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1. Увод  
 

„Програм развоја спорта општине Нови Град за период од 2019-2023. године“  је документ који  
прeдстaвљa стрaтешки документ кojи oбeзбjeђуje систeмaтскo унaпријeђивaњe стaњa у области 
спорта на подручју општине Нови Град.  
 
Надлежности у области спорта на територији јединице локалне самоуправе, у складу са 
Законом о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске'' број 97/16), су: 

1) Обезбјеђивање услова за изградњу, одржавање и коришћење спортско рекреативних 
објеката; 

2) Оезбјеђивање и усмјеравање реализације школских и студентских спортских 
такмичења;  

3) Обезбјеђивање  посебних услова  за повећање квантитета и квалитета рада са младим 
спортским талентима;  

4) Обезбјеђивање услова за развој и унапређење аматерског спорта;  
5) Обезбјеђивање услова и издавање сагласности  за организацију и одржавање 

спортских такмичења и манифестација од значаја за јединицу локалне самоуправе  
6) Друге надлежности у складу са Законом.  

 
Законом о спорту („Службени гласник Републике Српске'' бр. 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08) 
прописано је да  општине доносе програме развоја спорта. Програмима развоја спорта се 
утврђују основни правци, стратегија развоја и остваривање општег интереса у спорту Републике 
Српске и локалног интереса у општинама. Према Закону, Програмима развоја спорта општине 
се утврђују нарочито: 

 циљеви и задаци у области спорта на подручју општине; 

 општи, материјални, кадровски, просторни и други услови за њихово остваривање; 

 садржај и обим посебних облика спортске активности и манифестације које се 
финансирају или суфинансирају из јавних средстава; 

  извршиоци програма, начин њиховог избора и рокови за реализацију; 

 вријеме за које се доноси програм. 

 програми се доносе на период од 4 године (олимпијски циклус). 
 

„Програм развоја спорта општине Нови Град за период од 2019-2023. године“   је израдила 
Радна група, именована од стране Начелника општине Рјешењем од 15.03.2019.године, број: 
01-052-86/19, у периоду од априла - октобра 2019.године. Радна група је формирана у 
сљедећем саставу: 

1) Боривој Јапунџа, предсједник,  
2) Весна Ђукановић, замјеник предсједника,  
3) Саша Мирић, члан,  
4) Борислав Новаковић, члан,  
5) Љубиша Дрљача, члан,  
6) Дејан Благојевић, члан,  
7) Дејан Кукавица, члан,  
8) Драган Боројевић, члан,  
9) Миодраг Зорић, члан,  
10) Радомир Далмација, члан,  
11) Александар Јанковић, члан,  
12) Милан Жујић, члан,  
13) Златко Јелисавац, члан,  
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14) Маја Јованић-Костадиновић, члан,  
15) Милан Божић, члан,  
16) Дадо Џинић, члан,  
17) Рајко Рисојевић, члан. 

 

Правно нормирање одређене друштвене области битно детерминише све активности у њеним 
оквирима и одређује интерес и приоритет законодавца (у овом случају Републике Српске). Тако 
је и спорт област чија се судбина у знатној мјери може одређивати кроз правно регулисање. У 
том смислу неопходно је, прије свега, јасно одредити интерес и приоритет у спорту на нивоу 
Републике Српске (с обзиром да не постоји важећи стратешки документ у области спорта на 
нивоу РС), како би се могли одредити и јасни интереси и приоритети у јединици локалне 
самоуправе, односно Општине Нови Град. 
 
Процес израде документа „Програм развоја спорта општине Нови Град за период од 2019-
2023. године“   одвијао се у три фазе: 

1) Прва фаза обухватала је анкетно истраживање, у току чега је  проведено је теренско 
истраживање, обрада и анализа података. Процес истраживања одвијао се уз 
свакодневне консултације чланова Радне групе. Урађен је анкетни упитник  за 
родитеље дјеце ПУ „Пчелица Маја“, за ученике оснвних и средњих школа, те за клубове 
и основне и средње школе на подручју општине. Укупно је анкетирано 1.119  ученика 
основних средњих школа на подручју општине, 74 родитеља дјеце ПУ „Пчелица Маја“,  
те спортски клубови и основне и средње школе на подручју општине.  

2) Друга фаза обухватала је одржавање састанака Радне групе око усаглашавања и 
дефинисања коначних стратешких праваца и циљева „Програма развоја спорта 
општине Нови Град за период од 2019-2023. године“. Стратешки правци и циљеви 
дефинисани су на основу резултата истраживања, али и на основу информација и 
кавалитативних и квантитативних података о стању спорту општине Нови Град 
добијених од  Општинске управе општине Нови Град, Републичког завода за статистику, 
Министарства породице, омладине и спорта РС, и др.  

3) Трећа фаза односила се на израду радне верзије документа „Програм развоја спорта 
општине Нови Град за период од 2019-2023. године“, након чега су слиједиле даље 
процедуре за усвајање документа од стране Скупштине општине Нови Град.  

 

„Програм развоја спорта општине Нови Град за период од 2019-2023. године“ указује на  
тренутне недостатке у области спорта и нуди  рјешења која би унаприједила спорт на свим 
нивоима и усклађен је са „Стратегијом развоја општине Нови Град 2017- 2026“, док је документ 
вишег хијерархијског нивоа: „Стратегија развоја спорта у Републици Српској“ истекао 
2016.године и није више важећи.  

Програмом развоја спорта општине Нови Град дати су оквири за припрему и израду 
конкретних развојних пројеката у области спорта. Реализација пројеката у оквиру усаглашених 
приоритета и мјера, у функцији је остварења стратешкихх циљева развоја спорта у општини 
Нови Град. 

Највећи проблем са којим се суочавају спортски клубови, школе и спортски радници у Општини 
Нови Град је недостатак инфрастуктуре, средстава за опрему и спортски реквизити, у 
појединим спортовима и недостатак кадра који ће пратити рад и едуковати спортисте, као и 
финансијски изазови за спортске тренинге. 
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2. Историјат 
 

Општина Нови Град је кроз историју до данашњих дана била општина спорта и спортиста и 
често је била препозната у земљи и иностранству по успјеху својих спортиста. Спорт је један 
дио културе живљења и стварања. Прва спортска друштва у Новом Граду  појавила су се тек 
након увођења аустро-угарске управе у Босни и Херцеговини, а до тада су се практиковале неке 
традиционалне спортске дисциплине као коњске трке, хрвање и гађање у мету, често као дио 
војне обуке или програма прославе неких вјерских и државних празника, али без спортских 
друштава и развијеног система такмичења. Та је пракса настављена и послије 1878. године, 
посебно као чувене "обдуље", традиционалне коњске трке у Босанској Крајини, чији су 
побједници слављени као народни јунаци. 

Почетком 20. вијека се у Новом Граду се  оснивају прва спортска друштва са својим правилима 
и системом такмичења у спортовима као што су били фудбал, стрељаштво, бициклизам, 
куглање, тенис и хазена1 , о чему свједоче старе фотографије, спортски трофеји и љетописни 
записи. 

Нови Град је био је познат и по Фудбалском клубу „Слобода“,  који је основан давне 1910. 
године и  који је данас најстарији фудбалски клуб Босне и Херцеговине. Уз „Слободу“, Нови 
Град су прославили и Унска регата,  као и Кајакашки клуб „Ада“. 

Крајем 30-тих година прошлог вијека, кад многи нису имали ни стадион, стадион у Добрљину 
имао је чак и рефлекторе, па је тако на њему још далеке 1937. године одиграна и прва код нас 
икад забиљежена утакмица под свјетлима рефлектора. 

Још мање је познато да су у Новом Граду, одмах иза фудбала, најпопуларнији били хазена, као 
стари облик женског рукомета и тенис, а тениско игралиште су изградили, око 1920. године,  
новски студенти на тратини у градском парку. У том међуратном периоду појавила су се и 
бројна нова спортска друштва, као што су рукометаши, гимнастичари, бициклисти, одбојкаши, 
веслачи-кајакаши, соколаши, шахисти и други. Нарочито су били омиљени гимнастички и 
соколашки јавни наступи као начин за доказивање изврсности тадашње новске омладине. 

Спорт у Новом Граду је имао своје успоне и падове, пролазећи кроз турбулентне периоде као и 
сама општина. Међутим, увијек је успијевао да се одржи и преживи све потешкоће, 
првенствено захваљујући становништву Новог Града, које је знало и зна да цијени вриједност 
спорта и његов значај. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Хазена (чеш. házená — „рукомет“) је врста игре с лоптом, сличан рукомету, великом рукомету и кошарци. Игра се на отвореном и 

настала је у Чешкој 1905. године. 
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3. Анализа стања спорта на подручју општине Нови Град 
 

3.1. Демографско стање у општини Нови Град 
 
Према процјенама Републичког завода за статистику РС, укупан број становника у општини 
Нови Град за 2018.г. износи 23.716, од чега 28,73%  становништва старије од 60 година, док је 
просјечна старост становништва 44,54 године, што указује на  демографску старост 
становништва. Само 24,57% становништва има од 5-29 година, а управо ова група становништва 
је и најбитнија кад се ради о развоју спортских активности на подручју општине. Стопа 
наталитета за 2018.г. износи 6,62‰, морталитета 15,01‰, а  природног прираштаја -8,39 ‰ 
(природни прираштај Републике Српске износи -4,61‰). 
 
Старосна ирамида становништва: 

 
Извор: Републички завод за статистику РС,  „Процјене становништва, 2013 - 2018“ 

Број  рођених и умрлих на подручју општине Нови Град, 2017-2018.г., по мјесту уписа у матичне 
књиге:  

Мјесна канцеларија 2017 2018 

Рођени Умрли Рођени Умрли 

Нови Град 0 96 0 92 

Добрљин 0 11 0 26 

Сводна 0 41 0 35 

Доњи Агићи 0 20 0 10 

Мала Новска Рујишка 0 6 0 12 

Рудице 0 32 0 26 

Приједор 145 149 137 142 

Бања Лука 18 12 20 13 

УКУПНО 163 367 157 356 

 

Старосна група М Ж УК 

< 5 416 380 796 

5-10 469 440 909 

10-15 509 471 980 

15-19 643 516 1159 

20-24 780 702 1482 

25-29 716 582 1298 

30-34 765 660 1425 

35-39 785 724 1509 

40-44 784 734 1518 

45-49 900 846 1746 

50-54 988 956 1944 

55-59 1103 1033 2136 

60-64 1013 1026 2039 

65-69 792 863 1655 

70-74 457 637 1094 

75-79 387 568 955 

80+ 376 695 1071 
Тотал 11.883 11.833 23.716 

15 10 5 0 5 10

< 5

5-10

10-15

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44
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75-79

80+

Мушкарци Жене 

Проценат укупне популације 
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Број ученика у основним и средњим школама: 

Година Школска 2018/2019 Школска 2019/2020 

Уписани 
ученици 

Укупно 
ученици 

Уписани 
ученици 

Укупно 
ученици 

Основне школе 163 1556 163 1491 

Средње школе 168 742 192 707 

Укупно 331 2298 355 2198 
Извор: Информације о стању у основном и средњем образовању на подручју општине Нови Град у 2018.г., Одјељење за 

друштвене дјелатности, Општина Нови Град 

 

Према наведеним подацима видљиво је да број ученика у основним и средњим школама на 
подручју општине Нови Град такође има тренд пада, гдје је у школској 2019/2020 години било 
за 100 ученика мање у односу на претходну школску годину.  

Међутим, значајнији проблеми се очекују у школској 2020/2021 години, када ће 9. разред 
завршити укупно 154 ученика, те ће се број уписаних ученика у средње школе преполовити, 
што ће, поред негативних трендова код миграционих и природних кретања становништва,  
довести у питање и опстанак многих подручних школа, али и радних мјеста у школама. 

 

3.2. Спортски клубови и организације у општини Нови Град 
 

На подручју општине Нови Град најзаступљенији је фудбал, који има 7 мушких фудбалских 
клубова, 1 женски фудбалски клуб, 1 школу фудбала и градски фудбалски савез. Поред 
фудбала заступљени су и  кошарка, рукомет, карате, одбојка, тенис, атлетика, борилачки 
спортови и спортови на води (кајак, кану, риболов). Број активних клубова се у посљедњих 10 
година смањио са 23 на 13, односно за скоро 44%. 

Спортски клубови и организације на подручју општине Нови Град: 

Ред.број Назив спортског клуба или организације Ранг у којем се такмичи Позиција на 
табели 

(октобар, 2019.г.) 
 

01.  ФК „Слобода“ Нови Град 2 Лига РС-Запад 14 

02.  ФК „Славен“ Добрљин Подручна лига РС, 4.Лига, ПФС 
Приједор 

2 

03.  ФК „Пламен“ Доње Водичево Регионална-Запад, лига РС, 
3.Лига, ПФС Градишка 

6 

04.  ФК „Рудар“ Благај Међуопштинска лига РС, 
5. Лига, ПФС Приједор 

2 

05.  ФК „Блатна“ Блатна Међуопштинска лига РС, 
5. Лига, ПФС Приједор 

- 

06.  ФК „Сводна“ Сводна Подручна лига РС, 
4.Лига, ПФС Приједор 

1 

07.  ФК “7. Република“ Међуопштинска лига РС, 
5. Лига, ПФС Приједор 

3 

08.  ЖФК „7. Република“ - - 

09.  KФСШ „Бубамара“ Нови Град ФСРС „Френдс лига“, лига 
Полетараца ГФС Приједор 

- 

10.  ЖКК „Слобода“ Нови Град Премијер лиге БиХ за жене 7 

11.  КК „Слобода 73“ Нови Град 2.лига РС 3 
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Спортски клубови су основна ћелија система спорта у Новом Граду у којима се може сагледати 
реалан живот спортиста,  који су данас оптерећени многим проблемима. Управо су спортски 
клубови тренутно највише угрожени, оптерећени разним наметима које диктирају национални 
грански савези, нормативом коју диктира Министарство омладине и спорта,  другим законским 
прописима који на директан или индиректан начин утичу на рад спортског клуба, хроничним 
недостатком финансијских средстава, оптерећени су и одливом квалитетног спортског кадра у 
велике градове који им пружају боље услове за живот, студирање и већу могућност у 
запошљавању. 
 
Због наведених проблема долази до смањења активности спортских клубова, што за 
посљедицу има и теже постизање врхунских резултата у спортским такмичењима. Ни један 
фудбалски клуб  са подручја општине Нови Град се тренутно не такмичи у Првој лиги РС, 
међутим ФК „Слобода“ се од оснивања Фудбалског савеза РС до сезоне 2015/16  такмичила у 
Првој лиги Републике Српске, када је прешао у Другу лигу РС.  Најуспјешнији клуб на подручју 
општине је ЖКК „Слобода“, који је и једини клуб са подручја општине који се такмичи у вишим 
лигама, на нивоу БиХ (Премијер лига).   
 
 
 
 

12.  РК „Средњошколац“ Нови Град 2.лига РС 6 

13.  КК „Р.Ц. Глиго“ Нови Град Нивои на којим се клуб такмичи: 
регија Крајина,републички ниво и 

државни ниво 

 

14.  ТК „Слобода“ Нови Град - - 

15.  ОК „Смеч“ Нови Град 2.лига РС 4 

16.  АК „Слобода“ Нови град Нивои:републичка,државна, 
међународна 

 

17.  КБС „Ратник“ Нови Град - - 

18.  СРУ „Нови Град“ Нови Град - - 

19.  Кајак клуб „Ада“ Нови Град - - 

20.  Градски фудбалски савез Нови Град 
(Члан Подручног фудбалског савеза 

Приједор) 

Фудбалска организација подручја има назив "Подручни 
фудбалски савез Приједор", настао удруживањем 

градских и општинских фудбалских савеза и дургих 
асоцијација са подручја општина: Приједор, Нови Град, 

Козарска Дубица, Оштра Лука, Костајница, Дрвар и 
Крупа на Уни. 

 
ПФС Приједор по свом карактеру је организација типа 
Удружења у коме су равноправно удружени градски и 

општински фудбалски савези и друге асоцијације са 
подручја регије. 

 
Сједиште ПФС Приједор је у Приједору. 

21.  Друштво педагога физичке културе 
(ДПФК) 

Друштво педагога физичке културе општине Нови Град  
је нестраначка организација педагога физичке културе, 

која се бави унапријеђењем наставе физичког 
васпитања, оптимализацијом и усавршавањем 

техничке и дидактичко-методичке заснованости 
радних процеса у физичком васпитању, едукациојом 

педагога физичке културе, кроз љетне и зимске школе, 
семинаре и конгресе и активно учествује и у свим 

значајним питањима из области образовања и физичке 
културе уопште. 
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3.3.  Спортски објекти 
 

Основни услов за спровођење спортских актвности је постојање довољног броја адекватних 
објеката и пратеће инфраструктуре (опрема, справе и реквизити). Под појмом спортски објекат 
подразумијева се грађевина, односно површина, намјењена за спортске активности и 
дјелатности, при чему се таквим сматра и један његов дио или уређени простор.   
 
Осим довољног броја и задовољавајућих габарита, неопходно је да спортски објекти 
испуњавају и прописане стандарде везане за безбједност, инсталационо-техничке, санитарно-
хигијенске, противпожарне и остале услове, како би се у њима могле несметано одвијати 
спортске активности. 
 
На територији општине Нови Град спортска инфраструктура је лоше или неадекватно развијена.  
 
Нови Град посједује градски стадион-Стадион  ФК Слобода, који је уређен фудбалски стадион 
са свим пратећим објектима, трибинама и два помоћна терена.   У оквиру овог комплекса 
налазе се: 

 три травнате површине - оспособљенe за кориштење уз мале поправке дренаже и 
озељењавање травом, у оквиру кога се налази велики фудбалски терен,  терен за мали 
фудбал, терен за тенис и атлетска стаза. Стање фудбалских терена на градском 
стадиону је задовољавајуће, међутим тениски терени и атлетска стаза захтијевају хитну 
санацију. 

 атлетска стаза  дужине 400 м, од шљаке, налази се у трошном стању, употребљива али                                                                                                                               
искључиво за рекреацију, за промјену намјене у такмичарску неопходно је поставити 
тартан или неку другу смјесу, 

 бацалишта и скакалишта  - постоји само простор за њихово  лоцирање, 

 тениско игралиште- уређено тениско игралиште без пратеће инфраструктуре. 
 

Широм општине је велики број отворених спортских терена - 32 отворена спортска терена, oд 
којих је 11 вишенамјенских спортских терена, 6 кошаркашких терена, 4 одбојкашка терена , 9 
рукометних терена, 8 школских игралишта,12 травнатих терена и 15 терена за мали фудбал. 
 
На подручију општине постоји и 11 вишенамјенских асфалтних терена, а већини објеката 
недостаје опрема за намјене за које су предвиђене( голови, кошеви, заштитне мреже и др.) 
Што се тиче саме асфалтне површине, најлошија ситуација је у подручију града, гдје готово ни 
једна површина не задовољава услове за безбједно кориштење. 
 
Што се тиче затворених спортских терена, на подручју општине постоји једна спортска дворана, 
фискултурне сале у основним школама и једна карате сала, коју користи КК „Р.Ц.Глиго“. 
Средње школе користе простор спортске дворане за одржавање наставе физичког васпитања.  
 
