедска
(бициклистичка) трка од Младеновца до Влашког Поља.

По ослобођењу земље од немачке окупације,  у  августу 1945.године,  основан  је
фудбалски  клуб  „Јединство“.  Боксерски  клуб  „Космај“  постојао  је  од  1948.  до  1958.
године.  Група спортских ентузијаста  из  фабрике „Петар Драпшин“ формирала је  1949.
године фудбалски клуб „Металац“. Запослени у фабрици „Керамика“ основали су у лето
1952. године фудбалски клуб коме су дали име „Напредак“ (угасио се након три године).
Љубомир Ивановић Геџа, рођен у Ковачевцу, постао 1955.тренер рвачке репрезентације са
којом  је  освојио  129  медаља  на  највећим  светским  такмичењима.  У  Младеновцу  су
приврженици фудбалске игре у фабрици јуте и јутаних производа основали 1960.године
клуб „Црвену звезду (угасио се после седам година).

Фудбалски клубови „Јединство“ и „Металац“ фузионисали су се у августу 1962.
године у ОФК Младеновац, када је Младеновчанин Живко Стојановић Жиканац постао
стандардан  фудбалер  прволигаша  Слободе  из  Тузле.  Следеће  године  фабрика  „Петар
Драпшин“ је поново добила фудбалски клуб – „Раднички“.
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Клуб  ритмичко-спортске  гимнастике  основала  је  1965.године  у  младеновачкој
гимназији Мирјана Станошевић. Три године касније формирана су три клуба са именом
града:  кошаркашки,  одбојкашки  и  рвачки.  Душан  Лукић  постао  1969.првотимац  ОФК
Београда, члана Прве савезне лиге Југославије, чије је боје бранио целу деценију. 

Године 1970.реактивиран је боксерски клуб (угашен 1985.).  ОФК Младеновац је
исте  године  одиграо  пријатељску  међународну  утакмицу  са  Спартаком  из  Трнаве
(3:3).Одбојкаш  Слободан  Дедић  играо  1971.године  у   прволигашкој  ОК  Босни  из
Сарајева  .У  лето  1973.  основан  је  омладински  фудбалски  клуб  „Студент“.  Боксер
Драгослав Петровић постао 1975.победник турнира „Златна рукавица“ у Београду. Почео
је са радом 1976. карате клуб „Младеновац“, чији су чланови освојили прегршт медаља на
светским,  европским,  балканским  и  државним  првенствима  (Драгослав  Стојковић,
Слађана Митић, Роксанда Лазаревић...). Кошаркаш Душан Живановић играо исте године у
Првој савезној лиги за београдски Раднички ФОБ, а у истом клубу је наступао и Владета
Миловановић.
У јесен 1977.године у Младеновцу је забележен рекордан број регистрованих фудбалских
клубова. Град са око двадесет хиљада становника имао је једанаест клубова сврстаних у
три ранга такмичења: ОФК Младеновац и Раднички су били чланови Прве београдске
лиге, у Првој младеновачкој лиги од четрнаест клубова такмичили су се Студент, Селтерс,
Електрошумадија и  Железничар.  У Другој  младеновачкој  лиги која је  бројала дванаест
клубова борили су се за бодове Минел, Дедиње, Тамиш, Ласта и Југоазбест. Касније су се
појавили Прогрес, Ром и Грађански.

Седамдесетих  година  прошлог  века  био  је  активан  и  Ауто  мото  клуб,  као  и
стрељачки  клуб  „Филип  Кљајић“.Рвач Предраг  Ђурђевић  постао  шампион  Југославије
1980  .Младеновачки  фудбалски  тренер  Бранко  Жутић  као  селектор  и  тренер  одвео
1982.године Камерун на Светско првенство у Шпанији.
Стонотениски клуб Младеновац је основан 1983.године. Исте године Гари Каспаров је у
спортском центру одиграо  симултанку, пре  него  што  је  постао  светски  првак  у  шаху.
Шаховски клуб „Младеновац“ (био члан Прве лиге)  изнедрио је двојицу велемајстора –
Горана Чабрила и Данила Милановића. 

Атлетичарка Корнелија Шинковић постала 1987.рекордер Југославије у трчању на
100 и 200 метара у дворани. Фудбалер Дејан Нинковић играо за Радничког из Ниша у
Првој  лиги  од  1995.ОФК  Младеновац  постао  друголигаш  2001.године  и  заузео  треће
место.  Никола  Милојевић  бранио  за  омладинску репрезентацију  државе  на  Европском
фудбалском првенству у Немачкој.ОФК Младеновац играо осмину финала купа Србије
2006.са новосадском Војводином (0:1).Фудбалер Марко Љубинковић играо од 2007. године
у румунском прволигашу Васлуиу. Марко Блажић наступао 2008.за суперлигаша Црвену
звезду. У конкуренцији ветерана рвач Предраг Ђурђевић и атлетичар Милош Тривуновић
постали  европски  прваци.Милош  Марковић,  Добрица  Петровић  и  Милорад  Кончар
2015.освојили бронзану медаљу на светском првенству у Шпанији (спортски риболов). 
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1.6 Институционални механизам спорта у општини

Институционални механизми који постоје у општини Младеновац, а задужени су за
одржавање и унапређење система спорта су пре свега Општинско веће и члан Општинског
већа задужен за области омладине, спорта, туризма и културе, Спортски савез општине
Младеновац, Спортско рекреативни центар ''Љубомир Ивановић Геџа'' и остала удружења,
савези и друштва у области спорта. 

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.

Кровна  организација  свих  спортских  клубова  и  удружења  у  области  спорта  је
Спортски савез општине Младеновац. Од почетка Спортски савез Младеновац има за циљ
и задатак да организује све значајне спортске манифестације, учествује у свим догађањима
која су везана за младеновачки спорт од локалног и ширег значаја, да прати рад локалних
клубова, да координира између истих као и да подржава, прати и пружа све врсте помоћи
како би се унапредио спорт и физичка култура у општини.

Примарни циљеви савеза јесу омасовљење спорта, његова популаризација код што
већег броја становништва са посебним фокусирањем на млађу популацију, на што бројнија
окупљања  и  организовања  у  спортским  активностима  предшколске  деце,  школске
омладине и осталог грађанства.

