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Веће Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, на седници одржаној дана 22.01.2015. године,
на основу члана 77. а у вези члана 15. тачка 15. Статута Градске општине Стари град („Службени
лист града Београда“, број 4/14 – пречишћен текст), доноси
ПЛАН РАЗВОЈА СПОРТА НА НИВОУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Увод
Спорт је делатност од посебног значаја у Републици Србији, тако и на Општини Стари град. Предлог
Националне стратегије развоја спорта за период 2014-2018. године, још није усвојен на нивоу
Републике и града Београда, тако да га у том облику нема ни Општина јер исти мора бити
компатибилан са националном стратегијом.
Имајући у виду да је Стари град централна градска општина, где је и велики број седишта спортских
организација, клубова и савеза, наша је обавеза да водимо бригу о потребама грађана и њиховим
спортским удружењима. То чинимо кроз активности на начин и по поступку предвиђеном Одлуком
о начини финансирања програма и пројеката правних и физичких лица и финансирању додатних
права корисника из средстава буџета (Службени лист града Београда број број 60/14 и 74/14 и 99/14,
), у сарадњи са општинским спортским савезом.
Конкурсом који расписује Председник градске општине одобравају се средства клубовима који
конкуришу за иста, а после разматрања понуђених програма, поштујући установљене критеријуме
за доделу средстава.
Савез спортова Стари град је кровна спортска организација на Општини. Постоји преко 60 година,
током којих је више пута мењала назив и статут због усаглашавања са важећим законима, али је
увек у чланству био велики број клубова из разних спортова. Најважнији сегмент у раду Савеза је
свакако бављење школским спортом. Школски спорт је препознат као база за развој спорта уопште
и због тога је исти главни правац деловања Савеза. У школском спорту учествује седам основних
школа и једанаест средњих школа што даје велики обухват ученика који се даље усмеравају према
одређеним спортовима према личним афинитетима.
Општина Стари град је за спорт у 2015. години определила средства од 11.300.000 динара, која
ће се трошити путем конкурса и то за финансирање програма у области спорта 7.600.000 динара, а
за подршку предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури, 3.700.000
динара.
О спорту
Бављење спортом је право сваког појединца. Важећа законска регулатива идентификује спорт као
делатност од посебног интереса за Републику Србију. Спорт обухвата све облике физичке активности

који, кроз неорганизовано или организовано учешће, имају за циљ изражавање или побољшање
физичке спремности и духовног благостања, стварање друштвених односа или постизање резултата
на такмичењима свих нивоа. Бављење спортом 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 физичких способности,
степен евентуалне инвалидности, пол и друго лично својство.
На нивоу локалне заједнице и друштва у целини, спорт може значајно допринети промоцији здравља
и превенције хроничних незаразних болести, развоју образовања деце и младих, родној
равноправности и оснаживању жена, може подстаћи инклузију и благостање особа са
инвалидитетом и бити важан фактор у превенцији конфликата и изградњи мира. Резолуција
Европског парламента о развоју и спорту из 2005. године такође наглашава значајне образовне и
социјалне функције спорта и његов значај не само за физички развој појединаца, већ и кад је реч о
промоцији социјалних вредности као што су тимски дух, фер такмичење, сарадња, толеранција и
солидарност.

Врх пирамиде спортског развоја свакако чине врхунски резултати и по правилу су везани за
спортске клубове на националном и вишем нивоу такмичења.

Ниже су резултати спортских клубова настали на регионалном нивоу такмичења.

Још ниже су спортски клубови који учествују на локалном нивоу такмичења.

Основу пирамиде чине школски спорт и спорт за све као незаобилазни расадник из кога
захвата врхунски спорт.
Основа пирамиде односи се на стицање основних кретних вештина, бављење разноврсним
спортским активностима, усвајање основних знања и позитивних ставова према физичкој активности
и спорту и одговара школском физичком васпитању. На следећи ниво, ниво учествовања, прелази
један број појединаца, посебно заинтересован за одређене спортове и учествовање у такмичењима
на основном такмичарском нивоу. Школски спорт би одговарао овом нивоу спортске пирамиде.
Оно што чини школски спорт незаобилазним у развоју спорта јесу следеће карактеристике:

