АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА У БАРАЈЕВУ ЗА ПЕРИОД 2016-2018 ГОДИНЕ

ПРИОРИТЕТИ И ЦИЉЕВИ:
7.1 Развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт;
7.2 Повећање обухвата бављења грађана спортом кроз развој и унапређење спортске рекреације;
7.3 Развој и унапређење врхунског спорта;
7.4 Развој и унапређење спортске инфраструктуре
8. Остали циљеви
8.1

Подизање капацитета спорта на свим нивоима власти

8.2

Спортски туризам и партнерство између спорта и животне средине

8.3

Медији у спорту

8.4

Негативне појаве у спорту

Програм развоја спорта Барајева се доноси у складу са Законом о спорту („Сл.гласник РС“ бр.24/2011 и 99/2011-др.закони),
Стратегијом развоја спорта у Републици Србији за период од 2014. године до 2018. године од 25.12.2014. године, Акционим планом
за спровођење Стратегије развоја спорта у РС за период од 2014-2018. године и у складу са Методологијом Министарства
омладине и сорта
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7.1. РАЗВОЈ СПОРТА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ШКОЛСКИ СПОРТ

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈ
Е

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА

БУЏЕТ +
ИЗВОР
ФИНАНСИР
АЊА

Законска обавеза

ГО

Буџет

Законска обавеза
ГО

ГО

Нема
трошкова

ПРЕТПОСТАВКЕ

7.1.1 ОПШТИ ЦИЉ: Унапређен школски спорт
7.1.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Побољшани материјално-технички услови за реализацију активности школског и спорта
Мера 7.1.1.1.1. Опремање школа функционалним
справама и реквизитима према претходно утврђеним
приоритетима
Активност 7.1.1.1.1.1: Израда анализе стања
опремљености спортских објеката при школама
справама, реквизитима и спортском опремом.

Извештај ГО

Школе ГО

Урађена анализа Школе, ССБ и ГО

Активност 7.1.1.1.1.2: Израда плана континуираног
Законска обавеза
Нема
опремања фискултурних сала и спортских објеката при
Урађен план
ГО
Школе, ССБ и ГО
школама и предшколским установама, справама,
опремања
ГО
трошкова
спортским реквизитима и опремом.
7.1.1.2 ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећан број спортских секција и других ваннаставних и ваншколских спортских и рекреативних активности у оквиру
школског спорта
Мера 7.1.1.2.1: Стварање услова за испуњење
Нема
Извештаји
Законска обавеза
Школа
критеријума да за свако дете/ученика буде обезбеђена
Школе
школа
школа
трошкова
минимум једна спортска секција
Активност 7.1.1.2.1.1: доношење плана за
Школа,
Одговорност
остваривање принципа „Један ученик – једна секција”
Активи
професора
Нема
Урађен план
Школе и ГО
према националној
активности
физичког
трошкова
стратегији
васпитања
Активност 7.1.1.2.1.2: повећање броја школских
% школа које
Обучен и стручан
Школе
Годишњи
има
повећан
кадар.
Мотивација
секција
извештај школа
Буџет
број секција
Одговарајућа
Школска управа
број ученика
школсака спортска
Активи професора
који учествује у
инфрастуктура
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈ
Е

реализацији
секција повећан
за 10 – 15%
Активност 7.1.1.2.1.3: Неговање редовног вежбања
кроз моделе спорт у школе, корективно – пеагошки рад,
школско спортско удружење - ШСУ
Активност 7.1.1.2.1.4: Израда плана коришћења
школских сала за секције

Мера 7.1.1.2.2: Неговање нових модела који ће
повећати број активности у школским салама и
спортским теренима
Активност 7.1.1.2.2.1: Неговање нових модела који ће
повећати број активности у школским салама и
спортским теренима у току викенда,
Активност 7.1.1.2.2.2: Неговање нових модела који ће
повећати број активности у школским салама и
спортским теренима у току летњег и зимског распуста,
Активност 7.1.1.2.2.3: Неговање нових модела који ће
повећати број активности у школским салама и
спортским теренима у току „недеље школског спорта”,

Број
реализованих
програма
% школа које су
урадиле план
коришћења
школских сала

Школе, ГО
Годишњи
извештај школа

БУЏЕТ +
ИЗВОР
ФИНАНСИР
АЊА

ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА

Одговарајући
реквизити

физичког
васпитања у ГО

Реализација ИОП
по препоруци ИРЛ

Школе

Буџет

Контрола +
санкција

Школе

Нема
трошкова
Нема
трошкова

Број нових
активности

Годишњи
извештај школа

Законска обавеза

Школе

Број
реализованих
пројеката

Годишњи
извештаји школа

Заинтересованост
родитеља и ГО

Школа

Број
реализованих
пројеката

Годишњи
извештаји школа

Заинтересованост
родитеља и ГО

Школа

Број
реализованих
пројеката

Годишњи
извештаји школа

Заинтересованост
родитеља и ГО

Школа

Буџет

Активност 7.1.1.2.2.4: Развој нових модела СПРЕТ-а
Спортско рекреативних такмичења међу одељењима у
којима се успешност заснива на учествовању свих
учесника

Број
реализованих
пројеката

Годишњи
извештаји школа

Заинтересованост
родитеља и ГО

Школа

Буџет

Активност 7.1.1.2.2.5: Развој пројеката вршњачке
подршке редовном вежбању и неговању такмичарског
духа.

Број
реализованих
пројеката

Годишњи
извештаји школа

Школа

Буџет

Заинтересованост
родитеља и ГО

Буџет

Буџет
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ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА

БУЏЕТ +
ИЗВОР
ФИНАНСИР
АЊА

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈ
Е

Активност 7.1.1.2.2.6: Едукација ученика за
волонерски рад у спорту и њихово укључивање у
систем школског спорта.
Активност 7.1.1.2.2.7: Купон за ваннаставно вежбање
средњошколаца

