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1. УВОД 

 
            Спорт има кључну улогу у сваком друштву кроз допринос социјалној 
кохезији, превазилажењу предрасуда, повећању позитивног утицаја на јавно 
мњење и ширење етичких и општих принципа који се кроз њега преносе. У складу 

са тим основна теза од које је Радна група приликом креирања Програма развоја 
спорта у општини Барајево пошла, је да се стање једне нације  у области спорта 
огледа у томе колико та земља брине о сваком грађанину и стварању услова да се 
сви баве спортом. Ово се исто тако може односити и на бригу општине према 
њеним грађанима и грађанкама. 
 

Овај Предлог програма развоја спорта у граду Београду се заснива на 
принципима Савета Европе:  

Локална заједница треба да даје приоритет промоцији спорта за све и 
спортским активностима свих групација становништва; 

 Сви становници имају право да учествују у спорту и рекреацији; 
 Спортски капацитети треба да буду безбедни и добро испланирани; 
 Спортски објекти треба да буду доступни свима а накнаде за коришћење тих 

објеката треба да буду примерене економској моћи становника; 

 Сви становници имају право да развијају сопствене способности кроз 
спортске активности  које одговарају њиховим индивидуалним могућностима; 

 Финансирање спорта, као јавне службе, у највећој мери је одговорност 
локалних власти (скупштина), које у томе треба да помогну држави; 

 Корисници треба, у принципу, да учествују у плаћању дела трошкова за 
коришћење спортских капацитета; 

 Треба помоћи и поспешити учешће становника и добровољних организација у 
области спорта и стварање координативних структура; 

 Спорт треба да буде укључен у сва планирања на локалном (као и 
регионалном и националном) нивоу, као што су: образовање, здравство, 
социјалне службе, уметност; 

 Ефикасна спортска политика може да буде одређена и спровођена само кроз 
сарадњу јавног и приватног сектора, који су директно или индиректно 
укључени у спорт, доборовољно или обавезно; 

 Локалне (и регионалне) власти треба да остварују трајну и ефикасну сарадњу 
између јавних и добровољних организација у области спорта. 
 
 

Бављење спортом и физичко образовање су основна људска права свих грађана 
које је гарантовано и Уставом Републике Србије. Прилику да учествују у спорту 
имају сви грађани и грађанке Републике Србије, без обзира на друштвени статус, 
верску или националну припадност, или било коју другу опредељеност.1  
Са друге стране Законом о локалној самоуправи, према члану 20, општина и град 
преко својих органа:  

                                                 
1
 Такође, Уставом Србије чланом 190. ставом 1. се дефинише и надлежности јединице локалне самоуправе у 

области спорта: Општина преко својих органа, у складу са законом, стара се о задовољењу потреба грађана у 
области просвете, културе, здравствене и социјалне заштите, дечије заштите, спорта и физичке културе. 
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1. Уређује и обезбеђује одржавање и коришћење рекреационих јавних  
површина стварајући организационе, материјалне и друге услове 

2. Оснива уставове и организације у области физичке културе и спорта и 
прати и обезбеђује њихово функционисање. 

3. Обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу са 
Уставом, законом и статутом. 

Одлуком Народне скупштине Републике Србије 31.03.2011. године донесен је Закон 
о спорту (Сл. Гласник 24/2011), а до данас и 24 подзаконска акта (правилници) 
којима је уређен систем спорта. Кроз закон и подзаконска акта јасно су 
дефинисана права и обавезе субјеката у области спорта, дефинисан општи интерес 
спорта од републичког до локалног нивоа, до детаља су разрађена права и 
обавезе спортиста и спортских стручњака (категоризација, стипендирање, 
национална признања), здравствене заштите, спречавања насиља и недоличног 
понашања на спортским приредбама, школовање, стручно оспособљавање и 
добијање дозволе за рад спортских стручњака, право на стручни рад итд.2  

Законом о спорту се предвиђа стратешко планирање спортског развоја, како 
на националном, тако и на локалном нивоу3, а у циљу континуитета планирања и 
унапређења система спорта уопште, а што ће довести и до успостављања 
кохерентог система извештавања и праћења постигнутих резултата, од спортских 
клубова, преко градских општина, јединица локалних самоуправа, па све до 
централног нивоа власти. На националном нивоу је крајем 2014. године усвојена 
Национална сратегија развоја спорта у Републици Србији за период од 2014-2018. 
године. Према Закону о спорту, али и Националној стратегији развоја спорта, 
јединице локалне самоуправе, а самим тим и град Београд, су дужне да донесу 
Програме развоја спорта на својој територији.4, а које треба да буду у складу са 

                                                 
2 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 за 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. 
 
3 Планирање спортског развоја може се дефинисати као континуирани процес у коме на анализу постојећег стања, 
кроз дијалог свих заинтересованих лица, долази до спознаје кључних претпоставки за развој спорта, формулишу 
циљеви и предлажу мере за њихово постизање.  
4 Рок за доношење Програма развоја спорта у јединици локалне самоуправе предвиђен је Законом о спорту 
Републике Србије: 
Према члану 142. став 4. Закона о спорту („Сл.гласник РС“ бр.24/2011 и 99/2011-др.закони) јединица локалне 
самоуправе, у року од шест месеци од усвајања Стратегије развоја спорта у Републици Србији, утврђује програм 
развоја спорта на својој територији, у складу са Стратегијом. 



5 | с т р а н а  

 

Националном стратегијом развоја спорта и да обезбеде услове за реализацију 
приоритета, општих и посебних циљева Националне стратегије. Са друге стране, 
градске општине града Београда, такође треба да донесу програме развоја спорта 
на својој територији, а које су у складу са Програмом развоја спорта града 
Београда и националном стратегијом развоја спорта.5 
 

У складу са наведеним градска Општина Барајево овим текстом испуњава своју 
законску обаезу али и доноси један веома важан документ који јасно дефинише и 
позиционира спорт у опшини Барајево. 
 

