На основу члана 142. став 4. Закона о спорту ("Службени гласник РС", број: 24/2011 и 99/02011), а у
складу са Стратегијом развоја спорта у РС за период од 2009-2013 године (''Службени гласник РС", број:
110/2008 )и члана 39. Статута општине Лајковац(„Службени гласник општине Лајковац'', број: 11/08),
Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана 19.03.2013. године, доноси:
ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ
Увод
Програм развоја спорта (у даљем тексту: Програм) пружа одговор на питање на који начин, и у које
сегменте спорта је најефикасније и најпримереније уложити новац пореских обвезника, и како на основу тог
улагања на најбољи начин остварити јавни интерес у области спорта, осмислити циљеве, критеријуме и
приоритете за улагање буџетских средстава у спорт.
Модерне технологије (компјутери, мобилна телефонија, телевизија, роботи, видео игрице и др.),
услови живота (повећан животни стандард, живот у насељеним местима без одговарајућих простора за
физичко вежбање и рекреацију) све више опредељују младе да буду физички неактивни. Тако се ствара
привид да је спортска активност као вид игре и забаве сувишна, што је у протеклом периоду довело до
упадљивог пада интересовања деце и омладине за учешће у спортским активностима.
Физичка неактивност деце, а поготово адолесцената, негативно утиче на њихов физички и духовни
развој. Таква ситуација угрожава јавно здравље, а самим тим и здравље појединаца, док истовремено умањује
регрутну базу за врхунски спорт.
Имајући у виду горе наведено, Програм ће се базирати на следећим постулатима:
1. Деца у спорту
2. Изградња и одржавање спортске инфраструктуре
3. Развојспорта и клубова који су од посебног значаја за општину Лајковац и развој врхунског спорта
4. Рекреативно бављење спортом као модел друштвеног понашања.
Основни предуслов за анимирање деце различитим гранама спорта јесте адекватна спортска
инфраструктура. Уређењем спортско-рекреативног комплекса уз постојеће фудбалске терене ( школска
спортска хала, фудбалски стадион, комплекс базена у северо-западном делу ), ствара се наслеђе за будуће
генерације и даје импулс спортском развоју. Циљ је обезбедити приступ теренима, односно, створити једнаке
услове за сеоско и градско становништво.
Трећи постулат Програма јесте и подстрек и развојспорта и клубова који су од посебног начаја за
општину Лајковац и развој врхунског спорта, јер захваљујући својим резултатима и одговорном понашању
врхунски спортисти постају лидери мишљења међу младима промовишући пре свега напоран рад, упорност,
борбеност и поштење. Истицањем и неговањем таквих вредности, спорт добија не само такмичарски,
репрезентативни и здравствени значај у друштву, већ и ширу здравствену и развојну улогу. Због
специфичности наше локалне заједнице, посебна пажња се усмерава према водећим клубовима по којима је
општина Лајковац препознатљива у целој земљи и то је врхунски спорт у нашој Општини.
Последњи, али не и мање битан постулат јесте рекреативно бављење спортом као пожељан и опште
прихваћен модел друштвеног понашања.
С тога се Програмом дефинише улога општине у подстицању спорта за све, охрабривању свих
сегмената становништва да у спорту нађу превентиву за здравствене проблеме, социјалну компоненту развоја
као и конструктиван начин трошења слободног времена.
Овим документом уважава се чињеница да аутономија спорта почива на равнотежи права појединаца и
спортских организација са једне стране и одговорности и дужности тих субјеката са друге стране. Потребно је
обезбедити сарадњу државних органа и установа које обављају послове у области спорта са спортским
организацијама као удружењима грађана уз очување и јачање аутономности у раду таквих удружења.
Низ објективних друштвених околности учинило је видљивим слабости на сва три нивоа спортске
организације у примарном ( спортисти – тренери – тренажни програм – родитељи ), секундарном (спортски
клубови )и терцијалномк нивоу ( друштво, економија, образовање, здравство, закони, приватни сектор, јавна
гласила и др. ). Последица не само кризе кроз коју је прошла држава у последњих двадесетак година, већ и
неспремност институција невладиног спортског сектора да правовремено одговори новонасталим
околностима.
Економска криза утицала је на смањење инфраструктурних, техничких и људских ресурса који служе
одржавању система, његовом развоју, пре свега повећању броја спортиста и грађана који се баве редовном и
повременом физичком активношћу. Услови за рекреативни спорт су постали све скупљи, а постојећи концепт
је постао све мање доступан грађанима. Због тога, али и зрбог утицаја других ограничавајућих фактора,
велики број људи прекинуо је праксу вежбања и бављења спортом у слободно време и посветио се мање
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здравим активностима, што је утицало на приметно повећање броја оболелих од кардио-васкуларних и
респираторних болести, као и на повећање броја зависника од алкохола и опојних дрога.
Независно од економске кризе, комерцијализација појединих група спортова која је типична за много
развијеније и богатије државе и градове није заобишла ни општину Лајковац. Наравно, управљање том групом
спортова захтева снажније привредно ангажовање и активности којима се испуњавају финансијски захтеви
скупих такмичења играча, тренера и менаџера. Даљи развој који ће бити стратешки планиран и спровођен
подразумева усавршавање постојећег система спорта у складу са примерима добре праксе у области спорта.
Програм садржи правце развоја спорта, усавршавања спортског система и спортских организација као и
одговоре на питања како се може стићи до унапред одређених развојних циљева у спорту.
Реализација Програма подразумева позитивне промене устаљеног начина рада, као и превазилажење
проблема који такве промене са собом носе. Тај процес ствара добру основу за изградњу квалитативно нових
односа између Општине и осталих субјеката у спорту.
1. Стање спорта у Општини
У односу на укупно стање у Републици, Општина Лајковац се налази у нешто повољнијем положају када су у
питању спортски објекти. Тренутно располаже:
 отвореним теренима- акценат фудбалски стадион
 Мини пич теренима
 Спортским теренима на сеоском подручју
 Школским спортским теренима на градском и руралном подручју
Основну структуру система спорта Општине у делу спортских организација, чине: Спортски савез,
спортски клубови и струковна удружења и друге спортске организације.
Општина броји 26 клубова од чега највише фудбалских. Фудбал је грана спорта где Лајковац бележи