Број
реализованих
пројеката

Годишњи
извештаји школа

Заинтересованост
родитеља и ГО

Школа

Буџет

Број
реализованих
пројеката

Годишњи
извештаји школа

Заинтересованост
родитеља и ГО

Школа

Буџет

Активност 7.1.1.2.2.8: Увођење школа у
информациони систем у области школског физичког
МОС, МПНТР,
Број
васпитања и школског спорта који треба да прикупља
Заинтересованост
Годишњи
Школа
СШСС, ГО
реализованих
податке са редовних тестирања и даје повратну
извештаји школа
родитеља и ГО
пројеката
Буџет
информацију напредовању ученика, одељења, разреда,
школе, општине
7.1.1.3 ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећано учешће ученика на школским и спортским приредбама (спортским манифестацијама и спортским
такмичењима)
Мера 7.1.1.3.1: Стварање услова за испуњење
Број
основних приоритета школског спорта: свеобухватност,
реализованих
здравствени аспект и препознавање талената
такмичења И
Заинтересованост
Школа
број ученика
Извештаји школа
ученика
(неспортиста)
укључених у
школски спорт
Активност 7.1.1.3.1.1: Јачање сарадње школе и
Школе,
заинтересваност
спортских организација у циљу унапређења школског
Актив професора
Нема
Број остварених Школе, Грански
за реализацију
спорта.
сарадњи
савези,
физчког васпитана трошкова
активности
у ГО
Активност 7.1.1.3.1.2: увођење нових спортова у
Број
заинтересваност
Школе, Грански
Буџет,
школска такмичења у виду отворених првенстава, а у
реализованих
Школе, Грански
за реализацију
савези,
Донатори и
складу са интересовањима ученика и њиховим узрасним
такмичења и
савези,
активности
спонзори
број ученика
карактеристикама
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ
Активност 7.1.1.3.1.3: Повећати број ученика
неспортиста који учествују на унутаршколским,
општинским и градским такмичењима уз доношење
одговарајућег правилника.

Активност 7.1.1.3.1.4: Унапређење система школских
такмичења кроз школска спортска такмичења,
организована по моделу лигашких такмичења, мењања
спортских дисциплина, полне заступљености и
равномерности.

Активност 7.1.1.3.1.5: Системом школског спорта
обезбедити социјалну интеграцију ученика са
инвалидитетом и сметњама у развоју

Активност 7.1.1.3.1.6: Проширење обима и садржаја
здравствених услуга обухваћених обавезним
здравственим осигурањем. Увести једногодишње уместо
двогодишњих систематских прегледе за ученике
средњих школа

ПОКАЗАТЕЉИ

Број
реализованих
такмичења и
број ученика

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈ
Е

Школа

ПРЕТПОСТАВКЕ

заинтересваност
за реализацију
активности

Број
реализованих
такмичења и
број ученика

Школе, Грански
савези, ССБ

заинтересваност
за реализацију
активности

Број деце
обухваћене
програмом
инклузије

Школе, Грански
савези, ССБ

заинтересваност
за реализацију
активности

Дом здравља и
школе

Законска обавеза

Број ученика
који су
обухваћени
систематским
прегледом

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА
Школа,
Активи професора
физичког
васпитања у ГО,
Савез одговоран
за организацију
школског спорта

БУЏЕТ +
ИЗВОР
ФИНАНСИР
АЊА

Нема
трошкова

Грански
спортски
Школе, Грански
савези, БГ
савези,
као ЈЛС,
Активи професора
општински
физчког
буџет,
васпитања у ГО
Донатори и
спонзори,
Грански
спортски
Школе, Грански
савези, БГ
савези, Активи
као ЈЛС,
професора
општински
физичког
буџет,
васпитања у ГО
Донатори и
спонзори

ГО

Буџет,
Донатори и
спонзори
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈ
Е

ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА

БУЏЕТ +
ИЗВОР
ФИНАНСИР
АЊА

7.1.1.4 ПОСЕБАН ЦИЉ: Побољшан стручно-педагошки рад и унапређена институционална сарадња у оквиру школског спорта
Мера: 7.1.1.4.1: 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, омладином и
младима са инвалидитетом и сметњама у развоју

Број
сертификованих
Годишњи
програма и
извештаји школа
обука

Мотивација и
поштовање
законских обавеза

Школе,
ССБ, Активи
професора
физчког
васпитања у ГО

Буџет

Активност: 7.1.1.4.1.1: 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.

% професора
који је успешно
заврсио обуку

Годишњи
извештај школа,
сертификати

Мотивација и
поштовање
законских обавеза

Школе,
ССБ, Активи
професора
физчког
васпитања у ГО

Буџет

Број
Годишњи
сертификованих
извештаји школа
програма

Мотивација и
поштовање
законских обавеза

Активност: 7.1.1.4.1.2: Развити стални систем
сертификације програма и пројеката школског спорта,
органа и организација за које је надлежан СШСС као
грански савез.
Активност: 7.1.1.4.1.3: Развој модела едукације и
подстицања на физичку активност помоћу електронских
медија а посебно коришћењем друштвених мрежа које
окупљају највећи број младих.
Активност:
7.1.1.4.1.4:
Едукативни
програми
превенције насиља за децу кроз школски спорт („навијај
фер”, „креативни навијачи”, смањивање насиља у
спортским организацијама).

Број
реализованих
модела
друштвених
мрежа

Годишњи
извештаји школа

Мотивација и
поштовање
законских обавеза

Број
реализованих
пројеката

Годишњи
извештаји школа

Мотивација и
поштовање
законских обавеза

Школе,
ССБ, Активи
професора
физчког
васпитања у ГО
Школе,
ССБ, Активи
професора
физчког
васпитања у ГО
Школе,
ССБ, Активи
професора
физчког
васпитања у ГО

Нема
трошкова

Буџет

Буџет

6

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈ
Е

ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА

БУЏЕТ +
ИЗВОР
ФИНАНСИР
АЊА

7.1.1.5 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
Мера 7.1.1.6.1: Популарисање предшколског и
школског спорта кроз већу медијску присутност и
истицања јавног значаја школског спорта
Активност 7.1.1.6.1.1: Популарисање предшколске
физичке активности и школског спорта кроз већу
медијску присутност и истицање јавног значаја школског
спорта.
Активност 7.1.1.6.1.2: Реализовање програма и
пројеката у циљу промоције фер плеја, толеранције и
поштовања различитости.

Број емисија на
локалним
медијима

Извештаји

број
реализованих
активности и
пројеката

Школе, грански
савези, ССБ, ГО

Број
реализованих
активности

Школе, грански
савези, ССБ, ГО

7.1.1.6 ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређене везе између школа и других организација у области
привлаче децу и омладину
Мера 7.1.1.7.1: Успостављање сарадње и партнерских
односа између школа и других организација у области
спорта на популарисању спортских активности и
укључивању деце и младих у организоване облике
бављења спортом и физичким вежбањем у оквиру
организација у области спорта.
Мера 7.1.1.7.2: Реализовање програма и пројеката
унапређења спортских активности деце и младих у
спортовима који их привлаче.

