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1. КРАТАК ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ НА ИЗРАДИ ПРОГРАМА 
 

КОРАЦИ У ИЗРАДИ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА У ОПШТИНИ ВРЊАЧКА БАЊА 2015-

2018 
РЕЗУЛТАТИ 

1.  
Покретање процеса израде Програма развоја спорта у општини Врњачка Бања 2015-2018 

Донета Одлука о покретању процеса израде 

Програма развоја спорта у општини Врњачка Бања 

2015-2018 

2.  
Реализација Одлуке о покретању процеса израде Програма 

Формирање координационог тела за управљање 

израдом Програма и Општинског форума 

заинтересованих учесника за израду Програма 

3.  
Анализа стања: анкетирање заинтересованих страна/циљних група; прикупљање 

статистичког материјала и релевантних докумената из области спорта и физичке културе за 

потребе израде Програма 

Формирање полазне тачке на основу анализе анкета 

и прикупљеног материјала 

4.  
Дефинисање мисије, визије и приоритета Дефинисана мисија, визија и приоритети 

5.  
Утврђивање општих и посебних циљева Дефинисани општи и посебни циљеви 

6.  
Утврђивање мера, индикатора, верификатора и одговорности 

Дефинисане мере, индикатори, верификатори и 

одговорности  

7.  
Утврђивање механизама имплементације и вредновања Програма 

Утврђени механизми имплементације у вредновања 

Програма 

8.  
Усвајање нацрта документа Усвојен нацрт документа 

9.  
Јавна расправа о документу 

Јавност упозната са нацртом документа и 

прикупљене примедбе и предлози на нацрт 

документа 

10.  
Усвајање нацрта документа са изменама и допунама након Јавне расправе 

Усвојен нацрт документа са унетим изменама и 

допунама 

11.  
Усвајање Програма развоја спорта 2015-2018 

Донета одлука о усвајању програма развоја спорта у 

општини Врњачка Бања 2015-2018 
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2. УВОД  
 

2.1. Дефинисање појма спорта 

Литература познаје разне дефиниције спорта, међу којима је последњих година најчешће у употреби она која каже да је спорт област физичке 

културе, чији предмет анализе представљају људско кретање, као и њиме/због њега створена материјална и духовна добра. Данашњи спорт представља 

средство за задовољавање биолошких, социолошких, психолошких и економских потреба човека са једне и огромну могућност за стваралаштвом, 
афирмацијом и чак пословним успехом са друге стране. 

Према Европској спортској повељи1, спорт представљају сви облици физичке активности који, кроз неорганизовано или организовано 
учешће, имају за циљ изражавање или побољшавање физичке спремности и менталног благостања, стварање друштвених односа или 

постизање резултата на такмичењима свих нивоа. Закон о спорту2 Републике Србије из 2011. године је у основи прихватио ову дефиницију спорта. 
Међутим, унео је и једну суштинску новину. Са становишта Закона о спорту Србије, спорт јесу „сви облици физичке и умне активности који, кроз 

неорганизовано или организовано учешће, имају за циљ изражавање или побољшање физичке спремности и духовног благостања, 

стварање друштвених односа или постизање резултата на такмичењима свих нивоа”. 

Према Европском кодексу спортске етике3 и Европској спортској повељи Савета Европе спорт у основи мора бити: доступан свима под једнаким 
условима; хуман; слободан и добровољан; здрав и сигуран (безбедан); фер-плеј, толерантан, етички прихватљив и усмерен ка пуном остваривању личности; 

у складу са природном средином и друштвеним окружењем; независан од злоупотреба у политичке, комерцијалне и финансијске сврхе, односно циљева који 

су супротни спортском духу. Спортски дух је суштинска вредност спорта и карактеришу га: етика, фер-плеј и поштење; здравље; изузетна достигнућа, 
карактер и образовање; радост и забава; тимски рад; посвећеност; поштовање правила и закона, поштовање себе и других учесника; храброст, заједница и 

солидарност. 

Закон о спорту разликује области и гране спорта. У основне области спорта спадају такмичарски спорт и рекреативни спорт (спорт за све). Унутар 

такмичарског спорта разликује се професионални и аматерски спорт. Посебна категорија такмичарског спорта је врхунски спорт. Унутар спорта могу се 
разликовати и спортске активности и спортске делатности. 

 

 

 

                                                           
1 The European Sports Charter (adopted by the Committee of Ministers on 24 September 1992) 
2 Закон о спорту („Службени гласник РС“, бр. 24/2011 и 99/2011 – др. закони) 
3 Code of sports ethics (adopted by the Committee of Ministers on September 24th 1992 at the 480th  meeting of the Ministers' Deputies and revised at their 752nd meeting on May 16th 2001) 
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2.2. Значај спорта 

Спорт има кључну улогу у сваком друштву кроз допринос социјалној кохезији, превазилажењу предрасуда, повећању позитивног утицаја на јавно 
мњење и ширење етичких и општих принципа који се кроз њега преносе. Наши грађани могу учестовати у спорту као непосредни учесници у спортским 

активностима, или као пасивни посматрачи, тј. гледаоци и љубитељи спорта.4 

Развој спорта има за свако друштво следећи значај5: 

1. развој физичких, менталних и моралних снага људи кроз спорт доводи до побољшања квалитета живота у заједници; 

2. спорт промовише веће заједништво међу људима (али и народима), као и несебичну размену, солидарност и братство, узајамно разумевање и 

поштовање планетарних ресурса и бриге о њиховом очувању, као и бриге о њиховом коришћењу на већу добробит човечанства; 
3. спорт не доприноси само физичкој добробити и здрављу људи већ утиче и на потпунији и складнији развој свих људских бића; 

4. спорт обогаћује друштвене односе и развија фер-плеј; 
5. спорт је важан за достизање вредности које су неопходне за социјалну кохезију и мобилизацију људи, узајамну толеранцију и међукултурне дијалоге, 

кроз које се развија грађанско друштво и подстиче активно учешће грађана и осигурава да се лакше дође до циљних група и интегришу различите 
етничке и културне мањине и друштва; 

6. спорт промовише ненасиље, охрабрује фер-плеј и усмерава енергију даље од потенцијалног насиља, служећи истовремено и као средство за 

рехабилитацију и реинтеграцију људи жртава насиља, помажући њиховом физичком и психичком опоравку и социјалној реинтеграцији; 
7. спорт може да буде кључни елеменат у достизању хуманих вредности и у акцијама које се спроводе против расних и религијских предрасуда; 

8. спорт је значајан у борби против неједнакости и друштвених аномалија, на пример злоупотребе дрога, које погађају сва модерна друштва у већој 
или мањој мери; 

9. спорт је значајан фактор у изналажењу идеала мира, развоја и промовисања хуманистичких и етичких вредности, узајамног разумевања и 

зближавања људи; 
10. спорт је један од најважнијих елемената и интегралних делова у процесу сталног образовања и људског и друштвеног развоја. 

2.3.  Правни основ и разлози за израду програма 

У Републици Србији се Законом о спорту („Службени гласник РС”, бр. 24/11 и 99/11 – др. закон), регулише област спорта. Законом о спорту 

је уређена област спорта у складу са европским стандардима и прописима чији је развој био изузетно динамичан у протеклом периоду, уз 
усаглашавање са националним прописима и консензус свих релевантних субјеката спорта да се област спорта уреди на системски целовит и 

свеобухватан начин. Овим Законом предвиђено је укључивање локалних самоуправа у планирање и развој ове значајне области за све грађане, 
спортисте и спортске клубове, савезе и удружења, и чињеницом да спорт као делатност од посебног значаја треба да испуни своју наглашену 

друштвену улогу која поред такмичарског има важан васпитни, здравствени, културни и  социјални значај. Чл. 192. прописује да јединице локалне 

                                                           
4 Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период 2015-2018 ("Сл. гласник РС", бр. 1/2015) 
5 Проф. др Ненад Ђурђевић, Проф. др Душан Митић, Мр Драган Атанасов, Бранко Вујовић, проф. ФК, Спорт у јединицама локалне самоуправе, приручник за финансирање програма и 

развој спорта, Стална конференција градова и општина, Савез градова и општина Србије, Београд, 2014. године 
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самоуправе донесу, односно ускладе са Стратегијом развоја спорта у Републици Србији програме развоја спорта на својим територијама најкасније у 

року од годину дана од дана доношења Стратегије развоја спорта у Републици Србији. 

Разлози за израду Програма огледају се у жељи да се  сагледају кључни проблеми у свим областима спорта, дефинишу јасно одређене конкретне 
мере за решавање сагледаних проблема, унапреди спорт и обезбеди одрживи развој спорта у општини Врњачка Бања.  

Програм мора одговорити на своје суштинско питање: „Које је то жељено стање?“, и како то жељено стање остварити. 