богату традицију ( 85 година фудбалског клуба ''Железничар'', заједница железничких спортских клубова
Србије).
Значајни успеси се бележе и у одбојци – женски одбојкашки клуб “Железничар” – тренутно супер
лига;
Видне резултате остваривали су и Карате клуб (млађе категорије), Боди билдинг клуб, Шаховски клуб
и др.
Уважава се чињеница да спортски објекат сам по себи не обезбеђује напредак спорта, већ и да
спортски програми који се у спортском објекту спроводе сврставају спортске објекте у ресурсе за постизање
спортског резултата, као спортског производа.
Имајући у виду да је модерна и функционално уређена инфраструктура спортских објеката у општини
кључ успеха, у току је уређење спортско-рекреативног комплекса уз постојеће фудбалске терене и то:
 Школска спортска хала- капацитет 1000 места уз помоћ НИП-а
 Фудбалски стадион са помоћним теренима
У плану је приоритетна изградња комплекса базена кроз јавно-приватно партнерство као и изградња
школског базена.
Спорт за све није остао занемарен у претходном периоду и намера је да се настави са његовом
популаризацијом и финансирањем јер приватна иницијатива у области рекреативног вежбања прети да
постане доминантна последњих година.
Недостаје евиденција о броју рекреативних програма, степену обрзованости кадра који се бави
инструктажом као и норматива о минималним условима што се тиче опреме, реквизита и простора за
рекреативно вежбање у објектима.
Неке од значајнијих објеката за спорт у општини тренутно користе бројни субјекти без јасног правног
основа. Многе интересне групе и појединци, заинтересовани су и за коришћење ових објеката –пре свега
једине школске спортске сале и др.
У општини не постоји база података о собама са инвалидитетом у спорту. За почетак потребно је
прикупити податке о врстама и степену инвалидитета, о полној, старосној и образовној структури тих људи
како су се у будућности предузимале даље мере за њихово укључивање у спортске активности.
Обављање здравствене заштите у области спорта врши се у складу са законским прописима којима је
уређена област здравствене заштите у Републици Србији.
На територији општине нема специјалиста за спортску медицину.
Током последњих година општина се бавила питањима подстицања, унапређења и развоја женског
спорта, о чему најбоље сведочи значајни помаци и резултати.
Проблеми насиља и штетних појава у спорту, нису евидентно присутни.
Евидентан је недостатак спортских стручњака на локалном нивоу.
Аматерски спортисти баве се спортом без накнаде уз надокнаду минималних трошкова.
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Волонтеризам у спорту није развијен у довољној мери као последица искривљене перцепције и утицаја
друштвено економског система у земљи.
Присутни су бројни покушаји интересних група за профитирање кроз реализацију спорских програма.
2. Правни акти у спорту и систем финансирања спорта
Када је реч о правној димензији уређивања спорта и спортских активностина територији општине
Закон о спорту представља пропис који на свеобухватан начин уређује материју спорта у Републици Србији.
Осим тога, за област правног уређења, а самим тим и функционисања спорта и спортских активности, од
непосредне важности за општинује новодонети Правилник о одобравању и финансирању програма којима се
остварује општи интерес у области спорта на територији општине Лајковац(„Сл.гласник општине Лајковац
бр.11/2012,12/2012 и 13/2012.)
Присутно је значајно улагање у спорт и спортске активности из средстава буџета Општине. У
протеклом периоду забележен је тренд раста, па је тако из буџета Општине у 2011. години издвојено 12
милиона динара, у 2012. години извојено20 милиона динара, док је за 2013. Годину планирано за спорт 21
милион динара.
Преко ЈП ''Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац'', реконструисано је и изграђено више
спортских објеката и терена са комплетним пратећим садржајем ( ФК ''Задругар'', ФК ''Јабучје'', ФК
''Непричава'', ФК ''Бајевац'', ФК ''Рубрибреза'', ФК ''Ратковац'' ). Припремљено је и земљиште за опремање
терена ФК ''Пепељевац''. Интензивна изградња спортске инфраструктуре у последњих неколико година
остварена је захваљујући споразуму са РБ ''Колубара'' Лазаревац о изградњи социјалне инфраструктуре.
Реализација спортских пројеката била је подржана и од стране Министарства омладине и спорта –
мини-пич терени и друго.
Од стране Општине финансиране су спортске манифестације као и све активности и иницијативе
установа, удружења, НВО ( традиционална такмичења поводом Градске славе и др.).
Финансирање спорта из комерцијалних активности спортских организација представља посебан проблем. Реч
је о начину финансирања чија улога би у будућности требало да буде значајно увећана уз истовремено
смањивање простора за злоупотребе и одливање новца створеног у спорту. Програм полази од становишта да
у будућности треба охрабрити правна лица регистрована за обављање спортских активности и делатности да
сама зарађују и покушају да буду у што већој мери економски исплатива.
Поједина решења из Закона о спорту ипак нису прилагођена локалној самоуправи већ се на локални
ниво директно примењују истоветне одредбе као за Републику што даље производи нејасноће и недореченост
прописа по питањима која се тичу финансирања спорта на локалном нивоу.
4. Програмска начела
Полазећи од чињенице да је стратешки развој и унапређење система спорта и са њим повезаних
активности сложен и дугорочан процес, овај документ као основу за унапређење система усваја следећа
начела, и то:
- спортом се представља и афирмише општина, њено културно богатство и јача национална кохезија;
- спортом се развија и јача демократска пракса, толеранција и промовише једнакост свих грађана;
- учешће деце и омладине у спортским активностима предуслов је њиховог физичког и менталног развоја;
- полне, верске, националне, расне, као и разлике које међу људима постоје по основу инвалидности, заједно
са свим осталим различитостима појединца, не смеју бити препрека за бављење спортом;
- спорт подстиче и развија све облике слободе;
- сви учесници спортских активности имају право на одговарајућу здравствену заштиту;
- развој и примена научних сазнања доприносе напретку спорта;
- институционална и функционална сарадња спортских организација на националном, регионалном и
локалном нивоу;
- финансирање спорта мора бити систематски спровођено, правно утемељено, транспарентно, економски
рационално и друштвено оправдано.
5. Општи и специфични циљеви
Општи циљ
Општина као место сусрета масовног, врхунског,школског, рекреативног спорта
становништва.
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свих категорија