Такво друштвено опредељење у физичкој култури трасирало је и један од основних
циљева у раду Спортског савеза а то је повећање броја активних учесника и чланова у
физичкој култури. Масовност у спорту као и стварање бољих просторних и кадровских
услова да се што већи број младих и грађана активирају и остварују потребе за физичким
вежбањем и активним одмором је  задатак који се  остварује  управо кроз  организовање
спортских  манифестација  где  су  све  бројнија  окупљања  предшколске  деце,  школске
омладине и осталог грађанства од којих добар проценат наставља да се бави спортом било
аматерски  или  професионално.  Спортски  савез  учествује  и  помаже клубовима  у  свим
видовима организације.
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1.7 Разлози за Програмом развоја спорта

Разлози и потреба за израду Програма развоја спорта општине леже у постојању
велике  базе  деце  на  локалу  као  основног  потенцијала  једне  заједнице  и  друштва.
Истовремено,  евидентна  је  њихова недовољна  укљученост  у  спортским дисциплинама.
Отуда и мотив да се ради са децом, да се укључују још у раном детињству, у предшколском
и школском узрасту, да се мотивишу и усмеравају, а све у циљу развоја здравих животних
навика,  превенције  здравствено  ризичних  понашања  и  развој  менталног  здравља  код
младих, који нам данас, а и сутра чине слику здравог друштва и средине. 

Такође, рекреација и спортске активности су веома важне за шире становништво
јер  позитивно утичу на  опште здравље и према досадашњим медицинским сазнањима
смањују могућност ризика од настанка хроничних болести узрокованих пасивним начином
живота,  те  се  унапређење  области  спорта  за  све  може  посматрати  као  приоритетна
активност којом се доприноси здравијем и активнијем становништву. Поред тога, систем
професионалног  спорта  (врхунски  и  квалитетни)  захтева  озбиљне  промене  у  самом
управљању и финансирању, да би се постигли озбиљни и врхунски резултати, јер врхунски
резултати не би смели бити случајност већ резултат сређеног система који подразумева
стручне  и  мотивисане  тренере,  материјално-техничке  услове  за  рад,  квалитетну
инфраструктуру за такмичења, и самим тим подршку јавности и друштвено одговорних
компанија.

У  том  систему, који  би  требао  да  са  једне  стране  обезбеди  доступност  спорта
ширим слојевима, посебно деци али и да обезбеди услове за развој врхунских спортиста и
спортисткиња, Локална самоуправа обезбеђујући средства за изградњу нове и одржавање
постојеће инфраструктуре и (су)финансирањем активних клубова игра важну улогу, те је
стога за целокупни развој спорта за све, школског спорта и квалитетног и врхунског спорта
неопходно поставити даље стратешке правце развоја  спорта  у  Младеновцу и  креирати
конкретне мере за побољшање целокупног система.
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2. Визија, мисија, циљеви и приоритети програма спорта

Визија општине Младеновац је унапређење квалитета и обогаћивање друштвених
односа становника Младеновца кроз бављење спортом, као елемента који је од суштинскг
значаја за развој њихове личности и здравог начина живота.

Мисија је стварање система спорта у Младеновцу 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 резултата.

Циљ овог програма је предузимање мера за:
 Повећање учешћа становника у спортским активностима; 
 Оптимизовање, уз садејство, организационих форми за бављење спортом; 
 Унапређење стања у погледу спортских објеката и простора за бављење спортом; 
 Осигурање финансирања спорта и оптимизовање подршке програмима у области

спорта. 

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.
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3. Анализа стања

3.1 Основни подаци о граду

Младеновац је београдска општина. Заузима површину од 33.904 ха, на којој живи
53.096 становника.

По легенди, постанак имена се везује за извесног Младена који се са своја два брата
населио у овај опустели крај после Косовског боја. Браћа су се разишла, а место где се
населио Младен названо је Младеновац. Први званични подаци о насељу на овом подручју
спомињу се у турском попису становништва из 1528. У саставу београдских општина је од
1971.

Дан  општине  је  2.  август,  дан  када  је  Младеновац  1893.  проглашен  за  варош.
Територија општине Младеновац, једне од седамнаест градских општина у граду Београду,
налази се  у северном делу ниске Шумадије,  на  надморској  висини од 113 до 518 м и
обухвата  већи део слива речице Велики Луг, леве притоке Кубршнице,  са  периферним
планинским подручјем Космаја на западу. Општина Младеновац је окружена територијама
општина  Сопот,  Гроцка,  Смедерево,  Смедеревска  Паланка,  Топола  и  Аранђеловац.
Подручје  општине  има  карактеристике  умерено-континенталне  климе,  са  просечном
годишњом температуром од 10,7 °Ц и са просеком падавина од 649 мм. Кроз општину и
град пролази моравско-вардарско-нишавска железничка пруга, Београд-Ниш-Софија, што
омогућава  изванредне  железничке  комуникације.  Кроз  територију  општине  пролази  и
аутопут  Београд-Ниш,  од  кога  се  у  Малом  Пожаревцу  одваја  магистрални  пут  за
Младеновац,  тако  да  град  има  кратку  везу  са  овом  најважнијом  саобраћајницом.  У
Младеновцу  се  од  магистралног  пута  за  Крагујевац  одвајају  регионални  путеви  за
Смедерево  и  Смедеревску Паланку, тако да  је  општина  одлично  повезана  са  околним
градовима. Град има везу и са Београдом и то аутопутем (54 км) и преко Раље и Авале (56
км).

Табела 1. Упоредни преглед броја становника, подаци из пописа
1961 1971 1981 1991 2002 2011

Број  становника  у
општини

44.769 47.134 52.489 56.389 52.490 53.096

Промена  броја
становника у општини

/ 2365 5355 3900 -3899 606

Стопа  раста  броја
становника у општини
(%)

/ 5.28 11.36 7.43 6.91 1.15

Број  становника  у
Србији

6.678.247 7.202.915 7.729.246 7.822.795 7.893.125 7.186.862

Стопа  раста  броја
становника  у  Србији
(%)

/ 7,86 7,31 1,21 0,9 -8,95

Извор: Статистички годишњак Београда 2014.
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График 1. Стопа раста броја становника у општини (%)
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Табела 2. Број становника по пописима и према старости
Број становника Удео у укупном становништву (%)

0-4 2.530 4.76%
5-9 2.519 4.74%
10-14 2.491 4.69%
15-19 2.985 5.62%
20-24 3.430 6.46%
25-29 3.560 6.70%
30-34 3.596 6.77%
35-39 3.556 6.70%
40-44 3.315 6.24%
45-49 3.423 6.45%
50-54 3.916 7.38%
55-59 4.689 8.83%
60-64 4.099 7.72%
65-69 2.351 4.43%
70-74 2.499 4.71%
75-79 2.181 4.11%
80-84 1.375 2.59%
85 и више 581 1.09%
Пунолетно 
становништво

43.801 82.49%

Укупно 
становника

53.096 100%

Просечна 
старост

42,2

Извор: Статистички годишњак Београда 2014.
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3.2 Спортски потенцијал

Кровна организација свих спортских клубова, савеза и удружења у области спорта
је Спортски савез општине Младеновац. Примарни циљеви савеза су омасовљење и развој
спорта у општини, 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.