Број потписаних
уговора и
реализација
сарадње
Број
реализација

Заинтересованост
медија

ГО, Школе, ССБ

Буџет

Школе, ССБ,
Грански савези,
Активи професора
Буџет
физичког
васпитања у ГО
Школе, ССБ,
заинтересваност
Грански савези,
за реализацију
Активи професора
Буџет
активности
физичког
васпитања у ГО
спорта и подстакнути програми у спортовима који
заинтересваност
за реализацију
активности

Извештаји ССБ и
ГО

Заинтересованост
за рад кроз овај
облик активности

Школе, ССБ и ГО

Нема
трошкова

Извештаји ССБ и
ГО

Заинтересованост
за рад кроз овај
облик активности

Школе, ССБ и ГО

Буџет
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈ
Е

ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА

БУЏЕТ +
ИЗВОР
ФИНАНСИР
АЊА

7.1.1.7 ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстакнуто значајније укључивање локалне самоуправе у реализацију и унапређење предшколске физичке активности
и школског спорта
Мера 7.1.1.8.1: Подизање нивоа сарадње између
предшколских установа и организација у области спорта
у циљу повећања обухвата бављења деце и младих
спортским активностима и физичким вежбањем

Број активности
у предшколским
установама

Активност 7.1.1.8.1.1: Израда анализе стања
предшколске физичке активности 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).

Израда Анализе

Активност 7.1.1.8.1.2: Одређивање носиоца
предшколске физичке активности и школског спорта на
нивоу ГО, у циљу реализације свих програмских
активности школског спорта.
Активност 7.1.1.8.1.3: Формирање посебних програма
спортског вежбања предшколске деце

Активност 7.1.1.8.1.4: Ангажовање довољног броја
висококвалификовног кадра за споровођење програма
по вртићима

Извештаји
предшколских
установа

Заинтересованост
Предшколска
деце и клубова установа, ССБ и ГО

Буџет

Извештај ГО

Заинтересованост
за рад кроз овај
облик активности

ГО

Нема
трошкова

Одлука ГО

Извештај ГО

Заинтересованост
за рад кроз овај
облик активности

ГО

Нема
трошкова

Број
реализованих
програма

Извештај ГООдељење за
друштвене
делатности

Школе,
Заинтересованост
Активи професора
за рад кроз овај
физичког
облик активности
васпитања у ГО

Број
ангажованих
стручних
сарадника за
физичко
васпитање

Извештај ГООдељење за
друштвене
делатности

Заинтересованост
за рад кроз овај
облик активности

Школе

Нема
трошкова

Буџет
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Скраћенице
БГ

Београд

ГРАД

Град Београд

ЈЛС

Јединица локалне самоуправе

МОС

Министарство омладине и спорта

МПНТР

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

СШСС

Савез за школски спорт Србије
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7.2. ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА БАВЉЕЊА ГРАЂАНА СПОРТОМ КРОЗ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ РЕКРЕАЦИЈЕ
ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
ПОКАЗАТЕЉИ
ИЗВОРИ
ПРЕТПОСТАВКЕ
АКТИВНОСТИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ
7.2.1 ОПШТИ ЦИЉ: Повећан обухват бављења спортом у свим сегментима становнштва
посебно деце, младих, жена, особа с инвалидиетом и старих

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

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

Мера 7.2.1.1.1: Медијска
промоција редовне
физичке активности у
функцији здравља
Активност 7.2.1.1.1.1:
Медијски план за промоцију
физичке активности

Број реализованих
медијских кампања

извештај ССБ

Заинтересованост
ССБ, ГО, грађана

ССБ

Израђен медијски план

извештај ССБ

Заинтересованост
ССБ, ГО, грађана

ССБ

Нема трошкова

Активност 7.2.1.1.1.2:
Медијска кампања о потреби
физичке активности

Покренута медијска
кампања

извештај ССБ

Заинтересованост
ССБ, ГО, грађана

ССБ

Буџет

Мера 7.2.1.1.2: Покретање
акција, манифестација

Број акција,
манифестација

Извештаји спортских
организација и
удружења

Заинтересованост
ССБ, ГО, грађана

ССБ

Буџет

Активност 7.2.1.1.2.1:
Промоција здравог начина
живота кроз акције и
манифестације које подстичу
редовну физичку активност
као животни стил.
Активност 7.2.1.1.2.3:
Оснивање секција за
рекреацију при спортским
клубовима

Број акција и
манифестација које су
реализоване

извештаји спортских
организација и
удружења

Заинтересованост
ССБ, ГО, грађана

ССБ

Буџет

Број клубова који су
основали рекреативне
секције

извештаји спортских
организација

Мотивисани клубови и ССБ
савези

Буџет

Нема трошкова
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
ПОКАЗАТЕЉИ
ИЗВОРИ
ПРЕТПОСТАВКЕ
ОДГОВОРНА
АКТИВНОСТИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ
ИНСТИТУЦИЈА
Активност 7.2.1.1.2.4:
Број реализованих
Извештаји спортских
Мотивисани клубови и ССБ
семинара
организација
савези
оспособљавање стручног
кадра за спровођење
рекреативних програма
7.2.1.2 ПОСЕБАН ЦИЉ: Побољшани материјално-технички услови у циљу доступности свим грађанима да се баве спортом
Мера 7.2.1.2.1: Изградња и Број припремљених И
ГО
Мотивисани клубови и ГО, Град
опремање простора за
реализованих програма
савези
рекреацију грађана
Активност 7.2.1.2.1.1:
Број припремљених и
Мотивисани клубови и ГО, Град
ГО
Изградња, обележавање и
реализованих пројеката
савези
одржавање стаза за шетњу
Активност 7.2.1.2.1.2:
Број припремљених и
Мотивисани клубови и ГО, Град
ГО
Изградња ТРИМ стаза и Стаза реализованих пројеката
савези
здравља
Активност 7.2.1.2.1.3:
Број припремљених и
Мотивисани клубови и ГО, Град
ГО
Изградња јавних вежбалишта
савези
реализованих пројеката
на отвореном
Активност 7.2.1.2.1.4:
Број припремљених
Школа, Школаска
Примена закона и
ГО, Град
Изградња и опремање
пројеката и
управа, ГО
стандарда
школских спортских сала
реализованих пројеката
Активност 7.2.1.2.1.5: План Израђен план и број
Школа, Школаска
Примена закона и
ГО, Град
континуираног опремања
опремљених спортских управа, ГО
стандарда
справама, реквизитима и
објеката
ситним спортским реквизитима
Активност 7.2.1.2.1.6:
Изграђени прилази
Школа, Школаска
Примена закона и
ГО, Град
Обезбеђивање прилаза
управа, ГО
стандарда
спортским објектима за особе
са инвалидитетом
Активност 7.2.1.2.1.7:
Израђен план
ГО
Заинтересованост
ГО, Град
Континуирано и планско
грађана, општине и
обезбеђивање коришћења
ЈЛС
постојеће спортске
инфраструктуре за