Специфични циљеви
Развој и унапређење физичког вежбања деце у предшколским установама, јачање школског спорта и
успостављање функционалног система школских спортских такмичења
- Системско планирање изградње и одржавања спортских објеката и успостављање правног механизма
за очување намене постојећих спортских објеката
- Стварање услова за врхунско спортско достигнуће
- Успостављање транспарентног система финансирања спорта из јавних и приватних извора и контрола
коришћења додељених средстава
- Успостављање механизама за повећање обима бављења спортом сеоског и градског становништва
- Неговање фудбала као традиционалне гране спорта у општини и афирмисање других спортова у
сеоском подручју
-Деполитизацију спорта
- Унапређење стручног рада у спорту
- Унапређење здравствене заштите свих учесника у спорту
- Установљење система праћења развоја спорта
-Омасовљавање учешћа грађана у рекреативном вежбању кроз систем "Спорт за све";
- Стварање услова за учешће особа са инвалидитетом у спортским активностима, (прикупљање података
о врсти и степену инвалидитета, о полној, старосној и образовној структури тих људи)
- Унапређење просторних, стручних и административних капацитета за реализацију спортских програма;
- Подстицање масовности женског спорта кроз максимално поштовање родне и полне равноправности;
-Превенција свих облика насиља и штетних појава у спорту;
- Јачање улоге јавних гласила у промоцији бављења спортом;
- Промовисање волонтеризма у спорту.
-