Евидентно је да на подручју општине постоји велики број спортских објеката, међутим стање 
тих објеката можемо процијенити као лоше и већини им је потребна адаптација и усклађивање 
са савременим стандардима, како би свим корисницима обезбједили квлитетну и сигурну 
услугу. Што се тиче школа, стање је незадовољавајуће, школске фискултурне сале и вањски 
терени су углавном дотрајали и треба их адаптирати, а реквизити и опрема за извођење 
наставе физичког васпитања  су углавном стари преко 30 година, док кабинети за кондицију и 
наставнике уопште не постоје. 
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3.4. Школски спорт 
 

Кључну компоненту школског спорта представља наставни предмет физичког васпитања у 
основним и средњим школама. Имајући у виду начин живота савременог човјека који 
карактеришу хипокинезија2, прекомјерна и неадекватна исхрана и стрес, намеће се закључак 
да је физичка вјежба, као провјерено средство за борбу против ових проблема, изузетно важна 
активност. Кад је у питању школско физичко васпитање, требало би напоменути да дјеца у 
школи проводе ¾ свог укупног времена на годишњем нивоу, те да није неважно колико ће 
часова физичког васпитања имати седмично и каквог квалитета ће она бити.  
 
Услови у којима се настава изводи (простор, реквизити и др.) су од изузетног значаја како за 
квалитет наставе, тако и за озбиљније бављење дјеце неким спортом. Број часова физичког 
васпитања је законски одређен, тако да ученици узраста од другог до четвртог разреда имају 
седмични фонд од три часа надељно, док је за остале (од петог до деветог разреда и за све 
средње школе) прописан фонд од два часа недељно. 
 
 
 

3.4.1. Предшколско физичко васпитање и спорт 
 
Физичко васпитање дјеце предшколског узраста на подручју општине Нови Град не може се 
означити као организовани процес. Предшколске установе су једина мјеста гдје се одвија неки 
вид физичког васпитања, а у дјечијем вртићу „Пчелица Маја“  су  организоване  активности 
физичког васпитања које реализују стручна лица, те је то први примјер наставе физичког 
васпитања у предшколским установама у Републици Српској. Поред тога, КК „Р.Ц. Глиго“ од 
2012.године организује карате спортску играоницу за дјецу од 3-6 година, гдје дјеца уче основе 
ритмике, гимнастике и каратеа.  
 
Чињеница да предшколске установе и карате спортску играоницу не похађају сва дјеца и  да 
услови за вјежбање углавном нису адекватни потребама, само потврђује тврдњу о 
несистематичности предшколског физичког васпитања. Проблем додатно усложњава 
савремени начин живота и компјутеризација свих сфера живота, тако да дјеца, проводећи 
много времена уз видео игре, постају жртве хипокинезије.  
 
Резултати анкетног истраживања родитеља дјеце дјечијег вртића „Пчелица Маја“,  проведеног 
у периоду мај/јуни 2019.године, а за потребе израде Програма развоја спорта на подручју 
оптине Нови Град од 2019-2023.године, недвосмислено указују на бројне проблеме 
предшколског узраста. Узорак истраживања су укупно 74 родитеља дјеце предшколског 
узраста, и то 32 родитеља дјечака и 42 родитеља дјевојчица. Резултати су показали да се дјеца 
предшколског узраста  не баве спортом, иако постоје клубови у којима то могу. Дјеца која су се 
бавила или се баве спортом углавном се опредјељују за одбојку и карате. Нешто више од 
половине дјеце обухваћене анкетом (52,70%) зна да вози бицикло, а веома заступљена 
вјештина је и вожња ролера- 31,08 %. Ако узмемо у обзир узраст дјеце која су обухваћена 
анкетом3, можемо закључити да врло мали број њих зна да плива- тек 24,32% дјеце, док 
незнатан број дјеце зна да скија и клиже-13,51%.  Позитивна је чињеница да мање од 25,67 % 
дјеце своје слободно вријеме проводи на интернету или играјући се у кући, док велика већина 
дјеце (87,83%) слободно вријеме проводе играјући се са другом дјецом. Охрабрује податак да 
родитељи  дјеце предшколског узраста желе да им се дјеца баве физичким активностима или 

                                                           
2 хипокинезија (грчки: hypó испод, kínēsis кретање), хипокинеза, смањење моторичке функције или активности; умањена 

способност кретања. 

3 Узорком је обухваћено највише дјеце са 5 и више година-52,70%, док је дјеце од 3-5 година 44,59% , а дјеце са 1-3 године 2,70%. 
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спортом. Највише родитеља би вољело да им се дјеца баве пливањем- 47,29%, а није 
занемарив број ни оних родитеља који би вољели да им се дјеца баве спортском гимнастиком-
27,02%. Када је спорт у питању, највише родитеља би вољело да им дјеца тренирају одбојку 
(27,02%) и то су углавном родитељи дјевојчица. Поред одбојке, већи број родитеља жели да им 
дјеца тренирају и атлетику-25,67%. Програм организоване спортске активности који би 
родитељи подржали у највећем броју је пливање.  
 
Имајући на уму све изнијете чињенице, као и искуства земаља у којима је систем предшколског 
физичког васпитања достигао веома висок ниво, у циљу унапријеђења тренутног стања на 
подручју општине Нови Град могуће је приједложити слиједеће:  

 Радити на стварању материјалних услова за квалитетно извођење предвиђених 
активности (изградња намјенских сала са прилагођеним справама и реквизитима), 

 Додатно едуковати кадрове за рад са овим осјетљивим и јако захтјевним узрастом, 
било кроз посебне смијерове на високо-школским институцијама (факултети за спорт) 
или путем семинара намјењених васпитачима предшколских установа, 

 Организовати такмичења дјеце предшколског узраста,прилагођена потребама узраста, 

 Пропагирати вриједности физичког вјежбања и потребу да сва дјеца треба да имају 
одређене физичке активности, 

 Вршити редовне контролу физичког и моторичког развоја дјеце, а податке уносити у 
јединствену информатичку базу, 

 Организовати масовне акције типа „спорт за све“ у којима би учешће узела и дјеца која 
не похађају предшколску установу, 

 У парковима и другим слободним површинама градити играонице на  отвореном у 
којима би дјеца могла да задовоље своју потребу за кретањем и игром. 
 
 

3.4.2. Физичко васпитање и спорт дјеце основношколског узраста 
 

Млађи школски узраст обухвата дјецу од 7 до 11 година или од другог до петог разреда. 
Похађање основне школе је обавезно, а предмет физичко васпитање је обавезан и 
равноправан са осталим школским предметима. Штавише, са фондом од три часа седмично 
физичко васпитање се налази одмах иза српског језика и математике. Међутим, познато је да  у 
овом узрасту наставу из свих предмета изводе наставници разредне наставе или учитељи, који 
изводе и наставу физичког васпитања, а они често нису довољно едуковани за извођење ове 
наставе, а неријетко дјеца уопште и не вјежбају у школском фискултурним салама, већ у 
учионицама или на отвореном игралишту када то временске прилике дозвољавају. 

Старији школски узраст чине ученици од шестог до деветог разреда. Битна разлика у односу на 
претходни узраст је у недељном  фонду чесова физичког васпитања. Наиме планом је 
предвиђено да се физичко васпитање изводи два пута седмично. Законска норма од два часа 
седмично су недовољни да би се ефекти физичког вјежбања испољили на младу генерацију. 
Стога је и систем ваннанставних активности у овој области више него потреба. Али управо на 
овом сегменту рада настају и највећи проблеми. Веома мало, готово занемарљиво, у области 
физичког васпитања организује се рад у акцијама школског спорта и организованог рада са 
дјецом при школама и ван редовне наставе.  Узроци таквог стања су многобројни. Од лошег 
материјалног стања, мотивисаности за озбиљини рад у овој области, па до неријешених 
питања система и организације рада. 

Чињенице су такве да данашња дјеца много раније сазријевају, а свој први озбиљан контакт са 
спортом имају у шестом разреду, преласком на разредну наставу. Испоставља се да је то већ 
касно, због тога што су дјеца у том периоду већ упозната са другим садржајима. 
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Покретањем веома популарних Малих олимпијских игара ситуација се мало поправила. Наиме, 
Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске сваке школске године реализује 
низ значајних активности како би школски спорт у Републици Српској био што организованији и 
масовнији, а све у циљу физичког ангажовања ученика и стварања навике за редовним 
бављењем физичким активностима. Такмичења у оквиру Малих олимпијских игара Републике 
Српске организују се сваке школске године у складу са Правилником о организовању школског 
спорта у Републици Српској (''Службени гласник Републике Српске'' број 108/07, 99/09 и 08/15), 
на четири нивоа, и то: школска, општинска, регионална такмичења и републичка финала у 
атлетици, малом фудбалу, кошарци, одбојци, рукомету и спортској гимнастици. 
 
С циљем да се дође до егзактних показатеља ставова и мишљења, на узорку од 439 ученика 
основних школа (233 дјечака и 206 дјевојчица) реализовано је анкетно истраживање у периоду 
мај/јуни 2019.године. Добијени резултати су показали да се већина дјеце основношколског 
узраста бави неким видом спортских активности- 81,09%, док се 18,91% дјеце уопште не бави 
спортским активностима. Више од половине дјеце која су обухваћена анкетом (55,58%) се 
активно бави спортом. Већина дјеце спортске активности упражњавају  индивидуално (56,71%), 
док 43,29% дјеце спортске активности упражњавају у оквиру спортских клубова. Већина дјеце 
се спортским активностима баве 1- 2 дана у седмици (61,69%), 25,45% дјеце се спортом бави 3-
4 дана у седмици, врло мали број дјеце се спортом бави 5 и више дана у седмици -13,43% . 
 
Најзаступљенија вјештина код дјеце основношколског узраста је вожња бицикла-81,09%. 
Пливањем влада мање од половине анкетиране дјеце-42,88%, вожњом ролера 32,56%, док 
скијањем влада само 9,17% дјеце. Од осталих вјештина којима владају, дјевојчице су наводиле 
одбојку, клизање, карате, јахање, тенис, борилачке вјештине, kick boks, фолклор, атлетику, 
скејт, фудбал, гимнастику и плес.  Дјечаци су од осталих вјештина којима владају навели карате, 
аикидо, фудбал, клизање, рукомет, kick boks, трчање, кошарка, фолклор, вожња мотора и  
стрељаштво. Такође, 93,62% анкетиране дјеце сматра да Новом Граду треба више спортских 
дешавања, док само 29,38% њих сматра да су спортске активности и садржаји доступни свима: 
дјеци, младима, особама са инвалидитетом, старијој популацији.  Највећи број дјеце сматра 
да, од спортских објеката, Новом Граду је најнеопходнији затворени базен- више од половине 
броја анкетиране дјеце (57,17%).  Поред затвореног базена, дјеца сматрају да је Новом Граду 
неопходно и: 

 Бициклистичке стазе (37,81%), 

 Отворени базен (37,58%), 

 Стазе за пјешачење (19,36%) 

 Фудбалско игралиште (18,90%), 

 Нова спортска дворана (16,40%), 

 Терен за кошарку (12,30%), 

 Терен за одбојку (11,84%), 

 Атлетска стаза (11,38%), 

 Мултифункционална сала-балон (11,16%), 

 Трим стаза (8,65%), 

 Остало – игралиште за дјецу, тениско игралиште, објекат за фолклор, терен за скијање, 
(1,36%). 

 
Узимајући у обзир све наведене чињенице, за унапријеђење тренутног стања у спорту дјеце 
основношколског узраста на подручју општине Нови Град  могуће је приједложити слиједеће: 

 Као реализаторе наставе за млађи школски узраст неопходно је обезбиједити 
професоре физичког васпитања, 

 Организовати редовна школска и међушколска такмичења за млађи школски  узраст у 
договореним специфичним дисциплинама. Било би пожељно и ову дјецу укључити у 
систем Малих оломпијских игара, 
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 Спроводити редовне контроле моторичког статуса ученика на основу којих би се могли 
утврдити ефекти наставе физичког васпитања-увести обавезан систематски преглед 
једном годишње, 

 Школске спортске објекте ставити на располагање ученицима и ван наставног процеса 

 Обезбиједити потребне реквизите и опрему за извођење наставе физичког васпитања и 
адаптирати школске сале и отворене спортске терене. 

 

 

3.4.3. Физичко васпитање и спорт средњошколаца 
 

Средњошколски узраст је, након укидања наставе физичког васпитања на високошколским 
установама, остао посљедњи период обавезног институционалног бављења физичким 
вјежбањем. Због тога би додатни циљ физичког васпитања за ову популацију требало да буде 
развијање и учвршћивање навике за самостално вјежбање по завршетку школовања. На 
жалост, сви проблеми које настава има у млађим узрастима присутни су и у средњој школи, с 
тим да се јављају и неки додатни проблеми специфични за овај узраст. Прије свега се ради о 
јако израженим материјалним проблемима. Средње школе на подручју општине Нови Град 
користе спортску дворану за извођење наставе физичког васпитања, док су услови за извођење 
наставе на  отвореним теренима сведени на минимум.  

Што се тиче интереса ученика, у средњој школи је стање најлошије, јер не постоји готово 
никакав интерес за спортском активношћу. Ученици су потпуно окренути неким другим 
садржајима и јако их је тешко заинтересовати за наставу физичког васпитања. 

С циљем да се дође до егзактних показатеља ставова и мишљења, на узорку од 680 ученика 
средњих школа (356 дјечака и 324 дјевојчица) реализовано је анкетно истраживање у периоду 
мај/јуни 2019.године. Добијени резултати су показали да се већина дјеце спортом бави само 
рекреативно-46,17%, док се 20,29%  дјеце спортом не бави уопште. Као разлоге за 
неупражњавање спортских активности, дјеца су навела незаинтересованост, здравствене 
проблеме и повреде, те недостатак слободног времена због припрема за факултет. Већина 
дјеце спортске активности упражњавају  индивидуално (75,29%), док само 24,71% 
средњошколаца спортске активности упражњавају у оквиру спортских клубова. 
Најзаступљенија вјештина код дјеце средњошколског узраста је вожња бицикла-78,23%, док 
пливањем влада само нешто више од половине анкетиране дјеце-52,20%. Већина дјеце 
средњошколског узраста  нема здравствених проблема, а здравствени проблеми који се 
јављају су проблеми са равним стопалима, астмом, бронхитисом, лошим видом, искривљеним 
кичменим стубом,сколиозом и  лошим држањем тијела. Такође, 95,00% анкетиране дјеце 
сматра да Новом Граду треба више спортских дешавања, док само 23,23% њих сматра да су 
спортске активности и садржаји доступни свима: дјеци, младима, особама са инвалидитетом, 
старијој популацији. Највећи број дјеце сматра да, од спортских објеката, Новом Граду је 
најнеопходнији затворени базен- 47,05%.  Поред затвореног базена, средњошколсци сматрају 
да је Новом Граду неопходно и: 

 Отворени базен (35,00%), 

 Бициклистичке стазе (25,88%), 

 Мултифункционална сала-балон (21,61%), 

 Фудбалско игралиште (15,00%), 

 Атлетска стаза (14,85%), 

 Нова спортска дворана (14,70%), 

 Терен за кошарку (10,88%), 

 Стазе за пјешачење (10,00%), 

 Терен за одбојку (9,26%), 
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 Трим стаза (2,35%), 

 Остало – игралиште за дјецу, тениско игралиште, објекат за фолклор, терен за скијање, 
(1,02%). 

 

Узимајући у обзир све наведене чињенице, за унапријеђење тренутног стања у спорту дјеце 
средњошколског  узраста на подручју општине Нови Град  могуће је приједложити слиједеће: 

 Обезбједити материјалне и просторне услове за нормално извођење наставе физичког 
васпитања у свим средњим школама на територији општине Нови Град, 

 Организовати додатне секције са циљем да се у њих укључи што већи број ученика, 

 Школске спортске објекте ставити на располагање ученицима и ван наставног процеса 
и омогућити им да имају апсолутну предност у кориштењу школских спортских објеката 
у односу на све друге кориснике, 

 Обезбиједити потребне реквизите и опрему за извођење наставе физичког васпитања и 
адаптирати школске сале и отворене спортске терене. 

 

 

3.5. Такмичарски спорт 
 

Данашња слика такмичарског спорта у Новом Граду  не може се оцјенити као свијетла. 
Проблеми се уочавају у свим сегментима – категоризацији, финансирању, социјалној и 
здравственој заштити, осигурању живота, селекцији, стручном раду, контроли кадрова, 
комуникацији између спортских субјеката (савеза, клубова, локалне самоуправе, ресорног 
министарства). Клубови су сиромашни, а тренери и спортисти најчешће немају одговарајуће 
услове за рад. У таквим околностима тренери се баве свим и свачим, на штету стручног рада и 
резултата. То у већој мјери не погађа млађе категорије, будући да они своју обуку углавном 
сами плаћају и да чланаринама покривају највећи дио трошкова. Слаби материјални услови 
прије свега утичу на рад у сениорској конкуренцији, када све постаје превелик трошак уз 
неизвјесну наплату, чак и у случају постизања врхунског резултата.   
 
Квалитетни спорт обухвата активности у оквиру којих се постижу запажени спортски резултати 
на локалном и националном нивоу, као и резултати остварени на међународним такмичења 
који нису категорисани као врхунски. Када спортисти постигну резултате који су највриједнији 
на националним такмичењима, онда се може рећи да су то квалитетна спортска остварења.  
 
Према Закону о спорту РС, за врхунски спорт су карактеристичне активности у којима се 
показују врхунски спортски резултати у складу са утврђеним нормама и стандардима 
Међународног олимпијског комитета и међународних спортских асоцијација. То значи да 
епитет врхунски могу имати само они спортисти и спортске гране који постижу врхунске 
резултате на међународној сцени. 
 
Појам професионалног спорта подразумијева такмичења и све њихове аспекте, одбраних, 
високо селектованих појединаца, који се називају врхунским спортистима и који се спортом 
баве као својом професијом за шта добијају адекватну материјалну надокнаду у складу са 
својим спортским достигнућима. 
 
Стратешке смјернице: 
 

 успоставити мјерила и критеријуме те саставити и ажурирати листе перспективних и 
врхунских спортиста, 
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 Осмислити модел пружања финансијске подршке врхунским и перспективним 
спортистима путем донација, спонзорства и стипендија, 

 формирати модел пружања лијечничке бриге за спортисте и обављање лијечничких 
прегледа постојећих амбуланти за медицину рада, 

 повећање броја професионалних тренера финансираних од стране клубова, 

 оснивање фонда намјенских средстава за школовање и усавршавање тренера, 

 унаприједити управљачке капацитете и остале вјештине кадрова, 

 увести надзор над радом тренера млађих селекција. 
 
 
 

3.5.1. Квалитетни спорт 
 
Спорт као дио физичке културе верификује се  кроз врхунске резултате и спортска достигнућа. 
Квалитет у спорту селектује се на основу масовности сваке спортске гране. Педагошки процеси 
који се током тренажног процеса и на такмичењима одвијају , непосредно и значајно утичу на 
формирање личности, а посебно на формирање физичког и менталног здравља . Због тога се 
спорту у цијелом свијету придаје изузетна пажња и значај што би требало да буде и циљ свих 
нас. Основу спорта чине спортисти и њихове спортске организације.  
 