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА
Буџет

Буџет

Буџет

Буџет

Буџет

Буџет

Буџет

Буџет

Буџет
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
ПОКАЗАТЕЉИ
ИЗВОРИ
ПРЕТПОСТАВКЕ
ОДГОВОРНА
БУЏЕТ + ИЗВОР
АКТИВНОСТИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ
ИНСТИТУЦИЈА
ФИНАНСИРАЊА
реализацију спортских
активности у области спорта
за све
7.2.1.3 ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстакнуто значајније финансирање програмских активности из области спортске рекреације и спорта особа са
инвалидитетом
Мера 7.2.1.3.1:
Урађена анализа стања Извештај гранског
поштовање Закона о ГО, Град
Буџет
Позиционирање рекреативног
савеза
спорту
спорта и спорта особа са
инвалидитетом у програмима
развоја спорта на нивоу
Београда
Активност 7.2.1.3.1.1:
Урађена анализа стања Извештај гранског
поштовање Закона о ГО, Град
Нема трошкова
Израда анализи стања
савеза и ССБ
спорту
спортске рекреације и спорта
особа са инвалидитетом
Активност 7.2.1.3.1.2:
Број израђених
Извештај ССБ
поштовање Закона о ГО, Град
Нема трошкова
Израда препорука и
препорука
спорту
утврђивање приоритета за
функционисање спортске
рекреације у оквиру програма
развоја спорта
Активност 7.2.1.3.1.3:
Број израђених
Извештај гранског
поштовање Закона о ГО, Град
Нема трошкова
Израда препорука и
препорука
савеза и ССБ
спорту
утврђивање приоритета за
функционисање спорта особа
са инвалидитетом у оквиру
програма развоја спорта
Активност 7.2.1.3.1.4:
Број пројеката и број
Извештај ССБ
поштовање Закона о ГО, Град
Буџет
Укључивање ГО у системску
учесника
спорту
израду пројеката и праћење
развоја спортске рекреације,
посебно младих, жена, старих
и особа са инвалидитетом
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
ПОКАЗАТЕЉИ
ИЗВОРИ
ПРЕТПОСТАВКЕ
ОДГОВОРНА
БУЏЕТ + ИЗВОР
АКТИВНОСТИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ
ИНСТИТУЦИЈА
ФИНАНСИРАЊА
Активност 7.2.1.3.1.5:
Обезбеђен стручни
Извештај ССБ
поштовање Закона о ГО, Град
Буџет
Обезбеђивање
кадар
спорту
институционалног капацитета
унутар организација спорта за
све и спорта особа са
инвалидитетом за квалитетно
аплицирање програма и
пројеката
7.2.1.4 Посебан циљ: Дефинисани критеријуми у оквиру области спортске рекреације кроз правилнике и унапређени стручни потенцијали с
циљем израде критеријума за финансирање ове области
Мера 7.2.1.4.1: Дефинисање Урађени критеријуми
Извештај ССБ
поштовање Закона о ГО и Град
Нема трошкова
критеријума у области
спорту
спортске рекреације и
критеријума за финансирање
Активност 7.2.1.4.1.1:
Број урађених
поштовање Закона о ГО, Град
Нема трошкова
Извештај ССБ
Израда критеријума за
одговарајућих аката и
спорту
обављање спортских
дефинисаних
активности и спортских
критеријума
делатности у области спортске
рекреације
Активност 7.2.1.4.1.2:
Израђени програми
поштовање Закона о ГО, Град
Нема трошкова
Извештај ССБ
Израда програма и
спорту
критеријума за стручну
едукацију, лиценцирање и
перманентно усавршавање
Активност 7.2.1.4.1.3:
Урађена анализа
поштовање Закона о ГО, Град
Нема трошкова
Извештај ССБ
Анализа стања у области
спорту
финансирања спортске
рекреације
Активност 7.2.1.4.1.4:
Број усвојених
поштовање Закона о ГО, Град
Нема трошкова
Извештај ССБ
Израда критеријума за
одговарајућих аката у
спорту
финансирање спортске
ГО
рекреације
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
ПОКАЗАТЕЉИ
ИЗВОРИ
ПРЕТПОСТАВКЕ
ОДГОВОРНА
БУЏЕТ + ИЗВОР
АКТИВНОСТИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ
ИНСТИТУЦИЈА
ФИНАНСИРАЊА
Мера 7.2.1.4.2: Унапређење
Број планираних и
Извештај ССБ
поштовање Закона о ГО, Град
Буџет
стручних потенцијала у
реализованих
спорту
спортској рекреацији и спорту активности
особа са инвалидитетом
Активност 7.2.1.4.2.1:
Број лиценцираних
поштовање Закона о ССБ и ГО
Буџет
Извештај ССБ
Едукација и лиценцирање
спортских стручњака
спорту
спортских стручњака у
спортској рекреацији
Активност 7.2.1.4.2.2:
Број одржаних стручних Извештај ССБ
поштовање Закона о ГО и Град
Буџет
Организација стручних
семинара и трибина
спорту
трибина и семинара
Активност 7.2.1.4.2.3:
Урађен план стручног
поштовање Закона о ГО и Град
Нема трошкова
Извештај ССБ
Израда плана стручног
оспособљавања и
спорту
оспособљавања и
усавршавања
усавршавања
7.2.1.5 ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређена сарадња спортске рекреације са школским, 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
Мера 7.2.1.5.1:
Број организација чије Извештај ССБ
Заинтересованост
Нама трошкова
ГО и Град
Обједињавање активности
су активности
савеза
спортске рекреације,
обједињене
школског, радничког спорта и
спорт на селу у циљу
повећања обухвата бављења
спортом у свим сегментима
становништва посебно деце,
младих, жена, особа са
инвалидитетом и старих
Активност 7.2.1.5.1.1:
Број организација чије Извештај ССБ
Заинтересованост
Нама трошкова
ГО и Град
Сарадња са гранским
су активности
савеза
спортским савезима
обједињене
Активност 7.2.1.5.1.2:
Број реализованих
Заинтересованост
Нама трошкова
Извештај ССБ
ГО и Град
Сарадња са синдикатима око
програма
савеза
радничког спорта