6. Координација активности за спровођење Програма

У циљу уважавања дефинисаних приоритета за имплементацију програма потребно је обезбедити:
1. финансирање спорта из буџета општине у складу са европским стндардима
2. подизање нивоа квалитета рада у спортским клубовима на територији општине на виши ниво
3. уважавање принципа транспарентности и редовне размене информација
4. укључивање релевантних актера и одлучилаца у све фазе праћења и реализације Програма
5. настављање консултативног процеса и током фазе спровођења Програма
У поступку примене и праћења Програма несумњиво највећу улогу имаће представници органа
општине. Поред њих значајни учесници су Удружења која ће у овом сегменту активности имати велики
простор за деловање, али и одговорност за остваривање програмских циљева, затим образовне установе и
здравствене установе
Основне претпоставке неопходне за прихватање и примену Програма као и за његову успешну
реализацију јесу одговарајуће вођство, широка политичка, социјална и медијска подршка, као и друштвени
консензус о неопходности прихватања осмишљеног концепта. При томе, јака политичка воља и подршка
јавности представљају најнепосредније факторе успеха.
Због тога ће улога општине бити кључна и вишеструка, а приоритет ће имати следећи послови:
- праћење развоја и примене Програма;
- праћење спровођења, напретка активности и процене успешности, уз могућност модификовања активности
Програма у складу са евентуално измењеним околностима (флексибилност);
- обезбеђивање финансијских средстава за спровођење Програма.
Веома важан фактор у спровођењу Програма је међуресорна сарадња- координиран рад свих
надлежних установа: управних,здравствених, образовних, социјалних и др.на послу развоја спорта.
Спортски савез општине Лајковац обезбеђиваће везу и сарадњу између владиног и невладиног сектора
(удружења), координисаће заједничке активности за унапређење спорта, пратити и оцењивати стање,
пројектовати мере, предлагати обим финансирања спорта, али и предлагати друге мере из ове области.
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Извори финансирања Програма су:
- буџет општине;
- средства заинтересованих привредних субјеката;
- донаторски програми помоћи.
Систем спорта у општини окренут је спортисти и грађанину који се бави физичком активношћу. Испунити али
и превазићи његова очекивања.
А први кораци би били наставакреконструкције и изградње спортских објеката и терена, завршетак
спортског комплекса и континуирано финансирање спортских активности
7. Периоди у примени Програма:Период 2013-2013.
Програм се доноси и примењује за 2013.годину.
8. План Мера за остваривање циљева Програма

ОБЛАСТИ

ЦИЉЕВИ
Унапредити
систем спорта у
предшколским,
школским и
високошколским
установама.

Успостављање мреже учесника у
остваривању целовитог система
предшколског, школског спорта
Повезивање наставе физичког
васпитања и ваннаставне
спортске активности кроз
сарадњу школама саспортским
савезом и клубовима ради
стварања могућности надареним
појединцима да остваре
врхунска достигнућа;
Стварање услова за задовољење
потребе деце за игром и
такмичењем без обзира на пол,
узраст, расну, верску припадност
или инвалидитет;
Доношење програма и
правилника школског спорта

ЈЛС,Спортски савез
општине
Лајковац,школске и
предсшколске установе
Финансирање свих
активности се планира из
буџета ЈЛС.

Усклађивање
прописа који
уређују област
спорта у општини
са прописима у
Републици и
стратешким
циљевима развоја
спорта у
Републици Србији

Припрема Нацрта Одлука,
Програма и других локалних
аката у складу са законом о
спорту;

Општина ЛајковацОпштинска управа
За ове активности се не
планирају додатна
финансијска средства.

СПОРТ
ДЕЦЕ
И ОМЛАДИНЕ

ПРАВНИ
АКТИ У
СПОРТУ

АКТИВНОСТИ

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА
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ОБЛАСТИ

ЦИЉЕВИ
Из буџетских
прихода
финансирати
искључиво
спортске
делатности за које
је утврђен јавни
интерес на нивоу
јединице локалне
самоуправе у
складу са
одредбама Закона
о спорту.