2.4. Терминологија  

Ради лакшег разумевања овог документа у наставку издвајамо термине и изразе са њиховим значењима у складу са Законом о спорту 

(„Службени гласник РС”, бр. 24/11 и 99/11 – др. закон): 

1) спортске активности јесу сви облици физичке и умне активности који, кроз неорганизовано или организовано учешће, имају за циљ изражавање 

или побољшање физичке спремности и духовног благостања, стварање друштвених односа или постизање резултата на такмичењима свих нивоа; 

2) спортске делатности јесу делатности којима се обезбеђују услови за обављање спортских активности, односно омогућава њихово обављање, а 
нарочито: организовање учешћа и вођење спортских такмичења, укључујући и међународна такмичења, обучавање за бављење спортским 

активностима и планирање и вођење спортских активности; спортско суђење; организовање спортских припрема и спортских приредаба; обезбеђење 
и управљање спортском опремом и објектима; стручно образовање, оспособљавање, усавршавање и информисање у области спорта; 

научноистраживачки и истраживачко-развојни рад у спорту; пропаганда и маркетинг у спорту; саветодавне и стручне услуге у спорту; спортско 

посредовање; 
3) спорт за све (рекреативни спорт) јесте област спорта која обухвата бављење спортским активностима ради одмора и рекреације, унапређивања 

здравља или унапређивања сопствених резултата, у свим сегментима популације; 
4) врхунски спорт јесте област спорта која обухвата спортске активности које за резултат имају изузетне (врхунске) резултате и спортске квалитете; 

5) спортска организација јесте организација која се оснива ради обављања спортских активности и спортских делатности, у складу са овим законом; 

6) спортиста јесте лице које се бави спортским активностима; 
7) спортиста аматер јесте спортиста коме зарада није циљ бављења спортским активностима и тим активностима се не бави у виду занимања; 

8) професионални спортиста јесте спортиста који се бави спортском активношћу као јединим или основним занимањем; 
9) спортиста такмичар јесте спортиста аматер и професионални спортиста који учествује на спортском такмичењу, као члан спортске организације 

или самостално, у складу са спортским правилима; 
10) врхунски спортиста јесте спортиста који је на основу остварених врхунских спортских резултата на спортским такмичењима рангиран, у складу са 

Националном категоризацијом спортиста, у категорију врхунских спортиста; 

11) перспективни (талентовани) спортиста јесте малолетни спортиста који је на основу остварених спортских резултата рангиран, у складу са 
Националном категоризацијом спортиста, у категорију перспективних спортиста; 

12) категорисани спортиста јесте спортиста који је на основу остварених спортских резултата рангиран у складу са Националном категоризацијом 
спортиста; 

13) национални спортски савез јесте спортски савез (грански или територијални) чији су циљеви, задаци и деловање у области спорта усмерени на 

територију Републике Србије и који је отворен за учлањење лица са територије Републике Србије; 
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14) надлежни национални грански спортски савез јесте онај национални спортски савез у који су непосредно или посредно учлањена лица 

обухваћена спортским правилима тог савеза; 
15) спортска приредба јесте одређени, плански припремљен и спроведен, временски ограничен спортски догађај, за који постоји јавни интерес и на 

којем учествује више спортиста; 
16) спортско такмичење јесте спортска приредба која се одвија према унапред утврђеним и познатим спортским правилима, која могу бити опште 

важећа за конкретну грану спорта или само за конкретну спортску приредбу и чији је циљ, којем сваки учесник тежи, или победа противника или 

постизање извесног унапред одређеног спортског резултата; 
17) национално спортско такмичење јесте спортско такмичење које се организује за територију Републике Србије; 

18) професионално спортско такмичење јесте спортско такмичење у којем се, у складу са овим законом и спортским правилима надлежног 
националног гранског спортског савеза, такмиче искључиво професионални спортисти, осим ако је правилима надлежног међународног спортског 

савеза друкчије одређено; 
19) организатор спортске приредбе јесте лице које на сопствену одговорност одлучује о организовању и спровођењу одређене спортске приредбе, 

њоме управља и води је или на неки други начин својим поступцима ствара битне претпоставке за њено одржавање; 

20) спортска правила јесу правила утврђена општим актима надлежних националних спортских савеза, којима се уређује обављање спортских 
активности и делатности и остваривање утврђених спортских циљева; 

21) спортски инспектор јесте лице које је овлашћено да врши инспекцијски надзор, односно да испитује спровођење овог закона и прописа донетих 
на основу овог закона непосредним увидом у пословање и поступање физичких лица и организација у области спорта, испуњенoст услова за 

обављање спортских активности и делатности и испуњеност услова за вршење послова стручног оспособљавања за спортска занимања, односно 

звања; 
22) стручни спортски надзорник спорта јесте лице које обавља надзор над стручним радом у области спорта, прати и предлаже мере које предузима 

организација у области спорта, односно спортски стручњак ради отклањања недостатака, и о уоченим недостацима у примени мера обавештава 
министра надлежног за спорт (у даљем тексту: министар). 
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3. ПРОФИЛ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 

3.1. Профилисање заједнице 

Профил заједнице је настао као потреба за прикупљањем и обједињавањем показатеља који ће служити као полазна тачка за израду програма развоја 

спорта у општини Врњачка Бања, као и за даље кораке у унапређивању квалитета живота у општини и свеобухватног развоја, не само спорта у општини, 
већ и саме општине.  

Прикупљање података и истраживање је рађено у периоду септембар  2014. – децембар 2014. године. Приликом прикупљања и припреме 
квантитативних података коришћени су подаци који су преузети са сајта Завода за статистику (www.statserb.gov.rs), општинске документације, са сајтова 

Националне службе за запошљавање (www.nsz.gov.rs), и локалнеканцеларије Националне службе за запошљавање, филијале у Врњачкој Бањи, Републичког 
хидрометеоролошког завода Србије (www.hidmet.gov.rs), СИЕПЕ (www.siepa.gov.rs), и са сајтова надлежних министарстава. Такође су коришћени и подаци 

из општинских стратешких докумената: Локалног еколошког акционог плана, Програма развоја општине, Општинске стратегије социјалне заштите, Акционог 

плана за младе, важећих урбанистичких плановаи Просторног плана општине Врњачка Бања.  

3.2. Географски положај 
 

Врњачка Бања, туристичко место прве категорије, цeнтaр интeгрaлнe туристичкe рeгиje, налази се у централном делу Републике Србије на 
43˚37' северне географске ширине, 20˚53' источне географске дужине, на око 200km јужно од Београда. Простире се  долином Зaпaднe Moрaвe, 

сeвeрним пaдинaмa Гoчa (1.147 мнв), и налази у зaлeђу jужних oбрoнaкa Глeдићких плaнинa (Црни врх 819 мнв, Пaлeж 853 мнв), Koпaoникa (2.017 
м), Жeљинa (1.785 m) и Стoлoвa (1.376 m). Нa прoстoру oд 239 km2, у 14 нaсeљa, пo пoпису из 2002. гoдинe, живи 26.492 стaнoвникa (Према 

прелиминарним подацима пописа из 2011. године у Врњачкој Бањи живи 27.332 становника). Према званичним подацима из 2014. gодине, општина 
Врњачка Бања има 26.948 становника. 

Oбухвaтajући прoстoр срeдњeг пoљa Зaпaднoг пoмoрaвљa, oпштинa Врњaчкa Бaњa сe нaлaзи нa инфрaструктурнoм кoридoру Kрaљeвo - 
Kрушeвaц. Прoстoрнo, oпштинa Врњaчкa Бaњa припaдa групи мaњих oпштинa у Србиjи. У нeпoсрeднoм je тeритoриjaлнoм кoнтaкту сa oпштинaмa Kрaљeвo, 

Tрстeник и Aлeксaндрoвaц, сa кojимa je инфрaструктурнo вeoмa дoбрo пoвeзaнa. Maгистрaлним жeлeзничким и путним прaвцeм пoвeзaнa je прeкo Kрaљeвa 
и Kрушeвцa сa свим oстaлим пoдручjимa у Србиjи, a путeм прeкo Гoчa и нeпoсрeднo сa Aлeксaндрoвцeм.  

Рeљeф je мeшoвитoг рaвничaрскoг и брдскo-плaнинскoг кaрaктeрa. Прoсeчнa нaдмoрскa висинa Врњaчкe Бaњe je 230 мнв. Минерални извoри Бaњe 
лeжe нa 255 мнв. У oртoгрaфскoм пoглeду нajинтeрeсaнтниjи je Бoрjaк шумски кoмплeкс, сa изрaжeним свим eкспoзициjaмa, зaрaвњeним грeбeнимa и стрмим 

пaдинaмa прeмa вoдoтoцимa. 
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3.3. Људски ресурси 
 

3.3.1. Популациона структура 

Kрeтaње стaнoвништвa нa пoдручjу oпштинe Врњачка Бања, пoрeд aпсoлутнoг смањења стaнoвништвa, кaрaктeришу три oснoвнe дeтeрминaнтe: 
механички прилив, негативни природни прираштај и демографско пражњење брдско-планинског подручја. 

 Пeриoд oд 1948. гoдинe дo 2012. године кaрaктeрише позитиван трeнд (сa 15.916 у 1948. гoдини број стaнoвника на подручју општине Врњачка Бања 
сe повећао на 27.527 у 2012. години). Mеђутим, у пoслeдњим дeкaдaмa 1971-1981. и 1991-2012. гoдинe oпштинa Врњачка Бања бележи смањење стопе 

прираста укупнoг стaнoвништвa (12,1 и 4,3 нa 1.000 стaнoвникa). Такође, вредности ланчаних индекса опадају (са 116,6 у 1971. на 99,3,4 у 2014. години). 
Последње две године по први пут се бележи и апсолутни пад броја становника са 27.527 у 2012. години на 26.948 у 2014. години. 

 Подручје општине Врњачка Бања обухвата општински центар Врњачка Бања и 13 сеоских насеља, тако да становништво према урбано-руралној 
структури чини 37,3% градског и 62,7% сеоског становништва.  

 

Година Број становника Базни индекси Ланчани индекси 

1948. 15.916 100,0 100,0 

1953. 17.394 109,3 109,3 

1961. 18.820 118,2 108,2 

1971. 21.940 137,8 116,6 

1981. 24.768 155,6 112,9 

1991. 25.875 162,6 104,5 

2002. 26.492 166,4 102,4 

2012. 27.527 171,7 103,2 

2013. 27.141 170,5 98,6 

2014. 26.948 169,3 99,3 

 

 

 

 

Табела 4.3. Упоредни преглед пораста – пада броја становника 

на територији Општине Врњачка Бања у периоду 1948-2014 
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3.3.2. Становништво прем старости и полу по попису из 2011. године 

Промене у броју становника по појединим старосним групама указују на процес старења становништва, па се тако контигент старог становништва 
изнад 65 година у посматраном периоду повећао за око 54%.  
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График 3.1. Становништво према старости и полу по попису из 2011. године
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Посматрајући становништво по великим старосним групама, закључак је да се иначе ниско учешће младог становништва и даље смањује. У складу с 

тим може се рећи да на 100 становника узраста до 15 година долази 115 становника старијих од 65 година. 

Пад наталитета и старење становништва су изазвали и промене у полној структури чија је основна одлика смањење удела мушког у укупном 
становништву (коефицијент феминитета 107). 