5

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ
Активност 7.2.1.5.1.3:
Сарадња са системом
школског спорта
Активност 7.2.1.5.1.4:
Подстицање програма
спортске рекреације на селу
Активност 7.2.1.5.1.5:
Подстицање деце, младих,
жена и инвалида на редовну
физичку активност
Активност 7.2.1.5.1.6:
Подстицање програма
остваривања родне и полне
равноправности и
омасовљење женског спорта

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА

Број реализованих
програма

Извештај ССБ

Заинтересованост
савеза

ГО и Град

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА
Нама трошкова

Број реализованих
програма

Извештај ССБ

Заинтересованост
савеза

ГО и Град

Нама трошкова

Број особа укључених у
програме

Извештај ССБ

Заинтересованост
савеза

ГО и Град

Нама трошкова

Број реализованих
активности и
процентуално
унапређења
индивидуална
здравствена заштита
жена

Извештај ССБ

Заинтересованост
савеза

ГО и Град

Нама трошкова

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
Мера 7.2.1.6.1: Формирање
међуресорне координације
области здравља, културе,
просвете, социјалне политике
и спорта
Активност 7.2.1.6.1.1:
Едукација и усавршавање
волонтера и спортских
стручњака за рад са старим
особама

Формирање групе за
координацију

Извештај гранског
савеза и ССБ

Заинтересованост
ресора

ГО и Град

Нама трошкова

Број едукованих
волонтера и спортских
стручњака

Извештај гранског
савеза и ССБ

поштовање Закона о
спорту

ГО и Град

Буџет
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
ПОКАЗАТЕЉИ
ИЗВОРИ
ПРЕТПОСТАВКЕ
ОДГОВОРНА
АКТИВНОСТИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ
ИНСТИТУЦИЈА
Активност 7.2.1.6.1.2:
Број основаних актива
Извештај гранског
поштовање Закона о ГО и Град
Подстицање оснивања и рада и реализованих
савеза и ССБ
спорту
актива и група за вежбање
програма
старих особа при спортским
клубовима, спортским
друштвима и културно
уметничким друштвима
Активност 7.2.1.6.1.3:
Број група које редовно Извештај гранског
поштовање Закона о ГО и Град
Промотивне акције и
вежбају неку од
савеза и ССБ
спорту
манифестације типа Дан
наведених цикличних
изазова, Светски дан
активности
пешачења и културе особа
трећег доба
7.2.1.7 ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређено финансирање развоја спорта у ЈЛС кроз формирање Фонда за развој спорта
Мера 7.2.1.7.1: Формирање
фонда за развој спорта

Формиран фонд

Извештај Фонда

Активност 7.2.1.7.1.1:
Доношење акта о формирању
Фонда

Формиран фонд за
развој спорта у ЈЛС

Донет акт,

Активност 7.2.1.7.1.2:
укључивање партерских
организација у рад Фонда

Број укључених
организација

број укључених
партнерских
организација

Активност 7.2.1.7.1.3:
израда плана активности

Урађен план
активности

израђен план
активности

заинтересованост ЈЛС
и друштвено
одговорних компанија
и појединаца
заинтересованост ЈЛС
и друштвено
одговорних компанија
и појединаца
заинтересованост ЈЛС
и друштвено
одговорних компанија
и појединаца
заинтересованост ЈЛС
и друштвено
одговорних компанија
и појединаца

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА
Нема трошкова

Буџет

МОС, ЈЛС, општина Нама трошкова

МОС, ЈЛС, општина Нама трошкова

МОС, ЈЛС, општина Нама трошкова

МОС, ЈЛС, општина Нама трошкова
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Скраћенице
ГО

Градска општина

Град

Град Београд

ЈЛС

Јединица локалне самоуправе

МОС

Министарство омладине и спорта

ССБ

Спортски савез Барајево
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7.3. РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТАКМИЧАРСКОГ СПОРТА
ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА

БУЏЕТ/ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

7.3.1. ОПШТИ ЦИЉ: НАСТАВАК ОБЕЗБЕЂИВАЊА УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ТАКМИЧАРСКОГ СПОРТА И СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ
ПРОФЕСИОНАЛНОГ СПОРТА
7.3.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Подизање капацитета и даље унапређење стручног рада у области такмичарског спорта
Мера 7.3.1.1.1: Образовни
конитинуитет и процес
континуираног усавршавања

Број
лиценцираних
тренера и
образовни ниво

Поштовање
МОС, национални
законске регулативе грански савез,
акредитоване
образовне
институције

Буџет

Ниво
Заинтересованост
МОС, национални
професионалне
свих релевантних
грански савез,
компетентности
чинилаца
акредитоване
спортских
образовне
стручњака и
институције, ГО
стручњака у
спорту.
Број струковних,
академских и
мастер
специјализација,
број
организованих
семинара
7.3.1.2 ПОСЕБАН ЦИЉ: Стварање услова за одржавање и даље постизање врхунског спортског резултата

Буџет

Мера 7.3.1.2.1: Обезбеђивање
техничких услова за реализацију
тренинга и такмичења

Буџет

Активност 7.3.1.1.1.1:
Унапређење образовне и струковне
компетентности спортских стручњака и
стручњака у спорту

Број опремљених
спортских
објеката по
стандардима

Документација
образовних
институција,
националних
гранских савеза и
осталих надлежних
институција
Извештаји
образовних
институција,
националних
гранских савеза и
осталих надлежних
институција
институција

Документација
инстутуција у чијој
су надлежности
спортски објекти

Усклађеност са
међународним
стандардима

ГО и Град

1

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА

Активност 7.3.1.2.1.1:
Обезбеђивање термина за тренинг
спортским клубовима у спортским
објектима