Табела 3. Чланови Спортског савеза општине Младеновац
Спортска организација Категорија у чланству

1. OPŠTINSKI FUDBALSKI SAVEZ MLADENOVCA Редован члан
2. ODBOJKAŠKI KLUB “SELTERS” Редован члан
3. ATLETSKI KLUB “MLADENOVAC” Редован члан
4. KARATE KLUB “MLADENOVAC” Редован члан
5. OMLADINSKI FUDBALSKI KLUB “MLADENOVAC” Редован члан
6. FUDBALSKI KLUB “VLAŠKA” Редован члан
7. FUDBALSKI KLUB “KOVAČEVAC” Редован члан
8. FUDBALSKI KLUB “MARKOVAC” Редован члан
9. SRC “LJUBOMIR IVANOVIĆ – GEDŽA” Редован члан
10. ŠUMADIJSKA KARATE ASOCIJACIJA Редован члан
11. STRELJAČKA DRUŽINA “FILIP KLJAJIĆ” Редован члан
12. FUDBALSKI KLUB “ŠUMADIJA” JAGNJILO Редован члан
13. KARATE KLUB “PROTOS” Редован члан
14. SPORTSKI UDRUZENJE “BUBAMARA”MLADENOVAC Редован члан
15. OMLADINSKI TENISKI KLUB “MLADENOVAC” Редован члан
16. SPORTSKI KLUB “BB BASKET” Редован члан
17. TEKVONDO KLUB “KWON” Редован члан
18. PLIVAČKI KLUB “MLADENOVAC” Редован члан
19. KARATE KLUB “SELTERS” Редован члан
20. KLUB  AMERIČKOG  FUDBALA  “MLADENOVAC

FORESTLANDERS”
Редован члан

21. KLUB RITMIČKO SPORTSKE GIMNASTIKE “MIS” Редован члан
22. PLANINARSKI KLUB “GORŠTAK” Редован члан
23. KOŠARKAŠKI KLUB “MLADENOVAC” Редован члан
24. KLUB BORILAČKIH SPORTOVA “BANOVIĆ STRAHINJA” Редован члан
25. RVAČKI KLUB “LJUBOMIR IVANOVIĆ – GEDŽA” Редован члан
26. PLANINARSKO-SKIJAŠKI KLUB “KOSMAJ” Редован члан
27. JOGA CENTAR “MLADENOVAC” Редован члан
28. PLANINARSKI KLUB “GREBEN” Редован члан
29. FUDBALSKI KLUB “IVICA AVRAMOVIĆ” Редован члан
30. STONOTENISKI KLUB “MLADENOVAC” Редован члан
31. KARATE KLUB “GEPARD” Редован члан
32. FUDBALSKI KLUB “SELO MLADENOVAC” Редован члан
33. KLUB RITMIČKE GIMNASTIKE “MLADENOVAC” Редован члан
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3.3 Стање и проблеми у стратешким приоритетима у области спорта

3.3.1 Школски спорт

Закон 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“.

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.

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.

Школски  спорт  треба  да  допринесе  унапређењу  јавног  здравља,  буде  база  за
омасовљавање  и  развој  спорта  у  једној  локалној  заједници  и  спона  између  школа,
спортских клубова и удружења. Школски спорт у први план истиче партиципацију и висок
ниво  активности  свих  учесника  уз  коришћење  инклузивних  стратегија  које  свим
ученицима омогућавају да доживе успех.
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Табела 4. Анализа стања школског спорта у Младеновцу – SWOT анализа
Садашњост

У
нутр

аш
њ

и

Снаге Слабости
 Програмом  развоја  спорта  у  ЈЛС,

Школски спорт се представља као један
од приоритета;

 Заинтересованост  деце  за  бављење
спортом;

 Изграђен  систем  такмичења  од
школског до Републичког нивоа;

 Примена  годишњег  Плана  и  програма
Спортског школског савеза Србије;

 Мотивација  кроз  врхунске  спортисте
пореклом из Младеновца;

 Број школа спорта.

 Недовољан  број  ангажованих  стручних
кадрова  у  вртићима  и  школама  од  1-4
разреда;

 Недостатак школских сала
 Недостатак спортске опреме и реквизита;
 Руинираност постојецих спортских сала;
 Куп такмичења (једнодневна такмиучења,

немасовност);
 Слаба мотивисаност наставног кадра;
 Непостојање  локалног  инспектора  за

спорт;
 Неспровођење  наставних  и  ваннаставних

планова и програма у школама;
 Слаба  медијска  кампања  и

неинформисаност;
 Необученост  наставника  за  рад  са

талентованим спортистима и са  децом са
посебним потребама;

 Непостојање  амбуланте  спортске
медицине;

 Неинформисаност  родитеља  о
могућностима укључивања деце у спорт.

 Непостојање  буџетских  средстава  за
школски спорт

Будућност/Трендови

С
п

ољ
аш

њ
и

Шансе Претње
 Развој  школског  спорта  је  приоритет

Националне стратегије спорта;
 Разноврсност програма за децу и младе;
 Покретање школа спорта;
 Адекватно  стимулисање  наставног

кадра;
 Медијска промоција бављења спортом;
 Едукација младих да се баве спортом;
 Дефинисање  континуираних  система

такмичења (лигашко такмичење);
 Побољшање инфраструктурних услова.