 
1.1   Визија и Мисија Програма развоја спорта 
 

1.1.2. Визија 

 
Визија овог Програма је унапређење квалитета живота и обогаћивање 

друштвених односа становника градске Општине Барајево кроз бављење спортом, 
а као елемента који је од суштинског значаја за развој њихове личности и здравог 
начина живота. 

 
1.1.3.Мисија  
 
           Мисија је стварање система спорта у Општини Барајево у коме ће свако 
имати право да се бави спортом, са циљем развоја своје личности, одржавања 
доброг здравља, побољшања физичких способности, бољег и сврсисходнијег 
коришћења слободног времена, унапређења квалитета живота и постизања 
врхунских спортских резултата. Општини Барајево предузима мере како би се: 

- обезбедило да сви грађани Општине Барајево имају могућности да се баве 
спортом, кроз пружање одговарајућих услова и програма свих врста и 
обезбеђивање одговарајућег стручног кадра; 

- осигурани темељи спорта Општине Барајево: спорт у школама и сви 
видови укључења деце у спортске активности; 

- обезбедило  планирање, изградња и реконструкција потребних спортских 
објеката за развој и унапређење спорта у Општини Барајево; 

          - подржало и подстакло бављење регистрованим аматерским и врхунским 
спортом грађана Барајева. 

                                                                                                                                                 
Према члану 192. став 5. Закона о спорту („Сл.гласник РС“ бр.24/2011 и 99/2011-др.закони)  јединице локалне 
самоуправе донеће, односно ускладиће са Стратегијом развоја спорта у Републици Србији програме развоја 
спорта на својим територијама најкасније у року од годину дана од дана доношења Стратегије развоја спорта у 
Републици Србији 
 
5
 Надлежности општина града Београда у области спорта предвиђене су чланом 77. Став 1. Тачка 15. Статута 

града Београда („Службени лист града Београда“, број 39/08, 6/2010 и 23/2013): доноси програм развоја спорта на 
нивоу градске општине који је усклађен са програмом развоја спорта на нивоу Града; учествује у изградњи о 
одржавању спортских објеката на свом подручју; обезбеђује средства за финансирање и„ суфинансирање 
програма којима се задовољавају потребе грађана у области спорта на подручју градске општине; може оснивати 
установе у области спорта;“. 
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2. АНАЛИЗА СТАЊА 
 
 2.1. Основни демографски подаци о општини Барајево 
 
Општина Барајево се простире на подручју од 213 km2 што чини 6,6% укупне 
површине града.На њеној територији се налази 13 насеља и то: Арнајево, 
Барајево, Баћевац, Бељина, Бождаревац, Велики Борак, Вранић, Гунцати, Лисовић, 
Манић, Мељак, Рожанци, и Шиљаковац, од којих је формирано 15 месних 
заједница.  
Насеље Барајево формирано је у котлини Барајевске реке која кроз њега протиче 
и дели га на два једнака дела. 
Удаљено је од Београда ( Ибарском магистралом ) 28 km, а железничком пругом 31 
km. 
 
Географске одлике 
Територија општине Барајево налази се у јужном делу ширег подручја града 
Београда у брежуљкастом крају у ниској Шумадији, испресецаној речним долинама 
мањих река које гравитирају ка Колубари. Са северне стране општина Барајево 
граничи се са општинама Чукарица и Вождоваца, са истока са општином Сопот, са 
југа са општином Лазаревац и са запада са општином Обреновац. 
Највиша тачка на источној граници општине Парцански вис ( 408 метара 
надморске висине ) доминира читавим крајем.Остали истакнути висови ретко 
премашују 220 метара надморске висине и благо се издижу изнад просторне 
површи чија се надморска висина креће око 200 м, и која је по правилу 
орјентисана ка југозападу. 
Липовица је у извесном смислу стожер читавог краја,како у геоморфолошком тако 
и у геолошком погледу. 
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Општина Барајево Демографски подаци 
 
 

 
 
Табела 1 : Општи подаци о општини Барајево-Попис 2011 
 
 

Општина Година Површина 

(km
2
) 

Пољопривредна 

површина (%) 

Број насеља Становништво 

 

укупно на1 km
2
 

Барајево 2011 213 71 13 27110 127,27 

 
 
Табела 2 : Општи подаци о природном кретању становништва општине Барајево 
 

 

 

Територијална 

јединица 

Број становника Број домаћинстава 

Општина 

Барајево 
1981 1991 2002 2011 1981 1991 2002 2011 

18815 21647 24641 27110 5519 6577 8254 8920 
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Табела 3 : Подаци о старости становништва општине Барајево-Попис 2011 

 
 
 

Просечна 

старост 

Мушкарци Жене Становништво 

испод 25.год 

Становништво 

од 25-64. год 

Становништво од 65-85 и 

више. год 

43 41,7  44,2 26% 55,6% 18,3% 

 
 
 
 
       2.2. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ МЕХАНИЗМИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ СПОРТА 
НА НИВОУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 
 
            Општи акти којима се регулише развој спорта на територији Републике 
Србије су : Закон о спорту ( „Сл. Гласник РС“ број 24/2011, 99/2011 и други закони) 
; Закон о спречавању допинга у спорту („Сл. Гласник РС“ број 111/2014) ; 
Национална Стратегија развоја спорта за период од 2014-2018 године и Акциони 
план за спровођење Стратегије развоја спорта за период од 2014-2018 године.  