Број
категорисаних
клубова у ГО

План о рационалном
коришћењу термина
клубова у
спорт.центрима

Заинтересованост
власника спортских
објеката и
спортских
организација

Активност 7.3.1.2.1.2: Стварање
услова за рад са младим спортским
талентима

% спортских
клубова са
млађим спортским
категоријама
Број потписаних
уговора са
младим врхунским
спортистима

Званични извештаји
са такмичења

Обезбеђени услови ГО
за одласке на
такмичења

Одлука о
Заинтересованост
задовољавању
ГО и обезбеђена
потреба и интереса у средства за
области спорта у
реализацију
Барајеву

ГО

Спортски клубови
који су остварили
пласман у
националном
првенству

Градски грански
спортски савез и
Спортски савез
Барајево

Критеријуми ГО

ГО, Градски грански Буџет
спорски савез и ССБ

Број клубова који
учествују и
пласман

Критеријуми ГО

Заинтересованост
ГО и обезбеђена
средства

ГО, ССБ, грански
савези

Буџет

Градски грански
спортски савез и
Спортски савез
Барајево
Одлука ГО о
суфинансирању

Заинтересованост
ГО и клубова

ГО, ССБ и градски
грански спортски
савези

Буџет

Заинтересованост
клубова и
обезбеђена
средства

ГО, ССБ, градски
грански спортски
савез

Буџет

Активност 7.3.1.2.1.3:
Обезбеђивање стабилног
финансирања спортског развоја
младих спортиста
(стипендије)
Мера 7.3.1.2.2: Обезбеђивање
услова клубовима који учествују у
лигама, куповима, регионалним и
општинским такмичењима
Активност 7.3.1.2.2.1: Суфинансирање
за учествовање у лигама, куповима,
регионалним и општинским
такмичењима
Мера 7.3.1.2.3: Афирмација женског
спорта

Број клубова који
имају такмичарске
категорије
спортисткиња
Активност 7.3.1.2.3.1. Суфинансирање Листа
категорисаних
програмских активности клубова са
спортских клубова
женским такмичарским селекцијама

ГО и ССБ

БУЏЕТ/ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА
Буџет

Буџет

Буџет
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Скраћенице
ГО

Градска општина

МОС

Министарство омладине и спорта

ССБ

Спортски савез Барајево
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7.4. РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ПРЕТПОСТАВКЕ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ОДГОВОРНЕ
БУЏЕТ + ИЗВОР
ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАНСИРАЊА

7.4.1 ОПШТИ ЦИЉ: РАЗВИЈЕНА И УНАПРЕЂЕНА ИНФРАСТРУКТУРА
7.4.1.1 Посебан циљ: Успостављена потпуна база података, односно евидентирано и евалуирано постојеће стање спортске
инфраструктуре
Мера 7.4.1.1.1: Истраживање о стању спортске
Креиран извештај и
Извештај
Мотивисаност
ГО, ССБ, ДЗРИИ Буџет
база података о
База података
инфраструктуре у ГО Барајево
чланова радне
стању спортске
групе
инфраструктуре у ГО
Барајево
Активност 7.4.1.1.1.1: Формирање радне групе за
Формирана Радна
Решење о
Мотивисаност
ГО, ССБ, ДЗРИИ Буџет
спровођење истраживања о стању спортске
група
формирању
чланова радне
Одељење за
инфраструктуре
радне групе
групе
комуналне и
стамбене
послове
Активност 7.4.1.1.1.2: Дефинисање истраживачког
поступка и параметара и прикупљање података за
утврђивање реалне слике постојећег стања
инфраструктуре у ГО Барајево
Мера 7.4.1.1.2: Категоризација спортских објеката

Успостављање база
података
Креиран извештај

Извештај

Спроведена
категоризација

Активност 7.4.1.1.2.1 Рангирање спортских објеката

Објављени подаци о
извршеном
рангирању

Усвојен
правилник о
категоризацији,
листа рангираних
спортских
клубова
Листа
рангираних
спортских
објеката

Стручни кадар;
ГО, ССБ, ДЗРИИ Буџет
Сарадња власника
спортскх објеката
са општином
Стручни кадар;
ГО, ССБ, ДЗРИИ Буџет
Сарадња власника
спортскх објеката
са општином
Постојање
ГО, ССБ, ДЗРИИ Буџет
Правилника о
рангирању,
Стручни кадар;
Сарадња власника
спортскх објеката
са општином
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ПРЕТПОСТАВКЕ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ
7.4.1.2 Посебан циљ : Системски планирана, реконструисана и изграђена спортска инфраструктура
Мера 7.4.1.2.1 Планирање потребе за бројем и
структуром нових спортских објеката у ГО Барајево

Урађен извештај о
броју и структири

Активност 7.4.1.2.1.1. Анализа потребе за новим
спортским објектима
Активност 7.4.1.2.1.2: Планирање потребних
финансијских средстава за изградњу нових спортских
објеката

Активност 7.4.1.2.1.3.. Разматрање и усвајање
предлога за изградњу објеката на основу анализа
постојећег стања и заинтересованих страна

Мера 7.4.1.2.2: Реализација програма изградње
нових спортских објеката

Активност 7.4.1.2.2.1: Фазно спровођење Плана за
изградњу нових спортских објеката

ОДГОВОРНЕ
БУЏЕТ + ИЗВОР
ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАНСИРАЊА

Извештај

Стручни кадар;
ГО, ССБ, ДЗРИИ Буџет
Мотивисани
Одељење за
власници објеката комуналне и
стамбене
послове
Извештај о потреби и Табеларни приказ Стручни кадар,
ГО, ССБ, ДЗРИИ Буџет
структури спортских
инвестиција
Мотивисаност
објеката
Израдити
Годишњи
Благовремено
ГО, ССБ, ДЗРИИ, Буџет
финансијске планове извештај
припремљена
Одељење за
планска
комуналне и
документација
стамбене
послове
екретеријатслове
Усвојен план потреба Документ плана
Стручни кадар,
ГО, ССБ, ДЗРИИ, Буџет
Мотивисаност
Одељење за
комуналне и
стамбене
послове,
Број израђених
Годишњи
Стручни кадар;
ГО, ССБ, ДЗРИИ
пројеката адаптације, извештај
Мотивисани
Одељење за
реконструкције И
израђених
власници
комуналне и
изградње нових
пројеката по
објеката;
стамбене
спортских објеката
приоритетима
Обезбеђена
послове
средства;
Испуњени сви
предуслови за
имплементацију
Број напраљених
Слике, пројектни Благовремено
ГО, ССБ, ДЗРИИ Буџет
и/или започетих
документи
припремљена
Одељење за
нових спортских
планска
комуналне и
објеката
документациј,
стамбене
средства
послове
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ
Активност 7.4.1.2.2.2: Евалуација програма изградње
спортских објеката

