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ПРОГРАМ
развоја спорта града Лознице за период 2016-2018 године
1. УВОД
1.1. Правни оквир
У Републици Србији основни правни акт којим се регулише област спорта јесте Закон о
спорту („Службени гласник РС”, бр. 24/11 и 99/11 – др. закон) који је Народна скупштина
Републике Србије донела 31. марта 2011. године.
Законом о спорту је уређена област спорта у складу са европским стандардима и прописима
чији је развој био изузетно динамичан у протеклом периоду, уз усаглашавање са
националним прописима и консензус свих релевантних субјеката спорта да се област спорта
уреди на системски целовит и свеобухватан начин.
Поред овог Закона, за област спорта у погледу правног уређења, од непосредне важности су
и следећи закони:
1) Закон о ратификацији Европске конвенције о насиљу и недоличном понашању
гледалаца на спортским приредбама, посебно на фудбалским утакмицама („Службени лист
СФРЈ” − Међународни уговори, број 9/90);
2) Закон о ратификацији Европске конвенције против допинговања у спорту, са
Додатком („Службени лист СФРЈ” − Међународни уговори, број 4/91);
3) Закон о потврђивању Најробијског уговора о заштити олимпијских симбола, са
Анексом („Службени лист СРЈ” − Међународни уговори, број 1/99);
4) Закон о потврђивању Међународне конвенција против допинга у спорту
(„Службени гласник РС” – Међународни уговори, број 38/09);
5) Закон о спречавању допинга у спорту („Службени гласник РС”, број 111/14);
6) Закон о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама
(„Службени гласник РС”, бр. 67/03, 101/05 − др. закон, 90/07, 72/09 – др. закон и 111/09);
7) Закон о скијалиштима („Службени гласник РС”, брoj 46/06);
8) Национала стратегија за борбу против насиља и недоличног понашања на
спортским приредбама за период од 2013. до 2018. године („Службени гласник РС”, брoj
63/13).
Правилници у области спорта на нивоу града Лознице су:
На основу члана 138. став 2. Закона о спорту („Сл.гласник РС“ бр. 24/2011 и 99/2011), члана
63. Статута града Лознице („Сл.лист града Лознице, број 19/08 и 06/13), члана 2. и 34.
Одлуке о Градском већу („Сл.лист града Лознице“ број 20/08)
Градско веће града Лознице донело је

ПРАВИЛНИК
о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области
спорта на територију града Лознице
који садржи:
I Уводне одредбе
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II Критеријуми одобравања програма и доделе средстава
III Предлог програма и документација која се уз програм подноси
IV Начин одобравања програма и доделе средстава
V Извештај о реализацији програма
VI Контрола реализације одобрених програма
VII Завршне одредбе
1.2. Стратешки оквир
Програм развоја спорта града Лознице је у складу са важећим Законом о спорту из 2011.
Године и ослања се на Стратегију развоја спорта у Републици Србији од 2014-2018. године,
која је усвојена 25.12.2014.годне од стране Републичке скупштине.
Стратегија је комплементарна са раније усвојеним документима у овој области пре свега са
Националном стратегијом за борбу против насиља и недоличног понашања на спортским
приредбама за период од 2013. до 2018. године („Службени гласник РС”, брoj 63/13),
Стратегијом превенције и заштите од дискриминације („Службени гласник РС”, брoj 60/13),
Националном стратегијом за младе („Службени гласник РС”, брoj 55/08) и Стратегијом
очувања и јачања односа матичне државе и дијаспоре и матичне државе и Срба у региону
(„Службени гласник РС”, бр. 4/11 и 14/11). Поједине области ове стратегије већ су у мањој,
или већој мери обухваћене другим стратешким документима, као што је случај са насиљем и
недоличним понашањем на спортским приредбама. Полазећи од већ утврђених стратешких
одредница датих у раније усвојеним стратешким документима, Стратегија у овој области
доноси додатне садржаје који су усклађени са ранијим приоритетима, уз избегавање
преклапања.
Стратешка документа града Лознице
Стрaтешка документа града Лознице која су раније усвојена су основ за израду других
стратешких и програмских документа:
- Старатегија локалног одрживог развоја 2012.-2021.године,
- Локални еколошки акциони план 2011.-2016.године,
- Локални акциони план за младе, тренутно у изради за период 2016.-2020,
- Локални акциони план запошљавања се усваја сваке године за текућу годину,
- Локални план управљања отпадом
Поред наведедених усвојених сатртешких докумената град Лозница ума усвојен ГУП,
Просторни план и велики број планова детаљне регулације за територију града који су основ
за релизацију инфраструктурних пројеката у различитим областима друштвено-економског
развоја.
Програм развоја спорта усклађен је наведеним стратешким документима града Лознице.
1.3. Визија и Мисија
ВИЗИЈА је унапређење квалитета живота и обогаћивање друштвених односа становника
града Лознице кроз бављење спортом,као елемента који је од суштинског значаја за развој
њихове личности и здравог начина живота.
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МИСИЈАје стварање система спорта у граду Лозници у коме ће свако имати право да се
бави спортом, са циљем развоја своје личности, одржавања доброг здравља, побољшања
физичких способности, бољег и сврсисходнијег корошћења слободног времена, унапређења
квалитета живота и постизања врхунских резултата.

1.4. Институционални механизми у спорту у граду Лозници
Институционални механизми који постоје у граду Лозници, а задужени су за одржавање
система спорта су: Скупштина града, Градско веће, Комисија за спорт, Одељење за
финансије и друштвене делатности и Установа за физичку културу „Лагатор“. Између
осталог, ове институције имају задатак да иницирају и учествују у изради локалних
стратешких докумената развоја спорта, да иницирају и учествују у писању локалних
акционих планова као да прате њихово остваривање.
Установа за физичку културу „Лагатор “ Лозница
Јавни спортски објекти су спортски објекти у јавној својини града Лознице, чији су
корисници школе на територији града Лознице и Установа за физичку културу „Лагатор“
Лозница.
Затворени спортски објекти : спортска хала „Лагатор“, сала „Соколана“ и школски
спортски објекат у Лешници као и отворени спортски терени : отворено купалиште
„Лагатор“ и отворени тениски терен јесу спортски објекти чији је корисник Установа за
физичку културу „Лагатор“, а коју је основала Скупштина града Лозница, у складу са
законом којим се уређују јавне службе.
Предходних неколико година уложена су значајна средства у изградњу, иновирање и
адаптацију објеката(олимпијски базен, отворени тениски терен, модерна конгресна сала,
трим стаза са вежбалиштем) УФК Лагатор, тако да је то сада у потпуности једна модерна
установа, која на прави начин задовољава потребе и спортиста и рекреативаца за
организовано бављење спортом.
Основни услов за спровођење активности из области спорта, физичког васпитања и
рекреације је постојање довољног броја спортских објеката. Међутим, није важан само
њихов довољан број, већ и да ти објекти задовољавају прописане услове (у погледу
димензија и безбедности, санитарно-хигијенске, противпожарне, инсталационо-техничке и
др.) како би се у њима могле обављати спортске активности. Обезбеђење ових услова захтева
издвајање великих материјалних средстава која, по правилу, не може да обезбеди сам
корисник. Узме ли се у обзир неопходност спортских објеката, као и њихова дефицитарност,
јасно је да решавање овог инфраструктурног проблема тражи велика буџетска издвајања.
Оснивањем Установе за физичку културу као индиректног корисника буџета посебан
акценат је стављен на безбедност спортских објеката и испуњеност техничких и санитарних
услова, са циљем да објекте које користи Установа одржи у првобитном стању безбедно за
све кориснике.
Установа поседује капацитете за даљи напредак и ширење понуде у области спорта и то
је нешто на чему ће се радити у наредном периоду, пре свега кад је реч о адаптацији и
отварању нове куглане, мини конгресног центра, као и реновирању и стављању у функцију
смештајних капацитета, које Установа поседује, што је веома важно за развој спортског
туризма.
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2. ОПИС ФАКТИЧКОГ СТАЊА
2.1. Географски положај
Град Лозница се налази на западу Србије, на граници са Босном и Херцеговином.Град
обухвата 54 насељa, од којих су Лозница и Бања Ковиљача класификована као градска. Са
површином од 612 км2 Град заузима 0,7% територије Републике Србије. Према попису из
2011. године у Граду живи 84.925 становникаод чега је на територији града стално насељено
79.327, односно 1,1% укупног становништва Србије. По једном квадратном километру у
просеку живи 130 становник, тако да је густина насељености знатно виша од просека Србије,
који износи 93 становника/км2.
Лозница има добар географско-саобраћајни положај. Кроз Лозницу пролази главна
саобраћајница Београд-Шабац-Лозница-Зворник-Сарајево, односно Бијељина-Лозница-Мали
Зворник-Љубовија-Бајина Башта-Ужице и даље до Црногорског приморја.
Лозница је природни, привредни, саобраћајни и културни центар овог дела Подриња. Имала
је важну улогу у историји, као гранични град Кнежевине Србије, истурен према Босанском
пашалуку, када је била окружно место, а и касније, као седиште Среза Јадранског, а потом
Лозничког.Значајни природни ресурси у општини Лозница су шумски фонд, обрадиво
пољопривредно земљиште, налазишта метала и неметала, две бање (Бања Ковиљача и Бања
Бадања) са потенцијалима за развој здравственог туризма. Бања Ковиљача и Бања Бадања
имају статус специјалне болнице за рехабилитацију и значајне су туристичке дестинације за
Град. Носиоци привредног развоја града су: пољопривреда, трговина, грађевинска и
прехрамбена индустрија и туризам.