 

 

3.4. Туристички ресурси 

Процес организованог туризма у Врњачкој Бањи почиње формирањем “Основателнофундаторског друштва кисело-вруће воде у Врњцима”. Међутим, 

све до првог светског рата није било организованог туризма у модерном смислу те речи, јер се радило углавном о појединачном, неорганизованом доласку 
на лечење, пошто су тада бање у Србији играле значајну улогу само у здравственом туризму. Званична статистика о броју посетилаца у Врњцима води се од 

1889. године, а до тада су податке прикупљали и водили евиденцију о посетиоцима окружни и срески лекари који су ординирали у бањи. Тако је забележено 
да је Врњце 1869. посетило 538 посетилаца који су остварили 16.140 ноћења. Просечно задржавање гостију, било је тих првих година чак 30 дана.  

Рекордна година туристичког промета у Врњачкој Бањи, од њеног настанка, је 1985. година, када је Бању посетило 186.173 посетилаца, који су 

остварили рекордних 1.642.097. ноћења. 

Мушко; 13291; 
48%

Женско; 
14236; 52%

График 3.2. Становништво према полу, по попису из 
2011. године

Пунолетно 
становништво; 

22799; 83%

Малолетно 
становништво; 

4728; 17%

График 3.3. Становништво према старости, по попису
из 2011. године
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На раст промета утицала је стабилна политичка ситуација, благ раст стандарда, изградња смештајних капацитета, пратећи садржаји, велики број 

културних, спортских и других манифестација - једном речју садржајнији боравак. 

Туристичку активност општине Врњачка Бања у периоду 1990-2002. година карактерише пад посете туриста. Оваквом обиму туристичких токова 
првенствено су допринеле санкције што је утицало на пад животног стандарда, недовољне инвестиције, ниску привредну активност и изражене социјалне 

проблеме (долазак великог броја избеглих и расељених лица).  Од  2002. године, па све до 2013. бележи се блажи пораст броја туриста. У овом периоду, 
Врњачка Бања је била најпосећенија 2013. године и тада је имала 158.146 гостију, док је највећи број ноћења остварен 2009. године и износио је 616.464 

ноћења. 

3.4.1. Видови туризма у Врњачкој Бањи 

Здравствени туризам Врњачке Бање развија се под окриљем савремене лечилишне функције засноване на примени природних фактора, пре свега 

изузетно лековитих минералних вода, затим на примени савремених метода лечења и рехабилитације, као и на најновијим достигнућима физикалне 

медицине. У Специјалној болници „Меркур Врњачка Бања“, веома успешно се лече: шећерна болест, обољења органа за варење, панкреаса, чир на желуцу 
и дванаестопалачном цреву, болести жучне кесе и жучних путева. Примена минералних вода у наведеним индикацијама, спроводи се: пијењем воде, 

инхалирањем, испирањем, купањем у кадама и базенима, вагиналним орошавањем и преко клизми. Пацијентима, али и свим другим гостима Бање, на 
располагању су специјалне трибине о здрављу и разна предавања, као што је „Школа за дијабетес“ и др, а долазе и професори са Медицинског факултета 

из Београда, који врше прегледе и консултације и држе разна предавања. Поред традиционалног здравственог туризма, све је више корисника савремених 
видова здравственог туризма: „wellness викенди“, „антистрес викенди“, „менаџерски превентивни програм“, „брза дијагностика за 3-5 дана“, „Lineaпакет 

аранжмани за мршављење“, „Spa пакет аранжмани“.  

Рекреативни туризам одвија се у сарадњи са великим предузећима и привредним системима Србије, који своје запослене шаљу на одмор и 

рекреацију у Врњачку Бању у којој постоји велики број објеката направљених управо за те намене: хотел Бреза, одмаралиште Променада, одмаралиште 
Врачар, одмаралиште ЕПС и др. У организацији синдиката често се у Врњачкој Бањи организују радничко-спортски сусрети и дружења, са великим бројем 

учесника, који у просеку трају 3-4 дана и остварују значајну ванпансионску потрошњу.  

Рекреативни садржаји у понуди Врњачке Бање су: теретане, куглана, тениски терени, терени за мале и велике спортове, атлетска стаза, спортска 

хала, базени, aqua и wellness центри, а забавни: летње баште, кафићи, ресторани, као и богат културно-забавни живот, употпуњује потребе рекреативаца, 
који чине значајан део посетилачке популације. Као садржајни део рекреативне зоне и туристичке понуде Врњачке Бање, установљена је озонска стаза за 

шетњу у дужини од 3,8km, под називом „Уз чашу минералне воде“, која се пешачењем може обићи за три сата са задржавањем и разгледањем извора, старих 

бањских објеката и вила,  који су везани за здравствено-туристичку и културну историју Бање. Стаза је кружна, може се обићи за три сата и полази се са 
Врњачког центра, код фигуре „Врабац Гочко“ која представља маскоту велике међународне манифестације „Игре без граница“, одржане 1990. године. 

Конгресни туризам има доста дугу традицију јер је Врњачка Бања већ шездесетих година прошлог века стекла глас домаћина многобројних 
саветовања, конференција, симпозијума, семинара, конгреса и постала стециште хиљадама пословних људи, привредника, научника, уметника, спортиста и 

других занимања. Године 1969. у Врњачкој Бањи је одржан “V Конгрес Фармацеута Југославије“ са 1500 учесника. Нарочито интензивни развој конгресног 
туризма почиње после изградње Конгресног центра Звезда 1980. године, када је Бања добила прави конгресни простор за одржавање великих скупова. У 

питању је вишенаменска дворана, која се може преградити у 5 мањих сала, максималног капацитета 1.200 седишта, опремљена са неопходном техником 
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(видео пројектор, лап топ, платна, озвучење, бежични интернет, посебни телефонски прикључци, пресс центар…) за одржавање семинара и конгреса. У 

последњих 20 година у Врњачкој Бањи је одржано 500 разних конгреса, саветовања и других скупова. У Бањи има пар конгресних сала: хотел Бреза, Меркур, 
Соларис, али је свакако највећи у хотелу Звезда, који је и други по величини у Србији, одмах иза Сава Центра. Међутим, уколико Бања жели да задржи овај 

веома уносан вид туризма, неопходно је комплетно реновирање и модернизација овог простора, с обзиром да од изградње, у његову технику, опрему и 
модернизацију није ништа уложено.  

 Културно-забавни туризам у Врњачкој Бањи добија право обличје 1973. године када је оснивана комплексна културна манифестација „Врњачке 
културне свечаности“, која се током лета одржавала под геслом ,,За сто дана сто приредби“. У оквиру ове манифестације одржавају се позоришне представе, 

књижевне вечери и промоције, изложбе слика и скулптура, изложбе из археологије и историје, концерти класичне музике, оперских певача, мајстора виолине, 
клавира, гитаре и других инструмената, балетске представе, променадни концерти у бањском парку, ТВ фестивали, Филмски фестивал сценарија и многе 

друге манифестације. Бања се у том погледу може сматрати правим летњим културним центром Србије. Поред културних, одржавају се и бројне музичко-

забавне приредбе, које привлаче велики број посетилаца. Када говоримо о забавним манифестацијама, треба свакако споменути „Међународни Врњачки 
Карневал“, који представља круну забавних дешавања. Током седам дана у јулу месецу, ова манифестација обједињује преко 40 забавних, културних и 

спортских манифестација: дефиле мажореткиња, маскенабале, трка конобара, трка у џаковима, на ролерима и бициклама,шаховска симултанка, Игре без 
граница, турнир у малом фудбалу, у уличном баскету, журке, модне ревије, дечије представе, дечији карневал, фолклор, изложбе, концерте забавне музике. 

Централни догађај је велика међународна карневалска поворка, која окупи око 40 карневалских група. Многе домаће звезде (Здравко Чолић, Хари Мата 
Хари, Бајага, Ђорђе Балашевић, Жељко Јоксимовић, Ван Гог...) и светске звезде (ТотоКотуњо, Бони Тајлер, Ваја конДиос) одржали су своје концерте у 

Врњачкој Бањи. Треба споменути Фестивал забавне музике „Врњачка Бања“ који се одржава почетком јуна (задњих година се одржава у оквиру Врњачког 

карневала), као и Love fest на ком су заступљени различити музички правци, при чему је посебан акценат стављен на промоцију електронске музике.  

Излетнички туризам у Врњачкој Бањи је развијен пре свега због постојања атрактивног амбијентално-архитектонског простора, близине 
значајнијих културно-историјских споменика, природних лепота Мораве и планине Гоч. Врњачка Бања је честа дестинација ђачких екскурзија, али и место 

окупљања удружења грађана, савеза и организација, који доводе своје чланове у једнодневне и вишедневне посете, на излете и краћу рекреацију. 

Становници околних градова чести су гости Врњачке Бање током једнодневних излета. Са туристичког гледишта, поред Врњачке Бање најзначајнији предео 
је планина Гоч, која још није адекватно валоризована, али има неколико садржаја као ресурс за развој овог вида туризма: излетничке стазе, два ловишта, 

ски стазе са жичаром, језеро Селиште. Излетничке стазе на Гочу захватају велики простор Гоча. У једном делу, постоје уређене стазе на којима се налази 
неколико ресторана, излетничких пунктова и видиковца. 

Пунктови служе за ручак у природи, а током лета се може купити здрава домаћа храна: сир, кајмак, ракија и вино. Видиковци су такође опремљени 
столовима и клупама. Са њих се пружају величанствени видици ка Жупи, Копаонику и Жељину, Морави и Гледићким планинама. Излетничке туре обухватају 

шетњу, камповање, логоровање и сеоски туризам с ослонцем на етно-традицију и здраву храну. Посебан доживљај представљају рибњаци са гочком 
пастрмком, где посетиоци на лицу места могу уживати у укусном оброку и прелепом амбијенту недирнуте природе. На Гоч-у се налазе два уређена ловишта, 

па је она интересантна и за љубитеље лова. Друго туристички атрактивно Врњачко подручје јесте рекреативно-туристичка зона уз  Западну Мораву. Ова 

зона је углавном ловна и риболовна, али и купалишна, јер на обали Западне Мораве постоје плаже, једна уређена и много ,,дивљих“. Овај „купалишно-
рекреативни комплекс“ се за сада доста скромно користи, али се он може туристички валоризовати кроз изградњу aqua центра, базена, уређених плажа. 