             Надлежности града Београда и градских општина у области спорта 
су предвиђене Статутом града Београда (Сл. Града Београда 39/08, 6/2012, 23/2013) 

члан 25. став 1 тачка 21 за надлежност Града, а која гласи: „Оснивање установа и 
организација у области спорта, учествовање у планирању и одржавању спортских 
објеката од интереса за град, обезбеђивање средстава за финансирање и 
суфинансирање програма и пројеката у области спорта и организација, одржавања 
спортских такмичења и манифестација од интереса за град, учешће у реализацији 
система школског спорта у граду и обезбеђивање услова за рад са младим 
спортским талентима“ и чланом 77 став 1. тачка 15 за надлежности градских 
општина, а који гласи: „Учествовање у израдњи и одржавању спортских објеката и 
установа чији је оснивач ГО, праћење потреба и старања о задовољавању потреба 
грађана у области спорта на подручју градске општине, учествовање у реализацији 
школског спорта у ГО, обезбеђивање услова за организовање и одржавање 
спортских такмичења и манифестација од значаја за ГО, обезбеђивања услова за 
реализацију програма и установа омладинских организација на свом подручју у 
циљу задовољавања потреба грађана са свог подручја, оснивање установа у 
области спорта“.  
       Област спорта у ГО Барајево одређена је Статутом ГО Барајево (Сл. Града 
Београда бр.30/2010 и 40/2013) као и Одлуком о задовољавању потреба и 
интереса грађана у области спорта на територији ГО Барајево (Сл. Града Београда 
бр.26/2014) . 
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 2.3 . Стање и проблеми у стратешким приоритетним у области спорта  
 

 2.3.1. Школски спорт 
 

Школски спорт је дефинисан Законом о спорту члан 143. дефинише да „обухвата 
организоване 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.“  
Циљ 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. 
 
Неопходно је да сви ученици буду укључени у неки од програма школског спорта: 

- едукативни (здавствени); 
- кондициони; 
- спортско- рекреативни; 
- селективни; 
- спорт за ученике са посебним потребама. 
 

Школски спорт је сегмент физичког васпитања чији су циљ и задаци у функцији 
остваривања циља и задатака физичког васпитања према важећем Наставном 
плану и програму. Школски спорт припада систему физичког васпитања, а један 
његов део реализује се у сарадњи са системом спорта који је регулисан Законом о 
спорту. Школски спорт треба организационо и идејно да ствара могућности за 
додатно вежбање (тренинг) што већег броја заинтересоване, а не само 
талентоване деце. Повезаност физичког васпитања и спорта растерећена је 
негативности врхунског спорта. 
 
Барајево има две основне школе : матична школа у Барајеву ОШ „КНЕЗ СИМА 
МАРКОВИЋ“ са 14 подручних одељења ; ОШ „ПАВЛЕ ПОПОВИЋ“-Вранић и Средња 
школа Барајево. Барајевска основна школа има 2000 ученика и 104 одељења 
,средња има 523 ученика и 22 одељења.Од тога само три подручне школе имају 
малу салу за физичко остала подручна одељења  имају по један отворени спортски 
терен. Матична школа има једну велику фискултурну салу и једну малу, школа у 
Вранићу такође има једну велику фискултурну салу за  и једну мали салу. Средња 
школа у Барајеву има једну салу за физичко васпитање а њена првобитна намена 
је била ученичка менза, поред тога има још два отворена спортска терена-
кошаркашки и рукометни. 
 
 
Финансирање школског спорта се врши на нивоу ГО Барајево. На нивоу општине 
школски спорт функционише кроз систем школских спортских такмичења. Програм 
школског спорта обухвата укупно 9 спортова, од чега се 4 спорта реализује по 
принципу отвореног градског такмичења (пливање, стони тенис, стрељаштво, 
спортска гимнастика), а 5 спортова (кошарка, одбојка, рукомет, мали фудбал, 
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атлетика) према програму Система школских спортских такмичења у оквиру три 
узрасне категорије (5-6, 7-8 разреди ОШ, 1-4 године СШ) у мушкој и женској 
конкуренцији. За реализацију програма на школском нивоу задужени су директори 
школа са професорима физичиког васпитања, а на општинском нивоу за 
реализацију школског спорта задужен је општински спортски савез.  
 
 
 
 
 
   Табела 4 : Основне и срења школа, школска година 2015/2016 
 
 

 
 

Број ученика Број одељења Број наставника 
физичког 
васпитања  

Основне школе 1997 104 7 

Средња школа 523 22 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.2.  РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ  

 
Према подацима Истраживања Института за јавно здравље Србије „Др 

Милан Јовановић Батут” у Републици Србији је гојазан скоро сваки пети одрасли 
становник (18,6%), сваки трећи становник конзумира цигарете (33,6%), око 40% 
свакодневно или повремено конзумира алкохол, а скоро половина становништва 
има хипертензију (46,5%).  

Резултати компарације резултата два истраживања: првог која су спровела  
Европска комисија (ЕУРОБАРОМЕТАР) на територији земаља чланица Европске 
Уније и другог које је спровео ЦЕСИД на територији Републике Србије на захтев 
Министарства, показују да: 

−  40% становника Европске уније изјављује да се бави спортом бар једном 
недељно, док се спортом у Републици Србији једном недељно бави само око 10 
%; 
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− 34% становника Европске уније изјављује да се никада не бави физичким 
вежбањем, док се у Републици Србији никада не бави физичким вежбањем чак 
56% популације.. 

   

Потребна је опсежна акција промовисања корисних ефеката редовне 
физичке активности, перманентно мотивисање становништва да се бави физичким 
вежбањем и стварање услова за упражњавање физичког вежбања за све 
категорије грађана.  
 

ГО Барајево суфинансира програме рекреативног спорта путем годишњих 
програма које реализује Спортски савез Барајево. 

 Програмске активности за која се издвајају буџетска средства односе се на 
следеће: редовно вежбање, неговање спортских навика, промотивне и масовне 
акције у циљу популарисања рекреације спорта и спортско-рекреативне 
манифестације. 
             У наредним годинама тенденција је ревитализација рекреативног спорта и 
стратешко позиционирање са већим улагањима у рекреативне програме. 