 Лоша економска ситуација у земљи;
 Занемаривање значаја школског спорта;
 Телесни  деформитети  услед  неадекватне

физичке активности;
 Непостојање  конкурса  код  ресорних

министартставаза  афирмацију  школског
спорта;

 Пороци (алкохол, наркотици, дуван);
 Алтернативни  видови  забаве  (друштвене

мреже, развој ИТ технологија) ;
 Насиље у школама.
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Табела 5. Људски ресурси, инфрастуктура и број ученика у средњим и основним школама
Школа Кадар/Професора 

физичке културе
Фискултурне сале/терени Површина фискултурних 

сала/терена (м2)
Број 
ученика

М Ж Затворен
и
(Истурен
а 
одељења)

Отворени 
(Истурена 
одељења)

Затворени 
(Истурена 
одељења)

Отворени 
(Истурена 
одељења)

Техничка школа 
Младеновац

3 3 1 2 400 2000 622

Гимназија 
Младеновац

1 1 1 / 521 / 500

ОШ ''Момчило 
Живојиновић''

3 2 1 2+ (2) 280 900+(900) 1466

ОШ ''Свети Сава'' 3 / 1 2+(1) 420 1400+(200) 720
ОШ ''Коста Ђукић'' 2 1 1+(1) 2+(1) 250+(200) 1400+(300) 930
ОШ ''Биса Симић'', 
Велика Крсна

1 2 1 1 560 500 170

ОШ ''Живомира 
Савковића'', 
Ковачевац

1 1 1 1 350 800 308

ОШ ''Милица 
Милошевић'', 
Јагњило

/ 1 1 1+(2) 700 400+(1600) 240

ОШ ''Бора Лазић'', 
Влашка

/ 1 / 2+(1) / 1450+(800) 151

Осим запослених професора физичког васпитања који раде на територији општине Младеновац такође се на евиденцији
Националне службе за запошљавање налази се 9 (девет) Професора физичког васпитања.
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3.3.2. Рекреативни спорт 

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.

Поштујући овај приоритет Националне Стратегије Општина Младеновац ће своје
активности  усмеравати  и  на  популаризацији  спорта  у  општини  Младеновац  као
рекреативне активности. У сегменту рекреативног спорта постоји изузетно велики број
људи  који  би  желели  да  се  рекреирају али  то  не  раде  јер  немају адекватне  услове
(недостатак  финансијских  средстава,  недостатак  времена,  недостатак  адекватне
спортске инфраструктуре која би им била доступна без финансијских давања и сл.).
Управо  ова  чињеница  представља  значајан  број  заинтересованих  за  спортско
рекреативне активности у општини Младеновац и ту видимо простор за промоцију и
унапређење спорта у општини Младеновац не само као врхунског спорта већ и као
рекреативног.

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:

 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;
 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. Рекреативни
спорт,  пружа  могућност  рекреативног  бављења  спортом  читавој  популацији,  уз
препоруку да се ове спортске активности реализују током целе године и то најмање два
пута недељно.

Спортски савез је у 2015. години реализовао следеће бесплатне програме из области
рекреативног спорта и спорта за особе са инвалидитетом: Бесплатна школица пливања,
Дани пешачења и планинарења на Космају, Дан изазова, Турнир у стоном тенису особа
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са инвалидитетом и пензионера итд. Што се тиче спорта за особе са инвалидитетом,
према  подацима  Светске  здравствене  организације,  10  процената  светског
становништва чине особе са инвалидитетом.

Табела 6. Анализа стања рекреативног спорта у Младеновцу – SWOT анализа
Садашњост

У
нутр

аш
њ

и

Снаге Слабости
 Програмом  развоја  спорта  у  ЈЛС,

Рекреативни спорт се представља као
један од приоритета; 

 Традиција  организовање  аматерских
спортских игара и манифестација; 

 Добра  сарадња  са  локалном
самоуправом 

 Бесплатно  коришћење  отворених
спортских терена, вежбалиста и трим
стаза. 

 Велика  мотивација  људи  који  воде
рекреативне послове за осмишљавање
и  реализацију  великог  броја
рекреативних  активности  на  нивоу
општине.

 Недовољан  број  ангажованих  стручних
кадрова; 

 Неадекватна  информисаност  о
могућностима  укључивања  у  одређене
активности  и  неадекватна  промоција
значаја рекреативног спорта.

 Недовољан  број  организација  (клубова)
које се баве рекреативним спортом; 

 Непостојање  рекреативних  програма  за
особе  са  посебним  потребама,  старије,
гојазне, труднице… 

 Недовољан  број  и  разноврсност  јавне
спортске  инфраструктуре  (отворени
терени,  трим  стазе,  теретане  на
отвореном,…)

Будућност/Трендови

С
п

ољ
аш

њ
и

Шансе Претње
 Развој  рекреативног  спорта  је

приоритет  Националне  стратегије
спорта; 

 Промоција  туристичких  потенцијала
(културно-историјских  споменика,
бања,  планина…)  кроз  спортско-
рекреативне  активност  и  постојање
јавних  терена,  вежбалиста  и  трим
стаза у близини истих. 

 Адекватна промоција  здравог  начина
живота и значаја бављења спортом; 

 Формирање организација које се баве
спортом за све; 

 Наставак  изградње  јавних  спортских
терена и вежбалиста; 

 Ангажовање  што  већег  броја
стручњака-рекреативних аниматора и
њихово даље усавршавање;

 Приватизација у спорту; 
 Слаба економска моћ грађана; 
 Неповољна демографска слика општине;
 Алтернативни видови забаве; 
 Технолошки развој; 
 Претерана комерцијализација спортских

терена.
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3.3.3. Врхунски и квалитетан спорт

На  основу  прикупљених  података  од  клубова  и  чланица  Спортског  савеза
Младеновца  о  оствареним  резултатима  на  националним  првенствима,  куповима  и
званичним међународним такмичењима дошло се до следећих података приказаним у
следећој табели: 

Табела 7. Преглед броја спортиста у 5 спортских грана у којима су остварени врхунски
спортски резултати у 2015.години

Спорт Сениори Јуниори Кадети
Пионир
и

М Ж УКУПНО

Карате 5 2 16 24 20 27 47
Рвање 12 7 8 10 21 16 37
Кикбокс - - - 8 6 2 8
Атлетика 3 - - - 3 - 3
Одбојка 12 - - - 12 - 12
Кошарка - - - 25 25 - 25
УКУПНО 32 9 24 67 87 45 132

 Укупан број сениора – 32
 Укупан број јуниора – 9
 Укупан број кадета – 24
 Укупан број пионира – 67
 Укупан број спортиста у мушкој конкуренцији – 87
 Укупан број спортиста у женској конкуренцији – 45

Појединачни спортови у Г.О. Младеновац са врхунским резултатима су из следећих
клубова:

 Карате клуб ,,Младеновац”
 Рвачки клуб ,,ЉУбомир Ивановић Геџа”
 Атлетски клуб ,,Младеновац”
 Карате клуб ,,Гепард”
 Кик бокс клуб ,,Бановић Страхиња”
 Карате клуб ,,Селтерс”
 Кошаркашки клуб Б.Б. Баскет

У  колективним  спортовима  имамо  представнике  из  одбојкашког  клуба
,,Младеновац” и то у сениорској мушкој конкуренцији и кошаркашког клуба Б.Б. Баскет
у пионирској мушкој конкуренцији.