Општи подаци о насељима и катастарским општинама
Број насеља
Број градских насеља
Број осталих насеља
Број катастарских општина

Град

Округ

54
2
52
47

228
5
223
216

2.2. Демографски подаци
Према попису из 2011. године у Граду живи 79.327 становника, односно 1,1% укупног
становништва Србије. По једном квадратном километру у просеку живи 130 становника,
тако да је густина насељености знатно виша од просека Србије, који износи 90,3
становника/км2.
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Просечна старост становништва је 41,6 година, тако да су становници града Лозница нешто
млађи него што је просек у Србији, који износи 42,2 година. Ово је резултат из надпросечног
учешћа деце и становништва млађег од 27 година, као и школског становништва и
становника у фертилном периоду.
Упоредни преглед броја становника, подаци из пописа 2011. године
Број становника у
општини/граду
Промена броја становника
у општини/граду
Стопа раста броја
становника у
општини/граду (%)
Број становника у округу
Стопе раста броја
становника у округу (%)
Стопа раста броја
становника у Србији (%)

1948.

1953.

1961.

1971.

1981.

1991.

2002.

2011.

53.436

59.796

70.534

78.228

84.180

86.875

86.413

79.327

/

6.360

10.738

7694

5952

2695

-462

- 7086

/

118

110,9

107,6

103,2

105,7

103,6

-

270.053
/

293.169
106,4

311.916
104,0

324.427
104,3

338.247
100,4

339.644
102,1

329.625
100,1

298.931
-

/

108,4

107,9

107,3

101,2

100,9

99,0

-

Узимајући у обзир релевантне демографске показатеље, може се приметити да и укупан број
становника и број становника по појединим контигентима чине 1,1-1,2% у односу на
одговарајући број на нивоу Србије.

Структура становништва према типу насеља - Попис становништва 2011. године

Градско становништво
Остало становништво
Укупно становништво

Број
24.363
54.964
79.327

Град
Учешће (%)
30,71
69,29
100

Број
87.118
211.813
298.931

Округ
Учешће (%)
29,14
70,86
100

Србија
Број
Учешће (%)
4.271.872
59,44
2.914.990
40,56
7.186.862
100

Структура становништва према активности и полу - Попис становништва 2011. година

Укупно становништво
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Град

Удео у укупном
становништву
града (%)

79.327

100

Удео у укупном
активном
становништву
града (%)
/

Економски
активно становништво
Економски
активно становништво које
обавља занимање
Лица са личним приходом
(пензија,приходи од
имовине,социјална примања
итд)
Издржавана лица

Остало

Укупно
1.
79 327
учешће у ук.
броју
становника

0-6 год.
предшколски
2.
5 390
6,8%

укупно
мушко
женско
укупно
мушко
женско
укупно
мушко

30.095
17.795
12.300
20.098
12.178
7.918
10.436
3.788

37,94
22,43
15,51
25,34
15,35
9,98
13,16
4,78

100
59,13
40,87
66,78
40,47
26,31
/
/

женско

6.648

8,38

/

укупно
мушко
женско
укупно
мушко
женско

32.813
13.529
19.284
5.983
3.979
2.004

41,36
17,05
24,31
7,54
5,02
2,53

/
/
/
/
/
/

Основни контингенти становништва
школофертилни
7-49 год.
50-69 год.
обавезни
(15-49 год.)
(3 + 4)
(7-14 год.)
3.
4.
5.
6.
7 168
35 092
42 260
22 560
9,0%

44,2%

53,2%

28,4%

70-74
год.

75 и више
год.

7.
3 643

8.
5 474

4,6%

7,0%

2.3. Инфраструктура
Саобраћајна инфраструктура
Саобраћај лозничког краја мењао се током времена. Преко њега прелазе два важна
магистрална пута. Један има, гледано глобално, смер север-југ, а други исток-запад. Први
пут повезује подунавску панонију (Војводину) са источном Босном и Херцеговином и
јужним Јадраном. Други пут је перипанонски и протеже се од Лапова (долина Велике
Мораве) до Бања Луке и даље на запад. Ова два пута, као и још неки регионални и локални
путеви, укрштају се у Лозници. Отуда центар града Лозница има увелико повољан
саобраћајно-географски положај.У саобраћајно-географском смислу град има изузетно
повољан положај. Преко територије града правцем север-југ, пролази
магистрална
саобраћајница Обреновац-Шабац-Лозница-Мали Зворник (М-19) и магистрални пут Мали
Зворник-Бања
Ковиљача-Лозница-Ваљево-Лазаревац-Аранђеловац
(М-4).
Главна,
најфреквентнија саобраћајница је магистрални пут Шабац-Лозница-Мали Зворник (М-19).

2.4. Привреда

Год.

Број
незапослених(1)

Број
запослених(2)

Укупан
број
предузетничких

Укупан број
привредних
субјеката(4)
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Просечна
зарада(5)

Просечна
нето
зарада(5)

Стопа
незапослености(

Буџет града

радњи(3)

2011.
2012.
2013.
2014.
2015.