Излетничке стазе прате Мораву уз десну обалу реке у дужини од 20km. Стазе се користе као пешачке и бициклистичке, а пролазе кроз пределе обрасле 
белим и црним тополама, врбама и багремом. Морава је интересантна као подручје лова и риболова.  
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Спортски туризам у Врњачкој Бањи, последњих година значајно определила за развој спортског туризма, па је све више оних гостију који у Врњачку 

Бању долазе на спортске припреме и спортске сусрете. По масовности посете, значајно место заузимају, већ поменути радничкоспортски сусрети на којима 
учествује и по више стотина такмичара. Како се ради о добрим потрошачима, будући да ове игре обично организују добростојеће фирме и организације, 

онда су економски ефекти веома значајни и оправдавају даља улагања у развој спортског туризма. Спортски комплекс “Рај“ са три травната фудбалска терена 
и атлетском стазом фигурира као најзначајнији фудбалски објекат у Врњачкој Бањи, где су своје спортске припреме обављали многи реномирани клубови и 

репрезентације из земље и иностранства. Стадион малих спортова „Коцка“ je реконструисан, и сада са модерном тартан подлогом представља добру понуду 

за радничко спортске игре, као и за кампове (кошаркашке, одбојкашке, малог фудбала), отворени и затворени базени, тенис терени, куглана, стрељана, 
теретане, бициклистичке и рекреативне стазе, стазе здравља употпуњују спортско-рекреативну понуду Врњачке Бање.  

За љубитеље зимских спортова ту је ски стаза на Гочу, која је од самог центра бање, удаљена 11km. Хоризонтална дужина трасе је 520 метара, колко 

су дуге и две уређене ски стазе, ширине око 60 метара. Погонско затезна станица је на надморској висини од 990 метара, одакле  скијаши полазе ка врху. 

Место одакле крећу на ски стазу је на 1123 метара, што значи да је висинска разлика 132 метра. Број инсталисаних вучних направа је 36, а капацитет је 1195 
скијаша на сат. Посебан доживљај је скијање ноћу. Вештачка стена за спортско пењање (free climbing) као туристичка понуда окупља векили број туриста 

који желе активан одмор. 

Посебан акценат треба ставити на спортску халу „Владе Дивац“ у Врњачкој Бањи, која је отворена почетком маја 2008. године и која неспорно 

Врњачкој Бањи, употпуњава понуду и садржај. Елиминисање фактора временских прилика и годишњих доба, утицаће на продужење сезоне у овом 
туристичком сегменту. Сама хала обухвата површину од 1.200m², висина је 12m, а на трибинама може да се смести 1.300 посетилаца. Хала задовољава све 

спортске стандарде и функционално је подељена на: борилиште, поливалентну халу и пропратне садржаје. Спортови као што су: рукомет, кошарка, одбојка, 
мали фудбал... имају услове да се развију на вишем нивоу у Врњачкој општини, а отварају се и могућности припрема врхунских спортиста, као и одржавање 

манифестација различитог карактера: сајмови, изложбе, концерти.  

Директни финансијски ефекти од спортске хале су приходи од изнајмљивања простора за спортске тренинге, утакмице, рекреативце, приредбе, 

концерте, изложбе, сајмове, као и приходи од продаје улазница за манифестације у сопственој организацији. Индиректни ефекти се огледају се кроз повећање 
степена искоришћености постојећих смештајних капацитета и туристичке инфраструктуре, повећање ванпансионске потрошње итд. Добре услове за спортске 

припреме нуди и планина Гоч. У оквиру хотела „Бели Извор“ на Гочу, налазе се спортски терени: за кошарку, рукомет, одбојку, мали и велики фудбал. На 
непуна 3km од хотела Бели Извор (на 10km од центра Врњачке Бање), налази се осветљена ски стаза са жичаром која привлачи велики број љубитеља 

зимских спортова. Дужина жичаре износи 470m, колико су дуге и две уређене ски-стазе. Број инсталираних вучних направа је 35, а капацитет 1.075 скијаша 

на сат. Просечан успон на стази је 30 степени. Подножје ски-стазе налази се на 1.123m надморске висине. Ова зона има изванредне могућности за развој 
алпског и нордијског скијања. На стази се може изнајмити ски опрема, као и санке за најмлађе.  

Потенцијали општине за ловни и риболовни туризам су изванредни, посебно због близине планине Гоч, која располаже изузетним условима 
за живот разних врста дивљачи. На Гочу и на његовим падинама према Бањи, постоје два уређена ловишта. Туристичка понуда обухвата лов на незаштићену 

дивљач и трофејни лов на јелена, срндаћа и дивљег вепра. Ловиште Врњачка река, којим управља Ловачко друштво „Војвода Луне“ Врњачка Бања, заузима 
површину од око 13.775ha од Гоча до Мораве, са резерватом површине 2.900ha. Располаже са 14 стабилних чека, 6 прихватилишта за фазанску дивљач и 50 

солишта за срнећу дивљач. У државном власништву се налази 5% територије ловишта, а у приватном 95%. Најнижа надморска висина је 163m, а највиша 
1.063m. На отвореном ловишту заступљени су срна, дивља свиња, зец, веверица, итд, а од незаштићених врста лови се шакал, дивља мачка, сврака... Под 

заштитом и забраном лова су хермелин, ласица, орао, јастреб, соко, сова, рода... Ловиште Бели извор,150 којим управља ЈП Борјак Врњачка Бања, 
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установљено је 1994. године и налази се на северним и североисточним падинама Гоча. Обухвата површину од 8.768ha, а сама ловна површина је 8.713ha, 

из које је издвојен део за интензивно ловно газдовање – ограђена површина од 615h, aу коме се гаји јелен и дивља свиња. Ловиште припада брдско-
планинском типу, просечне висине од 680m. У државном власништву је 93%, а у приватном 7% од укупне површине овог ловишта. На отвореном ловишту 

заступљени су јелен, дивља свиња, срна, зец, фазан итд, а од незаштићених врста лови се вук, лисица, твор, дивља мачка, сврака и врана. Под заштитом и 
забраном лова су хермелин, ласица, видра, куна,веверица,јазавац,орао итд. Од дивљачи за лов у долини Западне Мораве могу се наћи зец, фазан, дивља 

патка, препелица, рода, чапља и друге речне птице, што је веома атрактивно за туристе ловце. За све оне који више воле реку и спортски риболов, ту је 

Западна Морава и уређене подунавачке баре на Морави, где се и одржавају спортска такмичења.  

Омладински и ђачки туризам  је традиционални вид туризма у Врњачкој Бањи. Велики број посета чине ђачке екскурзије, школе у природи ђака 
основних школа и предшколских установа, стручне екскурзије средњошколаца и студената који из свих крајева Србије стижу у Врњачку Бању. Из тог разлога 

Врњачка Бања би се могла назвати и градом младих јер њихова посета по обиму, уопште није занемарљива. Већином се ова структура гостију смешта у 

објекте ниже категорије (Бреза, Слатина, Фонтана). 
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3.5. Спортови на територији општине Врњачка Бања 

У општини Врњачка Бања према подацима АПР од 21.09.2015. године постоји 31 регистрована грана спорта, од којих су према броју клубова 
најмасовније: фудбал (12 клубова), одбојка (5 клубова), пливање (5 клубова) и ватерполо (4 клуба). 

Р. бр. Грана спорта 

↓ 

Број спортских 
организација 

1.  Аикидо 1 

2.  Атлетика 1 

3.  Билијар 1 

4.  Боди билдинг 3 

5.  Бокс 1 

6.  Бриџ 2 

7.  Ваздухопловни спорт 1 

8.  Ватерполо 4 

9.  Карате 2 

10.  Кошарка 2 

11.  Одбојка 5 

12.  Оријентиринг 1 

13.  Планинарство 2 

14.  Пливање 5 

15.  Рекреативни спорт 1 

16.  Рукомет 2 

Р. 
бр. 

Грана спорта 

↓ 

Број спортских 
организација 

17.  Скијање 1 

18.  Спортски ауто мото 2 

19.  Спортски лов 1 

20.  Спортски риболов 1 

21.  Спортско пењање 1 

22.  Стони тенис 2 

23.  Стреличарство 1 

24.  Теквондо 1 

25.  Тенис 1 

26.  Фудбал 12 

27.  Џу џицу 1 

28.  Џудо 2 

29.  Шах 3 

30.  Life Saving 1 

31.  Sport Acord (неолимпијски 

спортови) 

1 

 

Када је реч о број клубова важно је истаћи да на територији општине према подацима АПР-а од 21.09.2015. године постоји регистрованих активних 
57 удружења, друштава и савеза у области спорта. Следи табеларни приказ са основним подацима о поменутим спортским организацијама: 
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Р. 

Бр. 