Спортисти који су остварили резултате на званичним међународним такмичењима: 
 Марко Антић, Михајло Митровић, Јелена Миливојчевић, Тијана Радивојевић

и Анђела Исидоровић (карате клуб ,,Младеновац”) 
 Милутиновић Александра (карате клуб ,,Гепард,,)
 Угриновић  Иван,  Тривуновић  Милош  (атлетски  клуб  ,,Младеновац”)  –

ветерани
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Табела 8. Анализа стања врхунског спорта у Младеновцу – SWOT анализа
Садашњост

У
нутр

аш
њ

и

Снаге Слабости
 Постојање базе деце
 Постојање  врхунског/их  спортистe/a

из Младеновца који могу бити лидери
и узори

 Постизање  врхунских  резултата  на
националном и међународном нивоу

 Недостатак инфраструктуре 
 Постојећа  инфраструктура  није

изграђена  по  стандардима  за  развој
врхунског и професионалног спорта

 Непостојање  медицинског  особља  у
спортским тимовима 

 Нема спортске амбуланте

 Неутврђени критеријуми о финансирању
спортских клубова

Будућност/Трендови

С
п

ољ
аш

њ
и

Шансе Претње
 Заинтересованост  за  што  боље

резултате  и  позиционирање  на
међународним такмичењима 

 Доношење и примена новог закона о
спорту на нивоу Републике

 Усавршавање  постојећег  тренерског
кадра ( лиценцирање, школовање...)

 Лоша економска ситуација
 Непрепознавање  важности  улагања  у

врхунски  спорт  и  његовог   значаја  за
промовисање спорта уопште

 Одлазак  талентованих  спортиста  из
клубова Г.О. Младеновац
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3.3.4. Спортска инфраструктура

Општина  Младеновац  има  спортску  инфраструктуру  која  је  прилично
запуштена.  Тако  да  и  ако  поседује  спортски  центар  са  салом  и  базенима,  његова
искоришћеност није велика јер је прилично руиниран. Такође и градски стадион на
Селтерс бањи који има атлетску стазу која није деценијама обнављана и веома је тешко
уочљива и у веома лошем стању. Стање већине школских сала је лоше као и малих
спортских терена. Код Техничке школе постоји припремљена подлога за атлетску стазу
(тартан и сл.) у дужини од 200м али због недостатка средстава она није постављена, а
подлога за њу временом пропада. Такође постоји пројекат за изградњу фискултурне
сале  за  ОШ ''Биса  Симић''-Влашка али  због  недостатка  средстава  није  ни  започета
реализација  изградње.  Ни  стање  фудбалских  терена  није  много  боље.  Пример  је
фудбалски  терен  који  се  налази  на  идеалном  месту  између  ОШ  ''Момчило
Живојиновић''  и Гимназије Младеновац и који има потенцијал за изградњу градског
стадиона тотално је запуштен. Једино је ове године реновиран фудбалски стадион на
Селтерс бањи али остаје и ту да се поправе трибине као и поменута атлетска стаза. Оно
што је проблем у постојећој инфраструктури су и нерешени имовинско правни односи
пример: Градски стадион на Селтерс бањи.

Да би се поправило стање спортске инфраструктуре у Младеновцу планира се у
наредне три године следеће:  Реновирање СРЦ ''Љубомир Ивановић Геџа'',  изградња
фудбалског терена код Гимназије са  вештачом травом,  реновирање атлеске стазе  на
Селтерс  бањи  (шљака),  изградња  сале  за  Борилачке  спортове,  уз  сарадњу  са
Министарством просвете изградња фискултурне сале за ОШ ''Биса Симић'' у Влашкој,
обнова постојећих малих спортских терена, изградња трим стазе која би била доступна
свим грађанима наше општине и евентуално израда спортских терена тамо где их нема,
а постоји потенцијално већи број корисника.
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Табела 9. Спортска инфраструктура на територији општине Младеновац
Власник/Управа Назив објекта Адреса Место Пош. Бр.

СЦ  Љубомир 
Ивановић Геџа

СЦ  Љубомир
Ивановић Геџа

Вука Караџића
бр.35

Младеновац 11400

Спортски стадион
Селтерс

Фудбалски терен са
атлетском стазом

Краља Петра I бр.
336

Младеновац 11400

Спорски стадион 
Раднички

Терени за мале
спортове

Kраља Петра
Првог бр.34

Младеновац 11400

МЗ Младеновац
Фудбалски терен

Сајмиште
Црквена Младеновац

МЗ Младеновац ФК Дедиње Дедињска 1 а Младеновац 11400

МЗ Рајковац Фудбалски терен
Михаила

Марковића бр13
Младеновац 11400

МЗ Границе Фудбалски терен Границе Младеновац 11400
МЗ Међулужје Фудбалски терен Међулужје Међулужје 11400

МЗ Село 
Младеновац

Игралиште за мале
спортове

Владимира
Хајдуквељковића

бр. 23
Младеновац 11400

МЗ Баташево
Игралиште за мале

спортове
Младеновац 11400

МЗ 25. мај
Кошаркашко
игралиште

Вука Караџића бр. Младеновац 11400

Кораћичка бања 
СД ''Филип 
Кљајић''

Стрелиште
Љубе Давидовића

бр.49
Младеновац 11400

МЗ Сенаја Фудбалски терен Сенајска бб Сенаја 11433
МЗШепшин Спортски терен Брђанска бр 22 Шепшин 11403
МЗ Дубона Спортски терен Првомајска Дубона 11433