Као главни проблеми везано за рекреативни спорт у граду Барајеву, можемо 
индетификовати: 

1. Недовољно развијена свест о важности редовне физичке активности 
грађана/ки 

2. Недовољно развијени и доступни материјално-технички услови за 
рекреативни спорт за све грађане/ке 

3. Дефинисани критеријуми у оквиру области спортске рекреације 
4. Недовољнп финансирање програмских активности из области спортске 

рекреације и спорта особа са инвалидитетом  
5. Недефинисани критеријуми у оквиру области спортске рекреације кроз 

одговарајућа акта и унапређени стручни потенцијали с циљем израде 
критеријума за финансирање  

6. Недовољно развијена сарадња спортске рекреације са школским и 
врхунским спортом, у циљу повећања обухвата бављења спортом у свим 
сегментима становништва посебно деце, младих, жена, особа са 
инвалидитетом и старих  

7. Недовољно развијена 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 
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2.3.3.  ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ 
 

Адекватно развијен систем такмичарског и врхунског спорт представља 
основну сврху модерног спорта уопште. Наиме, циљ сваке земље ја да кроз 
свеукопна улагања и организацију система такмичарског спорта постигне што 
квалитетнији ниво врхунског спорта. Ниво достигнуте организационе и технолошке 
ефикасности датог система се директно евалуира преко постигнутог спортско 
такмичарског успеха на највећим националним, европским и светским спортским 
такмичењима, односно индиректно се евалуира преко различитих стандарда 
постигнутих у осталим деловима система као што су: број спортиста, начин 
финансирања, искоришћеност спортског потенцијала нације, региона или локалне 
заједнице, развијеност и искоришћеност потенцијала инфраструктуре, 
заступљеност спортско-такмичарских организација у социјално-друштвеним 
активностима грађана, као и свеукупну заступљеност спортско-такмичарских 
активности у навикама и животима становништва.     
 
 
 
 
Табела 5.  Приказ спортских организација у ГО Барајево 
 
 

НАЗИВ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ „ БАРАЈЕВО „ 

ОДБОЈКАШКИ КЛУБ „ БАРАЈЕВО „ 

КОШАРКАШКИ КЛУБ „ БАРАЈЕВО „ 

СПОРТСКИ КЛУБ „ СЕНСЕИ “ 

СТРЕЉАЧКИ КЛУБ „ БАРАЈЕВО “ 

БОДИ БИЛДИНГ КЛУБ „ БИМ-ЏИМ-БАРАЈЕВО “ 

КИК-БОКС КЛУБ  „ ЧАМЏИЈА “ 

ОМЛАДИНСКИ КОШАРКАШКИ КЛУБ „ БАРАЈЕВО-БАМБИ “ 

БОКС КЛУБ „ ЧОЛАКОВИЋ “ 

КАЈАК КЛУБ „ БАРАЈЕВО “ 

КОЊИЧКИ КЛУБ „ ИМПУЛС ПЛУС “ 

ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ ВРАНИЋ „ 

ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ БАЋЕВАЦ „ 

ОМЛАДИНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ ГУНЦАТЕ „ 

ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ БАРАЈЕВО „ 

ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ ВЕЛИКИ БОРАК „ 

ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ БЕЉИНА „ 
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ОМЛАДИНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ МЕЉАК „ 

ОМЛАДИНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ БОРАЦ „ 

ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ ЛИСОВИЋ 1977 „ 

СПОРТСКИ КЛУБ „ТИНА 92“ 

ФУДБАЛСКИ КЛУБ „LUSSY“ 

ФУДБАЛСКИ КЛУБ „МЛАДОСТ ГАЈ 2011“ 

СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ „ БАРАЈЕВО „ 

ОДБОЈКАШКИ КЛУБ „ БАРАЈЕВО „ 

КОШАРКАШКИ КЛУБ „ БАРАЈЕВО „ 

СПОРТСКИ КЛУБ „ СЕНСЕИ “ 

СТРЕЉАЧКИ КЛУБ „ БАРАЈЕВО “ 

БОДИ БИЛДИНГ КЛУБ „ БИМ-ЏИМ-БАРАЈЕВО “ 

ОДБОЈКАШКО РЕКРЕАТИВНИ КЛУБ „ПИОНИР“ 

СПОРТСКО РИБОЛОВНИ КЛУБ „ЦВЕРГЛАН“ 

 
 
 

Међутим, у сениорском узрасту се поменута пропорција у односу на пол 
значајно мења тако да долази до повећања заступљености мушкараца, али и до 
изузетно значајног смањења заступљености девојака/жена. Овај податак указује 
да са преласком из јуниорске у сениорску категорију до тада активних 
спортисткиња напушта систем спорта у општини. У овом тренутку нема довољно 
релевантних података да би се овај феномен могао објаснити.  
 
ПРОБЛЕМИ 
 

Као главне проблеме у области такмичарског и врхунског спорта можемо 
истаћи: 

 
1. Недостатак функционалне и квалитетне тренажне инфраструктуре. 
2. Непримењивање законских регулатива у смислу ангажовања лиценцираних 

спортских стручњака. 
3. Недостатак континуираног и системског праћења и анализе ефикасности, 

изврсности и релевантности система такмичарског и врхунског спорта. 
4. Недостатак стабилног и сређеног система управљања, планирања и 

финансирања (недовољан број образованог и стручно оспособљеног кадра 
на управљачким и руководећим позицијама у спортским организацијама и 
институцијама, са једне стране и велики број квалификованог стручног 
кадра ван система спорта). 

5. Лоша институционална повезаност и сарадња између свих релевантних 
чинилаца у систему такмичарског и врхунског спорта. 

6. Недовољна међуресорна сарадња (образовање, здравство, култура, 
туризам, безбедност, градске јавне службе). 
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7. Неадекватни, недовољно афирмативни и подстицајни услови, за напредак у 
систему женског спорта у сениорској конкуренцији 

 
 
2.3.4.    СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
  
 
        Према евиденцији Г.О. Барајево постојећу базу за развој спорта у Барајеву 
чини више од 40 спортских објеката. Евидетирани спортски објекти имају 
различите намене а углавном су то отворени фудбалски терени, комбиновани 
терени за мале спортове и један спортско рекреативни центар. 
 