Матични 
бр.      ↓ 

Пословно име Датум оснивања Време трајања Статус 
Шифра 

делатности 
Опис делатности 

1.  
06656757 Рукометни клуб „Гоч“ 11-сеп-98 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова  

2.  
06958818 Пливачки ватерполо клуб „Гоч“ 26-дец-02 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова 

3.  
06988792 Џудо клуб „Гоч“ Врњачка Бања 28-апр-98 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова 

4.  
06992048 Теквондо клуб  „Меркур“ 24-апр-98 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова  

5.  
07206631 Одбојкашки клуб  „Грачац“ 23-апр-98 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова  

6.  
07217374 Фудбалски клуб „Омладинац“ 23-апр-98 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова  

7.  
07242514 Карате клуб „Гоч“ 28-апр-98 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова  

8.  
07242522 Кошаркашки клуб „Гоч“ 23-апр-98 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова  

9.  
07242549 Фудбалски клуб „Гоч“ 06-мар-00 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова 

10.  
07242638 Фудбалски клуб „Напредак“ 28-апр-98 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова 

11.  
07242646 Фудбалски клуб „Борац“-Вранеши 28-апр-98 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова  

12.  
07299486 Фудбалски клуб „Реал“ 28-апр-98 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова  

13.  
07648146 

Организација спортских риболоваца 
„Моравац“  

09-пар-98 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова 

14.  
17019201 Шах(овски) Клуб „Гоч“ 19-нов-98 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова  

15.  
17121910 Фудбалски савез општине Врњачка Бања 23-апр-98 Неодређено Активан 9319 Остале спортске делатности 

16.  
17209892 Кошаркашки клуб „Баскет“ 13-феб-98 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова  

17.  
17212869 Клуб за бодибилдинг и фитнес „Звезда“  20-мај-98 Неодређено Активан 9313 Делатност фитнес клубова 

18.  
17216732 Стонотениски клуб „Гоч“ Врњачка Бања 06-мај-98 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова  

19.  
17265008 Боксерски клуб „Гоч“ 7.feb.00 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова 



 

ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА| OPŠTINA VRNJAČKA BANJA | MUNICIPALITY OF VRNJACKA BANJA 

 

24 ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА У ОПШТИНИ ВРЊАЧКА БАЊА 2015-2018 

24 

20.  
17274422 Шах клуб „Липова“ 21-јун-00 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова 

21.  
17280783 Шаховски клуб „Омладинац“ 07-сеп-00 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова  

22.  
17360051 Фудбалски клуб „Волеј“  29-авг-01 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова 

23.  
17425587 

Ауто мото и картинг клуб „Верба спорт“ 

Врњачка Бања 
28-мар-02 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова 

24.  
17442724 Омладински Фудбалски клуб „Врњци“ 15-мар-00 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова 

25.  
17443615 Карате клуб „Падобранац“  07-окт-02 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова 

26.  
17479067 Спортски Бриџ клуб „Ђорђе Дуњић“ 26-дец-02 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова 

27.  
17507435 

Женски одбојкашки клуб „Врњачка Бања“ 

Врњачка Бања 
23-јун-03 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова 

28.  
17664999 Ауто мото клуб „Маг-Ђорђевић“ 31-окт-06 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова 

29.  
17668382 

Планинарско спортски клуб „Гоч“ 

Врњачка Бања 
25-дец-06 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова 

30.  
17688529 Фудбалски клуб „Врњачка Бања“  14-јан-08 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова  

31.  
17757997 

Спортски клуб „Центар за борилачке 
вештине и самоодбрану“ 

01-апр-08 Неодређено Активан 9319 Остале спортске делатности 

32.  
17770357 Центар за развој аикидоа 16-нов-09 Неодређено Активан 9319 Остале спортске делатности 

33.  
17775359 Стреличарски клуб „Муња“  08-апр-09 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова 

34.  
17777718 Скијашко - планинарски клуб „Снешко“ 29-сеп-08 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова  

35.  
17780964 

Џудо клуб „Врњачка Бања“ Врњачка 

Бања 
11-дец-08 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова 

36.  
17812351 Пливачко ватерполо клуб Врњачка Бања  14-окт-10 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова 

37.  
17812858 Женски рукометни клуб „Гоч“ 28-сеп-10 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова  

38.  
17818732 Пливачко-ватерполо клуб „Флипер“ 01-мар-11 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова  

39.  
28776748 Ловачко удружење „Грачац“  10-мај-12 Неодређено Активан 9319 Остале спортске делатности 
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40.  
28778538 Одбојкашки клуб „Партизан 2012“  19-јун-12 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова 

41.  
28780834 Боди билдинг клуб „Хулк џим“ 03-авг-12 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова  

42.  
28782454 Бриџ клуб Врњачка Бања 07-сеп-12 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова  

43.  
28782942 Футсал клуб „Олимп“ 18-сеп-12 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова  

44.  
28786816 Боди билдинг клуб „Буђелан Весна“ 04-јан-13 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова  

45.  
28791038 Тениски клуб „АС-НС“ 15-апр-13 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова  

46.  
28792654 Пливачко-ватерполо клуб  „Врњчани“ 28-мај-13 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова 

47.  
28795734 Стонотениски клуб Вранеши 27-авг-13 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова  

48.  
28796927 Спасилачки клуб „Салус“ 04-окт-13 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова  

49.  
28797869 „Врњачки пливачки клуб“ 30-окт-13 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова  

50.  
28799179 Одбојкашки клуб „Спортисимо“ 23-дец-13 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова  

51.  
28800819 Одбојкашки клуб „Гоч“ 25-феб-14 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова  

52.  
28804121 Фудбалски клуб Лоб 04-јун-14 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова  

53.  
28806205 Фудбалски клуб „Младост 1981“ 22-авг-14 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова  

54.  
28809280 

Клуб за фитнес и спортску рекреацију 
„SPIRIT FITNESS“ 

23-дец-14 Неодређено Активан 9313 Делатност фитнес клубова 

55.  
28809310 Билијар клуб „КИКС. ВБ“ 24-дец-14 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова 

56.  
28810512 Спортски савез Врњачка Бања 13-феб-15 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова 

57.  
28815417 Спортски клуб „Вертиго“ 12-авг-15 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова 

 

Спортски Савез Врњачке Бање основан је 22.02.2015 и у свом чланству боји 35 клубова из разних области спорта. Спортски Савез Врњачка Бања 
учесвује и помаже клубовима у организацији утакмица промоцији клубова и суфинансира годишње програме клубова са територије општине Врњачка Бања. 

Спортски Савез је тако у складу са Статутом а мимо основних програмских делатности имао и самосталне акције као сто је кошаркашки камп КК Црвена 
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Звезда Београд , учешће у релонструкцији стадиона малих спортова Коцка где је својом агилношћу обезбедио 1.500.000,00 динара од Спортског Савеза 
Србије и тиме допринео да се на претходно поменути објекат угради 315m2 тартан подлоге, као и најважнији пројекат  добијања затоворених базена и 

Националне куће Ватерпола  који ће кренути са изградњом од фебруара 2016.  

Следећа удружења, друштва и савези у области спорта су чланови Спортског савеза Врњачке Бање: 
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Р. 

Бр. 

Матични 
бр.      ↓ 

Пословно име Датум оснивања Време трајања Статус 
Шифра 

делатности 
Опис делатности 

1.  
06656757 Рукометни клуб „Гоч“ 11-сеп-98 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова  

2.  
06958818 Пливачки ватерполо клуб „Гоч“ 26-дец-02 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова 

3.  
06988792 Џудо клуб „Гоч“ Врњачка Бања 28-апр-98 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова 

4.  
07206631 Одбојкашки клуб  „Грачац“ 23-апр-98 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова  

5.  
07217374 Фудбалски клуб „Омладинац“ 23-апр-98 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова  

6.  
07242522 Кошаркашки клуб „Гоч“ 23-апр-98 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова  

7.  
07242549 Фудбалски клуб „Гоч“ 06-мар-00 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова 

8.  
07242638 Фудбалски клуб „Напредак“ 28-апр-98 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова 

9.  
07242646 Фудбалски клуб „Борац“-Вранеши 28-апр-98 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова  

10.  
07299486 Фудбалски клуб „Реал“ 28-апр-98 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова  

11.  
17019201 Шах(овски) Клуб „Гоч“ 19-нов-98 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова  

12.  
17209892 Кошаркашки клуб „Баскет“ 13-феб-98 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова  

13.  
17212869 Клуб за бодибилдинг и фитнес „Звезда“  20-мај-98 Неодређено Активан 9313 Делатност фитнес клубова 

14.  
17216732 Стонотениски клуб „Гоч“ Врњачка Бања 06-мај-98 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова  

15.  
17265008 Боксерски клуб „Гоч“ 7-феб-00 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова 

16.  
17274422 Шах клуб „Липова“ 21-јун-00 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова 

17.  
17280783 Шаховски клуб „Омладинац“ 07-сеп-00 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова  

18.  
17360051 Фудбалски клуб „Волеј“  29-авг-01 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова 

19.  
17425587 

Ауто мото и картинг клуб „Верба спорт“ 

Врњачка Бања 
28-мар-02 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова 
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20.  
17442724 Омладински Фудбалски клуб „Врњци“ 15-мар-00 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова 

21.  
17443615 Карате клуб „Падобранац“  07-окт-02 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова 

22.  
17507435 

Женски одбојкашки клуб „Врњачка Бања“ 
Врњачка Бања 

23-јун-03 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова 

23.  
17668382 

Планинарско спортски клуб „Гоч“ 
Врњачка Бања 

25-дец-06 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова 

24.  
17688529 Фудбалски клуб „Врњачка Бања“  14-јан-08 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова  

25.  
17770357 Центар за развој аикидоа 16-нов-09 Неодређено Активан 9319 Остале спортске делатности 

26.  
17780964 

Џудо клуб „Врњачка Бања“ Врњачка 
Бања 

11-дец-08 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова 

27.  
17818732 Пливачко-ватерполо клуб „Флипер“ 01-мар-11 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова  

28.  
28778538 Одбојкашки клуб „Партизан 2012“  19-јун-12 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова 

29.  
28782454 Бриџ клуб Врњачка Бања 07-сеп-12 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова  

30.  
28782942 Футсал клуб „Олимп“ 18-сеп-12 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова  

31.  
28795734 Стонотениски клуб Вранеши 27-авг-13 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова  

32.  
28799179 Одбојкашки клуб „Спортисимо“ 23-дец-13 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова  

33.  
28800819 Одбојкашки клуб „Гоч“ 25-феб-14 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова  

34.  
28806205 Фудбалски клуб „Младост 1981“ 22-авг-14 Неодређено Активан 9312 Делатност спортских клубова  

 

 

Циљеви Спортског савеза Врњачке Бање су да: 

 својим деловањем доприноси развоју и промоцији спорта у општини Врњачка Бања и повећању бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, 

жена и особа са инвалидитетом; 

 промовише образовну и васпитну функцију спорта, фер плеја, разумевања, толеранције и одговорности кроз бављење спортом; 
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 обавља пословe којима се обезбеђују услове за праћење, развој и унапређење масовног спорта, школског спорта, врхунског спорта и спорта 

инвалидних лица; 

 обавља друге послове у складу са Законом о спорту, Стратегијом развоја спорта у Републици Србији и Планом развоја спорта у општини Врњачка 

Бања и овим статутом. 