10.832
11.735
12.055
11832
12083

14.178
14.125
14.348
14.290
14.202

2.720
2.651
2.636
2.608
2.599

6)

860
792
811
825
839

40.040
43.704
44.363
45.664
43.424

28.879
31.505
32.216
33.207
31.542

133
149
154

1.242.922.000
1.600.343.000
1.638.610.000
1.545.884.475
1.889.201.375

Напомене:
(1)
Број незапослених - у табели су приказани подаци ''стање на дан 31. 12.'' односне године,
(2)
Број запослених - у табели су приказани подаци ''годишњи просек'' односне године,
(3)
Укупан број предузетничких радњи - подаци за 2004. годину не постоје због квара
евиденционог рачунара (који није могао да буде поправљен ни у Републичком заводу за
статистику), а подаци од 2005. године су подаци АПР,
(4)
Укупан број привредних субјеката - подаци АПР,
(5)
Просечна зарада и Просечна нето зарада - у табели су приказане просечне годишње
вредности зарада и нето зарада, осим за 2015. годину - где је представљен просек за период IVIII 2015. године
(6)
Стопа незапослености - у табели је приказан податак ''број незапослених на 1000
становника''
Инвестициони потенцијали града Лознице у смислу развоја привреде чини
индустријска зона „ Шепак“.
2.5. Туризам
Природа дела Подриња, коју чине извесни делови територије града Лозница, заједно са
Јадром, историјски значајним крајем западне Србије, богата је и разноврсна. Томе доприноси
и географски интересантно окружење представљено Лешницом, Рађевином и Азбуковицом,
које сличношћу и разликом повећавају привлачност овог дела наше земље. Равничарски,
долински, брежуљкасти и ниско планински рељеф града Лозница, међусобно се спајају и
прожимају на специфичанначин, чинећи простор препознатљивим и туристички
интересантним.
Уз разноврсну природу, складних рељефних облика, плодно земљиште, природне и
антропогене вредности, стимулативни и седативни климат, мање реке и потоке, истиче се и
бурна историјска прошлост, препознатљива по људима и догађајима и њима посвећеним
споменицима и манифестацијама, доприноси препознатљивости града Лозница на домаћем
туристичком тржишту.
Више од осталих туристичких вредности у граду Лозници истичу се:
РЕКА ДРИНА,
БАЊЕ - Бања Ковиљача и Бања Бадања,
ПЛАНИНЕ - Гучево и Цер,
ЗНАМЕНИТО МЕСТО ТРШИЋ,
МАНАСТИРИ - Троноша, Чокешина,
АРХЕОЛОШКА НАЛАЗИШТА - Пауље, код Брезјака, у Руњанима и др.
ОСТАЦИ СТАРИХ ГРАДОВА И УТВРЂЕЊА - Видојевица, Косанин град,
Тројанов град, Ковиљкин град (Градац), Јеринин град и др.
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СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ -Споменик из Првог српског устанка у Чокешини,
Споменик палим жртвама у Драгинцу, Спомен костурница на Церу и Гучеву.
МУЗЕЈИ - завичајни Музеј Јадра у Лозници, музејске поставке у Тршићу: Музеј
језика и писма, Музеј Вукових сабора и Вукова спомен кућа са окућницом, знаменито
место Текериш: Историјска поставка Церске битке.
ГАЛЕРИЈЕ: Стална поставка слика Миће Поповића и Вере Божичковић Поповић у
Лозници, Галерија Мине Караџић - Лозница.
КУЛТУРНО - ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ: Вуков сабор, Ђачки Вуков
сабор, Мићини и Верини дани, Цвијићеви дани, Регата на Дрини, Октобарски дани,
обележавање Церске, Гучевске битке и Боја на Чокешини, Краљевски карневал, мотоскуп: Моточашће, Гљиваријада, Дани меда и многи други.
СТАРЕ ЗГРАДЕ - Основна школа „Анта Богићевић", стара гимназија „Вук Караџић",
кућа Катића - галерија Миће Поповића, Музеј Јадра, Вуков дом културе и др; старе
виле у Бањи Ковиљачи: Босна, Ковиљача, Далмација, Херцеговина, Подриње, Гучево,
Стражилово и др, сумпорно купатило „Краља Петра Првог", бањска дворана „Кур салон" и др.
СПОМЕНИЦИ ЗНАМЕНИТИХ ЛИЧНОСТИ: Вук Караџић, Јован Цвијић, Филип
Вишњић, Степа Степановић, Влада Зечевић
Као носиоци развоја туризма издвајају се Бања Ковиљача и Бања Бадања.
Дестинација
Лозница
Бања Ковиљача
Бања Бадања
Гучево
Тршић
Дрина- Сунчана река
УКУПНО

Број смештајних објеката

Број кревета

1

40
1280
25
210
25
90
1670

2
1

Напомена: за Бању Бадању, Бању Ковиљачу и Тршић унети су подаци и за приватни смештај

2.6. Образовање
Укупан број ученика у основним школама, 2014.године
Град
Ученици
основних школа

укупно
ученице
ученици

6.415
3.133
3.282

Удео у укупном броју ученика
основних школа у округу (%)
26,69
26,79
26,59

Капацитети образовних институција,извор Дев инфо база из 2015. године, са последњим
подацима из 2013. И 2014.године
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Број установа
Предшколске
установе
Основне школе

1

Број
образ.
профила
/

43
14 матичне школе и 29
издвојена одељења

45

Средње школе
Више школе
Факултети

/

-

-

Број деце предшколског узраста
ученика/студената
1.612
1116 у градским насељима и 496 у сеоским
6.308 као и 32 особе са посебним потребама и
42 одрасле особе обухваћене програмом
основног образовања
3.363
937 ученика у завршним разредима и 20
особа са посебним потребама
-

2.7. SWOT анализа - Анализа снага, слабости, шанси и претњи у области спорта
S - СНАГЕ (Strenghts)
-Избалансирана континуирана финансијска подршка града,
-Географски положај-повољни природни ресурси за развој спорта,
-Постојећа спортска инфраструктара ,
-Традиција бављења спортом у граду,
-Град Лозница са окружењем је позната туристичка дестинација са великим потенцијалом за развој
спортско-рекреативног туризма,
-14 основних школа и 4 средње школе,
-Установа за физичку културу“ Лагатор“ ,
-Омладински центар као логистика младима за бављење спортом ,
-Квалитетан о бројан стручни кадар у области спорта,
-Велики број активних регистрованих клубова,
-Постојање велики број локалних медија,
-Постојање спортских организација у које су укључене особе са инвалидитетом,
-Заступљена равноправност полова у бављењу спортом,
-Велики обухват деце и младих који се баве школским спортом,
-Партнерство између спортских организација,
-Специјална болница за рехабилитацију „ Бања Ковиљача“ као логистика за спортске организације у
области рехабилитације,
-Изграђена спортска инфраструктура у приватном сектору (хотели, спортско рекреативни комплекси
и сл.),
-Постојање комуникације са институцијама и организацијам у области спорта на националном и
локалном нивоу (МОС и сл.)

W - СЛАБОСТИ (Weaknesses)
-Слаба заступљеност спортских функционера у националним спортским савезима,
-Мали број донатора у спорту,
-Недовољно развијена саобраћајна инфраструктура у смислу повезаности са Коридором 10 и 7,и
великим центрима као што су Београд, Нови Сад, Ниш, Крагујевац,
-Непостојање спортског савеза,
-Непостојање спортских стручњака са потребним лиценцама,
-Непостојање спортског инспектора,
-Непостојање др. Специјалиста у области спортске медицине на територији града Лознице, а у оквиру
ДЗ»Миленко Марин»,
-Недовољна промоција и маркетинг спортских потенцијала града,
-Нема брендиране спортске манифестације на територији града Лознице,
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-Слаба заинтересованост приватног сектора за улагање у спорт,
-Недовољно развијена инфраструктура за рекреативни спорт на отвореном ( планинарске стазе,
бициклистичке стазе, пешачке стазе и сл.),
-Недовољна искоришћеност постојећих потенцијала ( планина Гучево-зимски и рекреативни
спортови , Бања Ковиљача- организацијиа припрема и такмичења , река Дрина- рекреативни и
адреналински спорт -рафтинг и сл.),
-Недовољно развијена спортска сигнализација,
-Недовољан број реквизита за бављење спортом,
-Недовољна доступност бављења спортом у руралним срединама,
-Недовољна промоција спорта,
-Недовољан број припремљених пројеката који за циљ имају унапређење спорта на територији града
Лознице