Нови Град се према броју клубова и заступљености спортова може сматрати једном од средње 
развијенијих средина у односу на градове  са приближним бројем становника и градове из 
окружења. Међутим, квалитет није равномјерно заступљен, јер док смо у неким спортовима 
бољи,  у другим спортовима ниво рада и активности су на самом минимуму.   
 
Проблеми спорта на општини Нови  Град могу се објаснити тиме да спорт прати опште стање у 
друштву, хронични недостатак финансијских средстава, која су неопходна да се покрију 
трошкови такмичења, због  којег су клубови присиљени на импровизацију.  Велики број 
спортиста који су показивали таленат и умјеће у бављењу спортом, напуштају град у потрази за 
неким бољи условима или  прекидају своје даље спортско усавршавање и окрећу се стварима 
које им могу обезбиједити егзистенцију. Чињенице су такве да се од активног бављења 
такмичарским спортом не може обезбиједити егзистенција. Пред спортисте је постављен 
захтјев за спортски резултат који тражи велико одрицање првенствено спортисте као појединца 
који поред талента и  великог залагања не може да обезбједи егзистенцију  преко спорта. 
Управо овдје долази до неравнотеже.Веома је мало спортиста у зрелим годинама, годинама 
када би требало да постижу најбоље резултате, да се активно баве спортом. Не због недостатка 
мотива и жеље,  већ због немогућности да се ускладе захтјеви који су пред њих постављени да 
би се постигао спортски резултат са дјелатности која има обезбјеђује егзистенцију (посао, 
школовање). Активно се спортом бави углавном млађа популација која се налази под 
родитељским издржавањем. 
 
На основу категоризације спортова се мора одредити који су спортови који припадају групацији 
квалитетног спорта и уједно који су клубови носиоци квалитете у тим спортовима.  Разлог томе 
је индикативно стање, да је на подручју општине најзаступљенији  фудбал, који има 7 мушких 
фудбалских клубова, 1 женски фудбалски клуб, 1 школу фудбала и градски фудбалски савез. 
Поред фудбала заступљени су и  кошарка, рукомет, карате, одбојка, тенис, атлетика, борилачки 
спортови и спортови на води (кајак, кану, риболов). Број активних клубова се у посљедњих 10 
година смањио са 23 на 13, односно за скоро 44%. 
 
Увидом у расположиве податке о резултатима спортиста Републике Српске и Новог Града на 
државним, а нарочито међународним такмичењима, очигледно је да нису на задовољавајућем 
нивоу. Практично, у овом тренутку не постоји ни један респектабилни такмичар нити екипа за 
коју се може рећи да посједује висок спортски рејтинг. Једини клуб  који се такмичи у вишим 
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лигама је ЖКК „Слобода“, који се такмичи у оквиру Премијер лиге БиХ за жене. То 
недвосмислено указује на потребу да једно од стратешких опредељења у наредном 
четворогодишњем периоду мора да буде подизање нивоа квалитетног и врхунског спорта. 
 
Приједлог стратешких смјерница: 

 одредити се при финансирању спортова на строго придржавање нормативних аката и 
Закона о спорту,  

 првенствено финансирати спортове који су својим досадашњим радом , васпитном и 
здравственом улогом, као и резултатима оставили дубоки траг у спорту општине,  

 посебно стимулисати спортске органиазције које раде са младима,женском 
популацијом и особа са инвалидитетом ,  

 пружати помоћ у заједничким акцијама образовним инситуцијама у организацији и 
развоју спорта , 

 финансирање искључиво програма рада са перспективним категоријама и кандидате за 
врхунска спортска остварења,  

 мотивисати и дати пуну подршку спортским организацијама у којима је организован 
квалитетни стручни рад (према Закону о спорту- професори физичког васпитања, 
тренери са завршеном Вишом тренерском школом, тренери специјалисти ), 

 радити на оспособљавању спортских организација квалитетног спорта на 
самофинансирау (на основу спонзорства , донаторства и сл. ) 

 
 
 

3.5.2. Врхунски спорт 
 
О врхунском спорту на општини Нови Град је тешко  говорити због тога што он готово да не 
постоји. На подручју општине тешко могу да егзистирају клубови и појединци који постижу 
врхунске спортске резултате, односно резултате који се постижу на Олимпијским играма, 
свјетским првенствима и слично.    Да би се дошло на врх неопходна су максимална напрезања, 
изузетна општа физичка и специјална физичка припрема, усавршавање свих техничких 
елемената, психолошка припрема и други елементи. Уз то треба навести и остале факторе који 
утичу на постизање врхунских резултата као што су: здравствено стање и заштита спорташа , 
услови живота становања исхране, школовање и др.   Да би се створиле претпоставке за 
постизање врхунских резултата и врхунских остварења неопходан је вишегодишњи плански и 
програмски рад, планирање и управљање процесом тренинга, одређивање програмских 
циљева, прогноза могућих остварења, стручно вођење процеса стварања врхунске форме и 
достизацње максимума у одређеном тренутку.  Када је у питању стање у врхунском спорту, 
основна карактеристика је имрповизација у већини случајева .  
 
Врхунско стваралаштво и врхунски спорт постају врхунским тек када се остваре резултати на 
интернационалном плану и то на званичним такмичењима, и треба га вредновати не само кроз 
постигнуте резултате, већ и кроз количину уложеног рада и труда како би се ти крајњи ефекти 
постигли.  Оно што је обавеза општине,  је то да у сарадњи са клубовима из чијих редова 
долазе талентовани и перспективни спорташи, који су рангирани као потенцијални кандидати 
за репрзентацију БиХ, сачини вишегодишње планове припрема. Циљ тог планирања је 
стварање предуслова за спортско усавршавање и подизање нивоа форме и обуке. Такав однос 
према индивидуалним кандидатима је оправдан као брига за врхунски спорт и врхунско 
стваралаштво.  
 
Стратешке смјернице: 

 дефинисати шта је то врхунски спорт , 

 радити на повећању средстава за врхунски спорт ,  
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 израдити нормативна акта и дефинисати ко су олимијске наде, потенцијални кандидати 
за свјетска и европска  такмичења , 

 обезбиједити средства за припреме за евентуалне учеснике на ОИ , СП и ЕП,  

 стимулисати спортске организације колективних спортова које се својим ангажманом, 
организационом озбиљношћу и квалитетним радом истичу у раду са младим 
категоријама ,  

 у реалним границама подржати и оне спортске организације које саме сопственом 
активношћу обезбиједе средства за постизање врхунских спортских резултата. 

 
 
 

3.5.3. Професионални спорт 
 
Слично као и у врхунском спорту, у Новом Граду не можемо говорити о професионалном 
бављењу спортом. Спортиста професионалац је лице које је засновало радни однос у клубу. 
Спортиста и спортски клуб приликом закључења уговора о раду могу посебно уговарати 
давање накнаде спортисти на име закљученог уговора.  Са спортским клубом спортиста може 
засновати радни однос и на одређено вријеме у складу са Законом и спортским правилима. 
Виђење спорта као економске гране (производња спортске опреме, изградња спортске 
инфраструктуре, услуге у спорту), односно генератора потрошње (међународна такмичења, 
конгреси, сајмови), помаже у његовом позиционирању у савременом друштву. 
 
Што се тиче такмичарског спорта  у Новом Граду, он постоји само на аматерском нивоу, не 
постоји ни врхунски, ни професионални. Међутим постоји једна неравнотежа, а то је, да би се 
постигао резултат на аматерском нивоу, потребно је исто одрицање као и у професионалном и 
врхунском спорту,  што изискује велике напоре, али од те активности није могуће обезбједити 
егзистенцију.  
 
 
 

3.6. Рекреација или „Спорт за све“ 
 

Спортска рекреација, као прoтивтежа негативном утицају индустрије и технологије, своју 
развојну експанзију управо доживљава у земљама западне Европе, а посебно у земљама 
Скандинавског полуострва. У већем броју европских земаља спортска рекреација се развија 
под називом „Спорт за све“. 

Општа је појава, како код нас, тако и у свијету, да највећи број особа након завршене основне и 
средње школе престајe да буде активно у смислу редовног физичког вјежбања. То доводи до 
нежељених посљедица које се огледају у смањивању оппштих способности, опадања здравља 
и опште отпорности организма на штетне факторе који су у савременим условима живота све 
бројнији. Све су учесталије тегобе везане за локомоторни апарат, поремећаје метаболизма, 
кардиоваскуларни и респираторни систем. Познавајући етиологију великог броја хроничних 
сметњи, неопходно је предочити мјере и поступке у циљу корекције и компензације штетних 
утицаја на човјека. Активности, као што су редовне шетње, вјежбање у фитнес центрима, 
часови аеробика, све врсте спортско-рекреативних програма, припадају природним 
физиолошким учинцима који могу допринијети одржавању виталних људских способности на 
вишем нивоу, а њихова примјена једнако је важна у свим раздобљима људског живота. 

Свијест о потребама и вриједности спортскорекреативног вјежбања први је услов за 
формирање трајних активних интереса за подручје спортске рекреације. Информисање и 
пропаганда требало би да на ефикасан, рационалан и научно заснован начин, допринесу 
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развијању трајног интереса за спортску рекерацију, те да у најпривлачнијем облику 
саопштавају основна знања. Успјешно и свестрано дјеловање на том подручју захтијева сталну 
сарадњу и заједнички рад стручњака за спортску рекреацију, љекара специјалиста медицине 
рада и спортске медицине, психолога, новинара и свих оних који на било који начин могу 
допринијети дизајнирању и пропагирању спортске рекреације као животно важне активности.  

На који начин организовано и системски приступити рјешавању проблема везаних за масовно 
укључивање становништва у редовне програме физичког вјежбања би требало да постане 
брига сваке националне политике и дугорочно опредјељење усмјерено на превенцију општег 
здравља становништва. 

Спортска рекреација и организовано физичко вјежбање у Републици Српској, нажалост, 
постала је брига само појединца. Компаративном анализом спортске рекреације из прошлог 
времена и активности које се тренутно упражњавају у Српској, изведени су, нажалост, 
поражавајући закључци.  

У Новом Граду се цјелокупна рекреативна активност своди на рад неколико спортских 
организација, приватних фитнес центара , теретана, као и група рекреативаца који ходају, трче 
баве се спортским играма и сл.  

Највећи број грађана општине Нови Град који се баве рекреацијом је укључен у спортско-
рекреативне садржаје који се реализују у закупљеним школским салама или фитнес центрима 
или клубовима. Овакав облик рекреативних активности нема форму систематског модела 
програмираног вјежбања и не заснива се на научним принципима утврђивања инцијалног 
стања, контроле интензитета и програмирања препоручених садржаја. Већина оваквих 
„рекреативних“ активности се реализују чак без претходног љекарског прегледа. 

Женска популација се укључује у различите моделе вјежбања, често због звучног и атрактивног 
назива програма (пилатес, tai-bo, степ-аеробик, јога и сл.), без обзира на стварне ефекте и 
програмске садржаје. 

У наредном периоду треба сачинити преглед индивидуалног и групног вјежбања, па након тога 
донијети оцјену и о потреби формирања институције спортске рекреације која ће се бавити 
организованим радом на том плану.  

Љубитељи рекреације се сами организују, одлазе на краће пјешачке туре и излете, баве се 
спортским играма, возе бицикл и сл., али без стручног надзора.  

Сваки одлазак у природу, а поготово у непознате дијелове околних планина, без стручног 
водича и познавања опасности на које могу да наиђу, је велики ризик. Томе треба додати и 
непланско ходање, трчање, вожња бицикла и друге активности, без консултација са љекарима 
и сазнањем какве су могућности организма да поднесе одређене напоре .  

Оснивањем организације која би стручно и савјетодавно дјеловала на све кориснике 
рекреативних активности је од неизмјерне користи, а могла би да буде покретач и организатор 
масовних рекреативних манифестација и приредби.  

Стратешке смјернице: 

 омогућити провођење организоване спортске рекреације, 

 промовисање спортске рекреације, 
 унаприједити рад и промовисати клубове за рекреацију. 
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3.7. Спорт особа са инвалидитетом 
 

На територији Републике Српске дјелују следеће организације које се, на неки начин, баве 
спортом особа са инвалидитетом: 

 Савез за спорт и рекреацију инвалида Републике Српске, као кровна организација 
(ССРИ РС) са сједиштем у Бијељини, 

 Спортски струковни савези, 

 Савез сједеће одбојке инвалида Републике Српске (ССОИ РС) са сједиштем у Бањалуци, 

 Савез кошарке у колицима Републике Српске (СКК РС) са сједиштем у Бањалуци, 

 Стрељачки савез инвалида Републике Српске (ССИ РС) са сједиштем у Требињу, 

 Спортски клубови у градовима и општинама, чланови прет-ходно наведених савеза, 

 Општинске организације и друштва регистрована за спорт и рекреацију инвалида, 

 Спортске секције у саставу различитих организација које окупљају лица са неким видом 
инвалидитета, 

 Особе са инвалидитетом које се самостално баве спортско-рекреативним активностима 
(то је занемарљив број). 

 

Осим наведених савеза, друштава и клубова, одређене спортске активности се повремено 
организују при разним удружењима која окупљају особе са неком врстом инвалидности као 
што су Савез глувих и наглувих Републике и Савез параплегичара, обољелих од дјечије 
парализе и осталих тјелесних инвалида Републике Српске, али се те активности, по свом 
карактеру и учесталости, могу окарактерисати више као рекреативне, јер немају регистроване 
клубове и стална такмичења, а обично се одржавају само једном годишње у склопу 
обиљежавања неког значајног датума за та удружења. 

С обзиром на све до сада наведено, може се закључити да су особе са инвалидитетом 
углавном препуштене саме себи у погледу могућности да се баве спортом и стварања 
неопходних услова да би то било изводљиво. Организоване активности су првенствено у 
облику повремених такмичења манифестационог карактера, а реализују се са великим 
потешкоћама, уз ослањање на добру вољу органа локалне самоуправе. 

Стратешке смјернице: 

 Прилагодити спортске објекте спортистима са инвалидитетом и набавка прилагођене 
опреме, 

 Унаприједити рад са дјецом и младима са инвалидитетом и повећати њихову 
укљученост у спортске активности. 
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3.8. Стручни кадар 
 

На основу Закона о спорту,  за послове у спорту сматрају се лица која ће моћи да обављају 
одређене послове на основу стечених квалификација на факултетима за спорт, те школовањем 
након завршетка активне спортске каријере.  

Типови кадрова у спорту: 
 

ОРГАНИЗАЦИОНО - 
УПРАВЉАЧКИ КАДРОВИ 

ТРЕНЕРИ И ОСТАЛИ СТРУЧНИ КАДРОВИ ПРАТЕЋИ КАДРОВИ 

предсједници/директори тренери судије 

стручни секретари кондициони тренери новинари 

team manageri/спортски 
директори 

спортски љекари статистичари 

организатори и водитељи 
такмичења (повјереници и 

делегати) 
Физиотерапеути / кинезитерапеути сниматељи 

спортски менаџери дијагностичари информатичари 

маркетиншки радници спортски психолози 
водитељи спортских 

објеката 

административни радници 
савјетници за планирање и програмирање 

тренинга 

особе одговорне за 
одржавање спортских 

објеката и опреме 

економи 
особе оспособљене за рад у спорту 
(водитељи /инструктори/учитељи) 

остали пратећи кадрови 

 
Кадрови у спорту су стручњаци на којима почива цјелокупан развој спорта. Осим оних кадрова 
који непосредно учествују у раду са спортистима (тренери), кадрови у спорту су и клупски 
љекари, нутриционисти, спортски  менаџери, спортски психолози, спортски новинари и многи 
други. Тек повезивањем и међусобном координацијом свих кадрова у спорту можемо добити 
квалитетан систем спорта. 

Стручним радом у спорту могу се бавити лица која имају стручну спрему и испуњавају друге 
услове, а то су лица: 

 са високом и вишом стручном спремом у области спорта; 

 са високом, вишом и средњом стручном спремом из других области, а стручно 
оспособљени за тренерско и друго звање на факултетима за спорт, 

 са статусом врхунског спортисте који су стручно оспособљени за тренерско и друго 
звање, 

 на факултетима за спорт, педагошким и вишим тренерским школама. 
 

Тако школовани кадар оспособљен је за реализацију активности у спорту и спортској 
рекреацији. Они су неопходни да би се подигао квалитет у спорту, створили предуслови за 
врхунска остварења, проводили садржаји рекреације, а поготово са великом одговорношћу 
радили са младима. 

Клубови у Новом Граду тернутно немају довољан број оспособљених стручних кадрова 
(тренера), који би задовољили потребе клубова. Такође клубови немају ангажованих 
физиотерапеута,психолога, педагога. 

Стратешке смјернице: 

 Повећати број лиценцираних кадрова у спортским клубовима,  

 Повећати број обученог менаџерског кадра у спортским клубовима,  

 Стручна лица медицинске струке укључити у рад клубова. 



20 

 

3.9. Спортске манифестације 
 

Организовати спортске приредбе и манифестације значи да се жели показати квалитет у 
спорту, остварење одређених такмичарских резултата, извршити размјену искустава и донијети 
оцјену достигнутих нивоа и способности у организацији већих приредби и манифестација 
Спортске приредбе су мјесто окупљања стручњака, па се пружа могућност да се, у размјени 
мишљења и искустава,  дознају нови и савременији погледи у развоју спорта, а уједно те 
приредбе имају пропагандну улогу за средину у којој се организују.  

Спорт је у свијету постао велики бизнис. Многа искуства из других земаља и градова показују 
да спорт може да има једну од водећих улога у стварању позитивног имиџа, како града 
организатора спортских приредби, тако и државе. Повезаност спорта са туризмом и привредом 
омогућава добијање организације великих спортских приредби, а самим тим и корист кроз 
маркетинг. Уједно, стварају се претпоставке за прибављање средстава за одржавање или 
изградњу објеката који остају за стално кориштење. 

У Новом граду се сваке године организује велики број спорстских манифестација, а одређен 
број манифестација је и међународног карактера , које окупљају велики број учесника 
(Интернационална Уна регата-лађом низ Уну, Маратон „Стазама Бранка Ћопића“, и др.)  

Најзначајније спортске и спортско-туристичке манифестације на подручју општине Нови Град 
су: 

 Избор спортисте године,      

 Мале Олимпијске Игре , 

 Атлетски митинг „Трке Слободе“, 

 Маратон „Стазама Бранка Ћопића“, 

 Међународни меморијални турнир „Рајко и Младен Црнобрња“ , 

 Куп такмичења у великом фудбалу клубова на нивоу општине, 

 „ Међународни рукометни турнир ветерана“, 

  „Bubamara Cup 2019“,  

 „Streetball  Novi Grad 2019“,  

 „ Сви на точкове“ , 

 „ Унски скакачки изазов“,  

 „Basketball camp Novi Grad 2019“, 

  „Smach beach masters Novi Grad“ , 

 „Меморијални турнир „Раде Прошић – Цаки“ , 

  „Cool voley Novi Grad 2019“,  

 Нови Град Trail, 

 „Трофеј Новог Града“, 

 Интернационална Уна регата-лађом низ Уну, 

 Видовданско-петровдански турнир у малом фудбалу, 

 Кошаркашки камп, турнири и др. 
 