Савез своје циљеве остварује кроз:  

1) стварање услова за развој спорта у општини Врњачка Бања; 

2) организовање спортских манифестација и такмичења; 

3) подршку изградњи и одржавању спортских објеката; 

4) перманентно стручно образовање и усавршавање спортских стручњака и стручњака у спорту; 

5) пружање помоћи својим члановима у унапређењу стручног рада; 

6) подстицање рада својих чланова додељивањем награда и признања за изузетне спортске резултате и за допринос развоју и унапређењу спорта; 

7) усклађивање активности чланова Савеза; 

8) ангажовање у Спорстском савезу Србије и сарадњу са другим организацијама у области спорта у Републици Србији; 

9) заступање заједничких интереса својих чланова пред државним органима, органима Републике Србије и органима јединица локалне самоуправе; 

10) издавање сопствених публикација; 

11) популаризацију спорта у медијима, образовним институцијама и другим организацијама; 

12) предузимање мера за спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, лажирање спортских резултата); 

13) бригу о заштити здравља спортиста; 

14) подстицање бављења спортом, посебно жена, деце, омладине, старих и инвалидних лица, у свом подручју деловања; 

15) подршку школском спорту; 

16) активности на јачању спортског морала и спортског духа код својих чланова и утврђивању правила понашања у њиховим међусобним односима; 
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17) пружање помоћи својим члановима у области маркетинга, повезивања са привредом, увођења нових метода рада и пословања, прибављања 
пословних информација и сл.; 

18) праћење да ли је рад чланова Савеза у складу са законом, Статутом и општим актима Савеза и њиховим статутом и општим актима и помагање 

члановима у отклањању недостатака у раду и решавању спорова који угрожавају остваривање функција и циљева чланова Савеза; 

19) организовање заједничких служби; 

20) предлагање годишњих и посебних програма за финансирање из јавних прихода, у складу са законом; 

21) утврђивање предлога за својство лица које се самостално бави спортом као јединим и основним занимањем, у складу са законом. 
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4. ПРОБЛЕМИ И ПОТРЕБЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ ВРЊАЧКА БАЊА 

4.1. Анализа стања и финансирања спорта у јединицама локалне самоуправе 

У Акционом плану за спровођење Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2014–2018. године у оквиру циља 8.1. „Подизање 

капацитета спорта на свим нивоима власти“6, спроведено је током 2015. године истраживање функционисања спорта на локалном нивоу. У складу са тим, 

Министартсво омладине и спорта и Стална конференција градова и општина, у сарадњи са Спортским савезом Србије, Заводом за спорт и медицину спорта 
Републике Србије, Покрајинским заводом за спорт и медицину спорта спровели су истраживање под називом: „Анализа стања и финансирање спорта у 

јединицама локалне самоуправе“.  

Резултати истраживања су требали да пруже препоруке за даље кораке у области финансирања спорта у јединицама локалних самоуправа, као и да 

укажу на врсту подршке коју је потребно пружити ЈЛС у наредном периоду. Ово истраживање се спроводило у оквиру програма „Институционална подршка 
СКГО – друга фаза“ финансираног од стране Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC) који је усмерен на подршку спровођењу Стратешког плана СКГО 

у области заступања.  

Циљеви истраживања: 

1. Анализа финансирања спорта у ЈЛС, што подразумева сагледавање начина финансирања спорта у јединицама локалних самоуправа, висина 

средстава која ЛС инвестира у спорт целокупно и по областима, а у складу надлежностима ЛС које су дефинисане 137. чланом Закона о спорту. 

Такође, значајно је да се увиди који се подзаконски акти, а који се односе на финансирање спорта (не)примењују, као и утврђивање проблема у 
њиховом спровођењу. Такође, анализа ће обухватити и оцену капацитета и активности ЈЛС у области спорта, али и процену капацитета других 

кључних партнера одговорних за спровођење спортске политике локалне заједнице.  
2. Дефинисање препорука за унапређење капацитета и начина финансирања спорта у ЈЛС, као и предлог модела финансирања спорта у ЈЛС. Такође, 

у циљу унапређење програмског буџетирања у ЈЛС, дефинисање предлога индикатора за праћење спровођења политика спорта у свим ЈЛС.  

 

 

 

                                                           
6 У оквиру општег циља 8.1.1. Успостваљен козистентан систем управљања и финансирања система спорта у РС, перманетна едукација, уључивање више у систем спорта жена, маргинализованих 

група, волонтераа у оквиру активности Подизање капацитета територијалних спортских савеза и спортских организација (клубова) који се финансирају у Атономној покрајинини и јединицама 

локалне самоуправе у области планирања, програмирања, праћења, реализације и извештавања за програме савеза средствима из буџета и у оквиру мере: Анализа стања и финасирања спорта у 

ЈЛС, а за чију су израду одговорни следеће институције и партнери: ЗСМСРС, ПЗСМС, СКГО,ЈЛС, ССС 
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4.1.1. Упитник попуњен од стране представника ЈЛС за спорт 

Да ли Ваша локална самоуправа  има Правилник  за финансирање програма за  задовољавања потреба и интереса грађана у области 

спорта на својој територији? 

ДА 

Да ли је Правилник  усаглашен  са Законом о спорту? ДА 

Да ли  je до 1. јуна 2014.године  – носилац програма доставио своје предлоге годишњих програма јединици локалне самоуправе? ДА 

Да ли је до 1. јула – надлежни орган јединице локалне самоуправе  образовао стручну комисију за избор програма и пројеката, а 

који анализира  и оцењује поднете предлоге годишњих програма? 

ДА 

Да ли сте до 30. децембра 2014. године обавестили  носиоце програма о висини одобрених  средстава по програмима  за 2015. 

годину? 

ДА 

Да ли сте до 1. фебруара 2015. године објавили јавни позив за достављање  предлога посебних програма за реализацију  општег 

интереса у спорту? 

НЕ 

Да ли је Стручна комисија за избор програма и пројеката користила Табелу вредновања  (у којој су јасно дефинисани  распони 

бодовања појединих делова програма и пројката) из Правилника  о финансирању програма којима се остварује општи интерес у 

области спорта? 

ДА 

Да ли су приликом одобравања  финансирања годишњих и посебних програма средства одобравана  спортским организацијама које 

нису чланице  националног  гранског спортског савеза за кога је министар надлежан за спорт утврдио, у складу са Законом о спорту, 

да се преко њега остварује општи интерес у одређеној грани спорта? ( у случају да је у једној спортској грани регистровано више 

националних  гранских спортских савеза) 

НЕ 

Да ли је надлежни орган јединице локалане самоуправе,  након завршене евалуације  поднетих програма,   донео Решење /Одлуку о 

одобрењу годишњих,  посебних програма? 

ДА 

Да ли сте након доношења  Решења/Одлуке о финансирању закључили  уговоре са корисницима  средстава? ДА 

Да ли сте  Уговором јасно дефинисали  процедуре  правдања утрошених  средстава? ДА 
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Да ли је у граду/општини ангажовано  лице које контролише  рализацију  програма и утрошак буџетских средстава? ДА 

Да ли се нека спортска организација  жалила на донете одлуке и покренула  судски спор или је тражила Инспекцијски надзор 

надлежних  органа против коначне одлуке? 

ДА 

Ако је на предходно  питање одговор ДА, молимо Вас да наведете број жалби и њихов крајњи исход 

  

1 

Одбачена Закључком 

Одбора за омладину и 

спорт, бр.06-48/14 од 

13.04.2014.г. 

Да ли је некој спортској организацији, а на основу закљученог  Уговора због ненаменског  утрошка буџетских средстава,  тражен 

повраћај средстава у буџет града/општине? 

НЕ 

Колико спортских организација  је по основу ненаменског  трошења буџетских средстава тражен повраћај у буџет града/општине?  

Наведите укупна средства која су враћена у буџет града/општине на основу повраћаја због ненаменског  утрошка буџетских  

Да ли је град/општина формирала  Радну групу за израду Програма развоја спорта на територији  јединице локалане самоуправе? ДА 

Да ли је буџетом за 2015. годину предвиђена  ставка за финансирање израде Програма развоја спорта на територији  јединице 

локалне самоуправе? 

НЕ 

Ако је одговор на предходно  постављено  питање да, навести колика су средства планирана  за 2015. годину и када се очекује 

завршетак  рада на изради документа  и његово усвајање 

Децембар, 2015. 
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4.1.2. Упитник попуњен од стране Спортског савеза Врњачке Бање 

Укупан буџет територијалног спортског савеза града/општине из буџета града/општине 6.000.000,00 

Укупан буџет територијалног спортског савеза града/општине по свим основама (спонзорства, донације чланарине...и др) 6.000.000,00 

Укупан број стално запослених  у територијалном спортском савезу града/општине  

Укупан број ангажованих  на основу разних уговора о ангажовању  у територијалном спортском савезу града/општине  

Укупан буџет за плате стално запослених  у територијалнм спортском савезу града/општине  

Укупан буџет за реализацију  хонорара ангажованих  лица на основу разних уговора у територијалном спортском савезу  

Укупан буџет за функционисање територијалног спортског савеза града/општине (материјални трошкови канцеларије...)  