O - МОГУЋНОСТИ (Opportunities)
-Коришћење страних и домаћих фондова за развој спорта,
-Повољан географски положај за интензивнији развој спорта,
-Интензивније повезивање туризма и спорта у циљу развоја спортско рекреативног туризма,
-Повећане потребе за развој активног ресурса туризма,
-Брендирање спортских догађаја ,
-Могућност прекограничне срадње у области спорта,
-Већи степен коришћења постојеће инфраструктуре у функцији развоја спорта,
-Привреда као шанса за интензивнију подршку спорту,
-Велики потенцијал у незапосленим младим стручњацима на евиденцији НСЗ,
-Организовање едукација за младе спортске стручњаке ,
-Акредитован ДЗ»Миленко Марин»има потенцијал за формирање службе спортске медицине,
-Врхунски спортисти -амбасадори развоја спорта у граду Лозници,
-Интензивније партнерство цивилног сектора,приватног сектора и спортских организација,
-Повећано интересовање за бављење спортом код жена и особа са инвалидитетом,
-Интензивнији сарадња са свим институцијама и републичим и локалним организацијама за развој
спорта у граду Лозници,
-Потенцијал за развој нових пројеката кроз дефинисан ГУП, Просторни план, СЛОР,
- Мере града Лознице за подршку рађању и породици,

T - ПРЕТЊЕ (Threats)
-Неповољне демографске промене,
-Слаба економска моћ грађана,
-Комерцијализација спорта,
-Велико интересовање младих и деце за ИТ као алтернативу спорту,
-Неразвијена друштвена свест о значају спорта,
-Недовољно развијен волонтеризам у спорту,
-Развој болести и деформитета одраслих,младих и деце услед недовољне физочке активности,
-Приватизација у спорту,
-Негативне појаве у спорту( корупција, допинг, насиље и сл.),
-Несинхронизована законсна регулатива у области просвете и спорта ( школског спорта),
-Недовољни капацитети за аплицирање код страних фондова који подржавају пројекте у области
спорта

2.8. Анализа стања по проритетима
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Радна група за израду Програма је током израде документа одржала велики број
састанака са свима који су укључени у организацију спорта и спортских активности на
територији града Лознице (директори основних и средњих школа, представници наставника
физичког васпитања, представници спортских организација, као и представници
рекреативних спортиста). На тим састанцима подељени су им упитници који се односе на
број спортских секција, број спортиста у секцијама, стање спортске инфраструктуре, потребе
за справама и реквизитима, а током разговора и интервјуа које смо водили са њима посебна
пажња је усмерена ка њиховим сугестијама, предлозима и мишљењима за побољшање
друштвеног оквира у коме егзистира спорт у граду Лозници.
На основу обрађених података урађена је анализа стања спорта у граду Лозници.

Приоритет 7.1. Школски спорт
Код основних школа од укупно 14 само 2 немају фискултурну салу. Ове сале се налазе
у матичним школама, док их издвојена одељења немају. У највећем броју случајева нису
добро опремљене справама и реквизитима. Намеће се потреба изградње недостајућих
школских сала и опремање постојећих справама и реквизитима потребним за
ефикаснију наставу физичког васпитања и рад спортских секција.
Све школе имају отворени спортски терен у матичним школама, али не и у већини
издвојених одељења. Ово су терени за мали фудбал, кошарку, рукомет, одбојку и тенис,
углавном су скромно опремљени и потребни су голови, кошеви, мреже. Такође је у већини
случајева потребна поправка подлоге (бетон или асфалт). - Изградња отворених спортских
терена у свим школама и издвојеним одељењима и реновирање постојећих, као и
опремање головима, кошевима и мрежама за одбојку и тенис.
У спортске секције је од укупно 6214 ученика основношколског узраста укључено
963 ученика, што чини 15,49% (Табела 1.) - Повећање броја ученика који се редовно баве
спортским активностима у спортским секцијама. Подстаћи бављење школским
спортом у сеоским срединама и повећати број ученика. Укључивање ученика са
инвалидитетом и ученика из инклузивног образовања у спортске активности у оквиру
њихових могућности као такмичари, судије, техничка подршка.
Кад је реч о средњим школама-стање школског спорта је слично стању у основним
школама када су у питању услови и материјална опремљеност, али је ситуација са учешћем у
спортским такмичењима повољнија, јер и тамо где нема школских секција учествују ученици
који су чланови одговарајућих спортских клубова.
Приметно је да постоји добра сарадња између школа и спортских клубова, као и
ангажовање професора физичке културе у раду школских спортских секција и раду
спортских клубова.
Заједнички је констатовано да у наредном периоду треба радити на формирању
Градског спортског савеза као територијалне спортске организације, која ће рад у области
спорта подићи на виши ниво (унапређење стручног рада, укључивање медија у развој спорта,
доношење мера за спречавање свих негативних појава у спорту као нпр. насиље, допинг,
намештање мечева и сл.).

Графикон 1
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ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Школа
"Вук Караџић"
Липница
"Доситеј Обрадовић"
Клупци
"Вукова спомен школа" Тршић
"Вера Благојевић"
Бања Ковиљача
"Петар Тасић" Лешница
"Краљ Александар I
Карађорђевић"
Јадранска Лешница
"Мика Митровић"
Брезјак
"Кадињача"
Лозница
"Свети Сава" Липнички Шор
"14. октобар"
Драгинац
"Јован Цвијић"
Лозница
"Вук Караџић"
Лозница
"Анта Богићевић"
Лозница
Текериш
УКУПНО

Изд.
одељ.
1

Број
учен.
184

Фиск.
сала
0

Отвор.
терен
1

Спорт.
секције
1: Р

Број
учен.
20

М/Ж

1

450

1

2

78

30/48

0
2

90
487

1
1

2
3

19
80

17/2
42/55

4

625

1

1

73

38/35

3

364

0

2

4:Р,О,
Ш, СТ
1: МФ
4:Ф,К,
О,Р
4:Ф,Р,
А,СТ
3:Ф,Р,
Ш

52

33/19

2

342

1

3

2:Ф,О

35

17/18

1

881

2

6

162

88/74

2
4

360
245

1
1

3
5

58
97

26/32
67/30

1

694

1

1

65

35/30

3

530

1

1

62

32/30

0

832

1

1

147

78/69

5
29

130
6214

1
13

2
34

3:Р,О,
К
1:Р
4:Р,Ф,
СТ,стр.
3:Р,О,
К
3:Р,О,
К
4:Ф,К,
О,Р
1: Ф
38

15
963

7/8
510/453

Табела1.
14

0/20

Учешће у спортским секцијама ученика ОШ

Број ученика у ОШ 6214
Број ученика у спортским
секцијама 963

Број спортских секција у школама се креће од 1 до 4, има их укупно 38, а
најзаступљеније су рукометна 11, фудбалска 8 и одбојкашка 7. Остале секције су:
кошаркашка 5, стонотениска 3, шаховска 2, атлетика 1 и стрељаштво 1. (Табела 2.)
- Повећати број спортских секција у школама.
Табела 2.

Спортске секције у ОШ - 38
рукомет 11
фудбал 8
одбојка 7
кошарка
стони тенис 3
шах 2
атлетика 1
стрељаштво 1

Према полној структури у учешћу у спортским секцијама предњаче дечаци. Од
укупно 963 члана спортских секција, дечака је 510 што чини 52,95 процената. Девојчица у
секцијама има укупно 453 или 47,04процената (Табела 3.). - Полна структура учешћа у
спортским секцијама је добра и треба наставити са добром праксом равноправног
укључивања деце.

Графикон3.
15

Укупно ученика основношколског узраста у спортским секцијама 963

Дечаци 510 / 52,95 %
Девојчице 453 / 47,04 %

Готово све спортске секције окупљају ученике старијег основношколског узраста уз часне
изузетке (само у три школе постоје спортске секције у млађим разредима). Од укупно 963
члана спортских секција, само 53 су ученици млађег школског узраста (Графикон4)Повећати учешће ученика млађег узраста у спортским секцијама!