Стратешке смјернице: 

 Осигурати планско организовање и промовисање манифестација те осигурати подршку 
организовању и провођењу манифестација, 

 Ојачати управљачке капацитете клубова за организацију манифестација, 

 Одржати континуитет постојећих и уводити нове садржајније, масовније и атрактивније 
манифестације и такмичења, 

 Обезбиједити смјештајне капацитете (кампови, хостели) за учеснике манифестација. 
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3.10. Здравствена заштита  
 

Формирањем ЈУ „Завод за медицину рада и спорта Републике Српске“ и отварањем 
регионалних центара Завода у Приједору, Бијељини и Требињу, створени су услови за  
побољшање квалитета ове услуге, а превентивни здравствени прегледи постали су доступни 
радницима и спортистима широм Српске. 

Јавна здравствена установа Завод за медицину рада и спорта Републике Српске основана је 
2007.године одлуком Владе Републике Српске, чија дјелатност је одређена Законом о 
здравственој заштити, а то је  установа која, између осталог,  пружа и услугу здравствених 
прегледа спортиста и спортских радника. У области спорта, завод обавља сљедеће дјелатности: 

 планира, предлаже и проводи мјере за очување и унапређење здравља спортиста 
(професионалаца, аматера и рекреативаца), 

 планирање и споровођење дјелатности у области здравствне заштите спортиста , 

 прати, дијагностикује, предлаже лијечење и проучава болести везане за спорт, повреде, 
те појаве инвалидитета у спорту, 

 обављање систематских прегледа дјеце и одраслих прије почетка бављења спортом и 
физичким вјежбањем, 

 учествује у предлагању номенклатуре дијагностичких и терапијских поступака, везано 
уз специфичну здравствену заштиту спортиста, 

 учествује у стручном усавршавању спортских радника и спортиста, 

 организовање других превентивних прегледа, праћење здравственог стања омладине и 
одраслих који се баве спортом, 

 оцјењивање способности за бављење спортом, пружање хитне медицинске помоћи 
повријеђеним спортистима на терену, 

 обавља вјештачења у случају болести и оцјене спортске способности за потребе суда и 
других институција, 

 проводи првостепени и другостепени поступак оцјењивања спортске способности у 
складу са посебним прописима и овлашћењима, 

 координише и стручно надзире све специјалистичке амбуланте медицине спорта, 

 организује едукацију кадрова из области медицине спорта. 

Према Нацрту новог Закона о спорту (који се планира усвојити до краја 2019.године), 
Министарство породице, омладине и спорта РС сноси трошкове претходних систематских 
прегледа и периодичних општих и посебних систематских прегледа једном годишње за 
спортисте до 18 година старости, спортисте са инвалидитетом и категорисане спортисте. 
Трошкове претходних и периодичних општих и посебних систематских прегледа спортиста 
старијих од 18 година сносе спортске организације, спортисти појединци или једнице локалне 
сампуправе.  Ванредни или контролни систематски прегледи спортиста се финансирају личним 
учешћем самих сппртиста или спортских организација. 

Спорт и здравље уобичајено су два повезана појма, јер је тешко с једне стране, замислити да се 
спортом бави неко ко није здрав, а са друге стране, влада мишљење да спорт чува и 
унапријеђује здравље. Зато спортска медицина  заузима посебно мјесто у процесу тренинга и 
такмичења. Осим бриге о заштити здравља, спортска медицина  праћењем функционалног 
статуса, налази своје место и  у планирању, програмирању и контроли тренажних учинака. 
Посебно води бригу о хигијенско епидемиолошким  условима, те о општој и специфичној 
исхрани спортиста. 
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 У општини Нови Град до сада није било организованог здравственог прегледа у локалном  
Дому здравља. Дом здравља у Новом граду нема љекара специјалисту спортске медицине као 
ни спортску  амбуланту  која би се бавила здравственом заштитом спортиста. Клубови по 
правилу немају ангажоване љекаре,  физиотерапеуте или друго здравствено особље. 

Стратешке смјернице: 

 формирати модел пружања лијечничке бриге за спортисте и обављање лијечничких 
прегледа постојећих амбуланти за медицину рада, 

 унаприједити сарадњу укључивањем интердисциплинарног приступа при докторском 
прегледу спортиста, те пружање савјета спортистима уз укључивање стручњака 
различитих профила 
 
 
 
 

3.11. Финанисрање спорта 
 

Према Закону о спорту, основу финансирања спорта чине приходи, које спортске и друге 
организације у области спорта остваре, на основу програма, из буџета Републике Српске, града, 
општине, прихода од игара на срећу и других извора. Под другим изворима овај Закон 
подразумијева приходе од чланарина, поклона, јавних донација, реклама на спортским 
такмичењима и манифестацијама, уступања телевизијских права, прихода који се остварују 
сопственим активностима и прихода од предузећа који су оснивачи. 
 
У циљу остваривања општег интереса, Република Српска, градови и општине издвајају дио 
средстава из буџета за финансирање програма у складу са Законом. Школске и студентске 
спортске активности финансирају се из буџета средствима која су намењена за финансирање 
основног, средњег и високог образовања, као и средствима намијењеним за финансирање 
развоја спорта Републике и општине. 
 
 
Издвајање финансијских средстава за спортске клубове и организације на подручју 
општине Нпови Град  у 2019.години: 
 
Општина Нови Град  годишње за спортске клубове издваја 215.000КМ. 
 
 
На буџету општине у 2019.години је 13 спорских клубова, и то:  

 6 фудбалских клубова, 

 2 кошаркашка клуба, 

 1 одбојкашки клуб, 

 1 рукометни клуб, 

 1 атлетски клуб, 

 1 карате клуб и  

 1 тениски клуб. 
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Средства за спортске организације и клубове одобравају се у сљедећим износима: 
 
Прва категорија: 

Назив спортског клуба Износ (КМ) 

ФУДБАЛСКИ КЛУБОВИ  

1. ФК „Слобода'' 88.000,00 

2. ФК „Славен“ 10.000,00 

3. ФК „Сводна“ 8.000,00 

4. ФК „Пламен“ 8.000,00 

5. ФК „Рудар“ 6.500,00 

6. ШФ „Бубамара“ 4.000,00 

KOШАРКАШКИ КЛУБОВИ  

1. ЖКК „Слобода“ 45.000,00 

2.  КК „Слобода“ 10.000,00 

ОДБОЈКАШКИ КЛУБ  

3. ОК „Смеч“ 8.000,00 

РУКОМЕТНИ КЛУБ  

4. РК „Средњошколац“ 10.000,00 

АТЛЕТСКИ КЛУБ  

5. АК „Слобода“ 6.000,00 

УКУПНО 203.500,00 

 
Друга категорија: 

Назив спортског клуба Износ 

1. КК „Рајко Црнобрња Глиго“ 9.000,00 КМ 

2. ТК „Слобода“ 2.500,00 КМ 

УКУПНО 11.500,00 КМ 

 

Укупно по категоријама Износ 

Укупно прва категорија 203.500,00 КМ 

Укупно друга категорија 11.500,00 КМ 

СВЕ УКУПНО 215.000,00 КМ 

За спортске манифестације годишње се издвоји  33.100,00 КМ, и то за : традиционалне 
манифестације општине Нови Град и за манифестације по Јавном позиву. 

Традиционалне манифестације: 

 Избор спортисте године........................................................................................3.000,00 КМ  

 Мале Олимпијске Игре ........................................................................................4.000,00  КМ 

 Атлетски митинг „Трке Слободе“........................................................................ 7.600,00 КМ 

 Маратон „Стазама Бранка Ћопића“.....................................................................5.500,00 КМ 
                                                                                              ________________ 

                                                                                         Укупно 20.100,00 КМ 

Манифестације по јавном позиву : 

 Међународни меморијални турнир „Рајко и Младен Црнобрња“ ................. 1.200,00 КМ 

 Куп такмичења у великом фудбалу клубова на нивоу општине .........................300,00 КМ 

 „ Међународни рукометни турнир ветерана“................................................... 1.300,00 КМ 

  „Bubamara Cup 2019“ ..............................................................................................500,00 КМ 

 „Streetball  Novi Grad 2019“ ..................................................................................1.500,00 КМ 

 „ Сви на точкове“ ................................................................................................  1.400,00 КМ 

 „ Унски скакачки изазов“ ........................................................................................400,00 КМ 
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 „Basketball camp Novi Grad 2019“.........................................................................3.000,00 КМ 

  „Smach beach masters Novi Grad“ ......................................................................... 500,00 КМ 

 „Меморијални турнир „Раде Прошић – Цаки“ .....................................................400,00 КМ  

  „Cool voley Novi Grad 2019“ ................................................................................1.000,00 КМ 

 „Трофеј Новог Града“ ...........................................................................................1.500,00 КМ 
                       ________________________ 

                                                              Укупно 13.000,00 КМ 

Општина Нови Град такође издваја годишње   за: 

 талентоване младе спортисте-спортске стипендије........................................10.000,00 КМ 

 Грант Спортској дворани .................................................................................155.000,00 КМ 
                           ________________ 

УКУПНО ЗА СВЕ НАВЕДЕНО .....................................................................................413.100,00 KM 

 

Из наведених података видљиво је да је највећи дио средстава суфинансиран у области 
фудбала, а остатак се распоређивао од случаја до случаја. Досадашњи начин расподјеле 
средстава рађен је на бази минимално разрађених критеријума за рангирање, без правилника 
за бодовање спортских удружења, а самим тим и средства за суфинансирање нису у појединим 
случајевима распоређивана на  најправеднији начин. 

Стога се намеће потреба за што хитнијом израдом детаљнијих критеријума за рангирање и 
бодовање спортских удружења и квалитетних спортских програма. Удружења и организације 
општине Нови Град која имају квалитетне програме, који се системски спроводе током цијеле 
године, а у функцији су омасовљења појединог спорта и стварања квалитета за потребе спорта, 
треба свакако подржати значајнијим средствима него до сад. 

Услови, критеријуми и начин расподјеле средстава за суфинансирање у области спорта који се 
примјењују на сва спортска удружења , те  критеријуми и категоризација спортова на подручју 
Општине Нови Град су утврђени Правилником  о суфинансирању спорта на подручју општине 
Нови Град (Службени Гласник Општине Нови Град 12/17). 

Категоризацијом спортова обухваћени су спортови који су заступљени на територији Општине 
Нови Град, сходно Правилнику о категоризацији спортова са номенклатуром спортских грана и 
грана спорта у Републици Српској, као и потреби за стварањем услова за бржи развој оних 
спортова који имају могућност да допринесу интезивније учешће грађана, а посебно дјеце и 
омладине у спорт и афирмацију спорта на подручју Општине Нови Град. 

Категоризација спортова врши се према: броју активних спортиста, пружања могућности за 
укључивање дјеце и омладине и општем утицају спорта на квалитет живота, броју 
регистрованих клубова у гранском савезу, броју активних чланова у спортској грани, чланству 
спортске гране у Међународном олимпијском комитету, друштвеном значају (заступљености 
спорта у свијету), традицији у свијету. 

Приоритетне гране спортова на територији Општине Нови Град, према наведеним критеријима 
су:  

1. Прва категорија – фудбал, рукомет, кошарка, одбојка, атлетика, 
2. Друга категорија – карате, тенис, шах, 
3. Трећа категорија - спортови чији савези и асоцијације нису чланови Међународног 

олимпијског комитета. 
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Расподјела средстава за клубове врши се на основу бодовања, а према Правилнику  о 
суфинансирању спорта на подручју општине Нови Град (Службени Гласник Општине Нови Град 
12/17) и  сљедећих критеријума: 

1. стручни рад са млађим селекцијама (1 - 5 бод.), 
2. број чланова и активних спортиста у клубу (5 - 20 бод.), 
3. традиција клуба и постигнути резултати (1 - 10 бод.), 
4. број такмичења у коме се такмиче селекције клуба (млађи пионири, пионири, кадети, 

јуниори, сениори (2 - 10 бод.), 
5. припадност приоритетној грани спорта (1 - 5 бод.), 
6. степен - ранг такмичења (5 - 30 бод.), 
7. масовност гране спорта и број регистрованих клубова (1 - 10 бод.), 
8. обавезно такмичење у некој од лига коју организује кровни савез или асоцијација (1 - 

10 бод.), 
9. атрактивност спорта у Републици Српској и свијету (1 - 5 бод.), 
10. учешће клуба на званичним међународним такмичењима (1 - 10 бод.). 

 

Правилником о додјели спортских стипендија (Службени Гласник Општине Нови Град 3/18)  
прписани су општи и посебни  услови за остваривање права на спортску стипендију Општине 
Нови Град, а поред резултата на такмичењима, посебно се вреднује и група спортова у којој се 
такмичи кандидат за додјелу спортске стипендије:  

1. Фудбал, кошарка, рукомет, одбојка,атлетика ......... 50 бодова 
2. Карате, тенис, шах, кајак – кану ...............................35 бодова 
3. Ауто – мото спорт, кик бокс ......................................20 бодова 
4. Фитнес, спортски риболов ........................................10 бодова 
5. Остали спортови .........................................................5 бодова 

 

Укупан буџет за додјелу спортских стипендија за талентоване младе спортисте износи 
10.000,00 КМ, што никако није довољно за истинску подршку младим спортским талентима. 

Правилником о додјели јавних спортских признања општине Нови Град (Службени Гласник 
Општине Нови Град 12/17)  уређују се врста, број и облик јавних спортских признања Општине 
Нови Град и основни критеријуми за додељивање признања. Основни циљ додељивања 
признања је одавање признања организацијама за физичку културу и спортистима, 
спортским стручњацима и спортским радницима који својим резултатима, стручношћу и 
активношћу доприносе развијању и унапређивању масовних и такмичарских облика физичке 
културе и постизању врхунских спортских резултата, јачању здравља, психо-физичких 
способности, формирању моралног лика спортиста, јачању међународног угледа наше земље и 
подстицању свестране активности на унапређењу спорта и физичке културе у Општини Нови 
Град и шире. Јавна спортска признања Општине Нови Град се додјељују у сљедећим 
категоријама: 

1. За изузетну дугогодишњу активност- животно дјело, 
2. Најбоља спортска организација године (клуб, друштво, организација и др.) 
3. Најбољи спортиста и спортисткиња године, 
4. Најистакнутији спортски радник године, 
5. Најуспешнији спортски тренер године, 
6. Најбољи млади спортиста и спортисткиња године. 

 

На основу свега наведеног, евидентно је да је општински буџет главни извор финансирања 
спорта на подручју општине, те је потребно размотритии друге могућности за суфинансирање 



26 

 

пројеката у спорту и спортских клубова. Поред тога, неопходно је ревидирати постојећу 
законску регулативу на локалном нивоу, односно јасније и прецизније утврдити критеријуме о 
категоризацији спортских удружења. 

Стратешке смјернице: 

 Донијети  Правилник о категоризацији спортских удружења из области такмичарског 
спорта, 

 Радити на јачању организационо-техничких капацитета спортских удружења у циљу 
привлачења средстава из других извора,  

 Оформити градски спортски савез, као кровну организацију која планира, прати, 
реализује и вреднује развој спортских организација и удружења, школског спорта, 
рекреативног спорта као и спорта за лица са инвалидитетом. 
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4. SWOT  анализа 
 

СНАГЕ: 
  

 Велики број талентоване дјеце као 
потенцијал 

 Спортска традиција 

 Интересовање родитеља за 
укључивањем 

 Ентузијазам локалних спортских 
радника и рад на њиховом 
усавршавању 

 Континуирано буџетско 
финансирање спорта и спортских 
клубова 

 Стратегија развоја општине 2017-
2026 

 
 

СЛАБОСТИ: 
  

 Недостатак адекватних терена/објеката при свим школама и 
недостатак спортских реквизита у свим школама, лоше стање трим 
стаза, недостатак затвореног базена 

 Недовољна заступљеност дјеце средњошколског узраста у 
клубовима 

 Одлазак дјеце у веће центре и друге клубове 

 Недовољне менаџерске способности за вођење спортских клубова, 

 Недостатак тренерског кадра 

 Недовољна финансијска подршка за финансирање пројеката у 
спорту 

 Локална управа главни извор финансирања  спорта 

 Обавеза личног финансирања за судјеловање чланова (посебно 
дјеце) у спортским програмима 

 Недостатак услова за бављење базним спортовима 
(атлетика,гимнастика, пливање) 

 Недовољна повезаност спортских колектива са приватним 
сектором 

 Недостатак смјештајних капацитета (кампова, хостела)  за 
организавоње већих спортских манифестација 

 Дијаспора одводи становништво, умјесто да доводи инвестиције 

 Недостатак стратешког оквира на нивоу РС и БиХ 

МОГУЋНОСТИ: 
 

 Велики број спортских колектива 

 Добри основни инфраструктурни 

услови за развој спорта 

 Боља промоција спорта и 
организација великих спортских 
догађаја 

 Повећање искориштености спортске 
инфраструктуре 

 Кориштење пројеката ЕУ за развој 
рекреативног  и школског спорта, 
односно финансирање путем 
пројеката 

 Оријентација на међуопштинске 
пројекте, ради ефикаснијег 
рјешавања проблема и боЉег 
кориштења (европских) фондова за 
подршку 

 Извори финанисрања за спортске 
активностии развој спорта путем 
Програма популационе политике 
Републике Српске 

 Развој спортског туризма 

 Бољи однос са дијаспором и веће  
укључивање дијаспоре у  развој 
спорта општине 

 

ПРИЈЕТЊЕ: 
  

 Могућност одлагања нуклеарног отпада на Трговској Гори 

 Демографски пад 

 Потребе за већим финансијским учешћем родитеља у бављењу 
спортом дјеце и младих 

 Проблем одрживог финансирања професионалних клубова 

 Садржајнија понуда спортова и спортских догађаја у већим 
центрима 
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5. Циљеви и задаци програма развоја спорта у општини Нови Град 
 

Мисија:  

Мисија спортске заједнице је да се кроз спровођење овог програма и рада спортских радника, 
осигурају примјерене и приступачне објекте и стручне  кадрове који ће омогућити дугорочан и 
одржив развој врхунских спортиста, као и спортских рекреативних активности за све категорије 
грађана. 

Визија:  

Општина Нови Град ће 2023.године бити општина у којој је бављење спортом доступно свима,  
гдје је спорт системски успостављен и гдје се детектују млади спортски таленти о којима 
заједница брине, општина са врхунским спортистима и врхунским спортским екипама, гдје се 
слиједе принципи одрживости и спортске стручности, уз стално усаврвшавање услова 
тренажних, такмичарских и спортско-рекреативних процеса. 