МЗ Влашка Спортски терен
Краља

Александра
Обреновића бб

Влашка 11406

МЗ Амерић Спортски терен Првомајска бр 22 Амерић 11406

МЗ Кораћица Спортски терен
Раје Степановића
бб  и Ђисаровац

бб
Кораћица 11412

МЗ Пружатовац Спортски терен Забојска бр. 14 Пружатовац 11413

МЗ Иванча Спортски терен
Милорада
Петровића
Сељанчице

Иванча 11414

МЗ Марковац Спортски терен Марковац бб Марковац 11400
МЗ Јагњило Спортски терен Јагњило бб Јагњило 11412

МЗ Ковачевац Спортски терен
Трг Љубомира

Ивановића бр20
Ковачевац 11409

МЗ Велика Крсна Спортски терен Велика Крсна бб Велика Крсна 11408
МЗ Рабровац Спортски терен Рабровац бб Рабровац 11412
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Табела 10. Анализа стања спортске инфраструктуре у Младеновцу – SWOT анализа
Садашњост

У
нутр

аш
њ

и

Снаге Слабости
 Покривеност планским документима
 Иницијатива  предузетника  за

изградњу  приватних  спортских
објеката и терена

 Постојећа  спортска  инфраструктура
(стадион, базен, две спортске дворане,
Рекреациони центар…)

 Покривеност  свих  насеља  спортским
теренима

 Недостатак  финансијских  средстава  за
реконструкцију  постојећих,  изградњу
нових  објеката,  као  и  завршетак
започетих објеката

 Недостатак  грађевинског  земљишта  у
власништву општине за изградњу нових
терена  (...  нерешени  имовинско-правни
односи)

 Недостатак  одређених  реквизита  за
развој  спортског  потенцијала
(нпр.вештачке стене за планинарење)

 Имамо  спортисте  у  одређеним
дисциплинама  али  немају  простор  за
вежбе  и  развој  истих  (нпр.  ауто-мото
спорт, борилачки спорт, планинарење...)

 Недовољан  број  школске
инфраструктуре  (фискултурне  сале  са
опремом)

 Непостојање  амбуланте  за  спортску
медицину

Будућност/Трендови

С
п

ољ
аш

њ
и

Шансе Претње
 Изградња атлетског стадиона
 Могућност  одржавања  такмичења

(регионалних,националних,
међународних)

 У  оквиру  постојећих  спортских
објеката постоје слободни простори за
адекватну  употребу  за  одређене
спортове

 Природни  услови  за  развој  спортске
инфраструктуре  (планина  Космај,
бање, језеро…)

 Боља  сарадња  са  републичким  и
градским  институцијама  на  пољу
спорта и туризма

 Афирмација  нових  спортских
дисциплина

 Аплицирање за финансијска средства
за  опремање  постојећег
неискоришћеног простора

 Јавно-приватно партнерство

 Недостатак финансијских средстава
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4. Приказ приоритета, општих и посебних циљева

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), Стратегија своје деловање посебно усмерава на
следеће приоритете:

 развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт; 
 повећање обухвата бављења грађана спортом кроз развој и унапређење спортске

рекреације; 
 развој и унапређење такмичарског спорта; 
 развој и унапређење спортске инфраструктуре. 

ПРИОРИТЕТ 1: Развој спорта деце и омладине, укључујући и школски 
спорт

Основа школског спорта јесте да се током систематског вежбања у оквиру школског
спортског друштва кроз различите форме ванчасовних активности задовоље потребе
ученика  за  редовним  вежбањем  и  активним  учешћем  у  спортско-рекреативним
активностима и спорту, како би се допринело свестраном расту и развоју личности.
Предлог програма развоја спорта  у општини Младеновац, у оквиру овог приоритета,
ослања се како на Националну стратегију развоја спорта 2014–2018. године тако и на
Националну  стратегију  развоја  школског  спорта,  а  чиме  се  постиже  кохерентност,
систематичност и повезаност политика у области спорта између града и националног
нивоа.

7.1.1. ОПШТИ ЦИЉ: Унапређен школски спорт

7.1.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Побољшани материјално-технички услови за  реализацију
активности школског спорта. 

7.1.1.2. ПОСЕБАН  ЦИЉ:  Повећан  број  спортских  секција  и  других  ваннаставних
спортских и рекреативних активности у оквиру школског спорта. 

7.1.1.3. ПОСЕБАН  ЦИЉ:  Повећано  учешће  ученика  и  студената  на  школским
приредбама (спортским манифестацијама и спортским такмичењима). 

7.1.1.4. ПОСЕБАН  ЦИЉ:  Побољшан  стручно-педагошки  рад  и  унапређена
институционална сарадња у оквиру школског спорта. 

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

7.1.1.6. ПОСЕБАН  ЦИЉ:  Унапређење  медијског  праћења  и  промоција  школског
спорта  у  циљу неговања  културе  спортског  понашања,  фер-плеја,  сарадње,
толеранције и поштовања различитости на спортским теренима и поред њих. 

7.1.1.7. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређене везе  између школа и  организација  у  области
спорта и подстакнути програми у спортовима који привлаче децу. 
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Циљне вредности:

 Повећан број деце и омладине школског узраста учествују у физичком вежбању
и организованим спортским активностима унутар школског спорта  за 15% до
2018. године; 

 Повећан број деце и омладине који су укључени у систем спорта преко 
спортских организација и савеза за 10% до 2018. године.

ПРИОРИТЕТ 2: Повећање обухвата грађана спортом кроз развој и 
унапређење спортске рекреације

У том погледу треба подстицати све облике спортске рекреације и коришћења свих
потенцијала светског покрета „Спорта за све”. 

Реализовањем рекреативних програма грађани/грађанке Младеновца би остварили
бројне  користи:  унапређење  индивидуалне  здравствене  заштите,  посебно  у  борби
против  растућег  проблема  гојазности;  унапређење  здравља,  превенција  болести  и
рехабилитација;  допринос  кохерентнијем  и  одрживијем  развоју  друштва;  очување
животне средине; спречавање антисоцијалног понашања; младим људима се омогућује
најбоља  могућа  стартна  позиција за  даљи  живот;  омогућавање  што  дуже  радне
ангажованости и развоја радних способности; повећање индивидуалних и колективних
способности,  посебно  жена;  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; стварање повољнијих услова за рехабилитацију и
реинтеграцију избеглица; подстицање сарадње и друштвене покретљивости; заштита
људских права; подизање образовних критеријума. 