Графикон4.
Спортске секције 963 члана

Од 5 ‐ 8. разреда 910 / 94,49 %
Од 1 ‐ 4. разреда 53 / 5,50 %
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Приоритет 7.2. Рекреативни спорт града Лозницe

Број удружења и појединаца који се на организован начин баве рекреативним
спортом на територији града Лознице износи:
16 организованих места:

Назив удружења

адреса

статус

бр.учесника

лиценца

укупно

М

Ж
50

„BB GYM“

Карађорђева 16-18

регистрован

100

50

„АС ТЕРЕТАНА“

Шабачки пут

регистован

70

70

„LADY GYM“

Шабачки пут

регистован

30

„БЕЛИ ТЕРЕТАНА“

Вује Матића

регистован

40

„VT FIT“теретана

Нова зелена пијаца

регистован

„ГИМНАЗИОН
ТЕРЕТАНА“
„N-FITNESS GYM“

Зајачки пут

1 лиценца
1 лиценца

30

1 лиценца

30

10

без лиценце

40

30

10

без лиценце

регистован

40

30

10

1 лиценца

Карађорђева 11

регистован

30

20

10

1 лиценца

„FANY FITNES“

Воћар бб

регистован

40

40

1 лиценца

„СОКОЛИЋ“-ШКОЛА
СПОРТА
„LADY AEROBIK“

Милоша Поцерца

регистован

25

10

1 лиценца

Луке Стевића

регистован

20

20

1 лиценца

„CHILDREN CINETICS“ ШКОЛА СПОРТА
„СРПСКИ РЕАЛНИ
АИКИДО“-пилатес
„АЕРОБИК МАЈА“

ОШ „Анта
Богићевић“
Воћар бб

регистован

40

20

1 лиценца

регистован

15

15

без лиценце

нерегистрован

20

20

без лиценце

„ FAMILY FIT. “
„ТЕРЕТАНА БАЊА
КОВИЉАЧА“
„МАРКОНИ ТЕРЕТАНА“

15

20

Терени „Боро
Скорић“
Бул. Доситеја
Обрадовића
Хотел Ел.&Мат.

нерегистрован

35

20

15

без лиценце

нерегистрован

30

25

5

без лиценце

Бања Ковиљача

нерегистрован

20

20

УКУПАН БРОЈ УЧЕСНИКА:

17

595

без лиценце

МУШКАРЦИ : 330 учесника
УЗРАСТ
БР.УЧЕСНИКА

5-10год.

12-20год.

20-40год.

40-60год.

35

100

150

35

ЖЕНЕ: 265 учесника
УЗРАСТ
БР.УЧЕСНИКА

5-10год.

12-20год.

20-40год.

40-60год.

30

85

110

40

Регистроване и пријављене организације испуњавају услове за одржавање рекреативних
активности, а остале непријављене организације не испунјавају услове који су потребни за
одржавање активности.
Када је реч о тзв.слободним рекреативцима (мали фудбал, баскет, пешачење...) процена
радне групе је да постоји око 250 рекреативаца који се баве поменутим спортовима.
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Приоритет 7.3. Такмичарски спорт
Збирни подаци обрађених упитника спортских удружења према националној категоризацији
спортова:
Национална
категоризација

Број
спорт.
удруж.

Укупан
број
селекција

Бр.учесника у
такмичарским
селекцијама

Бр.учесника
у
нетакмичар.
селекцијама.

Бр.спорт.
стручњака
тренера

Прва категорија
190
8

Бр.спортских
стручњака
са лиценцом

Бр.запослених
у клубовима

Коришћење
терена/
спорт.удруж.

Кошарка

2

7

140

8

/

УФК

2

Одбојка

2

7

113

85

8

7

/

УФК

2

Пливање
Рукомет

1
4

3
18

27
130

/
237

2
13

1
12

/
/

Стрељашт.
Тенис

1
1

4
3

25
9

10
12

1
1

1
1

/
1

Крајишка 1
УФК
3
УФК / ОШ
1
УФК 1
Липн. Шор

Фудбал

27

54

1129

310

56

38

5

25 терена

Укупно:

38

96

1573

844

89

68

6

Друга категорија
Бокс

2

8

41

80

4

3

/

УФК

Карате

5

30

251

/

8

8

/

Куглање
Планинарс.

/
1

/
2

/
100

/
/

/
8

/
8

/
/

Соколана 1
ОШ 4
УФК
1
Борања/
„Лагатор“

2

Стони тен.
Теквондо
Шах

2
2
4

10
7
8

25
61
175

35
/
20

2
2
16

2
2
/

/
/
/

Укупно :

16

65

653

135

40

23

/

ОШ 2
ОШ 2
УФК 1
Дом 2
Др.прост. 1

Трећа категорија
Диз.тегова

1

3

20

50

3

3

/

Др.простор
у закупу 1
/

Спортски
ауто мото
Спортски
риболов

1

2

28

/

2

1

/

1

3

700

/

1

1

/

Џу-Џицу

1

6

49

/

2

1

/

Просторије
удружења
1
УФК 1

Фитнес

1

1

41

/

2

2

/

УФК 1

Укупно :

5

15

838

50

10

8

/

Аикидо

1

7

300

/

7

7

/

Укупно :

1

7

300

/

7

7

/

Четврта категорија

*Укупан број селекција 183
*Број учесника у такмичарским селекцијама 3364
*Број учесника у тзв. нетакмичарским селекцијама 1029
*Број спортских стручњака-тренера 146
*Број спортских тренера са лиценцом 106
*Број запослених у клубу 6
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Соколана /
ОШ/Борил.
центар

На територији града Лознице функционишу и два гранска спортска савеза:
Општински фудбалски савез „ ЛОЗНИЦА “
- Регистровано 32 фудбалска клуба.
- У саставу Фудбалског Савеза су регистровани и огранци Струковне организације
фудбалских судија и фудбалских тренера.
- Стручна струковна организација фудбалских судија и тренера.
- Судија има регистровано 70.
- У Фудбалском Савезу регистровано је око 2000 играча.
- Фудбалски Савез води такмичење сениора и четири лиге млађих категорија.
Према евиденцији Фудбалског Савеза у такмичењу учествује :
- 29 селекција сениора
1 селекција омладинаца
6 селекција кадетско/омладинска
2 селекције кадета
- 17 селекција пионира
- 11 селекција петлића
Укупно 66 селекција.
Општински рукометни савез „ ЛОЗНИЦА “
- Регистровано 4 рукометна клуба.
- У Рукометном Савезу регистровано око 700 играча.
- Судија има регистровано 14, два контролора, записничари и мериоци времена.
Приоритет 7.4. Спортска инфраструктура
Планирана спортска, школско-спортска и спортско туристичка инфраструктура

У Стратегији локалног развоја општине Лозница предвиђени су следећи програми који се
превасходно односе на развој спортске инфраструктуре:
Програм: 3.1.2. Подршка садржајима у спорту
Пројекат
Носиоци/
Време
Партнери

Извор
финансирања

Индикатори

3.1.2.1. Санација
пода спортске хале
Лагатор

Град Лозница

2016.

Буџет града
Остали
фондови

Саниран под спортске хале

3.1.2.3.Санација
столарије у
УФК“Лагатор“

Град Лозница

2015.-2017.

Буџет града
Остали
донатори

Санирана столарија

УФК“Лагатор“

УФК“Лагатор“

Град Лозница
3.1.2.4.Топлифика
ција
УФК“Лагатор“
3.1.2.5.Санација
фасадеУФК
“Лагатор“

14.039.308,00
Буџет града
Остали
донатори

2019.

УФК“Лагатор“

Град Лозница
УФК“Лагатор“

2018.

Буџет града
Остали
донатори
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Топлификована УФК
“Лагатор“

Санирана фасада

3.1.2.6.Санација
плочника
УФК“Лагатор“

3.1.2.7.Изградња
скејт парка
3.1.2.8. Изградња и
реконструкција
дечијих игралишта
на територији града
Лознице
(укључујући и
игралишта за децу
са посебним
потребама

Град Лозница

2018.