Укупан број реализованих спортских   програма у организацији територијалног спортског савеза града/општине ( навести називе  

Укупан број учесника реализованих спортских програма у организацији територијалног спортског савеза града/општине  

Укупан буџет свих спортских организација  (клубова...)  чланова спортског савеза града/општине  

Укупан буџет свих спортских организација  (клубова...)  чланова територијалног спортског савеза града/општине по свим основама  

(спонзорства, донације чланарине...и др) 

 

Укупан број стално запослених  у свим спортским организацијама (клубовима..) члановима  територијалног спортског савеза  

Укупан буџет за плате стално запослених  у свим спортским организацијама (клубовима..) члановима  територијалног спортског  

Укупан број ангажованих  на основу разних уговора о ангажовању  у спортским организацијама члановима  територијалног 

спортског савеза града/општине 

 

Укупан буџет за реализацију  хонорара ангажованих  лица на основу разних уговора у  спортским организацијама члановима 

територијалног спортског савеза града/општине 

 

Укупан број волонтера у  спортским организацијама члановима  територијалног спортског савеза града/општине  
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Укупан буџет за функционисање свих спортских организација  (клубова..)  чланица  територијалног спортског савеза 

града/општине (материјални трошкови канцеларије...) 

 

Да ли територијални спортски савез град/општина има дефинисану   Категоризацију спортских организација  у форми усвојеног  

Да ли територијални спортски савез град/општина прати реализацију  одобрених  програма својих чланица  од стране  

Да ли на територији  града/општине постоје правна и физичка лица која не учествују у спортским такмичењима и којима је 

претежна делатност спортско оспособљавање и спортско усавршавање трећих лица (школе фудбала, школе тениса, кампови и сл.) 

 

Ако је одговор да на предходно  питање наведите број таквих организација  и да ли су оне регистроване као привредна  друштва  
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4.2. Испитивање кључних заинтересованих страна у спорту 

Обзиром да је ово први Програм развоја спорта, рађен према смерницама Министарства омладине и спорта било је неопходно спровести 

испитивање свих кључних зантересованих страна у циљу сазнавања њихових проблема и потреба, како би полазна основа за израду овог документа била 

што прецизнија. У том смислу осмишљена су 4 упитника: 

1) Упитник о потребама грађана Врњачке Бање у спорту; 

2) Упитник о потребама удружења, друштава и савеза у области спорта у Врњачкој Бањи; 

3) Упитник о физичкој култури ученика основних школа на територији општине Врњачка Бања; 

4) Упитник о физичкој култури ученика средњих школа на територији општине Врњачка Бања. 

Циљеви истраживања: 

1) Анализа проблема и потреба кључних заинтересованих страна када је реч о спорту, квантитету и квалитету спортске инфраструктуре и спортских 

дешавања, као и спортских навика.  

2) Дефинисање приоритета у области спорта на нивоу општине, затим интерних снага и слабости, и екстерних претњи и шанси, као и предлог 
модела финансирања спорта у ЈЛС. Такође, у циљу унапређење програмског буџетирања, дефинисање предлога индикатора за праћење 

спровођења политика спорта у општини Врњачка Бања.  

Резултати истраживања су пружили препоруке за даље кораке у области финансирања спорта у Врњачкој Бањи, а такође су и указали на врсту 

подршке коју је потребно пружити кључним заинтересованим странама у наредном периоду. Укупно је прикупљено 937 анкетних листова чијом се 

анализом дошло до резултата представљених у наставку. 

Наведено испитивање потребно је периодично понављати у току спровођења овог програма како би се добијала повратна упоредива информација о 

степену успешности реализованих мера и активности које за циљ имају развој спорта на територији општине. Тиме би се добиле информације о смеру у коме 

треба појачати/смањити интензитет, односно врсту мера и активности  развоју спорта у Врњачкој Бањи. 
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4.2.1. Испитивање о потребама грађана Врњачке Бање у спорту 

У циљу сазнавања потреба грађана Врњачке Бање у спорту спроведено је анкетирање грађана којим путем је прикупљено 107 попуњених упитника. 

У сам упитник је уграђена SWOT анализа и дефинисање приоритета програма тако да су сви грађани који су попунили анкету учествовали и у изради самог 

програма. 

 

СУМАРНИ РЕЗУЛТАТИ 

Укупно попуњено упитника  Незавршени упитници Стопа комплетне попуњености 

107 6 95% 
 

01 Пол 
Одговорили 

10699% 

Нису одговорили 

11% 

 0% 27.5% 55% РЕЗУЛТАТ  ПРОЦЕНТИ  

        

 Мушки     58 55%  

 Женски     48 45%  

 

02 
Године старости 

Одговорили 

107100% 

Нису одговорили 

00% 

 0% 16.5% 33% РЕЗУЛТАТ  ПРОЦЕНТИ  

        

 21-30     35 33%  

 31-40     27 25%  
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 0% 16.5% 33% РЕЗУЛТАТ  ПРОЦЕНТИ  

        

 41-50     21 20%  

 51-60 

    13 12%  

 15-20 

    5 5%  

 Преко 61      3 3%  

 до 14 година     3 3%  

 

03 
Место становања 

Одговорили 

10699% 

Нису одговорили 

11% 

 0% 40% 80% РЕЗУЛТАТ  ПРОЦЕНТИ  

        

 Врњачка Бања - место 

    84 79%  

 Врњачка Бања - сеоско подручје     22 21%  

 

04 
Школска спрема 

Одговорили 

10598% 

Нису одговорили 

22% 

 0% 23.5% 47% РЕЗУЛТАТ  ПРОЦЕНТИ  

        

 VII1-VII2 степен стручне спреме     49 47%  

 IV степен стручне спреме  

    23 22%  

 VI1-VI2 степен стручне спреме  

    9 9%  

https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
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 0% 23.5% 47% РЕЗУЛТАТ  ПРОЦЕНТИ  

        

 Ученик     9 9%  

 Студент     6 6%  

 VIII степен стручне спреме      5 5%  

 III степен стручне спреме      2 2%  

 V степен стручне спреме  

    1 1%  

 I-II степен стручне спреме      1 1%  

 

05 
Да ли се бавите спортским активностима? 

Одговорили 

107100% 

Нису одговорили 

00% 

 0% 20.5% 41% РЕЗУЛТАТ  ПРОЦЕНТИ  

        

 Трудим се да будем у доброј форми и упражњавам спортске 
активности као рекреативац/ка 

    43 40%  

 Не бавим се спортом (трудим се да редовно шетам, возим 
бицикл и сл.) 

    39 36%  

 Да, активан сам спортиста     15 14%  

 Уопште се не бавим спортом и не рекреирам се     10 9%  

 

https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
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06 
Уколико сте на претходном питању обележили један од прва два одговора, наведите спорт којим 
се бавите7 

Одговорили 

107100% 

Нису одговорили 

00% 

 0% 16.5% 33% РЕЗУЛТАТ  ПРОЦЕНТИ  

        

 Фудбал     13 10%  

 Кошарка 

    12 9%  

 Пливање     6 5%  

 Боди билдинг     6 5%  

 

07 
Уколико сте на претходном питању навели спорт/ове којим се бавите, колико дана у седмици се 
бавите спортским активностима? 

Одговорили  

6763% 

Нису одговорили 

4037% 

 0% 21% 42% РЕЗУЛТАТ  ПРОЦЕНТИ  

        

 1-2     28 42%  

 3-4 

    26 39%  

 5 и више     13 19%  

 
 

08 
По Вашем мишљењу, услови (простор, опрема, средства) за одржавање тренинга за спорт којим 
се бавите су: 

Одговорили  

6964% 

Нису одговорили 

3836% 

                                                           
7 Због обима материјала наведени су само последње унети одговори како би се видела структура и начин на који су упитаници одговорили на постављено питање.  
Комплетни резултати анкете могу се преузети на https://drive.google.com/file/d/0B2G1x4ZrznqYQzlUUVBMUkF5VDA/view?usp=sharing  

https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://drive.google.com/file/d/0B2G1x4ZrznqYQzlUUVBMUkF5VDA/view?usp=sharing
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 0% 25.5% 51% РЕЗУЛТАТ  ПРОЦЕНТИ  

        

 делимично адекватни     35 51%  

 углавном адекватни 

    18 26%  

 нису адекватни     8 12%  

 потпуно адекватни     5 7%  

 уопште нису адекватни     3 4%  

 

09 
По Вашем мишљењу, постојећи спортски садржаји су једнако доступни свима (деци, младима, 
особама са инвалидитетом, становницима свих насељених места итд.): 

Одговорили  

9892% 

Нису одговорили 

98% 

 0% 21.5% 43% РЕЗУЛТАТ  ПРОЦЕНТИ  

        

 делимично доступни     42 43%  

 углавном доступни     29 30%  

 нису доступни     20 20%  

 потпуно доступни     4 4%  

 уопште нису доступни     3 3%  

 
 

10 
Да ли посећујете спортске догађаје? 

Одговорили 

10699% 

Нису одговорили 

11% 

https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
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 0% 27.5% 55% РЕЗУЛТАТ  ПРОЦЕНТИ  

        

 понекад      58 55%  

 често      26 25%  

 никад     12 11%  

 ретко      8 8%  

 веома често     2 2% 
 
 

 

11 
По Вашем мишљењу, кључни приоритет општине када је реч о спорту требао би да буде: 

Одговорили 

10699% 

Нису одговорили 

11% 

 0% 34% 68% РЕЗУЛТАТ  ПРОЦЕНТИ  

        

 развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт      72 68%  

 повећање обухвата бављења грађана спортом кроз развој и 
унапређење спортске рекреације  

    16 15%  

 развој и унапређење спортске инфраструктуре      10 9%  

 развој и унапређење врхунског спорта     6 6%  

 Остало      2 2%  

 

12 
Да ли мислите да у Врњачкој Бањи треба да постоји више спортских дешавања? 

Одговорили 

10497% 

Нису одговорили 

33% 

https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
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 0% 47% 94% РЕЗУЛТАТ  ПРОЦЕНТИ  

        

 Да     97 93%  

 Не     7 7%  

 
 

13 
По Вашем мишљењу, у општини Врњачка Бања постоји довољно уређених спортских терена. 