 

Спортски објекти на територији Г.О. Барајево 
 

1. Фискултурна сала  у О.Ш. ,,Кнез Сима Марковић“ 

2. Спортско рекреативни центар ,,Плешке“ 
3. Фудбалско игралиште Ф.К. Барајево 

4. Комбиновани терен за мале спортове ,,Средња школа Барајево“ 
5. Терен за мале спортове у О.Ш. ,,Кнез Сима Марковић“ 

6. Кошаркашки терен у ,,средња школа Барајево“ 

7. Кошаркашки терен у О.Ш.,, Кнез Сима Марковић“ 
8. Фудбалско игралиште ,,Ф.К. Шиљаковац“ 

9. Терен за мале спортове у О.Ш. Павле Поповић- Шиљаковац 
10. Фудбалско игралиште ,,Ф.К. Рожанци“ 

11. Терен за мале спортове у О.Ш. Кнез Сима Марковић-Рожанци 
12. Фудбалско игралиште ,,Ф.К. Мељак“ 

13. Комбиновани терен за мале спортове –Мељак 

14. Терен за мале спортове- Мељак 
15. Фудбалско игралиште ,,Ф.К. Манић“ 

16. Терен за мале спортове – Манић 
17. Фудбалско игралиште ,,Ф.К. Лисовић“ 

18. Комбиновани терен за мале спортове са осветљењем- лисовић 

19. Терен за мале спортове у О.Ш. ,,Кнез Сима Марковић“-Лисовић 
20. Фудбалско игралиште ,,Ф.К. Гунцати“ 

21. Терен за мале спортове –Гунцате 
22. Фудбалско игралиште ,,Ф.К. Велики Борак“ 

23. Комбиновани терен за мале спортове-Велики Борак 
24. Терен за мале спортове-Велики Борак 

25. Фудбалско игралиште ,,Ф.К. Бождаревац 

26. Терен за мале спортове  у О.Ш. ,,Кнез Сима Марковић“-Бождаревац 
27. Сала, вишенаменска, у дому културе  у Бождаревцу 

28. Фудбалско игралиште ,,Ф.К. Бељина“ 
29. Комбиновани терен у О.Ш. ,,Кнез Сима Марковић“- Бељина“ 

30. Фудбалско игралиште ,,Ф.К. Баћевац“ 

31. Терен за мале спортове- Баћевац 
32. Терен за малсе спортове  у О.Ш. ,,Кнез Сима Марковић“-Баћевац 

33. Фудбалско игралиште ,,Ф.К. Глумчево Брдо“ 
34. Терен за мале спортове у О.Ш. Кнез Сима Марковић“- Глумчево Брдо 

35. Фудбалско игралиште ,,Ф.К. Слога-Средњи Крај“- Средњи крај 

36. Терен за мале спортове – Средњи Крај 
37. Фудбалско игралиште Ф.К. Борац-Арнајево“ 
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38. Терен за мале спортове у О.Ш. К,,нез Сима Марковић“-Арнајево 

39. Стадион Ф.К. Вранић 
40. Терен за мале спортове- Вранић 

41. Терен за мале спортове у О.Ш. ,,Павле Поповић“- Вранић 
42. Фискултурна сала у О.Ш. ,,Павле Поповић“Вранић 

43. Терен за мале спортове – Насеље Гај 

 

 
 
           Нажалост, када говоримо о стању спортске инфраструктуре, морамо 
констатовати да се инвестиционо и текуће одржавање  не спроводи редовно због 
недостатка финансијских средстава, како за одржавање кључних спортских 
објеката, тако и објеката физичког васпитања. Такође, један од проблема које је 
потребно нагласити јесу и имовинско-правне природе: нерешено власништво над 
спортским објектима, непоседовање употребне дозволе и сл. 
 
 
            Као главе проблеме можемо истаћи: 
 
 
1. Недовољно евиденирано стање постојеће инфраструктуре- тј не 
постоје потпуне базе података-потребно је спровести системска истраживања о 
стању спортске инфраструктуре. Такође, потребно је јасно утврдити власничку 
структуру, као и правне проблеме Као најважнија питања приликом решења 
проблема спортских објеката, намећу се : планирање, евиденција, одржавање, 
изградња, управљање и коришћење. 
2. Недовољно успоствљен систем планирања, реконструисања, 
адаптације и изградње спортске инфраструктуре. Планирање изградње 
спортских објеката мора да одговара захтевима развоја спорта, усклађеног са 
плановима развоја и изградње града Београда. Спортски клубови и савези би 
требало да подстичу и предлажу изградњу спортских објеката и да сугеришу на 
приоритете локалној самоуправи. Планови изградње би требало да буду сачињени 
уз консултације са компетентним стручњацима (архитектама, инжењерима, 
дизајнерима, лекарима, спортским организацијама и др). Грађевинске планове 
требало би засновати на актуелним и будућим потребама за упражњавањем 
спортских активности, узимајући у обзир тренд прираштаја становништва, 
социјално-економски тренд и промене у социо-културном окружењу. Спортске 
дворане, терени и пливалишта морају бити лако доступни корисницима свих доба, 
без обзира на стање њиховог здравља (на пример особама са инвалидитетом или 
старијим) и доступни током свих годишњих доба, као и да буду смештени у 
подручјима која подстичу побољшање здравља. При одабиру места и начина 
изградње затворених спортских објеката требаузети у обзир дугорочне потребе у 
погледу коришћења и одржавања објеката. Категоризација спортских објеката је 
од изузетног значаја кад је у питању израда Програма развоја спорта. Приликом 
категоризације спортских објеката важно је да се стриктно дефинишу следеће 
категорије:  
1. Капитални објекти од интереса за општину Барајево,  
2. Капитални објекти од интереса за развој такмичарског спорта, 
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3. Објекти од интереса за развој одређеног спорта или групе спортова 
(поливалентни објекти), 
4. Објекти од интереса за клубове..  
Као најважнија питања приликом решења проблема спортских објеката, намећу се 
: планирање, евиденција, одржавање, изградња, управљање и коришћење. 
3. Неадекватно управљање, одржавање и коришћење спортских 
објеката је веома важан сегмент у спорту и то питање је неопходно решити у 
најкраћем могућем року на основу законске регулативе. Један од кључних 
елемената за унапређење јесте едукација руководства спортских објеката за 
привлачење додатних средстава - да ли кроз писање пројеката ЕУ или кроз 
привлачења донаторских средстава. 
 