 Визија „Програма развоја спорта општине Нови Град за период од 2019-2023. године“ у 
четверогодишњем  стратешком периоду гласи:  

,,Нови Град- град спорта!“ 

 

Стратешка начела: 

Полазећи од чињенице да је стратешки развој и унапређење система спорта и са њим 
повезаних активности сложен и дугорочан процес, овај документ као основу за унапређење 
спорта усваја сљедећа начела:  

 Спортом се развија и јача демократска пракса,толеранција и промовише једнакост свих 
грађана;  

 Учешће дјеце и омладине у спортским активностима предуслов је њиховог физичког и 
менталног здравља;  

 Полне, вјерске, националне, расне као и разлике које међу људима постоје по основу 
инвалидности, заједно са свим осталим различитостима појединца, не смију бити 
препрека за бављење спортом;  

  Спорт подстиче и развија све облике слободе;  

  Сви учесници спортских активности имају право на одговарајућу здравствену заштиту; 

 Сарадња између спортских организација на нивоу општине, а и на другим нивоима је 
неопходна за развој спорта;  

 Финансирање спорта мора бити систематски спровођено, доступно, правно утемељено, 
транспарентно, економски рационално и друштвено оправдано; 

 Спортске организације имају аутономију у погледу уређивања унутрашњих односа и 
удруживања. 
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5.1. Стратешки циљеви 
 

 

 
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1: Успостављање савременог система физичког васпитања у предшколским и 

школским установама 
 

Приоритетни циљеви Мјере 

 
 
1.1. Побољшање услова рада у 
објектима гдје се изводи физичко 
васпитање 

1.1.1. Анализа стања затворених и отворених спортских објеката 
у предшколским и школским установама и приоритетизација 

1.1.2. Адаптација вањског терена ОШ „Свети Сава“ 

1.1.3. Адаптација вањског терена и кавеза за мали фудбал ОШ 
„Вук Караџић“ 

1.1.4. Санирање крова на спортској дворани и ОШ „Вук Караџић“ 

1.1.5. Припрема  грађевинско- техничке документације 

1.1.5. Уређење просторије за вјежбање дјеце у Дјечијем вртићу 

 
 
 
 
1.2. Побољшање квалитета 
школског и предшколског рада са 
ученицима 

1.2.1.Анализа стања спортске опреме и реквизита у 
предшколским и школским установама 

1.2.2.Набавка опреме, справа и реквизита за спортску дворану 

1.2.3. Набавка опреме, справа и реквизита за 4 централне 
основне школе  

1.2.4. Израда плана континуираног опремања осталих спортских 
објеката при школама и предшколским установама справама и 
спортским реквизитима   

1.2.5. Организовање курсних облика наставе – пливање, 
скијање, вожња бицикла, ролера, стони тенис, и других спортова 
у зависности од услова и интересовања дјеце 

 
 
1.3. Побољшање здравствене 
контроле дјеце која су у систему 
школског такмичења 

1.3.1. Анализа доступности  и квалитета здравствених услуга 

1.3.2. Промоција и споровођење кампања ради повећања броја 
ученика који ће се редовно подвргавати љекарском прегледу 

1.3.3.Систематски преглед ученика једном годишње 

 
 
 
1.4. Креирање услова за веће 
учешће дјеце и младих у 
школском спорту 

1.4.1. Израда/ажурирање  база података о спорту (спортски 
клубови, такмичења, планови рада, извјештаји о раду, спортске 
секције у школама, напредовања 
ученика/одјељења/разреда/школе у области спорта, о 
ученицима који се истичу, о капацитетима спортских терена и 
игралишта) 

1.4.2. Дефинисање канала комуникације и сарадње између 
школа и спортских клубова 

1.4.3.Израда медијског плана у циљу популаризације 
предшколске физичке активности и школског спорта 

1.4.4.Провођење едукатвних програма превенције насиља за 
дјецу кроз школски спорт 

1.4.5. Формирање школске лиге у м.фудбалу, одбојци, кошаарци 
и рукомету 

1.4.6.Промоција школских такмичења  (Мале олимпијске игре) 

1.4.7. Настава физичког васпитања у дјечијем вртићу 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2: Повећан обухват бављења рекреацијом у свим сегментима становништва, 

посебно деце, младих, жена, особа са инвалидитетом и старих 
 

Приоритетни циљеви Мјере 

 
 
 
 
 
2.1. Побољшање квалитета 
спортских објеката намијењених 
рекреацији 

2.1.1. Анализа стања спортских објеката намијењених 
рекреацији и утврђивање потреба 

2.1.2.Израда планске и пројектно техничке документације за 
изградњу/реновирање спортских објеката 

2.1.3.Изградња и реновирање спортских објеката намјењених за 
спортску рекреацију и такмичења 

2.1.4.Обезбијеђивање локације за изградњу трим стазе и 
изградња исте 

2.1.5.Изградња, обиљежавање и одржавање стаза за шетњу, 
шумских стаза и бициклистичких стаза 

2.1.6.Израда критеријума и обезбијеђивање финансијских 
средстава за реализацију програма из спортске рекреације 

2.1.7.Укључивање заинтересованих лица из приватног сектора за 
улагање средстава у систем рекреативног спорта 

 
 
 
2.2.Квалитетна реализација 
програмских активности спорта за 
све у општини 

2.2.1.Медијске кампање о потреби за физичким активностима и 
здравим начинима живота 

2.2.2.Едукација,лиценцирање и ангажман стручних сарадника за 
реализацију бесплатних програма спорта и рекреације 

2.2.3.Обезбијеђивање љекарске контроле здравственог стања 
учесника спортско- рекреативних програма- систематски 
преглед 

2.2.4.Организовање једнодневних програма спорта који 
промовишу здрав начин живота, као што су: Дан изазова, Дан 
пјешачења, Сусрети села (мјесних заједница) 

 
 
 
 
2.3.Унапређење спорта за жене, 
за особе са инвалидитетом и 
старије особе 

2.3.1.Прилагођавање свих спортских објеката и простора за 
рекреацију особама са инвалидитетом 

2.3.2.Стварање услова за укључивање већег броја стручњака из 
области спорта – тренера, у рад са спортистима са инвлидитетом 

2.3.3.Системом сколског спорта обезбједити социјалну 
интеграцију ученика са посебним потребама 

2.3.4.Подизање масовности женског спорта кроз кампање, 
уличне акције, организовање такмичења 

2.3.5.Стипендирање жена које се баве спортом 

2.4.6.Реализација посебних програма жене (бадминтон, одбојка, 
и сл.) 

2.3.7.Реализација посебних програма за старије особе 
(пензионери и њихова дружења уз рекреативне активности) 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3 : Унапређење постојећих и стварање нових услова за развој такмичарског и 
рекреативног спорта у свим областима на територији општине 

 
 

Приоритетни циљеви Мјере 

 
3.1. Побољшавање услова за 
развој такмичарског спорта 

3.1.1Побољшање система селекције и праћења развоја 
спортиста и спортисткиња , посебно код млађих категорија 
(сарадња школа и клубова, препознавање алената) 
 

3.1.2. Стипендирање младих спортских талената 
 

3.1.3. Избор за најбољег спортисту године 
 

3.1.4.Креирање евиденције лиценцираних тренера  врхунском и 
квалитетном спорту 
 

3.1.5.Формирање тијела за праћење и контролу спортских 
клубова и спортских школа (у погледу ангажмана нестручног 
кадра) 
 

3.2. Унапријеђење капацитета 
стручног рада у области врхунског 
и квалитетног спорта 

3.2.1.Стручно усавршавање спортских стручњака као једног од 
стубова развоја спорта 
 

3.2.2.Организовање скупова и конференција- семинар „Спортско 
звонце“  

3.3. Развој система финансирања 
у области врхунског, квалитетног 
спорта и рекреације 

3.3.1.Израда нових критеријума за категоризацију спорта на 
подручју општине 

3.3.2. Континуирано и системско финансирање спортских 
клубова   
 

3.3.3.Посебни подстицаји и подршка за развој спортских 
програма у руралним срединама, који постижу резултате и раде 
са млађим категоријама 
 

3.3.4.Побољшање контроле спровођења  програма и 
финансијског пословања спортских клубова 
 

3.3.5.Унапријеђење капацитета спортских клубова за планирање 
и управљање пројектима 
 

3.3.6.Формирање градског спортског савеза 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ 4: Развој и  брендирање Новог Града као града спорта 

 

Приоритетни циљеви Мјере 

 
4.1. Подигнут ниво разноликости и 
видљивости значајних 
градских спортскорекреативних 
манифестација 

4.1.1.Календар спортских манифестација-повезивање и 
координација између Туристичке организације, Општине, 
клубова, и школа и средстава информисања 
 

4.1.2.Организовање љетњих кампова – спортске игре за дјецу и  
омладину (кошарка, одбојка, карате, фудбал, и др.) 
 

4.1.3.Повећање видљивости спортских догађања и 
манифестација –промотивни материјал  
 

4.1.4.Осмишљавање нових приступа и подршка тражењу 
спонзора 
 

4.1.5.Израда web странице „Нови Град-град спорта“  
 

4.1.6.Осмишљавање team building аранжмана- „Бизнис лига“ у 
фудбалу, „Бизнис регата“ 
 

4.2.Створене предиспозиције за 
 јачање outdoor и 
 адреналинских 
 спортова и 
 адреналинских садржаја као 
 препознатљивост 
општине 
 

4.2.1.Подршка outdoor и адреналинским садржајима и 
манифестацијама које привлаче већи број посјетилаца 
(„Интернационална Уна регата-лађом низ Уну“, Маратон 
„Стазама Бранка Ћопића“) 
 

4.2.2.Израда и представљање аранжмана outdoor и 
адреналинских садржаја 

4.3.Стварање предуслова за јачање 
спортскорекреативног 
туризма 

4.3.1.Изградња кампа 
 

4.3.2.Израда пројектно-техничке документације за изградњу 
хостела 
 

4.3.3.Јачање удружења и предузетничких иницијатива за 
пружање самофинансирајућих и комерцијалних садржаја с 
подручја спортског туризма и рекреације (водичи, 
школе/курсеви, најмови опреме и простора, итд.) 
 

4.3.4.Стварање могућности и осмишљавање програма за 
спортске припреме клубова и спорташа  
 

4.4.Подстицати  
истраживачку и 
издавачку 
дјелатност у спорту 

4.4.1.Покренути инцијативу израде монографије спорта у Новом 
Граду 
 

4.4.2.Подршка квалитетним истраживачким и издавачким 
иницијативама – монографије, билтени, истраживања, матурски 
и дипломски радови 
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6. Акциони план а и динамика реализације 
 

 
 

Пројекат / мјера  

 
 

Исход  

 
 

Укупни 
предвиђени 

издаци   

 
Финансирање из буџета општине (КМ) 

 

 
Финансирање из осталих извора (КМ) 

 

 
 

Носиоци 
имплементације Преглед по годинама Преглед по годинама 

2019/ 
2020 

2021 2022 2023 Укупно 
 

2019/ 
2020 

2021 2022 2023 Укупно 

1 2 3=8+13 4 5 6 7 8=4+5+6+7 9 10 11 12 13=9+10+11
+12 

14 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1: Успостављање савременог система физичког васпитања у предшколским и школским установама 

Приоритетни циљ 1.1. Побољшање услова рада у објектима гдје се изводи физичко васпитање 

 
 
1.1.1. Анализа стања 
затворених и отворених 
спортских објеката у 
предшколским и школским 
установама и 
приоритетизација 

Документи:   
1. „Анализа спортских 

објеката у 
предшколским и 
школским 
установама“  

2. „Приоритетна листа 
спортских објеката за 
санацију или 
изградњу“ 

 
 
 

300,00 

 
 
 

300,00 

 
 
 

00,0 

 
 
 

00,00 

 
 
 

00,00 

 
 
 

300,00 

 
 
 

00,00 

 
 
 

00,00 

 
 
 

00,00 

 
 
 

00,00 

 
 
 

00,00 

Одјељење за 
друштвене дјелатности,  
Одсјек за управљање 
развојем 
ДПФК,  
Одбор за спорт СО-е 
Нови Град 
Школе 
Дјечији вртић 

 
1.1.2. Адаптација вањског 
терена ОШ „Свети Сава“ 

 
Саниран вањски терен ОШ 
„Свети Сава“ 

 
34.306,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
34.306,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
34.306,00 

Одјељење за 
друштвене дјелатности,  
Одсјек за управљање 
развојем 
Одјељење за просторно 
уређење и стамбено-
комуналне послове 
ОШ „Свети сава“ 
Министарство за 
породицу, омладину и 
спорт РС 

1.1.3. Адаптација вањског 
терена и кавеза за мали 
фудбал ОШ „Вук Караџић“ 

 
Саниран вањски терен ОШ 
„Вук Караџић“ 

 
44.000,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
44.000,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
44.000,00 

Одјељење за 
друштвене дјелатности,  
Одсјек за управљање 
развојем 
ОШ „Вук Караџић“ 
Одјељење за просторно 
уређење и стамбено-
комуналне послове 
Министарство за 
породицу, омладину и 
спорт РС 
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Пројекат / мјера  

 
 

Исход  

 
 

Укупни 
предвиђени 

издаци   

 
Финансирање из буџета општине (КМ) 

 

 
Финансирање из осталих извора (КМ) 

 

 
 

Носиоци 
имплементације Преглед по годинама Преглед по годинама 

2019/ 
2020 

2021 2022 2023 Укупно 
 

2019/ 
2020 

2021 2022 2023 Укупно 

1 2 3=8+13 4 5 6 7 8=4+5+6+7 9 10 11 12 13=9+10+11
+12 

14 

1.1.4. Санирање крова на 
спортској дворани и ОШ 
„Вук Караџић“ 

 Интервентни радови на 
крову спортске дворане- 
заустављено 
прокишњавање 

10.000,00 00,00 10.000,00 00,00 00,00 10.000,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 Одјељење за 
друштвене дјелатности,  
Одсјек за управљање 
развојем 
Одјељење за просторно 
уређење и стамбено-
комуналне послове 
ОШ „Вук Караџић“ 

1.1.5. Припрема  
грађевинско- техничке 
документације  

Израђени пројекти за 
адаптацију и 
реконструкцију сала за 
физичко васпитање и 
отворених 
вишенамјенских спортских 
поворшина 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

Одјељење за просторно 
уређење и стамбено-
комуналне послове 
Одјељење за 
друштвене дјелатности 
Школе 
Дјечији вртић 

Приоритетни циљ 1.2. Побољшање квалитета школског и предшколског рада са ученицима 

 
 

Документ: 
„Анализа стања спортске 
опреме и реквизита у 
предшколским и 
школским установама“ 

 
 

300,00 

 
 

300,00 

 
 

00,0 

 
 

00,00 

 
 

00,00 

 
 

300,00 

 
 

00,00 

 
 

00,00 

 
 

00,00 

 
 

00,00 

 
 

00,00 

Одјељење за 
друштвене дјелатности,  
Одсјек за управљање 
развојем 
ДПФК,  
Одбор за спорт СО-е 
Нови Град 
Школе 
Дјечији вртић 

1.2.2.Набавка опреме, 
справа и реквизита за 
спортску дворану 

 
Набављено 30 шведских 
љестви и 10 струњача 

 
8.000,00 

 
00,00 

 
4.000,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
4.000,00 

 
00,00 

 
4.000,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
4.000,00 

Одјељење за 
друштвене дјелатности,  
Министарство за 
породицу, омладину и 
спорт РС 
ДПФК 
ЈУ „СПортска дворана“ 
Нови Град 

1.2.3. Набавка опреме, 
справа и реквизита за 4 
централне основне школе 

Набављене лопте и 
спортски реквизити за 
школе 

 
12.000,00 

 
12.000,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
12.000,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

Одјељење за 
друштвене дјелатности 
Школе 
 

1.2.4. Израда плана 
континуираног опремања 
осталих спортских објеката 
при школама и 
предшколским установама 
справама и спортским 
реквизитима   

 
Документ „План 
опремања школа и вртића 
спортским реквизитима и 
справама“ 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

Одјељење за 
друштвене дјелатности 
ДПФК 
Школе 
Дјечији вртић 



35 

 

 
 

Пројекат / мјера  

 
 

Исход  

 
 

Укупни 
предвиђени 

издаци   

 
Финансирање из буџета општине (КМ) 

 

 
Финансирање из осталих извора (КМ) 

 

 
 

Носиоци 
имплементације Преглед по годинама Преглед по годинама 

2019/ 
2020 

2021 2022 2023 Укупно 
 

2019/ 
2020 

2021 2022 2023 Укупно 

1 2 3=8+13 4 5 6 7 8=4+5+6+7 9 10 11 12 13=9+10+11
+12 

14 

 
 
1.2.5. Организовање 
курсних облика наставе  

 
Одржани курсеви за  
пливање, скијање, вожњу 
бицикла, ролера, стони 
тенис, и других спортова 

 
40.000,00 

 
5.000,00 

 
5.000,00 

 
5.000,00 

 
5.000,00 

 
20.000,00 

 
5.000,00 

 
5.000,00 

 
5.000,00 

 
5.000,00 

 
20.000,00 

Одјељење за 
друштвене дјелатности 
ДПФК 
Министарство за 
породицу, омладину и 
спорт РС 
Родитељи дјеце 
Школе 
Дјечији вртић  
 

Приоритетни циљ 1.3. Побољшање здравствене контроле дјеце која су у систему школског такмичења 
1.3.1. Анализа доступности  
и квалитета здравствених 
услуга 

Документ „Анализа 
доступности  и квалитета 
здравствених услуга“ 

 
300,00 

 
00,00 

 
300,00 

 
00,00 

 
300,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

Одјељење за 
друштвене дјелатности 
Дом здравља 
ДПФК 

1.3.2. Промоција и 
споровођење кампања ради 
повећања броја ученика 
који ће се редовно 
подвргавати љекарском 
прегледу 

Радио емисије, предавања 
у школама и спортским 
клубовима, промотивни 
материјал, објаве у 
средствима 
информисања, уличне 
кампање 

 
2.000,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
1.000,00 

 
1.000,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
1.000,00 

 
00,00 

 
1.000,00 

Одјељење за 
друштвене дјелатности 
Дом здравља 
ДПФК 

1.3.3.Систематски преглед 
ученика једном годишње 

Сви ученици 
предшколских и школских 
установа имају бесплатан 
љекарски преглед 1 
годишње 

 
30.000,00 

 
00,00 

 
10.000,00 

 
10.000,00 

 
10.000,00 

 
30.000,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
Одјељење за 
друштвене дјелатности 
Дом здравља 
ДПФК 
Школе, вртић 

Приоритетни циљ 1.4. Креирање услова за веће учешће дјеце и младих у школском спорту 
 
 
 
 
 
 
1.4.1.Израда/ажурирање  
база података о спорту 

Успостављена база 
података о спортским 
клубовима, такмичењима, 
плановима рада, 
извјештајима о раду, 
спортским секцијама у 
школама, напредовањима 
ученика/одјељења/разред
а/школе у области спорта, 
о ученицима који се 
истичу, о капацитетима 
спортских терена и 
игралишта) 

 
 
 

00,00 

 
 
 

00,00 

 
 
 

00,00 

 
 
 

00,00 

 
 
 

00,00 

 
 
 

00,00 

 
 
 

00,00 

 
 
 

00,00 

 
 
 

00,00 

 
 
 

00,00 

 
 
 