ОБЛАСТИ

ЦИЉЕВИ
Реконструкција
постојећих
спортских
објеката и
отворених
спортских терена
у складу са
претходно
припремљеним
плановима и
програмима
реконструкције и
изградња нових
спортских
објеката који
задовољавају
међународне
стандарде.

АКТИВНОСТИ
Предлагање и унапређење
правила за доделу буџетских
средстава на основу претходно
програмираних и планираних
трошкова спортских
организација, које треба да
прикажу директне резултате
којим се остварује општи
интерес у области спорта.

АКТИВНОСТИ
Планирање потребних
финансијских средстава у буџету
општине, укључујући и средства
Републике НИП-а, Програм ЈП
''Дирекције за уређење и
изградњу општине Лајковац''и
дефинисање међусобних односа,
права и обавеза свих учесника у
процесу реконструкције
постојећих спортских објеката и
отворених спортских терена и
изградња нових спортских
објеката који задовољавају
међународне стандарде.
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НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА
ЈЛС
Финансирање активности
се кроз финансирање
програма за остваривање
општег интереса у
области спорта,из буџета
општине

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА
Општина, ЈП ''Дирекција
за уређење и изградњу
општине Лајковац'',
школе
Финансирање активности
се планира из буџета
Општине и Републике

ОБЛАСТИ

РЕКРЕАТИВНИ
СПОРТ

ОБЛАСТИ

ЦИЉЕВИ

АКТИВНОСТИ

Промоција идеје
"Спорт за све".

Спровођење кампање која ће
имати за циљ промоцију здравих
стилова живота у којима
доминира редовна физичка
активност; организовање и
спровођење акција које служе
активирању појединаца у
рекреативном вежбању у оквиру
радних средина и слободног
времена;

ЈЛС,Спортски савез
општине
Финансирање активности
се планира кроз
финансирање програма за
остваривање општег
интереса у области
спорта, из буџета
општине

Стварање услова
за перманентно
стручно
усавршавање
кадрова за
реализацију
система "Спорт за
све".

Организовање семинара и
радионица за стручно
усавршавање кадрова за
реализацију система "Спорт за
све".

ЈЛС,Спортски савез
општине
Финансирање активности
се планира кроз
финансирање програма за
остваривање општег
интереса у области
спорта, из буџета
општине

ЦИЉЕВИ

Побољшати
услове за бављење
спортским
активностима на
територији
СПОРТ
У јединица локалних
ЈЕДИНИЦАМА самоуправа.
ЛОКАЛНИХ
Унапредити
САМОУПРАВА стручни рад у

АКТИВНОСТИ
Подстицање спровођења
програма који имају за циљ
развој школског спорта,
рекреативног спорта кроз систем
"Спорт за све", такмичарског и
врхунског спорта.

Организовање семинара и
радионица за стручно
организацијама у усавршавање руководилаца
области спорта на општинских спортских савеза и
територији
градских органа управе у
јединица локалних области спорта (програмског и
самоуправа.
пословног менаџмента).

ОБЛАСТИ

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

ЦИЉЕВИ

АКТИВНОСТИ
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НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА
ЈЛС, Спортски савез,
образовно васпитне
установе
Финансирање активности
се планира из буџета ЈЛС

ЈЛС, Спортски савез,
образовно васпитне
установе
Финансирање активности
се планира из буџета ЈЛС

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ ИЗВОР

ФИНАНСИРАЊА
Стварање услова
за учешће особа са
инвалидитетом у
спортским
активностима.
СПОРТ
ОСОБА
ИНВАЛИДИТЕТОМ

СА Подизати
друштвену свест о
значају и улози
спорта особа са
инвалидитетом.

Обезбеђење физичко техничких
услова за бављење спортом
особа са инвалидитетом и
формирање базе података особа
са инвалидитетом

Континуирана едукација
ЈЛС родитеља, представника
Финансирање активности
јединица локалне самоуправе,
се планира из буџета ЈЛС.
образовних институција и
грађана о значају бављења
спортом особа са инвалидитетом
и чињеници анимација особа са
инвалидитетом за бављење
спортом

ОБЛАСТИ

ЦИЉЕВИ

АКТИВНОСТИ

МЕДИЦИНА
У СПОРТУ

Повећати број
спортиста и
рекреативаца који
се редовно
подвргавају
спортском
лекарском
прегледу.