Буџет града
Остали
донатори

Саниран плочник

2016.-2017.

Буџет града
Остали
донатори

Изграђен скејт парк

2015.-2021.

Буџет града

Изграђена и
реконструисана дечија
игралишта

УФК“Лагатор“

Град Лозница
Омладински
центар
Град Лозница
ЈП“ Град“

Остали
донатори

Програм: 3.1.3. Подршка образовним установама и увођење нових образовних профила
Пројекат
3.1.3.2.
Реконструкција
фискултурне сале у
ОШ „14. Октобар“
Драгинац

Носиоци/
Партнери
Град Лозница и
ОШ „14. Октобар“
у Драгинцу

Време
2015.-2020.

Извор
финансирања
3.000.000,00
РСД
Министарство
просвете
иГрад Лозница

Индикатори
Реконструисана
фискултурна сала

3.1.3.6. Опремање
фискултурне сале у
матичној школи
ОШ „Петар Тасић“
Лешница

Град Лозница и
ОШ “Петар
Тасић“ у Лешници

2015.

752.570,40 РСД
Министарство
просвете
иГрад Лозница

Опремљена фискултурна
сала

3.1.3.12.
Реконструкција
сале за физичко
васпитање за млађе
разреде ОШ“ Анта
Богићевић“
3.1.3.25.
Реконструкција
фискултурне сале у
ОШ „Вук Караџић“
Липница
3.1.3.31.Изградња
балон сала за
потребе основних и
средњих школа на
територији града
Лознице

Град Лозница и
ОШ “Петар
Тасић“ у Лешници

2015.

752.570,40 РСД
Министарство
просвете
иГрад Лозница

Опремљена фискултурна
сала

Град Лозница и
ОШ“ Вук
Караџић“
Липница

2015.-2020

Град Лозница и
Средња економска
школа

2015.-2020.
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Реконструисана
фискултурна сала у ОШ
“Вук Караџић“

Министарство
просвете и
Град Лозница

Изграњене балон сале за
потребе основних и срењих
школа на територији града
Лознице које сада немају
услове за одржавање
наставе физичког
васпитања

Такође у оквиру СЛОР-а и области економски развој дефинисан је програм који се односи на
реализацију пројеката који доприносе развоју туризма. Неки од ових пројеката имају утицаја
и на програм развоја спорта.
Стратешки циљ: 1.4.Стварање услова за развој туризма(културног,здравственог и спортско-рекреативног)
Програм: 1.4.1.Подизање капацитета главних туристичких одредишта (Тршић и Бања Ковиљача)
Пројекат
1.4.1.1.
Изградња центра за
рекреативну наставу друга фаза

Носиоци/
Партнери
Град Лозница – ЈП
„Град“ Лозница

Време
2015.-2016.

Извор
финансирања
Буџет града
Остали фондови

Индикатори
Изграђен и
функционалан
центар за
рекреативну
наставу

Град Лозница
2015.-2016. Буџет града
Туристички инфо
1.4.1.2.
Остали фондови
центар у Бањи
Туристички инфо
Ковиљачи са
центар у Бањи
сувенирницом
Ковиљачи са
сувенирницом
Програм:1.4.2.Подршка развоју туризма и повећање спортско-рекреативних и излетничких капацитета
1.4.2.1.
Унапређење
туристичке
сигнализације
1.4.2.3.Рекреативна
Лозница-Будимлијаизвор Свете Петка

Град Лозница/
ЈП „Град“ Лозница
ТОГЛ

2015.-2021.

Буџет града
Остали фондови

Постављена
туристичка
сигнализација

Град Лозница

2015.-2016.

Буџет града
Остали фондови

Обележена
рекреативна
стаза ЛозницаБудимлија-извор
Свете Петка

1.4.2.4.Уређење „Стазе
здравља“ од Вуков
споменика до Дрине

Град Лозница- ЈП“
Град“

2015.-2017

Буџет града
Остали фондови

Уређена „Стаза
здравља“ од
Вуковог споменика
до Дрине

1.4.2.6.
Рекреативна пешачка
стаза Тршић- Троноша

Град Лозница
ЈП „Град“ Лозница

2017.

Буџет града
Остали фондови

Уређена и
обележена стаза
Тршић - Троноша

ТОГЛ

3. ПРИКАЗ ОДАБРАНИХ ПРИОРИТЕТА, ОПШТИХ И ПОСЕБНИХ ЦИЉЕВА И
МЕРА
ПРИОРИТЕТИ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА:
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.

Развој спорта деце и омладине укључујући и школски спорт.
Повећање обухвата бављења грађана кроз развој и унапређење спортске рекреације.
Развој и унапређење врхунског спорта.
Развој и унапређење спортске инфраструктуре.
Остали циљеви
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ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА
ОПШТИ ЦИЉ7.1.1.: УНАПРЕЂЕН ШКОЛСКИ СПОРТ
Посебни циљеви:
7.1.1.1.Побољшани материјално-технички услови за реализацију активности школског
спорта.
7.1.1.2.Повећан број секција и других ваннаставних спортских активности у оквиру
школског спорта.
ОПШТИ ЦИЉ7.2.1.: ПОВЕЋАН ОБУХВАТ БАВЉЕЊА СПОРТОМ У СВИМ
СЕГМЕНТИМА СТАНОВНИШТВА, ПОСЕБНО ЖЕНА, ОСОБА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ И СТАРИХ
Посебни циљеви:
7.2.1.1.Подстакнута и ојачана свест о важности редовне физичке активности.
7.2.1.6. Унапређена сарадња с удружењима и савезима пензионера, спортским покретима
трећег доба, НВО и гранским спортским савезима ради повећања обухвата и развоја
нових облика и садржаја који су намењени старим особама.
ОПШТИ ЦИЉ7.3.1.: НАСТАВАК ОБЕЗБЕЂИВАЊА УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ
ВРХУНСКОГ СПОРТА И СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ПРОФЕСИОНАЛНОГ
СПОРТА
Посебни циљеви:
7.3.1.2.Стварање услова за одржавање и даље постизање врхунских спортских резултата.
7.3.1.3. Унапређење услова за развој спортисте до врхунског резултата.
ОПШТИ ЦИЉ 7.4.1.: РАЗВИЈЕНА СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Посебни циљеви:
7.4.1.1.Успостављена потпуна база података са постојећим стањем спортске
инфраструктуре.
7.4.1.2.Системски планирана, реконструисана и изграђена спортска инфраструктура.
ОПШТИ ЦИЉ 8.1.1.:УСПОСТАВЉЕН КОНЗИСТЕНТАНСИСТЕМ УПРАВЉАЊАИ
ФИНАНСИРАЊА СИСТЕМА СПОРТА У ГРАДУ ЛОЗНИЦИ
Посебни циљ:
8.1.1.1. Повећани капацитети организација у области спорта за програмско финансирање
њихових активности и делатности из јавних прихода (планирање, реализација и
контрола).
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ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ

До 2018. године путем реализације овог Програма очекивани исходи су да:
-

више деце и омладине школског узраста учествују у физичком вежбању и
организованим спортским активностима унутар школског спорта;
више деце и омладине буде укључено у систем спорта преко спортских организација
и савета;
више грађана Лознице буде укључено у физичко вежбање у оквиру организација у
области спорта и кроз различите видове неорганизованог бављења спортом;
се повећа број број спортиста и организација у области спорта који могу равноправно
и са успехом учествовати на међународним спортским такмичењима;
да се унапреди стручни рад у спорту и да се квалитет рада организација у области
спорта битно унапреди, првенствено кроз повећање броја стручно школованих и
стручно оспособљених спортских стручњака и стручњака у спорту;
се побољша и унапреди постојећа и изради план за изградњу недостајуће спортске
инфраструктуре;
се образује територијални спортски савез (Спортски савез града Лознице или Градски
спортски савез у Лозници).