 
 
 
 
 
 
СПОРТ И ТУРИЗАМ 

Спортски туризам је конципиран разматрањем спорта као туристичке атракције, 
односно истицањем и дефинисањем квалитета спорта, који заједно представљају 
јединствен спој. Према појединим истраживањима управо за време значајних 
спортских манифестација, долази до знатног повећања броја туриста и привредног 
утицаја. Тренутно се у свету форсира оваква врста туризма. Циљ је да се преко 
великих спортских манифестација привуче белики број туриста и заправо брендира 
град. 

Као један од главих изазова у будућности код развоја спортског туризма код нас, 
биће подстицај веће повезаности организатора спортских манифестација, 
туристичких радника и локалне самоуправе, са циљем да се на свим пољима 
остваре веће користи. Организатори спортских манифестација у будућности треба 
да раде на квалитету спортских догаћаја и њиховој масовности. 

Како би се на прави начин промовисао спорт у Барајеву, потребно је пре свега 
радити на маркетингу. Такође, циљ је да у наредном периоду у Барајеву буде све 
више спортских такмичења, по којима би Барајево било препознатљиво. 
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СПОРТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ  

 
Спорт и физичка активност уопште, представљају чиниоце који позитивно 

утичу на квалитет живота, здравље, менталну стабилност, мотивацију и 
самопоуздање, како код особа типичне популације, тако и код особа са 
инвалидитетом. Корист бављења спортом и рекреативним активностима за особе 
са инвалидитетом наведена је у литератури и то као веома значајна због повећане 
интеграције унутар заједнице, побољшања квалитета живота, већег осећаја 
задовољства и благостања, развоја и бољих друштвених вештина. Међутим, пракса 
наглашава да услови за бављење спортом особа са инвалидитетом нису увек 
погодни. Чиниоци који утичу на то су: социо-економски статус, степен адаптације, 
доступност транспорта и других сервиса и помагала која олакшавају учествовање у 
спорту овог дела популације. 

„Бели папир за спорт” Европске комисије из 2010, такође, прихвата став да 
особама са инвалидитетом спорт и даље остаје тешко доступан, и као учесницима 
у спорту, и као посматрачима. Дечаци и девојчице са инвалидитетом не уживају 
исте могућности за бављење спортом као њихови вршњаци без инвалидитета, 
нарочито, на часовима физичког васпитања у школи, са њиховим школским 
друговима. Последица тога је неусвајање навике за бављење спортом у раним 
годинама. Тамо где постоје примери учествовања младих са инвалидитетом у 
спорту, резултати су углавном позитивни. Спорт и разонода су важан део живота 
свих људи. 

На жалост, не постоји тачан податак о броју особа са посебним потребама 
који се баве спортом  у Барајеву.  
На нивоу Града, програм спорта и рекреације за особе са инвалидитетом,  
реализује Спортски савез особа са инвалидитетом Београда, који окупља све 
категорије инвалида без обзира на порекло и врсту инвалидитета (инвалиди рада, 
ратни војни инвалиди, цивилни инвалиди рата, параплегичари, дистрофичари, 
инвалиди дечије и церебралне парализе, глуви, слепи и слабовиди и др). 
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 ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТА У БАРАЈЕВУ 
 
Финансирање спорта у градској општини Барајево претежно се остварује из буџета 
општине. Основна улога усмеравања буџетских средстава ГО Барајево јесте да 
омогући остваривања социјалних функција спорта, промоције вредности спорта, 
као и остваривања свих фактора који доказују неопхдност спорта за друшво. 
Спортске организације имају улогу обједињавања потреба  и захтева својих 
чланица клубова или појединаца спортиста, а све то кроз кандидовање 
јединственог годишњег програма који се финансирају из буџета Градске општине 
Барајево. 
 
 
 
Табела 6. Издвајање средстава из буџета ГО Барајево за спорт и омладину 
 
 

Година Буџет ГО Барајево Издвајање за спорт 

и омладину 

Процентуални однос 

буџет/издвајање за 

спорт и омладину 

2011 348.266.000,00 4.360.000,00 1,26 % 

2012 367.635.000,00 5.000.000,00 1,36 % 

2013 346.953.000,00 6.250.000,00 1,81 % 

2014 378.416.489,00 5.792.000,00 1,53 % 

2015 401.752.840,00 8.040.000,00 2,01 % 

2016 422.891.781,00 9.110.000,00 2,16 % 
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2.3.5. АНАЛИЗА СТАЊА СПОРТА У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО- SWOT АНАЛИЗА 
 
 

Снаге Слабости 

 
 Заинтересованост ученика за укључивање у 

школски спорт 
 Законска могућност за бављење школским 

спортом у оквиру школе 
 Високообразовани и стручни кадрови. 
 Педагошко васпитна и здравствена улога 

спорта  
 Популаризација рекреативног спорта кроз 

организоване манифестације и друге облике 
промоције  

 Адекватан број спортских терена на 
отвореном 

 Воља и заинтересованост за системским 
решењем, ентузијазам спортских стручњака, 
радника и љубитеља спорта 

 Адекватан број спортских терена на 
отвореном који су доступни грађанима 
(баскет, мали фудбал 

 Добра повезаност са већим центрима 
 Здрава животна средина 

 

 
 Недовољни школски капацитети 
 Непризнавање диплома са градских 

такмичења приликом уписа ученика на даље 
школовање 

 Учествовање на школским спортским 
такмичењима првенствно деце која су већ 
чланови клубова 

 Учешће истих ученика у више спортова. 
 Утврђивање надлежности у одржавању тих 

простора 
 Инфраструктура у Београду (термини, 

недостатак  функционалних радних простора) 
и опремљеност 

 Недостатак  дугорочних инвестиција на тему 
тренежних простора 

 Недовољан број образованог и стручно 
оспособљеног кадра на управљачким и 
руководећим позицијама у спортским 
организацијама 

 Компликован систем администрације у спорту 
 Слаба опремљеност и одржавање спортских 

објеката 

 

Могућности Претње 

 
 Укључивање школованог кадра са бироа у 

ваннаставне активности 
 Примена модела СПРЕТ такмичења за учешће 

што већег  у спортским активностима, Недеља 
спорта, Викенд у школском дворишту  

 Повећање броја отворених првенстава у 
другим спортовима који су од интереса за 
општину или град (бадмитон, тенис...) 