Да би се наведено постигло, неопходно је да се креира, очува и унапреди способан,
одржив  и  координиран  рекреативни  спорт  који  може  да  обезбеди  квалитетне
могућности за учешће што већег броја становника у својим програмима. 

У складу са тим, у овом предлогу програма развоја, као циљеви су препознати: 

7.2.1. ОПШТИ  ЦИЉ:  Повећан  обухват  бављења  спортом  у  свим  сегментима
становништва,  посебно  деце,  младих,  жена,  особа  са  и  инвалидитетом и
старих 

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

7.2.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ:  Побољшани  материјално-технички  услови  у  циљу
доступности свим грађанима да се баве спортом за све. 

7.2.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ:  Подстакнуто  значајније  укључење  јединица  локалне
самоуправе  у  финансирање  програмских  активности  из  области  спортске
рекреације и спорта особа са инвалидитетом. 

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

7.2.1.5. ПОСЕБАН  ЦИЉ:  Унапређена  сарадња  спортске  рекреације  са  школским
спортом,  врхунским  спортом,  спортом  у  војсци  и  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. 

7.2.1.6. ПОСЕБАН ЦИЉ: 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.

Применом овог програма развоја у области рекреације постигло би се да се:

  створи  способан,  одржив  и  координисани  сектор  који  ће  се  бавити
организацијом  рекреације  свих  грађана  Младеновца и  који  ће  омогућити
грађанима повећање обухвата бављењем спортом; 

  подстакне  осмишљавање  и  реализација  програма  и  пројеката  у  области
спортске рекреације и да се организују рекреативне спортске манифестације; 

  младима  пружи  прилика  и  створи  мотивациони  амбијент  да  се  баве
рекреативним вежбањем и да стекну навику и потребу која ће трајати целог
живота. 

Циљне вредности:

 повећан број рекреативаца и учесника масовног спорта за 10% до 2018. године; 
 повећан број старих лица која се баве спортом за 10% до 2018. године; 
 повећан број особа са инвалидитетом који су укључени у спортске активности

за 10% до 2018. године; 
 повећан број жена које се баве спортским активностима за 10 до 15% до 2018. 

године;
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ПРИОРИТЕТ 3: Развој и унапређење врхунског спорта

Методи пружања одговарајуће непосредне или посредне подршке спортистима и
спортисткињама који показују изузетне спортске квалитете треба да буду развијени у
сарадњи са спортским организацијама, како би се спортистима омогућио пун развој
њихових спортских и људских капацитета, уз поштовање њихове личности, физичког и
моралног  интегритета.  Да  би  се  креирало  плодно  окружење,  које  ће  омогућити
спортистима  и  спортискињама  адекватну  подршку,  неопходно  је  обезбедити
координисану политику свих нивоа власти и такође је битно да се талентима и већ
рангираним  спортистима  омогући  несметан  развој  и  напредак  у  свим  узрасним
категоријама.

Међутим,  важно  је  истаћи  да  је  највећи  проблем  даљег  развоја  спорта  у
Младеновцу, у току анализе на свим нивоима, погубна пракса да се зарад остваривања
такмичарског резултата доводе спортисти из других средина, а за децу која су клуб
довела до вишег нивоа такмичења сада нема места у тиму. Као директна последица
евидентира  се  управо  у  тим  клубовима  масовно  одустајање  младих  од  бављења
спортом уопште. Са друге стране уочава се да клубови постају техноменаџерска целина
која  постаје  самодовољна  и  бави  се  пре  свега  куповином  и  продајом  играча  као
доминантним обележјем новог, вишег нивоа такмичења.

Када су у питању појединачни спортови, учесници анализе истичу у први план као
снагу  спорта  велики  број  ентузијаста  и  волонтера  у  клубовима,  као  и  спремност
стручног кадра да подели искуство и знање, а нарочито се истиче одлична сарадња са
школама и професорима физичког васпитања.

Очекује  се  да  програмско финансирање уведе  више  реда  и  одговорности  према
средствима  пореских  обвезника  који  желе  да  се  систем  спорта  понаша  са  више
поштовања према средствима која се добијају од општине.

Едукација и перманентно усавршавање спортских радника је планирана активност
од  које  се  очекује  да  помогне  у  успостављању  реда  у  укупном  функционисању  и
одговорности свих актера у спорту. Младеновац уважава посебан интерес који постоји
у сеоским срединама које такође представљају део  општине. У складу са наведеним,
општи и посебни циљеви су:

7.3.1. ОПШТИ ЦИЉ: Наставак обезбеђивања услова за развој врхунског спорта

4.3.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Подизање капацитета стручног рада у области такмичарског
спорта. 

4.3.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Стварање услови за одржавање и даље постизање врхунског
спортског резултата.

4.3.1.3. ПОСЕБАН  ЦИЉ:  Унапређење  услова  за  развој  спортисте  до  врхунског
резултата.

4.3.1.4. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређење услова за организацију такмичења по највишим
стандардима.
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Циљне вредности:

 повећан  број  квалификованих  спортских  стручњака  ангажованих  у
организацијама у области спорта за најмање 10%; 

 повећан  број  спортиста  и  организација  у  области  спорта  који  наступају  на
међународним спортским такмичењима за 10% до 2018. године; 

 повећан  број  спортиста  из  Младеновца,  учесника  националних  спортских
кампова за 10% до 2018. године; 

 број стипендираних перспективних младих спортиста који се стипендирају за
спортско усавршавање остаје на достигнутом нивоу, уз евентуално повећање до
10%;

ПРИОРИТЕТ 4: Развој и унапређење спортске инфраструктуре

Развој спортске инфраструктуре на територији општине Младеновац заснива се на
стратешком опредељењу да се превасходно сачувају и ревитализују постојећи спортски
капацитети,  а  затим  да  се  плански  граде  нови  спортски  објекти  у  функцији
рекреативног, такмичарског и школског спорта.

У наредном периоду предлаже се реализација оперативних мера и активности као
што су: 

 реконструкција и ревитализација постојећих спортских капацитета; 
 завршетак изградње спортских објеката чија је изградња започета 
 реализација  нових  спортских  објеката  и  површина  на  локацијама  које  су

важећом планском документацијом планиране у близини зона становања 
 реализација  Центра  за  школски  спорт  и  недостајућих  фискултурних  сала  у

оквиру школских комплекса; 
 реализација недостајућих објеката за врхунски спорт на локацијама планираним

за такмичарске спортске комплексе 

7.4.1. ОПШТИ ЦИЉ: Развијена спортска инфраструктура

7.4.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Успостављена потпуна база података односно евидентирано
постојеће стање спортске инфраструктуре.