Очекивани исходи би се у кључним областима спорта могли процентуално, оквирно,
квантификовати на следећи начин:
-

повећан број деце и омладине која се организовано баве спортом, односно спортским
активностима за 8-10% до 2018. године;
повећан број деце и младих који се баве школским спортом за 8-10%до 2018. године;
повећан број рекреативаца и учесника масовног спорта, укључујући и стара лица, за
30-50% до 2018. године;
повећан број врхунских спортских резултата на домаћим и међународним спортским
такмичењима за 8-10% до 2018. године;
повећан број квалификованих спортских стручњака ангажованих у организацијама у
области спорта за најмање 15%.
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ЛОГИЧКА МАТРИЦА
ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРНE
ИНСТИТУЦИЈE

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

Школе, УФК,
Комисија за спорт
Школски савез за спорт
Школе, УФК,
Комисија за спорт
Школски савез за спорт,
Одељење за финансије

Буџет града Лознице,
Надлежна министарства,
Донатори

Приоритет 1/Општи циљ из стратегије - 7.1.1: Унапређен школски спорт
Посебан циљ: 7.1.1.1. Побољшани материјално технички услови за реализацију активности школског спорта
Мера: 7.1.1.1.1: Истраживање о
Урађена и јавно
„Web“ сајт града
Спремност на сарадњу
Лознице
потребама и стању справа и реквизита у доступна база
основних, средњих школа и
података
Годишњи програми
објектима спортске и школске
УФК
Установе за физичку Спремност на сарадњу
инфраструктуреи и израда финансијског
Урађен и јавно
културу (УФК) и
плана набавке справа и реквизита по
основних, средњих школа и
доступан
школа
приоритетима – током 2016.године.
УФК
финансијски план
„Web“ сајт града
Лознице
Решење Градског
већа (Комисија за
спорт)
Извештај радне групе Повратне информације од
стране основних и средњих
школа и УФК и спремност
чланова радне групе за
излазак на терен
Укупан број
Извештај радне групе Повратне информације од
потребних справа и о потребним
стране основних и средњих
реквизита
справама и
школа и УФК
реквизитима
Израђен
Листа приоритетних Обезбеђена
финансијски план
справа и реквизита на средстваСпремност на
основу извештаја
сарадњу основних, средњих
радне групе
школа и УФК

Активност: 7.1.1.1.1.1. Формирање радне Донето решење о
формирању радне
групе
групе
Активност: 7.1.1.1.1.2. Састављање
% попуњених
упитника од
упитника и прикупљање података од
укупног броја
школа и УФК
послатих
Активност: 7.1.1.1.1.3. Анализа
прикупљених података
Активност: 7.1.1.1.1.4. Израда
финансијског плана по приоритетима и
роковима 2016.-2018.година
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Градско веће
Комисија за спорт
Школе, УФК,
Комисија за спорт
Школски савез за спорт

Градско веће
Комисија за спортрадњу
Градски спортски савез
дњиГх школа и УФК

Буџет града Лознице
Надлежна министарства
Донатори

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА

БУЏЕТ + ИЗВОР
СИНАНСИРАЊА

Приоритет 1/Општи циљ из стратегије: 7.1.1: Унапређен школски спорт
Посебан циљ 7.1.1.2: Повећан број спортских секција и других ваннаставних спортских и рекреативних активности у оквиру школског спорта
Мера 7.1.1.2.1: Повећање
% школа које има повећан број Годишњи извештај
Обучен и стручан кадар
Школе
броја школских секција
секција
школа
Мотивација
Школска управа
број ученика који учествује у
реализацији секција повећан за
Одговарајућа школска
Савез за школски спорт
8 – 10%
спортска
града Лознице
инфрастуктура
Комисија за спорт
Одговарајући реквизити
Активност 7.1.1.2.1.1:
Едукација наставника
физичког васпитања и
разредне наставе
Активност 7.1.1.2.1.2:
Израда плана коришћења
школских сала за секције
увршћене у школски развојни
план

% наставника физичког
васпитања и разредне наставе
који су завршили обуку

Годишњи извештај
школа, сертификати

% школа које су урадиле план
коришћења школских сала

Годишњи извештај
школа
Годишњи извештај
школске управе

Мотивација и поштовање
законских обавеза

Школе
Школска управа

Контрола

Школе
Школска управа
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА

БУЏЕТ + ИЗВОР
СИНАНСИРАЊА

Приоритет 2/Општи циљ из стратегије: 7.2.1: Повећан обухват бављења спортом у свим сегментима становнштва посебно деце, младих, жена,особа с инвалидиетом
Посебан циљ 7.2.1.1: Подстакнута и ојачана свест о важности редовне физчке активности
Мера 7.2.1.1.1: Промоција здравог
начина живота кроз акције и
манифестације које подстичу
редовну физичку активност као
животни стил.

Активност 7.2.1.1.1.1:
Организовање акција и
манифестација и оспособљавање
стручног кадра за спровођење
рекреативних програма

Број акција и
манифестација које су
презентоване на свим
нивоима (локал, држава)

Извештаји спортских
организација и удружења

Спроведене акције и манифестације Комисија за спорт
(Покренимо точак здравља, Вукове
богазе, Гучевска
Туристичка
трансвезала,Наставимо традицију)
организација града
Лознице

Број клубова који су
основали рекреативне
секције
Број акција и
манифестација које су
презентоване на свим
нивоима (локал, држава)

Буџет града
Лознице
Донатори

Спортска удружења

Извештаји јлс

Мотивисани грађани/ке

Комисија за спорт

Извештаји спортских
организација и удружења

Мотивисан стручни кадар

Спортски савез града
Лознице

Број семинара за
оспособљавање стручног
кадра

Посебан циљ 7.2.1.6: Унапређена сарадња с удружењима и савезима пензионера, спортским покретима трећег доба, НВО и гранским спортским савезима ради
повећања обухвата и развоја нових облика и садржаја који су намењени старим особама
Мера 7.2.1.6.1: Повећање броја
Број финансираних
Извештаји клубова,
Адекватна спортска инфраструктура, Спортске
Буџет града
прорама за рекреативни
удружења и НВО о
адекватни спортски реквизити,
организације
Лознице
програма за рекреативни спорт
спорт
у
буџету
ЈЛС
спроведеним
програма
мотивисани
и
едуковани
кадрови,
намењен старим лицима
мотивисана стара лица
Донатори
Активност 7.2.1.6.1.1: Подизање
Број спроведених
Извештаји клубова,
Адекватна спортска инфраструктура, Спортски клубови,
стручних семинара
удружења и НВО о
адекватни спортски реквизити,
удружења и НВО
капацитета спортских
Број сертификованих
спроведеним програма
мотивисани и едуковани кадрови,
организација за развој и
тенера
мотивисана стара лица
спровођење програма намењеих
старим особама
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ПРЕТПОСТАВКЕ
ОДГОВОРНА
БУЏЕТ/ИЗВОР
ВЕРИФИКАЦИЈЕ
ИНСТИТУЦИЈА
ФИНАНСИРАЊА
Приоритет 3/Општи циљ из стратегије: 7.3.1: Наставак обезбеђивања услова за развој врхунског спорта и стварање услова за развој професионалног спорта
Посебан циљ 7.3.1.2.: Стварање услова за одржавање и даље постизање врхунског спортског резултата
Број медаља на
Извештај гранских савеза Обезбеђени услови за
Комисија за спорт
Буџет града Лознице
Мера 7.3.1.2.1:Остваривање
међународним
о освајачима медаља
одласке на међународна
Спортски савез града
међународних врхунских резултата
такмичењима
такмичења
Лознице
Активност 7.3.1.2.1.1: Обезбеђивање
Износ средстава који се
Буџет града Лознице
Средства опредељена у
Град Лозница
опредељује за турнире и
буџету
средстава за квалитетне турнире и
такмичења
Комисија за спорт
званична такмичења
Активност 7.3.1.2.1.2: Стварање
кадетских, јуниорских и сениорских
репрезентативаца и повећање учешћа на
међународним такмичењима и
камповима