Велики обухват деце

Школа има обавезу и одговорност да подстиче све аспекте развоја деце и младих

У школи раде стручњаци различитих профила

Школе сарађују са родитељима и локалном заједницом

Постоје услови за мултидисциплинарне програме

Школе располажу одређеним простором и опремом за бављење спортом

Физичко васпитање је обавезан наставни предмет

Физичко васпитање и школски спорт реализују школовани стручњаци
Кључни фактор одрживости је сарадња школе са родитељима, локалном заједницом, спортским
савезом и клубовима.
Када је реч о приоритетима јединица локалне самоуправе Закон о спорту препознаје потребе и
интересе грађана за чије се остваривање обезбеђују средства у буџету јединице локалне
самоуправе.
Посебну пажњу и материјалну подршку, јединица локалне самоуправе ће првенствено усмерити
према школском спорту, а преко свог територијалног спортског савеза. Реализација школског спорта
финансираће се из јавних средстава, као и обезбеђивањем додатних средстава од донатора,
спонзора итд.
Стратешки циљ развоја спорта на општини је побољшање материјално-техничких ресурса за развој
школског спорта, који је препознат као база спортског развитка, а примењена мера је адекватно
позиционирање школског спорта што подразумева да буде препознат као приоритет.
Школски спорт започиње у школи кроз разне секције, међуодељенска такмичења итд, док не
изнедри репрезентацију школе која се даље такмичи на општинском нивоу, са екипама осталих
школа на општини. Такмичења на општинском нивоу организује и реализује територијални спортски
савез и то за следеће спортове: мали фудбал, рукомет, одбојка, кошарка, атлетика и мале
олимпијске игре (полигон спретности за малишане од првог до четвртог разреда). За остале спортове

у оквиру школског спорта (пливање, стони тенис, стрељаштво, гимнастика) није предвиђен
општински ниво такмичења, већ се пријављени такмичари упућују на градски ниво. Што се тиче
масовности, број ученика који се појављују на општинским такмичењима у просеку је око 350-400
по такмичењу, али треба имати у виду да се поједини ученици такмиче у више спортова.
Здравствена заштита учесника школских спортских такмичења се огледа у томе да исти не
могу бити укључени у ваннаставне спортске активности и спортска такмичења ако није претходно
утврђена њихова здравствена способност за бављење школским спортом. У спортском такмичењу
може учествовати спортиста коме је у периоду од шест месеци пре одржавања спортског такмичења
утврђена општа здравствена способност за обављање спортских активности. Здравствену
способност спортисте утврђује надлежна здравствена установа, односно завод надлежан за спорт и
мадицину спорта, који је дужан да о томе обавести надлежну здравствену установу. Превентивни
прегледи нису обавезни за учеснике унутаршколских такмичења јер се она организују као
интегрални део процеса физичког васпитања. Трошкове утврђивања здраствене способности, према
Закону о спорту, сноси спортска организација или спортиста такмичар. У току такмичења потребно
је обезбедити медицинску подршку у смислу присуства, односно дежурства медицинског техничара
или лекара.
Здравствену заштиту ученика спортиста у пракси прате бројни проблеми:






Мрежа домова здравља у којима постоји специјалиста спортске медицине није довољно
разграната и технички опремњена. Додатни проблем представља укидање специјализације
спортске медицине, јер се сматра да су и спортисти људи и да за њих важи хумана медицина.
У најављеним изменама Закона о спорту очекује се разумно решење овог проблема.
Питање финансирања спортских прегледа ученика-спортиста није системски решено, што
може довести до кршења-занемаривања права сваког детета да се бави спортом и такмичи.
Релативно високу цену спортског прегледа најчешће плаћају родитељи.
АУ време трајања система школског спорта, финансирање лекарских прегледа повремено
преузима спортски савез, што зависи од тренутне финансијске моћи самог општинског
савеза, али се и то односи на ученике који се пласирају на виши ранг такмичења, док се
учесници општинских такмичења такмиче без прегледа обзиром да пристижу са школских
такмичења где су „покривени“ лекарским систематским прегледима и способни су за процес
физичког васпитања.



Стратешки циљеви развоја школског спорта као основе развоја спорта уопште:






Побољшање материјално-техничких ресурса
Подизање нивоа физичке активности свих ученика кроз побољшање квалитета и квантитета
понуде школског спорта
Значајнија подршка школског спорта на нивоу општине
Неговање културе спортског понашања на спортским теренима
Побољшање медијског праћења и промоције школског спорта првенствено у локалним
медијима
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