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

Циљне вредности:

 евиденција  свих  спортских  објеката  на  територији  општине  Младеновац  до
2018. године; 

 15%  реконструисаних  и  ревитализованих  спортских  објеката  до  краја  2018.
године.
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ОСТАЛИ ЦИЉЕВИ

Медији у спорту

У саверемном свету улога медија и спорта је нераскидива. Медији могу да утичу
на смањивање различитих негативних појава у спорту: за почетак могу да стимулишу
становиштво да  се  рекреативно  бави  спортом,  да  утичу и  на  смањивање насиља у
спорту, као и на свест становиштва о штетности и неприхватљивости допинга у спорту
и  др.  У  склопу  тога,  посебно  је  важно  остваривање  улоге  медија  у  складу  са
Националном  стратегијом  за  борбу  против  насиља  и  недоличног  понашања  на
спортским приредбама за период од 2013. до 2018. године. У односу спорта и медија
посебну  пажњу  треба  посветити  и  промоцији  потенцијала  спорта  у  друштвеној
интеграцији (инклузији) и изградњи друштва једнаких могућности.

При  организовању  спортске  приредбе,  спортске  организације  теба  да
размишљају  о  медијској  покривености,  али  такође  и  да  науче  на  који  начин  се
комуницира са медијима и обезбеђује позитивна медијска пажња.

8.7.1. ОПШТИ ЦИЉ: Унапређена улога и одгворност медија за развој спорта

8.7.1.1 ПОСЕБАН ЦИЉ.: Медијска промоција спорта као здравог начина живота и 
мотивација грађана за бављење рекреативним активностима.

Циљне вредности:

 повећан број медијских кампања, емитовања и писаних садржаја на годишњем 
нивоу за 15% у Младеновцу до 2018. Године.
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5. Усклађеност са другим стратешким и планским документима

Програм развоја спорта општине Младеновац се ослања на Стратегији развоја
спорта  у  Републици  Србији  за  период  2014-2018.године  и  усклађен  је  са  важећим
Законом о спорту из 2011.године.

Процењује се да ће за реализацију планираних активности у наредном периоду
финансијска  средства  бити  планирана  у  оквиру  лимита  одређених  фискалном
стратегијом  и  предвиђена  Програмским  буџетом  града,  јер  ће  се  активности
реализовати у оквиру планираних материјалних, финансијских и људских ресурса.

Према  могућностима,  одређене  активности  и  задаци  ће  се  финансирати  из
средстава донација и кроз јавна-приватна партнерства.

6. Механизми спровођења програма за развој спорта града

У циљу што ефикасније имплементације Програма за развој  спорта општине
Младеновац до краја 2018.године биће ангажовани сви институционални механизми.
Организациону, управљачку и надзорну функцију вршиће именована лица за праћење
спровођења  Стратегије  развоја  спорта  у  Републици  Србији,  Члан  градског  већа  за
спорт,  омладину,  медије  и  културу  заједно  са  свим  кључним  актерима  у
имплементацији као што су Спортски савез Младеновац, Спортско рекреативни центар
''Љубомир  Ивановић  Геџа'',  спортски  клубови  и  удружења,  директори  школа,
наставници  и  професори  физичког  васпитања  и  остали  актери  који  учествују  у
директној имплементацији Акционих планова.

Такође, пошто је значај медија у промоцији Програма развоја за спорт веома
важан, промоција Програма и стратешких мера у спорту укључиће ширу јавност путем
електронских,  али  и  штампаних  медија,  јер  је  подршка  медија  у  имплементацији
планираних активности веома значајна и неопходна ради обезбеђивања подршке шире
заједнице и промоције и популаризације спорта уопште.

Спровођење

Примена  Програма  развоја  спорта  општине  Младеновац  је  дефинисана  како
Националном стратегијом развоја спорта, тако и Акционим планом за спровођење те
стратегије. Програмом развоја спорта јасно су дефинисани општи и посебни циљеви,
мере и активности за њихову реализацију, носиоци задужени за њихову реализацију,
учесници  у  систему  спорта  укључених  и/или  заинтересовани  за  реализацију
планираних активности, временски оквири ипроцена да ли су за њихову реализацију
потребна материјална средства.

Спровођење се састоји из три фазе:
1. Праћења (Мониторинга) спровођења активности 
2. Извештавање о спровођењу и постигнутим резултатима
3. Оцењивања (Евалуације) постигнутих резултата
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Праћење - мониторинг

Праћење  спровођења  Програма  развоја  спорта  представља  континуирано
прикупљање података о реализацији појединих активности, мера и пројеката које су
усвојене програмом. Процес мониторинга је обавезан део имплементације Програма
развоја  спорта,  као  и  израда  редовних  годишњих  извештаја.  Сврха  праћења  је
обезбеђивање  доносиоцима  одлука  у  спровођењу  политике  развоја  спорта  да
континуирано примају повратне информације о имплементацији програма и пројеката,
односно резултатима њихове имплементације. Тиме се проверава напредак у односу на
планиране циљеве.

Општина  Младеновац  ће  поштовати  дефинисане  процедуре  Министарства
омладине и спорта и испуњавајући те обавезе вршиће и праћење свог програма развоја
спорта.

Извештавање

Извештавање  је  једна  од  најважнијих  активности  у  процесу  спровођења
Програма развоја спорта.

На годишњем нивоу, Г.О. Младеновац ће израђивати и објављивати извештаје о
спровођењу  Програма  развоја  спорта  на  својој  интернет  страници,  о  степену
спровођења циљева, мера и активности, проблемима и изазовима. На основу тога ће се
вршити ревизија  приоритета  и  планираних активности  у  Акционом плану у  форми
Извештаја  о  току  спровођења  Програма  развоја  спорта  града  који  је  саставни  део
Извештаја  о  раду Министарства  који  се  доставља Влади у  складу са  Пословником
Владе.

Евалуација

Евалуацијом  Програма  развоја  спорта  ће  се  настојати  утврдити  напредак  у
спровођењу овог програма и предложити корективне мере и измене током спровођења.
Оцењивање  ће  се  спроводити  редовно,  једном  годишње,  коришћењем  различитих
извора података, укључујући годишњи извештај о раду као основни извор података.
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