Број кадетских,
јуниорских и сениорских
репрезентативаца и број
учешћа на званичним
међународним
такмичењима
Број и кредибилитет
похађаних семинара, број
учесника на семинарима

Активност 7.3.1.2.1.3.: Учешће на
стручним семинарима у области
врхунског спорта

Извештај спортских
организација

Град Лозница
Комисија за спорт

Извештај спортског савеза

Извештаји са одржаних
Одржавање семинара који Комисија за спорт
семинара
се баве врхунским
Спортски савез града
Извештај спортског савеза спортом
Лознице

Посебан циљ 7.3.1.3.: Унапређење услова за развој спортисте до врхунског резултата
Мера 7.3.1.3.1.: Задржавање
Број врхунских
Књиге чланова у
талентованих спортиста
спортским клубовима
талентованих врхунских спортиста у
који наступају за клубове
Извештај спортског
граду
у граду
савеза
Активност 7.3.1.3.1.2.: Праћење
Листа резултата са
Спортски савез града
јуниорских и кадетских
Лознице
спортских резултата носилаца у
такмичења
Спортске организације
јуниорском и кадетском узрасту
Активност 7.3.1.3.1.3.: Обезбеђивање
стручног рада и припреме селектираних
група
Активност 7.3.1.3.1.4.: Стипендирање
талентованих спортиста

Обезбеђени услови за
одласке на међународна
такмичења

Средства опредељена у
буџету

Сарадња са спортским
организацијама

Комисија за спорт
Спортски савез града
Лознице
Комисија за спорт
Спортски савез града
Лознице

Број спортиста и број
лиценцираних тренера

Потврде лиценци

Средства опредељена у
буџету

Комисија за спорт
Спортски савез града
Лознице

Износ средстава за
стипендирање и
бројстипендираних
талентованих спортиста

Буџет града
Лознице

Средства опредељена у
буџету

Комисија за спорт
Спортски савез града
Лознице
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ/ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

Приоритет 4/Општи циљ из стратегије:7.4.1: Развијена и унапређена инфраструктура
Посебан циљ 7.4.1.1: Успостављена потпуна база података, односно евидентирано и евалуирано постојеће стање спортске инфраструктуре
Урађена база података и
WEB сајт и извештај Сарадња са школама, УФК и Град Лозница
Мера 7.4.1.1.1: Истраживање о стању
јавно доступна
ЈЛС о спровођењу спортским организацијама
спортске инфраструктуре у граду –
програма
развоја
2016. год.
спорта
Активност 7.4.1.1.1.1: Формирање радне Донето решње о
Решење
Градског Постојећи стручни кадар
Комисија за спорт
Ко
формирањураднегрупе
већа
групе
Школе
УФК
Активност 7.4.1.1.1.2:Састављање
Проценат попуњених
Извештај
радне Повратне информације од
Комисија за спорт
КО
групе
упитника и прикупљање података од
стране основних и средњих
упитника од укупног
стране основних и средњих школа и
школа и УФК
броја послатих упиника
установе за физичку културу
Активност 7.4.1.1.1.3:Анализа
Укупан број
Студија о стању
Повратне информације од
Комисија за спорт
евидентираних спортских спортске
прикупљених података
стране основних и средњих Школе
објеката и стање на њима инфраструктуре
школа и УФК
УФК
радне групе
Посебан циљ 7.4.1.2: Системски планирана, реконструисана и изграђена спортска инфраструктура
Мера 7.4.1.2.1:Креирање и спровођење Број израђених пројеката Годишњи извештај
адаптације,
израђених пројеката
програма одржавања И развоја
реконструкције и
по приоритетима
повећаног броја спортских објеката
изградње нових спортских
објеката
Активност 7.2.1.2.1.1: Израда фазног
програма адаптације, реконструкције
постојећих и изградње нових спортских
објеката
Активност 7.2.1.2.1.2:Спровођење
фазног програма адаптације,
реконструкције постојећих и изградње
нових спортских објеката

Систематски план
израђених пројеката

Годишњи извештај
ЈЛС

% реализације програма
адаптације,
реконструкције и
изградње спортских
објеката

Годишњи извештај
ЈЛС
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Стручни кадар;
Град Лозница
Буџет града Лознице
Доступна опрема;
Обезбеђена средства;
Надлежно министарство
Испуњени сви предуслови за
имплементацију
Обучени кадар за израду
Одељење за финансије Буџет града Лознице
пројеката
Одељење за урбанизам Надлежна министарства
Школе
ЈПП
УФК
Надлежно министарство
Благовремено припремљена Одељење за финансије Буџет града Лознице
планска и пројектно техничка Одељење за урбанизам Надлежна министарства
Школе
документација;
ЈПП
УФК
Обезбеђена финансијска
Надлежно министарство
средства;
Благовремено спровођење
јавних набавки

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

Општи циљ из стратегије-8.1.1. :Успостављен конзистентан систем управљања и финансирања система спорта
Посебан циљ: 8.1.1.1. Повећани капацитети организација у области спорта за проиграмско финансирање њихове активности и делатности из јавних прихода
(планирање, реализација, контрола)
Мера8.1.1.1.1.: Оснивање и подизање капацитета
Основан Градски
Потписан
Спремност за сарадњу
Спортске
спортски савез у
Меморандум о
Градског спортског савеза у Лозници/2016.између спортских
организације
Лозници
оснивању Градског
2017.године
организација
спортског савеза
Комисија за спорт
(усвојен оснивачки
града Лознице
акт)
Активност 8.1.1.1.1.1.: Организовање конференције
Одржана
Записник о одржаној
Добра сарадња са СКГО и Спортске
конференција
конференцији
(саветовања) на тему „Предности које доноси
Спортским савезом Србије организације
оснивање Градског спортског савеза“ са гостима из
„Web“ сајт града
градова који имају основане ГСС, као и стручњацима
Комисија за спорт
Лознице
из СКГО и Спортског савеза Србије.
града Лознице
Активност 8.1.1.1.1.2.: Формирање радне групе која
Основана радна група Решење о формирању Заинтересоване спортске Спортске
радне групе
припрема оснивачка акта Градског спортског савеза
организације
организације
Комисија за спорт
града Лознице
Активност 8.1.1.1.1.3.: Одржавање оснивачке
скупштине Градског спортског савеза

Основан Градски
спортски савез у
Лозници

Извештај са оснивачке Препозната потреба за
скупштине
оснивањем Градског
„Web“ сајт града
спортског савеза
Лознице
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Спортске
организације
Комисија за спорт
града Лознице

4.САСТАВ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ
ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

1. Љубинко Ђокић- помоћник градоначелника, председник радне групе
2. Драган Павловић-члан Градског већа, председник Комисије за спорт
3. Дејан Сталовић-члан Градског већа, члан Комисије за спорт
4. Жељко Марјановић, директор Установе за физичку културу „Лагатор“
5. Љиљана Николић, начелник Одељења за локално-економски развој
6. Милан Вучићевић, Одељење за привреду
7. Милица Бељац, Одељење за финансије и друштвене делатности
8. Владан Јањић, Установа за физичку културу „Лагатор“
9. Драган Васић, професор физичког васпитања, председник мушког и женског кошаркашког клуба „Лозница“
10. Милан Недељковић, професор физичког васпитања и рукометни тренер
11. Ђорђе Марковић, представник ФК Лозница
12. Зоран Ђермановић, одборник, представник УО ФК Лозница
13. Звездан Тадић, одборник, професор разредне наставе и оперативни тренер стоног тениса
14. Драгојло Арнаутовић, одборник,члан Комисије за спорт
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-45/15-28-12
Датум: 30. децембар 2015. године
Лозница

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.
Тачност оверава
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Љубинка Горданић, дипл. правник
31