 Постојање простора и разних терена на 
отвореном, 

 Популаризација спорта као душтвеног 
феномена и јавног добра од општег интереса  

 Повећање броја спортиста и клубова,  
 Удруживање и функционално повезивање 

спортских организација (такмичарског, 
врхунског, рекреативног и школског спорта) 

 Конкурси РС, ЕУ за уређење и изградњу 
спортских објеката 

 

 
 Неусклађеност школских спортских 

такмичења са наставним планом и програмом. 
 Недефинисана сарадња са спортским 

клубовима 
 Неодржавање, неуређеност и питање 

безбедности  терена и јавних површина.  
 Стручни кадрови на бироу незапослених 
 Лоша комуникација између спортских 

организација 
 Промена приоритета при улагању у спорт  
 Отпор  увођењу  у систем (Досадашња пракса 

и навике спортских организација) 
 Недовољна међуресорна сарадња 
 Рад нестручних лица у спорту 
 Техно-менаџерска злопупотреба у спорту 
 Сложена економска и геополитичка ситуација 
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3.  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. 

 
 

Имплементација Програма захтева тимски рад и заједничке активности свих 
чинилаца спорта у Барајеву. Да би задатак био успешно обављен, потребна су 
јасна правила и јасно дефинисани носиоци реализације активности потребних за 
реализацију ове стратегије. 
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ПРИОРИТЕТ 1:  
7.1 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. Спорт у свим облицима треба да буде појединачно 
доступан свим младима без дискриминације, чиме се омогућују једнаке могућности 
дечацима и девојчицама, уз уважавање посебних потреба сваког старосног 
узраста. Улога физичких активности у образовању деце, стицању моторичких 
способности, стицању друштвених способности и очувању здравља је изузетно 
битна. При том, добробит детета, без обзира на узраст, увек мора бити најважнији 

циљ.  
 

 

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 на школским спортским 
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: 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  
7.1.1.6. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређене везе између школа и организација у области 
спорта и подстакнути програми у спортовима који привлаче децу 
7.1.1.7. ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстакнуто значајније укључивање локалне самоуправе у 
реализацију и унапређење предшколске физичке активности и школског спорта  
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ПРИОРИТЕТ 2:  
7.2 ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА ГРАЂАНА СПОРТОМ КРОЗ РАЗВОЈ И 

УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ РЕКРЕАЦИЈЕ  

 
 Законом о спорту Републике Србије али и свим  релевантним међународним 
документима у области спорта истичу да свако има право да се бави спортом, с тим 
да такво бављење мора бити хумано, слободно и добровољно, здраво и безбедно, 
у складу са природном средином и друштвеним окружењем, фер, толерантно, 
етички прихватљиво, одговорно, независно од злоупотреба и циљева који су 
супротни спортском духу и  доступно свим грађанима под једнаким условима без 
обзира на узраст, ниво физичке способности, степен евентуалне инвалидности, 
пол и друго лично својство. 
 Поштујући овај приоритет Националне Стратегије градска општина Барајево 
ће своје активности усмеравати и на популаризацији спорта у Барајеву као 
рекреативне активности.  
 
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 финансирање програмских 
активности из области спортске рекреације и спорта особа са инвалидитетом 
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 
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 
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 
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ПРИОРИТЕТ 3 :  
7.3  РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТАКМИЧАРСКОГ СПОРТА 
 

Методи пружања одговарајуће непосредне или посредне подршке 
спортистима и спортисткињама који показују изузетне спортске квалитете треба да 
буде развијено у сарадњи са спортским организацијама, како би се спортистима 
омогућио пун развој њихових спортских и људских капацитета, уз поштовање 
њихове личности и физичког и моралног интегритета. Да би се креирали плодно 
окружење, који ће омогућити спортистима и спортискињама адекватну подршку, 
неопходно је обезбедити коориднисану политику свих нивоа власти.  
SWОТ анализа препознаје да је снага спорта у Барајеву у још увек великој 
масовности деце која желе да се баве спортом, воља и заинтересованост за 
системским решењем и ентузијазам спортских стручњака. 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 зато што постоји 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 добија од општине и Београда као ЈЛС. 
Едукација и перманентно усавршавање спортских радника је планирана активност 
од које се очекује да помогне успостављању реда у укупном функционисању и 
одговорности свих актера у спорту. У складу са горе наведеним, општи и посебни 
циљеви су: 
 
 
 

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 
7.3.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Стварање услови за одржавање и даље постизање 
врхунског спортског резултата 
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ПРИОРИТЕТ  4 :  
7.4  РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 

Развој спортске инфраструктуре на територији ГО Барајево 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. 
 
 
7.4.1. ОПШТИ ЦИЉ: Развијена и унапређена спортска инфраструктура 
 

 
7.4.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Успостављена потпуна база података, односно 
евидентирано и евалуирано постојеће стање спортске инфраструктуре 
7.4.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Системски планирана, реконструисана и изграђена 
спортска инфраструктура 
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8. ОСТАЛИ ЦИЉЕВИ 
 
8.1 ПОДИЗАЊЕ КАПАЦИТЕТА СПОРТА У ГО БАРАЈЕВО 
 

Систем спорта у ГО Барајево би требало да састоји од способних, одрживих и 
координисаних спортских организација, друштава и савеза који обезбеђују 
квалитетне услове за бављење спортом у оквиру својих надлежности. У том складу 
са тим, потребно је подићи укупне капацитете свих организација у области спорта. 
Како тај циљ није могуће остварити без одговарајућих финансијских средстава, 
посебно је значајно унапређење капацитета Спортског савеза Барајево, али је и 
неопходно да се у свим градским општинама формирају територијални спортски 
савези за припрему, писање и реализацију пројеката у ЕУ формату, ради 
коришћења приступних фондова ЕУ. ГО Барајево би требало да тежи да држи 
корак са променама у друштву и економији, да нађе начин да подигне капацитете 
у сарадњи са свим ресурсима на које је упућено и као приоритет има квалитетно 
повезивање људских ресурса. Инвестирамо да би се остварили резултати, пратимо 
успехе спортиста са посебним акцентом на подношење извештаја о коришћењу 
буџетских средстава. 