Планирати обавезу редовног
спортског лекарског прегледа за
све учеснике у спорту.

ОБЛАСТИ

ЦИЉЕВИ
Остварити родну
и полну
равноправност и
масовност
женског спорта и
створити средину
у којој се
девојчице и жене
друштвено и

ЈЛС,НВО,социјалне
установе Финансирање активности
се планира из буџета
општине.

АКТИВНОСТИ

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА
Спортске организације
Финансирање активности
се планира из буџета ЈЛС,
донација ..

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

Спровођење програма
ЈЛС,НВО,Спортски савез
информисања о користима
Финансирање активности
бављења спортом и
обавља се избуџета ЈЛС.
континуирана едукација о
здравствено корисним утицајима
спорта на женску популацију
свих старосних група;
Организовање трибина и
кампања ради подизања свести
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социјално
афирмишу у
спортском раду на
свим нивоима и
осећају безбедно у
спортским
активностима.

ОБЛАСТИ

СПРЕЧАВАЊЕ
НАСИЉА У
СПОРТУ

ОБЛАСТИ

ЈАВНА
ГЛАСИЛА
И СПОРТ

тренера, спортских
руководилаца, родитеља и
спортиста о озбиљности
проблема недовољне
ангажованости жена у
спортским организацијама.

ЦИЉЕВИ

АКТИВНОСТИ

Предупредити све
облике насиља и
штетних појава у
спорту

Спровођење програма едукације
деце и омладине о последицама
насиља у спорту;
Спровођење програма едукације
навијача и навијачких група о
последицама насиља у спорту;
Праћење, анализирање и
предузимање мера против појава
насиља на спортским
приредбама;

ЦИЉЕВИ

АКТИВНОСТИ

Јачати улогу
јавних гласила у
промоцији
бављења спортом
и сарадњу
спортских
организација са
јавним гласилима

Сарадња струковних удружења,
уредника, спортских новинара и
представника спортских
организација;
Перманентно стручно
усавршавање и обука спортских
организација са циљем веће
употребе електронских медија
(радија и телевизије, интернета)
у сврху промовисања својих
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НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА
ЈЛС,НВО,Савез за спорт
Финансирање активности
обавља се из буџета
општине

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА
ЈЛС,спортске
организације
Финансирање активности
обавља се из буџета
општине, кроз програме
за остваривање општег
интереса у области
спорта.

активности са циљем развоја
спорта.

ОБЛАСТИ

Промовисати
стручну спортску
литературу у
јавним гласилима.

Подршка издаваштву стручне
литературе из области спортског
новинарства, физичког
васпитања и менаџмента у
спорту.

ЦИЉЕВИ

АКТИВНОСТИ

Уредити систем
волонтеризма у
спорту.

Подстицање учешћа деце,
омладине и старих у спорту кроз
волонтерске активности;
Промовисање идеје
волонтеризма кроз едукацију и
промотивне кампање;
Повезивање система школства,
омладинских организација и
привредног сектора са
спортским организацијама ради
промовисања идеје
волонтеризма.

ВОЛОНТЕРИЗАМ У
СПОРТУ

ЈЛС,спортске
организације
Финансирање активности
обавља се из буџета
општине, кроз програме
за остваривање општег
интереса у области
спорта.

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ-ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА
ЈЛС,НВО,спортске
организације, образовноваспитне установе
Финансирање активности
обавља се из буџета
општине кроз програме
за остваривање општег
интереса у области
спорта.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Бтој: _________ од ____2013. Године

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Јелена Живојиновић, дипл.правник

Предраг Мирковић

Образложење
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Правни основ за доношење Програма за развој спорта на територији општине Лајковац за 2013.
годину садржан је у члану 142. став 4. Закона о спорту ("Службени гласник РС", број: 24/2011 и 99/02011), а

у складу са Стратегијом развоја спорта у РС за период од 2009-2013 године (''Службени гласник РС", број:
110/2008 )и члану 39. Статута општине Лајковац („Службени гласник општине Лајковац'', број: 11/08).
Програм развоја спорта на својој територији утврђује јединица локалне самоуправе, у складу са Стратегијом
развоја спорта у Републици Србији. Овај Програм даје одговор на питање на који начин и у које сегменте
спорта је најефикасније и најпримереније уложити новац пореских обвезника и како на основу тог улагања на
најбољи начин остварити јавни интерес у области спорта, осмислити циљеве, критеријуме и приоритете за
улагање буџетских средстава у спорт.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
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