Мера 7.4.1.2.3: Креирање и спровођење програма
адаптације и реконструкције спортских објеката

Активност 7.4.1.2.3.1. Креирање и усвајање плана
предлога за адаптацију и реконструкцију објеката на
основу анализа постојећег стања и заинтересованих
страна
Активност 7.4.1.2.3.2: Реализација фазног програма
адаптације, реконструкције постојећих спортских
објеката

Активност 7.4.1.2.3.3: Евалуација програма адаптације
и реконструкције спортских објеката

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ПРЕТПОСТАВКЕ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ
Спроведена
Годишњи
Благовремено
евалуација
извештај
припремљена
планска и
пројектно
техничка
документација;
Обезбеђена
финансијска
средства;
Благовремено
спровођење
јавних набавки
Број израђених
Годишњи
Стручни кадар;
пројеката адаптације, извештај
Мотивисани
реконструкције
адаптираних
власници
спортских објеката
пројеката по
објеката;
приоритетима
Обезбеђена
средства;
Испуњени сви
предуслови за
имплементацију
Усвојен план потреба Документ плана
Стручни кадар,
за адаптацијом и
Мотивисаност
реконструкцијом

ОДГОВОРНЕ
БУЏЕТ + ИЗВОР
ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАНСИРАЊА
ГО, ССБ, ДЗРИИ, Буџет
Одељење за
комуналне и
стамбене
послове

Број адаптираних и
реконструисаних
спортских објеката

Извештај Плана,
Систематски
постојећи план
израђених
пројеката

ГО, ССБ, ДЗРИИ Буџет

Спроведена
евалуација

Извештај са
евалуације

Благовремено
припремљена
планска
документација,
обезбеђена
средства
Благовремено
припремљена
планска и
пројектно

ГО, ССБ, ДЗРИИ Буџет
Одељење за
комуналне и
стамбене
послове

ГО, ССБ, ДЗРИИ Буџет

ГО, ССБ, ДЗРИИ Буџет
Одељење за
комуналне и
стамбене
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

Мера 7.4.1.2.4. Унапређена правна регулација
спортских објеката у Барајеву

Активност 7.4.1.2.4.1 Мапирање спортских објеката и
неопходних интервенција у циљу правног унапређења

Активност 7.4.1.2.4.2. Реализација активности везаних
за правну регулацију спортских објеката

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ПРЕТПОСТАВКЕ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ
техничка
документација;
Обезбеђена
финансијска
средства;
Благовремено
спровођење
јавних набавки
Број правно
Годишњи
Адекватност
регулисаних
извештај о стању објеката,
спортских објеката
и броју спортских мотивисаност
објеката
кадрова
Број мапираних
Годишњи
Адекватност
спортских објеката са извештај
објеката,
израђеним планом
мотивисаност
коришћења
кадрова

Број правно –
регулисаних
спортских објеката

Годишњи
извештај

Адекватност
објеката,
мотивисаност
кадрова

ОДГОВОРНЕ
БУЏЕТ + ИЗВОР
ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАНСИРАЊА
послове

ГССО, ГО,
Буџет
власници
спортских
објеката
ГО, ССБ, ДЗРИИ Буџет
власници
спортских
објеката,
Одељење за
имовинске и
правне послове
ГО, ССБ, ДЗРИИ Буџет
власници
спортских
објеката,
Одељење за
имовинске и
правне послове
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Скраћенице
ДЗРИИ

Дирекција за развој и изградњу

ГО

Градска општина

ССБ

Спортски савез Барајево
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8. ОСТАЛИ ЦИЉЕВИ
8.1. ПОДИЗАЊЕ КАПАЦИТЕТА СПОРТА НА НИВОУ ГО
ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ПРЕТПОСТАВКЕ
ОДГОВОРНЕ БУЏЕТ + ИЗВОР
ВЕРИФИКАЦИЈЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАНСИРАЊА
8.1.1 ОПШТИ ЦИЉ: УСПОСТАВЉЕН КОЗИСТЕНТАН СИСТЕМ УПРАВЉАЊА И ФИНАНСИРАЊА СИСТЕМА
СПОРТА У ГО, ПЕРМАНЕНТНА ЕДУКАЦИЈА, УКЉУЧИВАЊЕ ВИШЕ У СИСТЕМ СПОРТА ЖЕНА,
МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА, ВОЛОНТЕРА
8.1.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећани капацитети организација у области спорта за програмско финансирање њихове активности и
делатности из јавних прихода (планирање, реализација, контрола)
Мера: 8.1.1.1.1. Јачање капацитета
10% увећан број
годишњи програми Едуковани и
ГО и ССБ
Буџет
спортских организација за програмско спортских
спортских
мотивисан кадар у
финансирање
организација
организација који спортским
којима су одобрена се финансирају из организацијама,
средства за
буџета
обезбеђен буџет за
прогамско
програмско
финансирање
финансирање
Активност 8.1.1.1.1.1: Организација
Број организованих
Извештај ССБ
Заинтересованост
ССБ и ГО
Буџет
стручних скупова и семинара у области
стручних скупова и
спортских клубова
планирања, програмирања,
семинара и број
праћења,реализације и извештавања за
едукованих учесника
програме финансираних средствима из
едукација
буџета
Активност 8.1.1.1.1.2. Јачање капацитета Број функционалних Извештаји ССБ
Заинтересованост ГО, ГО, ССБ
Буџет
спортских организација
спортских
спортских
спортске
организација
организација на
организације
територији ГО

1

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

Мера 8.1.1.2.1. Успостављен систем
извештавања о стању финансирања
спорта на нивоу ГО

Успоствљен
систем
извештавања

Активност 8.1.1.2.1.1. Анализа стања и
финансирања спорта и система
извештавања у ГО

Израђена анализа
стања и
финансирања

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ
Извештаји свих
релеватних
страна