00,00 

 
 
Одјељење за 
друштвене дјелатности 
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Пројекат / мјера  

 
 

Исход  

 
 

Укупни 
предвиђени 

издаци   

 
Финансирање из буџета општине (КМ) 

 

 
Финансирање из осталих извора (КМ) 

 

 
 

Носиоци 
имплементације Преглед по годинама Преглед по годинама 

2019/ 
2020 

2021 2022 2023 Укупно 
 

2019/ 
2020 

2021 2022 2023 Укупно 

1 2 3=8+13 4 5 6 7 8=4+5+6+7 9 10 11 12 13=9+10+11
+12 

14 

1.4.2. Дефинисање канала 
комуникације и сарадње 
између школа и спортских 
клубова 

Оформљена радна група 
(школе и клубови), 
дефинисани начини и 
канали комуникације 
између школа и клубова, 
„Споразум о сарадњи 
између школа и спортских 
клубова на подручју 
општине Нови Грда“ 

 
 
 

00,00 

 
 
 

00,00 

 
 
 

00,00 

 
 
 

00,00 

 
 
 

00,00 

 
 
 

00,00 

 
 
 

00,00 

 
 
 

00,00 

 
 
 

00,00 

 
 
 

00,00 

 
 
 

00,00 

 
 
Одјељење за 
друштвене дјелатности 
Школе 
Вртић 
Клубови 
 

1.4.3.Израда медијског 
плана у циљу 
популаризације 
предшколске физичке 
активности и школског 
спорта 

 
Документ: „Медија план 
за промоцију школског 
спорта на подручју 
општине Нови Град“ 

 
 
 

00,00 

 
 
 

00,00 

 
 
 

00,00 

 
 
 

00,00 

 
 
 

00,00 

 
 
 

00,00 

 
 
 

00,00 

 
 
 

00,00 

 
 
 

00,00 

 
 
 

00,00 

 
 
 

00,00 

 
Одјељење за 
друштвене дјелатности 
Школе 
Вртић 
Клубови 

1.4.4.Провођење едукатвних 
програма превенције 
насиља за дјецу кроз 
школски спорт 

Предавања у школама 
Промотивни материјал-
брошуре и леци 
Радионице са дјецом у 
школама и вртићу 

 
4.000,00 

 
00,00 

 
2.000,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
2.000,00 

 
00,00 

 
2.000,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
2.000,00 

Одјељење за 
друштвене дјелатности 
Дом здравља 
ДПФК 
Школе, вртић 
Министарство за 
породицу, омладину и 
спорт РС 

1.4.5. Формирање школске 
лиге  

Формирана школска лига 
на подручју општине Нови 
Град , одржано прољетно 
и јесенско такмичење 
(м.фудбал, одбојка, 
кошарка и рукомет) 
 

 
60.000,00 

 
00,00 

 
10.000,00 

 
10.000,00 

 
10.000,00 

 
30.000,00 

 
00,00 

 
10.000,00 

 
10.000,00 

 
10.000,00 

 
30.000,00 

Одјељење за 
друштвене дјелатности 
ДПФК 
Школе, вртић 
Министарство за 
породицу, омладину и 
спорт РС 

1.4.6.Промоција школских 
такмичења  (Мале 
олимпијске игре) 

Одржане МОИ према 
Правилнику о 
организовању школског 
спорта у РС (СЛ. Гласник 
РС 108/07 99/09 и 08/15) 
на четири нивоа, и то: 
школска, општинска, 
регионална такмичења и 
републичка финала у 
атлетици, малом фудбалу, 
кошарци, одбојци, 

 
32.000,00 

 
4.000,00 

 
4.000,00 

 
4.000,00 

 
4.000,00 

 
16.000,00 

 
4.000,00 

 
4.000,00 

 
4.000,00 

 
4.000,00 

 
16.000,00 

Одјељење за 
друштвене дјелатности 
ДПФК 
Школе,  
Министарство за 
породицу, омладину и 
спорт РС 
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Пројекат / мјера  

 
 

Исход  

 
 

Укупни 
предвиђени 

издаци   

 
Финансирање из буџета општине (КМ) 

 

 
Финансирање из осталих извора (КМ) 

 

 
 

Носиоци 
имплементације Преглед по годинама Преглед по годинама 

2019/ 
2020 

2021 2022 2023 Укупно 
 

2019/ 
2020 

2021 2022 2023 Укупно 

1 2 3=8+13 4 5 6 7 8=4+5+6+7 9 10 11 12 13=9+10+11
+12 

14 

рукомету и спортској 
гимнастици 

1.4.7. Настава физичког 
васпитања у дјечијем вртићу 

Настава физичког 
васпитања у дјечијем 
вртићу се континуирано 
проводи од стране 
стручног лица, опремљена 
просторија за извођење 
наставе-набављено 10 
струњача 

 
18.000,00 

 
4.000,00 

 
6.000,00 

 
4.000,00 

 
4.000,00 

 
18.000,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

Одјељење за 
друштвене дјелатности 
ДПФК 
вртић 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2: Повећан обухват бављења рекреацијом у свим сегментима становништва, посебно деце, младих, жена, особа са инвалидитетом и старих 

Приоритетни циљ 2.1. Побољшање квалитета спортских објеката намијењених рекреацији 
2.1.1. Анализа стања 
спортских објеката 
намијењених рекреацији и 
утврђивање потреба 

Документи:   
1.„Анализа спортских 
објеката за рекреацију“  
2.„Приоритетна листа 
рекреативних спортских 
објеката за санацију или 
изградњу“ 

 
 
 

300,00 

 
 
 

300,00 

 
 
 

00,0 

 
 
 

00,00 

 
 
 

00,00 

 
 
 

300,00 

 
 
 

00,00 

 
 
 

00,00 

 
 
 

00,00 

 
 
 

00,00 

 
 
 

00,00 

Одјељење за 
друштвене дјелатности,  
Одсјек за управљање 
развојем 
ДПФК,  
Одбор за спорт СО-е 
Нови Град 
Школе 
Дјечији вртић 

2.1.2.Израда планске и 
пројектно техничке 
документације за 
изградњу/реновирање 
спортских објеката за 
рекреацију 

Израђено најмање 4 
пројекта за 
изградњу/реновирање 
спортских објеката 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

Одјељење за просторно 
уређење и стамбено-
комуналне послове 
Одјељење за 
друштвене дјелатности 
 

 
2.1.3.Изградња и 
реновирање спортских 
објеката намјењених за 
спортску рекреацију и 
такмичења 

 
Изграђено/санирано 
најмање 4 објекта за 
спортску рекреацију и 
такмичења 

 
60.000,00 

 
00,00 

 
10.000,00 

 
10.000,00 

 
10.000,00 

 
30.000,00 

 
00,00 

 
10.000,00 

 
10.000,00 

 
10.000,00 

 
30.000,00 

Одјељење за просторно 
уређење и стамбено-
комуналне послове 
Одјељење за 
друштвене дјелатности 
ДПФК 
Министарство за 
породицу, омладину и 
спорт РС 

2.1.4.Обезбијеђивање 
локације за изградњу трим 
стазе и изградња исте 

Играђена трим стаза  
дужине од најмање 800 м 
и ширине од најмање 185 
цм, са подлогом од 

 
45.000,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
20.00,00 

 
20.000,00 

 
40.000,00 

 
0,00 

 
5.000,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
5.000,00 

Одјељење за просторно 
уређење и стамбено-
комуналне послове 
Одјељење за 
друштвене дјелатности 
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Пројекат / мјера  

 
 

Исход  

 
 

Укупни 
предвиђени 

издаци   

 
Финансирање из буџета општине (КМ) 

 

 
Финансирање из осталих извора (КМ) 

 

 
 

Носиоци 
имплементације Преглед по годинама Преглед по годинама 

2019/ 
2020 

2021 2022 2023 Укупно 
 

2019/ 
2020 

2021 2022 2023 Укупно 

1 2 3=8+13 4 5 6 7 8=4+5+6+7 9 10 11 12 13=9+10+11
+12 

14 

дробљеног ситног камена ДПФК 
Министарство за 
породицу, омладину и 
спорт РС 

2.1.5.Изградња, 
обиљежавање и одржавање 
стаза за шетњу, шумских 
стаза и бициклистичких 
стаза 

Означенее стазе за „Тrail 
Нови Град“ и 
пострављање инфо табли 
Означене бициклистичке 
стазе  

 
16.500,00 

 
1.500,00 

 
5.000,00 

 
5.000,00 

 
5.000,00 

 

 
16.500,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

Одјељење за просторно 
уређење и стамбено-
комуналне послове 
Одјељење за 
друштвене дјелатности 
ДПФК 
Атлетски клуб 
„Слобода“ 

2.1.6.Израда критеријума и 
обезбијеђивање 
финансијских средстава за 
реализацију програма из 
спортске рекреације 

Израђен нови Правилник 
о суфинансирању спорта 
на подручју општине Нови 
Град, у којем је 
предвиђено 
суфинансирање програма 
из спортске рекреације, 
Дефинисани програми 
рекреације 
суфинанисрани 
средствима буџета 

 
 

15.000,00 

 
 

00,00 

 
 

5.000,00 

 
 

5.000,00 

 
 

5.000,00 

 
 

15.000,00 

 
 

00,00 

 
 

00,00 

 
 

00,00 

 
 

00,00 

 
 
00,00 

 
Одјељење за 
друштвене дјелатности 

2.1.7.Укључивање 
заинтересованих лица из 
приватног сектора за 
улагање средстава у систем 
рекреативног спорта 

Одржано најмање 5 
састанака са 
привредницима/предузет
ницима у вези промоције 
путем донаторства у 
рекреативне активности 
на подручју општине, 
Обезбијеђено најмање 3 
донације од стране 
привредника/предузетник
а 

 
4.000,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
1.000,00 

 
1.000,00 

 
1.000,00 

 
1.000,00 

 
4.000,00 

 
Одјељење за 
друштвене дјелатности 
ДПФК 
Спортски клубови 
Привредници/предузет
ници  

Приоритетни циљ 2.2.Квалитетна реализација програмских активности спорта за све у општини 
2.2.1.Медијске кампање о 
потреби за физичким 
активностима и здравим 
начинима живота 

Уличне капмање, 
предавања у школама, 
радио емисије, објаве у 
средствима 
информисања, 
промотивни материјал 

 
4.000,00 

 
00,00 

 
2.000,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
2.000,00 

 
00,00 

 
2.000,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
2.000,00 

Одјељење за 
друштвене дјелатности 
Дом здравља 
ДПФК 
Школе, вртић 
Министарство за 
породицу, омладину и 
спорт РС 



39 

 

 
 

Пројекат / мјера  

 
 

Исход  

 
 

Укупни 
предвиђени 

издаци   

 
Финансирање из буџета општине (КМ) 

 

 
Финансирање из осталих извора (КМ) 

 

 
 

Носиоци 
имплементације Преглед по годинама Преглед по годинама 

2019/ 
2020 

2021 2022 2023 Укупно 
 

2019/ 
2020 

2021 2022 2023 Укупно 

1 2 3=8+13 4 5 6 7 8=4+5+6+7 9 10 11 12 13=9+10+11
+12 

14 

2.2.2.Едукација,лиценцирањ
е и ангажман стручних 
сарадника за реализацију 
бесплатних програма спорта 
и рекреације 

Реализован најмање 1 
бесплатни програм  
рекреације годишње у 
сарадњи са фитнес 
центрима и теретанама и 
спортским клубовима 
(нордијско ходање, 
пилатес, фитнес на 
отвореном, вјежбе за 
правилно држање тијела, 
савјетовања и сл.) 

 
45.000,00 

 
00,00 

 
10.000,00 

 
10.000,00 

 
10.000,00 

 
30.000,00 

 
00,00 

 
5.000,00 

 
5.000,00 

 
5.000,00 

 
15.000,00 

Одјељење за 
друштвене дјелатности 
ДПФК 
Министарство за 
породицу, омладину и 
спорт РС, лиценцирани 
тренери, теретане и 
фитнес центри, 
спортски клубови 

2.2.3.Обезбијеђивање 
љекарске контроле 
здравственог стања 
учесника спортско- 
рекреативних програма- 
систематски преглед 

Свим учесницима 
бесплатног  програма  
рекреације  и других 
програма рекреације на 
подручју општине 
обезбијеђен љекарски 
преглед 

 
15.000,00 

 
00,00 

 
2.000,00 

 
2.000,00 

 
2.000,00 

 
6.000,00 

 
00,00 

 
3.000,00 

 
3.000,00 

 
3.000,00 

 
9.000,00 

Одјељење за 
друштвене дјелатности 
Дом здравља 
ДПФК 
Министарство за 
породицу, омладину и 
спорт РС 

2.2.4.Организовање 
једнодневних програма 
спорта који промовишу 
здрав начин живота 

Организован најмање 1  
програм годишње-  „Дан 
изазова“, „Дан 
пјешачења“, „Сусрети села 
(мјесних заједница)“ 

 
20.000,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
10.000,00 

 
10.000,00 

 
20.000,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

Одјељење за 
друштвене дјелатности 
ДПФК 
Школе, вртићи, клубови 

2.3.Унапређење спорта за жене, за особе са инвалидитетом и старије особе 
2.3.1.Прилагођавање свих 
спортских објеката и 
простора за рекреацију 
особама са инвалидитетом 

Спортски објекти на 
подручју општине 
прилагођени особама са 
инвалидитетом- 
изграђени прилази на 
нанјмање 5 објеката 

 
6.000,00 

 
00,00 

 
2.000,00 

 
2.000,00 

 
2.000,00 

 
6.000,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

Одјељење за 
друштвене дјелатности 
Одјељење за просторно 
уређење и стамбено-
комуналне послове 

2.3.2.Стварање услова за 
укључивање већег броја 
стручњака из области спорта 
– тренера, у рад са 
спортистима са 
инвлидитетом 

Ангажовано најмање 1 
стручно лице за рад са 
спортистима са 
инвлидитетом  

 
8.000,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
4.000,000 

 
4.000,00 

 
8.000,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

Одјељење за 
друштвене дјелатности 
ДПФК 
Дом здравља 

2.3.3.Системом школског 
спорта обезбједити 
социјалну интеграцију 
ученика са посебним 
потребама 

Осмишљени програми у 
школама за интеграцију 
ученика са посебним 
потребама, ученици са 
посебним потребама 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,000 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

Одјељење за 
друштвене дјелатности 
ДПФК 
Дом здравља 
Школе 
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Пројекат / мјера  

 
 

Исход  

 
 

Укупни 
предвиђени 

издаци   

 
Финансирање из буџета општине (КМ) 

 

 
Финансирање из осталих извора (КМ) 

 

 
 

Носиоци 
имплементације Преглед по годинама Преглед по годинама 

2019/ 
2020 

2021 2022 2023 Укупно 
 

2019/ 
2020 

2021 2022 2023 Укупно 

1 2 3=8+13 4 5 6 7 8=4+5+6+7 9 10 11 12 13=9+10+11
+12 

14 

укључени у систем 
школског спорта 

2.3.4.Подизање масовности 
женског спорта   

Кампање, уличне акције, 
организовање такмичења 

 
6.000,00 

 
00.00 

 
00.00 

 
0.000 

 
00.00 

 
0.000 

 
00.00 

 
00.00 

 
3.000,00 

 
3.000,00 

 
6.000,00 

Одјељење за 
друштвене дјелатности 
Одсјек за управљање 
развојем 
Џендер цетар Владе РС 
ДПФК 
 

2.3.5.Стипендирање жена 
које се баве спортом 

У Правилнику о 
стипендирању 
предвидјети посебну 
клаузулу о женском 
спорту и обезбиједити 
средства за стипендирање 
најмање 5 спортисткиња 

 
14.000,00 

 
2.000,00 

 
3.000,00 

 

 
4.000,00 

 
5.000,00 

 
14.000,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

Одјељење за 
друштвене дјелатности 
Одсјек за управљање 
развојем 
Џендер цетар Владе РС 
ДПФК 

2.4.6.Реализација посебних 
програма жене  

Реализован најмање 1 
бесплатан програм за 
жене годишње 
(бадминтон, одбојка, и 
сл.) 

 
9.000,00 

 
00,00 

 
1.500,00 

 

 
1.500,00 

 
1.500,00 

 
4.500,00 

 
00,00 

 
1.500,00 

 

 
1.500,00 

 
1.500,00 

 
4.500,00 

Одјељење за 
друштвене дјелатности 
Одсјек за управљање 
развојем 
Џендер цетар Владе РС 
ДПФК 

2.3.7.Реализација посебних 
програма за старије особе  

Реализован најмање 1 
програм за пензионере- 
дружења уз рекреативне 
активности) 

 
9.000,00 

 
00,00 

 
1.500,00 

 

 
1.500,00 

 
1.500,00 

 
4.500,00 

 
00,00 

 
1.500,00 

 

 
1.500,00 

 
1.500,00 

 
4.500,00 

Одјељење за 
друштвене дјелатности 
Одсјек за управљање 
развојем 
Џендер цетар Владе РС 
ДПФК 

 
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3 : Унапређење постојећих и стварање нових услова за развој такмичарског и рекреативног спорта у свим областима на територији општине 
 
Приоритетни циљ 3.1. Побољшавање услова за развој такмичарског спорта 
3.1.1Побољшање система 
селекције и праћења 
развоја спортиста и 
спортисткиња , посебно код 
млађих категорија  

Унапријеђена сарадња 
сарадња школа и клубова, 
препознато најмање 2 
талената годишње, 
дефинисан начин сарадње 
школа и клубова код 
праћења и подстицања 
младих талената, 

 
 

0.000 

 
 

00.00 

 
 

00.00 

 
 

0.000 

 
 

00.00 

 
 

00.00 

 
 

00.00 

 
 

00.00 

 
 

00.00 

 
 

00.00 

 
 

00.00 

Одјељење за 
друштвене дјелатности 
ДПФК 
Школе 
Клубови 
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Пројекат / мјера  

 
 

Исход  

 
 

Укупни 
предвиђени 

издаци   

 
Финансирање из буџета општине (КМ) 

 

 
Финансирање из осталих извора (КМ) 

 

 
 

Носиоци 
имплементације Преглед по годинама Преглед по годинама 

2019/ 
2020 

2021 2022 2023 Укупно 
 

2019/ 
2020 

2021 2022 2023 Укупно 

1 2 3=8+13 4 5 6 7 8=4+5+6+7 9 10 11 12 13=9+10+11
+12 

14 

Формирана експертска 
комисија за праћење 
спортских резултата у 
граду, праћење резултата 
и извештавање 

3.1.2. Стипендирање младих 
спортских талената 

Повећана средства за 
улагање у развој спорта 
млађих категорија ради 
стварања широке 
квалитативне основе као 
услова даљег напретка у 
спорту у општини- 
стипендирање или други 
начин награђивања 
Идентификовани  и 
финансирани талентовани 
млади спортисти, који су 
потенцијални кандидати 
за националне селекције 

 
 

85.000,00 

 
 

15.000,00 

 
 

20.000,00 

 
 

25.000,00 

 
 

25.000,00 

 
 

85.000,00 

 
 

00.00 

 
 

00.00 

 
 

00.00 

 
 

00.00 

 
 