 
8.1.1. ОПШТИ ЦИЉ: Успостављен конзистентни систем управљања и 
финансирања система спорта у ГО, перманентна едукација, укључивање више у 

систем спорта жена, маргинализованих група, волонтера 

 
 
8.1.1.1. ПОСЕБНИ ЦИЉ: Повећани капацитети организација у области спорта 
за програмско финансирање њихове активности и делатности из јавних прихода 
(планирање, реализација, контрола) 
8.1.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећани капацитети организација у области спорта 
за аплицирање ка фондовима Европске уније и другим приступним фондовима 
8.1.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Усвојене категоризације спортских организација у 
ГО Барајево 
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8.6 СПОРТСКИ ТУРИЗАМ И ПАРТНЕРСТВО ИЗМЕЂУ СПОРТА И ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

Спорт и туризам су области које могу у узајамном односу да допринесу развоју и 
имиџу не само локалне заједнице, већ и целокупном развоју и промоцији спортско 
рекреативних програма код шире популације. 

Туризам и спорт су међусобно повезани и комплементарни, и у стратешким 
документима општина, градова и република треба да заузимају важно место, 
посебно у планирању самоодрживих мера за даљи развој спорта. 

Спорт - као професионална, аматерска и рекреативна активност - обухвата 
значајан број оних који путују да би играли и такмичили се у различитим 
дестинацијама и земљама. У међународним оквирима, најважнији спортски 
догађаји,  као што су Олимпијске игре и шампионати постали су сами за себе 
моћне туристичке атракције - дајући веома позитиван допринос туристичком имиџу 
дестинације домаћина. 

Изузетно је важно подстицати и промовисати спортски туризам јер се на тај начин 
стимулише инвестиције у инфраструктурне пројекте као што су путеви, стадиони, 
спортски комплекси, хотели и ресторани - пројекте од којих користи имају и 
локално становништво и посетиоци који долазе да их користе. А када је једном 
постављена инфраструктура, ове две узајамно корисне гране, туризам и спорт, 
постају мотор одрживог привредног раста, отварања радних места и стварања 
прихода. 

 

8.6.1.ОПШТИ ЦИЉ: Унапређен однос спорта, туризма и животне средине 
 

 

8.6.1.1 ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстакнуте и ојачане везе између спорта и туризма и 
животне средине 
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8.7  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, могу 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 организацији спортске приредбе, организације спорта, теба да размишљају о 
медијској покривености, али такође треба 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 

 

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

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
                ПОСЕБАН ЦИЉ  8.8.1.1.: Успостављен механизам за доследну примену 
Националне сстратегије за борбу против насиља и недоличног понашања 
гледалаца на спортским приредбама за период 2014-2018 
 

8.8.1. ОПШТИ ЦИЉ: Унапређене мере за спречавање свих негативних 
појава у спорту (насиље, допинг, намештање мечева, 
нелегално клађење) 
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4. СПРОВОЂЕЊЕ, ПРАЋЕЊЕ, ОЦЕЊИВАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 
 

4.1.     Спровођење  
 

Примена Стратегије развоја спорта у Барајеву дефинисана је како 
Националним Акционим планом, који је саставни део Стратегије тако је 
дефинисана и Акционим планом Стратегије ГО Барајево. Тим плановима јасно су 
дефинисани општи и посебни циљеви, мере и активности за њихову реализацију, 
носиоци задужени за њихову реализацију, временски оквири и, коначно, процена 
да ли су за њихову реализацију потребна материјална средства. 

 

4.2.      Праћење 
 
 Праћење примене Програма развоја спорта у ГО Барајево ће се спроводити 
у редовним временским интервалима, у складу са Пословником Владе и годишње − 
у складу са елементима Националног Акционог плана.  
 Министарство омладине и спорта је, ради успостављања јединственог и 
формалног система извештавања, утврдило процедуре извештавања и формате 
тих извештаја у складу са добром праксом Европске уније и у сарадњи са 
Покрајинским секретаријатом за спорт и омладину, кровним организацијама: 
Олимпијским комитетом Србије, Спортским савезом Србије, Сталном 
конференцијом градова и општина,  Паролимпијским комитетом Србије, 
Специјалном олимпијадом и индиректним буџетским корисницима: Заводом за 
спорт и медицину спорта Републике Србије,  и Антидопинг агенцијом Републике 
Србије. 
 ГО Барајево ће поштовати дефинисане процедуре Министарства омладине и 
спорта и испуњавајући те обавезе вршиће и праћење своје стратегије. 
 
4.3.     Вредновање 
 

Оцењивањем примене Програма развоја спорта у ГО Барајево се утврђује 
напредак у спровођењу ове стратегије и предлажу корективне мере и измене 
током спровођења. Оцењивање се спроводи редовно, једном годишње, 
коришћењем различитих извора података, укључујући годишњи извештај о раду 
као основни извор података, а на основу дефинисаних показатеља. 
 
4.4. Извештавање 
 

На годишњем нивоу ГО Барајево израђује и објављује извештаје о 
спровођењу Плана развоја спорта у Барајеву на својој интернет страници, степену 
спровођења циљева и активности, проблемима и изазовима. На основу тога се 
врши ревизија приоритета, и планираних активности у Акционом плану у форми 
Извештаја о току спровођења Плана развоја доставља Министартсву спорта и 
омладине.   

 

 

 
 