Извештај анализе

ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРНЕ БУЏЕТ + ИЗВОР
ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАНСИРАЊА
Спортске
Буџет
организације,
ССБ и ГО

Заинтересованост
ГО и спортских
клубова,
Територијалног
Спортског савеза
Барајево
Заинтересованост ГО ССБ и ГО
и спортских клубова,
Територијалногсавеза

Не требају
средства

Активност 8.1.1.2.1.2.: Креирање Система
праћења програма развоја и финансирања
спорта на нивоу ГО

Креиран и
Креирани модели
Заинтересованост ГО ССБ и ГО
Буџет
успостављен систем извештавања
и спортских клубова
праћења и
извештавања
8.1.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећани капацитети организација у области спорта за аплицирање ка фондовима Европске Уније и
другим приступним фондовима
Мера 8.1.1.2.1 Подизање капацитета
Број добијених
Израђени
Заинтересованост ГО и ССБ
Буџет
рада ССБ у области писања пројеката
грантова из
пројектни
спортских
за ЕУ фондове
међународних
документ
организција
фондова,
Активност 8.1.1.2.1.1: Организација
Број организованих
Извештај са скупова Заинтересованост
ГО и ССБ
Буџет
стручних скупова и семинара у области
стручних скупова и
спортских
планирања, програмирања, праћења,
семинара и број
организција
реализације и извештавања за писање
едукованих
пројеката и понуда спонзорима и
учесника едукација
донаторима
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ
Активност 8.1.1.2.1.2: Учешће
организација на међународним конкурсима

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ
Израђени пројектни
докмент

Број написаних
грантова из
међународних
фондова, број
реализованих
пројекта и број
успешно
реализованих и
оправданих
пројеката
8.1.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Усвојене категоризације спортских организација у ГО
Мера 8.1.1.3.1: Категорисање
Број усвојених
Усвојен
спортских организација на нивоу ГО
правилника у ГО
Правилник
категоризације
спортова у ГО
Активност 8.1.1.3.1.1: Израда аката за
Број усвојених аката Усвојен Правилник
категорисање спортских организација у ГО
о категоризацији
категоризације
спортова у ГО

ПРЕТПОСТАВКЕ
Заинтересованост
спортских
организција

ОДГОВОРНЕ БУЏЕТ + ИЗВОР
ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАНСИРАЊА
ГО и ССБ
Буџет

Мотивисаност ГО,
ССБ

ГО и ССБ

Буџет

Мотивисаност ГО и
ССБ

ГО и ССБ

Буџет
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ПРЕТПОСТАВКЕ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ
8.6.1. ОПШТИ ЦИЉ: УНАПРЕЂЕН ОДНОС СПОРТА, ТУРИЗМА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
8.6.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстакнуте и ојачане веза спорта и туризма и животне средине
Мера 8.6.1.1.1: Промоција спортско
Број
Извештаји са
Мотивисаност
туристичке понуде ГО
реализованих
такмичења и
спортских
спортских
манифестација
организација,
такмичења и
обезбеђена
манифестација
средства за
реализацију

Активност 8.6.1.1.1.1. Штампање промо
материјала о подацима спортске-туристичке
понуде ГО

Број подељених
материјала

Одштампан
материјал

Активност 8.6.1.1.1.2: Успостављање
сарадње између јавног, приватног и
невладиног сектора у циљу унапређења
односа спорта и туризма у ГО

Број успешно
реализованих
заједничких
пројеката

Извештај са
састанака
заједничког тела,
пројектни документ

ОДГОВОРНЕ БУЏЕТ + ИЗВОР
ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАНСИРАЊА

ГО и ССБ

Мотивисаност
Г О и ССБ
спортских
организација,
обезбеђена средства
за реализацију
Мотивисаност
ГО и ССБ
спортских
организација,
обезбеђена средства
за реализацију

Буџет

Буџет

Буџет
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ПРЕТПОСТАВКЕ
ОДГОВОРНЕ БУЏЕТ + ИЗВОР
ВЕРИФИКАЦИЈЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАНСИРАЊА
8.7.1. ОПШТИ ЦИЉ: УНАПРЕЂЕНА УЛОГА И ОДГОВОРНОСТ МЕДИЈА ЗА РАЗВОЈ СПОРТА
8.7.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Медијска промоција спорта као здравог начин живота и мотивација грађана за бављење рекреативним
активностима
Мера 8.7.1.1.1.: Медијска промоција
Број подржаних
Урађени медијски Обезбеђена
ССБ, спортске Буџет
спорта, посебно домаћег спорта, као
програма
и други промо
средства за
организације
здравог начин живота и мотивација
материјали
промоцију,
грађана за рекреативно бављење
мотивисаност и
спортом
стручност кадрова
Активност 8.7.1.1.1.1.: Подршка
Број израђених
Израђен медијски
Обезбеђена средства ССБ, спортске Буџет
медијским пројектима из области спорта
медијских и писаних материјали
за промоцију,
организације
садржаја
Обезбеђен медијски мотивисаност и
Број закупљених
простор
стручност кадрова
термина
8.8.1 ОПШТИ ЦИЉ: УНАПРЕЂЕНЕ МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ СВИХ НЕГАТИВНИХ ПОЈАВА У СПОРТУ (НАСИЉЕ, ДОПИНГ, НАМЕШТАЊЕ
МЕЧЕВА, НЕЛЕГАЛНО КЛАЂЕЊЕ)
8.8.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Успостављен механизам за доследну примену Националне стратегије за борбу против насиља и
недоличног понашања гледалаца на спортским приредбама за период 2014- 2018
Мера 8.8.1.1.1: Јачање капаитета свих
Ојачани
Извештаји
Обезбеђена
ССБ, спортске Буџет
релеватних актера за доследну
капацитети свих
средства за
организације
примену Националне стратегије за
релеватних
едукацију,
борбу против насиља и недоличног
партнера
мотивисаност и
понашања гледалаца на спортским
стручност кадрова
приредбама за период 2014- 2018
Активност 8.8.1.1.1.1: Едукација у циљу
Одржан број
Извештај са
Обезбеђена средства ССБ, спортске Буџет
смањења насиља на спортским теренима,
едукација
едукација
за едукацију,
организације
антидопинга и других негативних појава у
мотивисаност и
спорту
стручност кадрова
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Скраћенице
ГО
ССБ

Градска општина
Спортски савез Барајево
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