00.00 

Одјељење за 
друштвене дјелатности 
 

3.1.3. Избор за најбољег 
спортисту године 

Манифестација се 
одржава једном годишње 

12.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 Одјељење за 
друштвене дјелатности 

3.1.4.Креирање евиденције 
лиценцираних тренера  
врхунском и квалитетном 
спорту 

Формирање базе података 
о лиценцираним 
тренерима у сарадњи са 
клубовима, те општинама 
у окружењу 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

Одјељење за 
друштвене дјелатности 

3.1.5.Формирање тијела за 
праћење и контролу 
спортских клубова и 
спортских школа  

Формирана Комисија која 
ће пратити рад клубова, у 
погледу ангажмана 
нестручног кадра, 
Извјештај комисије и 
предузете мјере уколико 
се установе 
нерегуларности 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

Одјељење за 
друштвене дјелатности 

Приоритетни циљ 3.2. Унапријеђење капацитета стручног рада у области врхунског и квалитетног спорта 
3.2.1.Стручно усавршавање 
спортских стручњака као 
једног од стубова развоја 
спорта 

У Правилник о додјели 
студентских стипендија  
увррштена посебна 
клаузула о додјели 
стипендија за 

 
30.000,00 

 
00,00 

 
10.000,00 

 
10.000,00 

 
10.000,00 

 
30.000,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

Одјељење за 
друштвене дјелатности 
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Пројекат / мјера  

 
 

Исход  

 
 

Укупни 
предвиђени 

издаци   

 
Финансирање из буџета општине (КМ) 

 

 
Финансирање из осталих извора (КМ) 

 

 
 

Носиоци 
имплементације Преглед по годинама Преглед по годинама 

2019/ 
2020 

2021 2022 2023 Укупно 
 

2019/ 
2020 

2021 2022 2023 Укупно 

1 2 3=8+13 4 5 6 7 8=4+5+6+7 9 10 11 12 13=9+10+11
+12 

14 

усавршавање спортских 
стручњака 
Обезбијеђена средства за 
стипендирање спортских 
стручњака у њиховом 
усавршавању 

3.2.2.Организовање скупова 
и конференција за спортске 
стручњаке- семинар 
„Спортско звонце“  

Одржано  најмање 2 
семинара -  са најмање 50 
учесника-спортских 
стручњака из цијеле регије 
у Новом Граду 

 
20.000,000 

 
00,00 

 
00,00 

 
5.000,00 

 
5.000,00 

 
10.000,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
5.000,00 

 
5.000,00 

 
10.000,00 

Одјељење за 
друштвене дјелатности 
ДПФК 
Клубови 
 
 
 

Приоритетни циљ 3.3. Развој система финансирања у области врхунског, квалитетног спорта и рекреације 

3.3.1.Израда нових 
критеријума за 
категоризацију спорта на 
подручју општине 

Усвојен нови Правилник  о 
суфинансирању спорта на 
подручју општине Нови 
Град, у којем су детаљније 
разрађени критеријуми за 
категоризацију спорта на 
подручју општине 

 
 

00,00 

 
 

00,00 

 
 

00,00 

 
 

00,00 

 
 

00,00 

 
 

00,00 

 
 

00,00 

 
 

00,00 

 
 

00,00 

 
 

00,00 

 
 

00,00 

 
Одјељење за 
друштвене дјелатности 

3.3.2. Континуирано и 
системско финансирање 
спортских клубова   

Суфинансирање клубова у 
складу са 
категоризацијом, 
приоритетима и 
Правилником  о 
суфинансирању спорта на 
подручју општине Нови 
Град,  

 
 

890.000,0 

 
 

215.000,00 

 
 

215.000,00 

 
 

230.000,0 

 
 

230.000,0 

 
 

890.000,00 

 
 

00,00 

 
 

00,00 

 
 

00,00 

 
 

00,00 

 
 

00,00 

 
Одјељење за 
друштвене дјелатности 
Спортски клубови 

3.3.3.Посебни подстицаји и 
подршка за развој спортских 
програма у руралним 
срединама 

У Правилник о 
суфинансирању спорта на 
подручју општине Нови 
Град 
увррштена посебна 
клаузула о додјели 
срестава за спортске 
програме у руралним 
срединама, који постижу 
резултате и раде са 
млађим категоријама, 
Обезбијеђена средства за 
спортске програме у 

 
 
18.000,00 

 
 

00,00 

 
 

5.000,00 
 

 
 

5.000,00 

 
 

5.000,00 

 
 

15.000,00 

 
 

00,00 

 
 

1.000,00 

 
 

1.000,00 

 
 

1.000,00 

 
 

3.000,00 

Одјељење за 
друштвене дјелатности 
Спортски клубови 
Мјесне заједнице 
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Пројекат / мјера  

 
 

Исход  

 
 

Укупни 
предвиђени 

издаци   

 
Финансирање из буџета општине (КМ) 

 

 
Финансирање из осталих извора (КМ) 

 

 
 

Носиоци 
имплементације Преглед по годинама Преглед по годинама 

2019/ 
2020 

2021 2022 2023 Укупно 
 

2019/ 
2020 

2021 2022 2023 Укупно 

1 2 3=8+13 4 5 6 7 8=4+5+6+7 9 10 11 12 13=9+10+11
+12 

14 

руралним срединама 

3.3.4.Побољшање контроле 
спровођења  програма и 
финансијског пословања 
спортских клубова 

Усвојен нови Правилник  о 
суфинансирању спорта на 
подручју општине Нови 
Град, у којем су детаљније 
разрађене процедуре 
контроле финансијског 
пословања спортских 
клубова, формирана 
Комисија за контролу 
клубова 

 
 

00,00 

 
 

00,00 

 
 

00,00 

 
 

00,00 

 
 

00,00 

 
 

00,00 

 
 

00,00 

 
 

00,00 

 
 

00,00 

 
 

00,00 

 
 

00,00 

 
Одјељење за 
друштвене дјелатности 

3.3.5.Унапријеђење 
капацитета спортских 
клубова за планирање и 
управљање пројектима  

Обучено најмање 2 лица 
по клубу  за израду 
пројеката , што ће 
омогућити аплицирање 
клубова за средства из 
републичких, ЕУ  и других 
фондова, аплицирано 
најмање 5 пројеката од 
стране клубова  
 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

Одјељење за 
друштвене дјелатности 
Одјске за управљање 
развојем 

3.3.6.Формирање градског 
спортског савеза 

Створени сви предуслови 
за формирање и почетак 
рада градског спортског 
савеза који ће у 
будућности бити 
институционално тијело за 
праћење и анализу 
реализације Програма у 
свим областима спорта 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

Одјељење за 
друштвене дјелатности 
Одјске за управљање 
развојем 
Клубови 

 
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 4: Развој и  брендирање Новог Града као града спорта 
 
Приоритетни циљ 4.1. Подигнут ниво разноликости и видљивости значајних градских спортскорекреативних манифестација 

4.1.1. Календар спортских 
манифестација 

Израђен и дистрибуисан 
Календар спортских 
манифестација, у сарадњи 

 
 

6.000,00 

 
 

00,00 

 
 

1.000,00 

 
 

1.000,00 

 
 

1.000,00 

 
 

3.000,00 

 
 

00,00 

 
 

1.000,00 

 
 

1.000,00 

 
 

1.000,00 

 
 

3.000,00 

Одјељење за 
друштвене дјелатности 
Одсјек за управљање 
развојем 
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Пројекат / мјера  

 
 

Исход  

 
 

Укупни 
предвиђени 

издаци   

 
Финансирање из буџета општине (КМ) 

 

 
Финансирање из осталих извора (КМ) 

 

 
 

Носиоци 
имплементације Преглед по годинама Преглед по годинама 

2019/ 
2020 

2021 2022 2023 Укупно 
 

2019/ 
2020 

2021 2022 2023 Укупно 

1 2 3=8+13 4 5 6 7 8=4+5+6+7 9 10 11 12 13=9+10+11
+12 

14 

са  Туристичком 
организацијом, , 
клубовима, школама и 
средствима информисања 
Припремљено најмање 
1000 комада Календара 
годишње за дистрибуцију 

  Туристичка 
организација 
Школе 
Клубови 
Радио Нови Град 

4.1.2.Организовање љетњих 
кампова  

Организован најмање 1 
спортски камп годишње- 
спортске игре за дјецу и  
омладину (кошарка, 
одбојка, карате, фудбал, и 
др.) 

 
16.000,00 

 
2.000,00 

 
2.000,00 

 
2.000,00 

 
2.000,00 

 
8.000,00 

 
2.000,00 

 
2.000,00 

 
2.000,00 

 
2.000,00 

 
8.000,00 

Одјељење за 
друштвене дјелатности 
Клубови 
ДПФК 
Министарство за 
породицу, омладину и 
спорт РС 

4.1.3.Повећање видљивости 
спортских догађања  

1000 ком брошура 
1000 летака 
300 плаката 
3000 позивница 
1000 захвалница 

 
6.000,00 

 
1.000,00 

 
1.000,00 

 
1.000,00 

 
1.000,00 

 
4.000,00 

 
500,00 

 
500,00 

 
500,00 

 
500,00 

 
2.000,00 

Одјељење за 
друштвене дјелатности 
Клубови 
ДПФК 
Министарство за 
породицу, омладину и 
спорт РС 
Спонзори 

4.1.4.Осмишљавање нових 
приступа и подршка 
тражењу спонзора 

Формирана радна група, 
сачињена листа 
потенцијалних спонзора, 
контактирано најмање 30 
потенцијалних спонзора, 
аплицирано на најмање 4 
позива за споонзорства од 
стране банака и других 
организација, добијено 
најмање 2 спонзорства 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

Одјељење за 
друштвене дјелатности 
Клубови 
Спонзори 
Организатори 
манифестација 
ДПФК 

4.1.5.Израда web странице 
„Нови Град-град спорта“  

Пуштена у рад web 
страница „Нови Град-град 
спорта“, на којој се 
промовише цјелокупни 
спорт Новог Града 

 
4.500,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
4.500,00 

 
    4.500,00 

Одјељење за 
друштвене дјелатности 
Клубови 
Спонзори 
ДПФК 
Одсјек за управљање 
развојем 
Туристичка 
организација 
Школе 
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Пројекат / мјера  

 
 

Исход  

 
 

Укупни 
предвиђени 

издаци   

 
Финансирање из буџета општине (КМ) 

 

 
Финансирање из осталих извора (КМ) 

 

 
 

Носиоци 
имплементације Преглед по годинама Преглед по годинама 

2019/ 
2020 

2021 2022 2023 Укупно 
 

2019/ 
2020 

2021 2022 2023 Укупно 

1 2 3=8+13 4 5 6 7 8=4+5+6+7 9 10 11 12 13=9+10+11
+12 

14 

Графички дизајнер 
 

4.1.6. Осмишљавање team 
building аранжмана 

Одржана најмање 1 
манифестација 
намијењена радницима, 
предузећима и 
предузетницима : „Бизнис 
лига“ у фудбалу и „Бизнис 
регата“ 

 
16.000,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
4.000,00 

. 
4.000,00 

 
8.000,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
4.000,00 

 
4.000,00 

 
8.000,00 

Одјељење за 
друштвене дјелатности 
Клубови 
Спонзори, ДПФК 
Одсјек за управљање 
развојем 
Туристичка 
организација 
Предузећа/предузетниц
и 

Приоритетни циљ 4.2. Створене предиспозиције за јачање outdoor и  адреналинских спортова и адреналинских садржаја као  препознатљивост општине 
4.2.1.Подршка outdoor и 
адреналинским садржајима 
и манифестацијама које 
привлаче већи број 
посјетилаца  

Организација и 
унапријеђење  
манифестација 
„Интернационална Уна 
регата-лађом низ Уну“, 
Маратон „Стазама Бранка 
Ћопића“ 

 
 

96.000,00 

 
 

16.000,00 

 
 

16.000,00 

 
 

20.000,00 

 
 

20.000,00 

 
 

72.000,00 

 
 

5.000,00 

 
 

5.000,00 

 
 

7.000,00 

 
 

7.000,00 

 
 

24.000,00 

Одјељење за 
друштвене дјелатности 
Клубови 
Спонзори 
ДПФК 
Одсјек за управљање 
развојем 
Туристичка 
организација 

4.2.2. Израда и 
представљање аранжмана 
outdoor и адреналинских 
садржаја 

Најмање 2 вишедневна  
туристичка аранжмана у 
продаји код туристичких 
агенција 
(Уна регата и Маратон),  
Каталог понуде, 
промоција аранжмана 

 
 

20.000,00 

 
 

00,00 

 
 

00,00 

 
 

00,00 

 
 

10.000,00 

 
 

10.000,00 

 
 

00,00 

 
 

00,00 

 
 

00,00 

 
 

10.000,00 

 
 

10.000,00 

Одјељење за 
друштвене дјелатности 
Клубови 
Спонзори 
ДПФК 
Одсјек за управљање 
развојем 
Туристичка 
организација 

Приоритетни циљ 4.3. Стварање предуслова за јачање спортскорекреативног туризма 

4.3.1. Изградња кампа Дефинисана локација, 
израђена пројектна 
документација, изграђен 
камп 

 
60.000,00 

 
00,00 

 
10.000,00 

 
10.000,00 

 
10.000,00 

 
30.000,00 

 
00,00 

 
10.000,00 

 
10.000,00 

 
10.000,00 

 
30.000,00 

Одјељење за 
друштвене дјелатности 
Одсјек за управљање 
развојем 
Туристичка 
организација 

4.3.2. Израда пројектно-
техничке документације за 
изградњу хостела 

Израђена изведбена 
пројектно-техничка 
документација за 
из+градњу хостела 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

Одјељење за 
друштвене дјелатности 
Одјељење за просторно 
уређење и стамбено-
комуналне послове 
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Пројекат / мјера  

 
 

Исход  

 
 

Укупни 
предвиђени 

издаци   

 
Финансирање из буџета општине (КМ) 

 

 
Финансирање из осталих извора (КМ) 

 

 
 

Носиоци 
имплементације Преглед по годинама Преглед по годинама 

2019/ 
2020 

2021 2022 2023 Укупно 
 

2019/ 
2020 

2021 2022 2023 Укупно 

1 2 3=8+13 4 5 6 7 8=4+5+6+7 9 10 11 12 13=9+10+11
+12 

14 

4.3.3. Јачање удружења и 
предузетничких 
иницијатива за пружање 
самофинансирајућих и 
комерцијалних садржаја из  
подручја спортског туризма 
и рекреације  

Организовано најмање 3 
обуке за водиче, скипере, 
спасиоцеи др. 
Набављена опрема за 
спортове на води-рафтинг 
чамац и опрема, и сл. 
 

 
40.000,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
20.000,00 

 
20.000,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
20.000,00 

 
20,000,00 

Одјељење за 
друштвене дјелатности 
Одсјек за управљање 
развојем 
Туристичка 
организација 

4.3.4. Стварање могућности 
и осмишљавање програма 
за спортске припреме 
клубова и спорташа  

Осмишљен најмање 1 
програм за организацију 
припрема спортских екипа 
у Новом Граду 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
00.,00 

 
00,00 

Одјељење за 
друштвене дјелатности 
Одсјек за управљање 
развојем 
Туристичка 
организација 
Клубови 
Угоститељи  

Приоритетни циљ 4.4. Подстицати  истраживачку и издавачку дјелатност у спорту 

4.4.1.Покренути инцијативу 
израде монографије спорта 
у Новом Граду 

Иницијатива за израду 
монографије покренута, 
успостављена сарадња са 
вишим нивоима власти и 
другим институцијама и 
створени сви предуслови 
за израду монографије 

 
 

00,00 

 
 

00,00 

 
 

00,00 

 
 

00,00 

 
 

00.,00 

 
 

00,00 

 
 

00,00 

 
 

00,00 

 
 

00,00 

 
 

00,,00 

 
 

00,00 

Одјељење за 
друштвене дјелатности 
Одсјек за управљање 
развојем 
Туристичка 
организација 
Клубови 
Угоститељи  

4.4.2. Подршка квалитетним 
истраживачким и 
издавачким иницијативама 
– монографије, билтени, 
истраживања, матурски 
и дипломски радови 

Подржано најмање 3 
истраживачке издавачке 
иницијативе  путем 
техничке или финансијске 
помоћи 

 
 

5.000,00 

 
 

00,00 

 
 

00,00 

 
 

00,00 

 
 

5.000,00 

 
 

5.000,00 

 
 

00,00 

 
 

00,00 

 
 

00,00 

 
 

00,,00 

 
 

00,00 

Одјељење за 
друштвене дјелатности 
  

 

УКУПНО: 

 

1.896.506 281.400 376.300 405.000 460.000 1.542.700 95.806 73.500 75.500 109.000 353.806 
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Рeкaпитулaциja пo гoдинaмa: 

ГОДИНА УКУПНО 
(КМ) 

ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ 
БУЏЕТА 

(КМ) 

ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ 
ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

(КМ) 

2019/2020 377.206,00 281.400,00 95.806,00 

2021 449.800,00 376.300,00 73.500,00 

2022 480.500,00 405.000,00 75.500,00 

2023 569.000,00 460.000,00 109.000,00 

УКУПНО 1.896.506,00 1.542.700,00 353.806,00 

 

 

6.1. Временски оквир реализације Програма 
 

Пројекат/мјера Година 

2019
/ 

2020 

2021 2022 2023 

1.1.1. Анализа стања затворених и отворених спортских објеката у 
предшколским и школским установама и приоритетизација 

    

1.1.2. Адаптација вањског терена ОШ „Свети Сава“     

1.1.3. Адаптација вањског терена и кавеза за мали фудбал ОШ „Вук Караџић“     

1.1.4. Санирање крова на спортској дворани и ОШ „Вук Караџић“     

1.1.5. Припрема  грађевинско- техничке документације      

1.2.1.Анализа стања спортске опреме и реквизита у предшколским и школским 
установама 

    

1.2.2.Набавка опреме, справа и реквизита за спортску дворану     

1.2.3. Набавка опреме, справа и реквизита за 4 централне основне школе     

1.2.4. Израда плана континуираног опремања осталих спортских објеката при 
школама и предшколским установама справама и спортским реквизитима   

    

1.2.5. Организовање курсних облика наставе      

1.3.1. Анализа доступности  и квалитета здравствених услуга     

1.3.2. Промоција и споровођење кампања ради повећања броја ученика који ће 
се редовно подвргавати љекарском прегледу 

    

1.3.3.Систематски преглед ученика једном годишње     

1.4.1.Израда/ажурирање  база података о спорту     

1.4.2. Дефинисање канала комуникације и сарадње између школа и спортских 
клубова 

    

1.4.3.Израда медијског плана у циљу популаризације предшколске физичке 
активности и школског спорта 

    

1.4.4.Провођење едукатвних програма превенције насиља за дјецу кроз 
школски спорт 

    

1.4.5. Формирање школске лиге      

1.4.6.Промоција школских такмичења  (Мале олимпијске игре)     

1.4.7. Настава физичког васпитања у дјечијем вртићу     

2.1.1. Анализа стања спортских објеката намијењених рекреацији и утврђивање 
потреба 

    

2.1.2.Израда планске и пројектно техничке документације за 
изградњу/реновирање спортских објеката за рекреацију 
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2.1.3.Изградња и реновирање спортских објеката намјењених за спортску 
рекреацију и такмичења 

    

2.1.4.Обезбијеђивање локације за изградњу трим стазе и изградња исте     

2.1.5.Изградња, обиљежавање и одржавање стаза за шетњу, шумских стаза и 
бициклистичких стаза 

    

2.1.6.Израда критеријума и обезбијеђивање финансијских средстава за 
реализацију програма из спортске рекреације 

    

2.1.7.Укључивање заинтересованих лица из приватног сектора за улагање 
средстава у систем рекреативног спорта 

    

2.2.1.Медијске кампање о потреби за физичким активностима и здравим 
начинима живота 

    

2.2.2.Едукација,лиценцирање и ангажман стручних сарадника за реализацију 
бесплатних програма спорта и рекреације 

    

2.2.3.Обезбијеђивање љекарске контроле здравственог стања учесника 
спортско- рекреативних програма- систематски преглед 

    

2.2.4.Организовање једнодневних програма спорта који промовишу здрав 
начин живота 

    

2.3.1.Прилагођавање свих спортских објеката и простора за рекреацију особама 
са инвалидитетом 

    

2.3.2.Стварање услова за укључивање већег броја стручњака из области спорта – 
тренера, у рад са спортистима са инвлидитетом 

    

2.3.3.Системом школског спорта обезбједити социјалну интеграцију ученика са 
посебним потребама 

    

2.3.4.Подизање масовности женског спорта       

2.3.5.Стипендирање жена које се баве спортом     

2.4.6.Реализација посебних програма жене      

2.3.7.Реализација посебних програма за старије особе      

3.1.1. Побољшање система селекције и праћења развоја спортиста и 
спортисткиња , посебно код млађих категорија  

    

3.1.2. Стипендирање младих спортских талената     

3.1.3. Избор за најбољег спортисту године     

3.1.4.Креирање евиденције лиценцираних тренера  врхунском и квалитетном 
спорту 

    

3.1.5.Формирање тијела за праћење и контролу спортских клубова и спортских 
школа  

    

3.2.1.Стручно усавршавање спортских стручњака као једног од стубова развоја 
спорта 

    

3.2.2.Организовање скупова и конференција за спортске стручњаке- семинар 
„Спортско звонце“  

    

3.3.1.Израда нових критеријума за категоризацију спорта на подручју општине     

3.3.2. Континуирано и системско финансирање спортских клубова       

3.3.3.Посебни подстицаји и подршка за развој спортских програма у руралним 
срединама 

    

3.3.4.Побољшање контроле спровођења  програма и финансијског пословања 
спортских клубова 

    

3.3.5.Унапријеђење капацитета спортских клубова за планирање и управљање 
пројектима  

    

3.3.6.Формирање градског спортског савеза     

4.1.1. Календар спортских манифестација     

4.1.2.Организовање љетњих кампова      

4.1.3.Повећање видљивости спортских догађања      

4.1.4.Осмишљавање нових приступа и подршка тражењу спонзора     

4.4.5.Израда web странице „Нови Град-град спорта“      

4.1.6. Осмишљавање team building аранжмана     



49 

 

4.2.1.Подршка outdoor и адреналинским садржајима и манифестацијама које 
привлаче већи број посјетилаца  

    

4.2.2. Израда и представљање аранжмана outdoor и адреналинских садржаја     

4.3.1. Изградња кампа     

4.3.2. Израда пројектно-техничке документације за изградњу хостела     

4.3.3. Јачање удружења и предузетничких иницијатива за пружање 
самофинансирајућих и комерцијалних садржаја из подручја спортског туризма и 
рекреације  

    

4.3.4. Стварање могућности и осмишљавање програма за спортске припреме 
клубова и спорташа  

    

4.4.1.Покренути инцијативу израде монографије спорта у Новом Граду     

4.4.2. Подршка квалитетним истраживачким и издавачким иницијативама – 
монографије, билтени, истраживања, матурски 
и дипломски радови 

    

 

7. Приоритетни задаци, пројекти и мјере за 2019/2020.годину: 
 

Редни 
број 

Пројекат/мјера План финанисрања (КМ)  
Рок 

Носилац 
реализације 

Буџет 
 

Екстерни 
извори 

Укупно 

1. 1.1.1. Анализа стања затворених и 
отворених спортских објеката у 
предшколским и школским 
установама и приоритетизација 

 
300,00 

 
00,00 

 
300,00 

 
31.12. 
2019. 

Одјељење за друштвене 
дјелатности,  
Одсјек за управљање 
развојем 
ДПФК,  
Одбор за спорт СО-е 
Нови Град 
Школе 
Дјечији вртић 

2.  
 
1.1.2. Адаптација вањског терена 
ОШ „Свети Сава“ 

 
 

00,00 

 
 

34.306,00 

 
 

34.306,00 

 
 
31.12. 
2020. 

Одјељење за друштвене 
дјелатности,  
Одсјек за управљање 
развојем 
Одјељење за просторно 
уређење и стамбено-
комуналне послове 
ОШ „Свети сава“ 
Министарство за 
породицу, омладину и 
спорт РС 

 
3. 

 
1.1.3. Адаптација вањског терена и 
кавеза за мали фудбал ОШ „Вук 
Караџић“ 

 
00,00 

 
44.000,00 

 
44.000,00 

 
31.12. 
2020. 

Одјељење за друштвене 
дјелатности,  
Одсјек за управљање 
развојем 
ОШ „Вук Караџић“ 
Одјељење за просторно 
уређење и стамбено-
комуналне послове 
Министарство за 
породицу, омладину и 
спорт РС 

4. 1.2.1.Анализа стања спортске 
опреме и реквизита у 
предшколским и школским 
установама 

300,00 00,00 300,00 31.12. 
2019. 

Одјељење за друштвене 
дјелатности,  
Одсјек за управљање 
развојем 
ДПФК,  
Одбор за спорт СО-е 
Нови Град 
Школе 
Дјечији вртић 

5. 1.2.3. Набавка опреме, справа и 
реквизита за 4 централне основне 
школе 
 
 

12.000,00 00,00 12.000,00 31.12. 
2020. 

Одјељење за друштвене 
дјелатности 
Школе 
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6. 1.2.4. Израда плана континуираног 
опремања осталих спортских 
објеката при школама и 
предшколским установама 
справама и спортским реквизитима   
 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
31.12. 
2019. 

Одјељење за друштвене 
дјелатности 
ДПФК 
Школе, Дјечији вртић 

7. 1.2.5. Организовање курсних 
облика наставе  

 
5.000,00 

 
5.000,00 

 
10.000,00 

 
31.12. 
2020. 

Одјељење за друштвене 
дјелатности 
ДПФК 
Министарство за 
породицу, омладину и 
спорт РС 
Родитељи дјеце 
Школе 
Дјечији вртић  

 

8. 1.4.1.Израда/ажурирање  база 
података о спорту 

00,00 00,00 00,00 Континуи-
рано 

 
Одјељење за друштвене 
дјелатности 

 

9. 1.4.2. Дефинисање канала 
комуникације и сарадње између 
школа и спортских клубова 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
31.12. 
2019. 

 
Одјељење за друштвене  
дјелатности 

 

10. 1.4.3.Израда медијског плана у 
циљу популаризације предшколске 
физичке активности и школског 
спорта 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
31.12. 
2019. 

 
Одјељење за друштвене 
дјелатности 

 

11. 1.4.6.Промоција школских 
такмичења  (Мале олимпијске игре) 

 
4.000,00 

 
4.000,00 

 
8.000,00 

31.12. 
2020. 

Одјељење за друштвене 
дјелатности, ДПФК, 
Школе,  Министарство 
за породицу, омладину 
и спорт РС 

12. 1.4.7. Настава физичког васпитања у 
дјечијем вртићу 

 
4.000,00 

 
00,00 

 
4.000,00 

Континуи-
рано 

 
Одјељење за друштвене 

дјелатности, ДПФК 

вртић 

 

13. 2.1.1. Анализа стања спортских 
објеката намијењених рекреацији и 
утврђивање потреба 

 
300,00 

 
00,00 

 
300,00 

 
31.12. 
2019. 

Одјељење за друштвене 

дјелатности, Одсјек за 

управљање развојем, 

ДПФК, Одбор за спорт 

СО-е Нови Град, Школе, 

Дјечији вртић 

14. 2.1.5.Изградња, обиљежавање и 
одржавање стаза за шетњу, 
шумских стаза и бициклистичких 
стаза 

 
1.500,00 

 
00,00 

 
1.500,00 

 
30.06. 
2020. 

Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-

комуналне послове, 

Одјељење за друштвене 

дјелатности, ДПФК, 

Атлетски клуб 

„Слобода“ 

15. 2.1.7.Укључивање заинтересованих 
лица из приватног сектора за 
улагање средстава у систем 
рекреативног спорта 

 
00,00 

 
1.000,00 

 
1.000,00 

 
31.12. 
2020. 

Одјељење за друштвене 

дјелатности, ДПФК, 

Спортски клубови, 

Привредници/ 

предузетници 

16. 2.3.3.Системом школског спорта 
обезбједити социјалну интеграцију 
ученика са посебним потребама 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
31.12. 
2020. 

Одјељење за друштвене 

дјелатности, ДПФК, Дом 

здравља, Школе 

17. 3.1.1. Побољшање система 
селекције и праћења развоја 
спортиста и спортисткиња , посебно 
код млађих категорија  

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
31.12. 
2020. 

Одјељење за друштвене 
дјелатности 
ДПФК 
Школе 
Клубови 

18. 3.1.2. Стипендирање младих 
спортских талената 

 
15.000,00 

 
00,00 

 
15.000,00 

31.12. 
2020. 

Одјељење за друштвене 

дјелатности 

19. 3.1.3. Избор за најбољег спортисту 
године 
 

 
3.000,00 

 
00,00 

 
3.000,00 

31.12. 
2020. 

Одјељење за друштвене 
дјелатности 
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20. 3.1.4.Креирање евиденције 
лиценцираних тренера  врхунском 
и квалитетном спорту 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

31.12. 
2020. 

Одјељење за друштвене 
дјелатности 

21. 3.1.5.Формирање тијела за праћење 
и контролу спортских клубова и 
спортских школа  
 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

31.12. 
2019. 

Одјељење за друштвене 
дјелатности 

22. 3.3.1.Израда нових критеријума за 
категоризацију спорта на подручју 
општине 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

30.06 
2020. 

Одјељење за друштвене 
дјелатности 

23. 3.3.2. Континуирано и системско 
финансирање спортских клубова   

215.000,00 00,00 215.000,00 31.12. 
2020. 

Одјељење за друштвене 
дјелатности 

24. 3.3.4.Побољшање контроле 
спровођења  програма и 
финансијског пословања спортских 
клубова 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
30.06 
2020. 

 
Одјељење за друштвене 
дјелатности 

25. 3.3.5.Унапријеђење капацитета 
спортских клубова за планирање и 
управљање пројектима  

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
30.06 
2020. 

 
Одјељење за друштвене 
дјелатности 

26. 4.1.2.Организовање љетњих 
кампова  

 
2.000,00 

 
2.000,00 

 
4.000,00 

 
31.08. 
2020. 

Одјељење за друштвене 

дјелатности, Клубови, 

ДПФК, Министарство за 

породицу, омладину и 

спорт РС 

27. 4.1.3.Повећање видљивости 
спортских догађања  

 
1.000,00 

 
500,00 

 
1.500,00 

 
31.12. 
2020. 

Одјељење за друштвене 

дјелатности, Клубови, 

ДПФК, Министарство за 

породицу, омладину и 

спорт РС, Спонзори 

28. 4.1.4.Осмишљавање нових приступа 
и подршка тражењу спонзора 

 
00,00 

 
00,00 

 
00,00 

 
31.12. 
2020. 

Одјељење за друштвене 

дјелатности, Клубови, 

Спонзори, Организатори 

манифестација, ДПФК 

29. 4.2.1.Подршка outdoor и 
адреналинским садржајима и 
манифестацијама које привлаче 
већи број посјетилаца  

 
16.000,00 

 
5.000,00 

 
21.000,00 

 
31.12. 
2020. 

Одјељење за друштвене 

дјелатности, Клубови, 

Спонзори, ДПФК, Одсјек 

за управљање развојем, 

Туристичка организација 

  
Укупно: 

 
281.400,00 

 
95.806,00 

 
377.206,00 
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8. Спровођење, праћење, оцјењивање и извршавање 
 
Одјејељење за друштвене дјелатности Општинске управе Општине Нови Град  ће одмах по 
усвајању Програма развоја спорта на подручју општине Нови Град за период од 2019-
2023.године сачинити  Оперативни план за реализацију Програма развоја спорта за период од  
2019-2023. Акциони  план за реализацију Програма развоја спорта за период од  2019-
2023.године дефинисаће се на годишњем нивоу.  Прва година реализације Програма је 2019. 
година, посљедњем кварталу 2019.године. године започеће израда Акционог  плана за 
2020.годину. 
 
Сваке године ће израда Акционог плана бити повезана са израдом Буџета општине Нови Град  за 
сљедећу годину, те с осталим могућностима финансирања пројеката путем расположивих 
домаћих и међународних фондова.  Такође, годишњи Акциони планови ће се ускладити и с 
могућностима финансирања исказаним од стране приватног сектора. 
 
Годишњи Акциони план садржаваће сљедеће елементе: 
 

 Назив стратешког и приоритетног циља,  

 Назив пројекта, 

 Ноциоца реализације наведеног пројекта,  

 Укупну финансијску вриједност пројекта, 

 Изворе финансирања и то из: 

 Буџета општине,  

 Осталих извора, 

 ЕУ-фондова,  

 Средстава из приватног сектора, 

 Осталих расположивих извора. 
• Рокове почетка и завршетка реализације  пројекта, 
• Напомене (везано уз доношење потребних одлука и сл.). 

 
Унутар Акционог  плана, дефинисаће се и показатељи путем којих ће се редовно пратити 
остварење стратешких циљева. Показатељи ће се одредити на начин да буду јасни, доступни и 
да њихово прикупљање не изазива додатне трошкове.  
 
Оцјењивањем се утврђује напредак у спровођењу Програма и предлажу корективне мјере и 
измјене током спровођења. Оцјењивање се спроводи редовно, једном годишње, коришћењем 
различитих извора података, укључујући годишњи извјештај о раду као основни извор података, 
а на основу дефинисаних показатеља. Интерне информације се систематски упоређују са 
екстернимизворима информација, попут интервјуа, истраживања јавног мњења и других извора.  
 
Спровођење Програма биће у надлежности Одјељења за друштвене дјелатности Општинске 
управе Општине Нови Град. Начелник општине може именовати и посебно Радно тијело за 
споровођење и евалуацију овог Програма. Одјељење за друштвене дјелатности/Радно тијело  
биће у обавези да поднесе информацију  Скупштини Општине Нови Град о реализацији 
Програма развоја спорта 2019-2023, једном годишње. Уколико буде потребно, Скупштина 
Општине Нови Град  може ревидирати Програм у циљу унапријеђења њене ефективности и 
одрживости. 
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Преглед основних активности и одговорности за имплементацију Програма: 
 

 

Активности 
 

Надлежност (ко?) 

 
Рок (када?) 

 

Дефинисање приоритета за 
наредну годину и израда 
Акционог плана 

Иницијатор и власник процеса: Одјељење за 
друштвене дјелатности 
Носиоци и учесници у процесу: 
Начелници одјељења и шефови одсјека 
Колегијум начелника општине 
Клубови 
Школе 

Посљедњи квартал 
текуће године  

Укључивање  пројеката из 
Програма у план буџета за 
наредну годину 

Иницијатор и власник процеса: Начелник 
одјељења за 
буџет и финансије 
Носиоци и учесници процеса: 
Колегијум начелника општине 
Одјељење за друштвене дјелатности 

01-31.10 (први нацрт); 
01-30.11 (други нацрт) 
01-15.12 (трећи 
нацрт)  
текуће године 

Припрема нацрта планова 
одјељења за наредну годину, 
укључујући пројекте из 
Програма развоја спорта и 
редовне 
послове 

Иницијатор и власник процеса: Начелници 
одјељења 
Носиоци и учесници: 
Одјељење за друштвене дјелатности, 
начелници одјељења, шефови одсјека 

01.09-30.09. текуће 
године 

Усклађивање планова рада са 
усвојеним буџетом за наредну 
годину 

Иницијатор и власник процеса: Одјељење за 
друштвене дјелатности 
Носиоци и учесници процеса: Начелници 
одјељења 
Колегијум начелника општине 

15-30. јануар 
наредне године 

Разрада пројеката 

Иницијатор и власник процеса: Одјељење за 
друштвене дјелатности 
Носиоци и учесници процеса: 
Надлежна одјељења и одсјеци Општинске 
управе, клубови,школе 
 

Континуирано 

Праћење екстерних извора 
финансирања 

Иницијатор и власник процеса: Одјељење за 
друштвене дјелатности 
Носиоци и учесници процеса: 
Надлежна одјељења и одсјеци Општинске 
управе 

Континуирано 

Праћење провођења Програма 
развоја спорта 

Иницијатор и власник процеса: Одјељење за 
друштвене дјелатности 
Носиоци и учесници процеса: 
Надлежна одјељења и одсјеци Општинске 
управе 

Континуирано 

Израда Годишњег извјештаја о 
реализацији Програма развоја 
спорта, његово усвајање и 
објављивање 

Иницијатор и власник процеса: Одјељење за 
друштвене дјелатности 
Носиоци и учесници у процесу: 
Начелници одјељења/шефови одсјека 
 

До 31. маја наредне 
године у односу на 
ону за коју се 
припрема извјештај 
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9. Образложење 
 
 

1) ПРАВНИ ОСНОВ 
 
Правни основ за доношење Програма развоја спорта на подручју општине Нови Град за период 
од 2019-2023.године (у даљем тексту: Програм), садржан је у члану 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члановима 10. 12. и 17. Закона о 
спорту („Службени гласник Републике Српске“, број 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08), те члану 52. 
Статута општине Нови Град („Службени гласник општине Нови Град“, број: 2/17 ). 
 
2) РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА 
 
Разлози за доношење овог Програма произилазе из потребе да се област спорта регулише на 
начин како је предвиђено члановима 10. 12. и 17. Закона о спорту. Наиме, поменутим члановима 
је одређено да општине доносе програме спорта. Такође је прописано да се програмима развоја 
спорта утврђују циљеви и задаци у области спорта на подручју општине, садржај и обим 
посебних облика спортске активности и манифестације које се финансирају или суфинансирају 
из јавних средстава, те вријеме на које се доноси Програм. 
 
Сходно томе, Програмом развоја спорта на подручју општине Нови Град за период од 2019-
2023.године, утврђују се циљеви и задаци у области спорта на подручју општине Нови Град, 
садржај и обим посебних облика спортске активности и брендирање Новог Града као града 
спорта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ОБРАЂИВАЧ:                                                                                                         ПРЕДЛАГАЧ: 
 
Одсјек за управљање развојем                                                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                                        Мирослав Дрљача, дипл.инг.шум 

 