Одговорили 

10598% 

Нису одговорили 

22% 

 0% 23% 46% РЕЗУЛТАТ  ПРОЦЕНТИ  

        

 делимично се слажем     48 46%  

 не слажем се     40 38%  

 слажем се     10 10%  

 потпуно се слажем     6 6%  

 уопште се не слажем     1 1%  

 

14 
По Вашем мишљењу у општини Врњачка Бања постоји довољно уређених простора са справама 
за вежбање. 

Одговорили 

10194% 

Нису одговорили 

66% 

 0% 18% 36% РЕЗУЛТАТ  ПРОЦЕНТИ  

        

 не слажем се 

    36 36%  

 делимично се слажем     34 34%  

https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
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 0% 18% 36% РЕЗУЛТАТ  ПРОЦЕНТИ  

        

 слажем се     16 16%  

 уопште се не слажем     9 9%  

 потпуно се слажем     6 6%  

 
 

15 
Да се ја питам у вези спортског живота у Врњачкој Бањи променио/ла бих одмах : 

Одговорили 

 7671% 

Нису одговорили 

3129% 

     

  Одговори су обрађени и унети у SWOT анализу.Због обима материјала наведени су само 5 последњих одговора.8  

 141,505,005 

izgradnja zatvorenog bazena olimpijskih razmera 

bazen sala 

teniski teren 

Monday, Nov 23rd 6:48AM  

 141,504,789 obezbedjenje uslova za besplatan trening svoj deci starosti do 15 godina za sve bazične sportove Monday, Nov 23rd 6:31AM  

 141,503,800 odnos političara prema školskim sportu i sportu uopšte Monday, Nov 23rd 6:24AM  

 141,503,515 - Monday, Nov 23rd 6:21AM  

 141,503,384 

Mnogo toga, počevši od razvoja i unapređenja sportske infrastruktue 

Mogućnost besplatnog treniranja za talentovanu decu koja nisu u mogućnosti da plaćaju 
Monday, Nov 23rd 6:15AM  

 

16 
По Вашем мишљењу највеће СНАГЕ Врњачке Бање када је спорт у питању су: 

Одговорили  

7267% 

Нису одговорили 

3533% 

                                                           
8 Због обима материјала наведени су само последње унети одговори како би се видела структура и начин на који су упитаници одговорили на постављено питање.  
Комплетни резултати анкете могу се преузети на https://drive.google.com/file/d/0B2G1x4ZrznqYQzlUUVBMUkF5VDA/view?usp=sharing 

https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report/141505005
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report/141504789
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report/141503800
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report/141503515
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report/141503384
https://drive.google.com/file/d/0B2G1x4ZrznqYQzlUUVBMUkF5VDA/view?usp=sharing
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Одговори су обрађени и унети у SWOT анализу.Због обима материјала наведени су само 5 последњих одговора.9 

 141,505,005 deca su naša budućnost Monday, Nov 23rd 6:48AM  

 141,504,789 

postoje stručni kadrovi motivisani za promene 

veliki broj dece želi da se bavi sportom 

zadovoljavajuća ponmuda infrastrukture 

Monday, Nov 23rd 6:31AM  

 141,503,800 - Monday, Nov 23rd 6:24AM  

 141,503,515 - Monday, Nov 23rd 6:21AM  

 141,503,384 veliki broj mladih i talentovanih Monday, Nov 23rd 6:15AM  

  

 

17 
По Вашем мишљењу највеће СЛАБОСТИ Врњачке Бање када је спорт у питању су: 

Одговорили  

7570% 

Нису одговорили 

3230% 

     

Одговори су обрађени и унети у SWOT анализу. Због обима материјала наведени су само 5 последњих одговора.10  

 141,505,005 

neadekvatno obučeni treneri 

loš trenerski kadar 
Monday, Nov 23rd 6:48AM  

 141,504,789 

nedovoljna iskoriscenost sportskih kapaciteta 

ekonomska kriza porodice (bavljenje sportom postalo je luksuz- skupe članarine) 
Monday, Nov 23rd 6:31AM  

                                                           
9 Због обима материјала наведени су само последње унети одговори како би се видела структура и начин на који су упитаници одговорили на постављено питање.  
Комплетни резултати анкете могу се преузети на https://drive.google.com/file/d/0B2G1x4ZrznqYQzlUUVBMUkF5VDA/view?usp=sharing 
10 Због обима материјала наведени су само последње унети одговори како би се видела структура и начин на који су упитаници одговорили на постављено питање.  
Комплетни резултати анкете могу се преузети на https://drive.google.com/file/d/0B2G1x4ZrznqYQzlUUVBMUkF5VDA/view?usp=sharing 

https://polldaddy.com/surveys/2227393/report/141505005
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report/141504789
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report/141503800
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report/141503515
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report/141503384
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report/141505005
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report/141504789
https://drive.google.com/file/d/0B2G1x4ZrznqYQzlUUVBMUkF5VDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2G1x4ZrznqYQzlUUVBMUkF5VDA/view?usp=sharing


 

ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА| OPŠTINA VRNJAČKA BANJA | MUNICIPALITY OF VRNJACKA BANJA 

 

46 ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА У ОПШТИНИ ВРЊАЧКА БАЊА 2015-2018 

46 

     

 141,503,800 

slaba opremljenost škola rekvizitima 

nezainteresovanost učitelja za održavanje časova fizičkohg vaspitanja u školama- uglavnom se fizičko zamenjuje drugim 

predmetima 

Monday, Nov 23rd 6:24AM  

 141,503,515 - Monday, Nov 23rd 6:21AM  

 141,503,384 

nezainteresovanost političke elite za razvoj spota 

neprofesionalnost stručnog kadra 
Monday, Nov 23rd 6:15AM  

 
Питање 

18 
По Вашем мишљењу највеће ШАНСЕ из окружења када је спорт у питању су: 

Одговорили  

6359% 

Нису одговорили 

4441% 

     

Одговори су обрађени и унети у SWOT анализу. Због обима материјала наведени су само 5 последњих одговора.11  

 141,505,005 razvoj škloskig sporta Monday, Nov 23rd 6:48AM  

 141,504,789 

učešće člokalne samouprave u finansiranju treniranja bazičnih sportova za decu do 15 godina 

strategija razvoja sporta u Republici Srbiji 
Monday, Nov 23rd 6:31AM  

 141,503,800 - Monday, Nov 23rd 6:24AM  

 141,503,515 - Monday, Nov 23rd 6:21AM  

 141,503,384 svakako jedan od prioriteta R. Srbije Monday, Nov 23rd 6:15AM  

 
 
Питање 

19 
По Вашем мишљењу највеће ПРЕТЊЕ из окружења када је спорт у питању су: 

Одговорили  

7267% 

Нису одговорили 

3533% 

                                                           
11 Због обима материјала наведени су само последње унети одговори како би се видела структура и начин на који су упитаници одговорили на постављено питање.  
Комплетни резултати анкете могу се преузети на https://drive.google.com/file/d/0B2G1x4ZrznqYQzlUUVBMUkF5VDA/view?usp=sharing 

https://polldaddy.com/surveys/2227393/report/141503800
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report/141503515
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report/141503384
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report/141505005
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report/141504789
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report/141503800
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report/141503515
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report/141503384
https://drive.google.com/file/d/0B2G1x4ZrznqYQzlUUVBMUkF5VDA/view?usp=sharing
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Одговори су обрађени и унети у SWOT анализу. Због обима материјала наведени су само 5 последњих 
одговора.12 

  

 141,505,005 nedostatak sredstava za unapređenje i razvoj sporta Monday, Nov 23rd 6:48AM  

 141,504,789 

negativne društvene tendencije (porast bolesti zavisnosti, kriminala, nasilja) 

porast siromaštva lokalnog stanovništva 

ekonomska kriza u državi 

Monday, Nov 23rd 6:31AM  

 141,503,800 - Monday, Nov 23rd 6:24AM  

 141,503,515 - Monday, Nov 23rd 6:21AM  

 141,503,384 definitivno ekonomska kriza u državi Monday, Nov 23rd 6:15AM  

 
 
 
4.2.2. Испитивање о потребама удружења, друштава и савеза Врњачке Бање у области спорта13  

 У циљу сазнавања потреба грађана Врњачке Бање у спорту спроведено је анкетирање којим путем је прикупљено свега 8 попуњених упитника. У 
сам упитник је уграђена SWOT анализа и дефинисање приоритета програма тако да су сва удружења која су попунила анкету учествовала и у изради самог 

програма. 

 

СУМАРНИ РЕЗУЛТАТИ 

Укупно попуњено упитника  Незавршени упитници Стопа комплетне попуњености 

8 - 100% 
 

                                                           
12 Због обима материјала наведени су само последње унети одговори како би се видела структура и начин на који су упитаници одговорили на постављено питање.  
Комплетни резултати анкете могу се преузети на: https://drive.google.com/file/d/0B2G1x4ZrznqYQzlUUVBMUkF5VDA/view?usp=sharing 
13 Комплетни резултати анкете могу се преузети на: https://drive.google.com/file/d/0B2G1x4ZrznqYQWZieERQbWF6MlU/view?usp=sharing  

https://polldaddy.com/surveys/2227393/report/141505005
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report/141504789
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report/141503800
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report/141503515
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report/141503384
https://drive.google.com/file/d/0B2G1x4ZrznqYQzlUUVBMUkF5VDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2G1x4ZrznqYQWZieERQbWF6MlU/view?usp=sharing
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01 Седиште 
Одговорили  

8100% 

Нису одговорили 

00% 

 0% 31.5% 63% РЕЗУЛТАТ ПРОЦЕНТИ  

        

 Врњачка Бања - место     5 63%  

 Врњачка Бања - сеоско подручје     3 38%  

 

02 
По Вашем мишљењу, услови (простор, опрема, средства) за одржавање тренинга за спорт којим се 
бавите су: 

Одговорили  

6964% 

Нису одговорили 

3836% 

 0% 25.5% 51% РЕЗУЛТАТ  ПРОЦЕНТИ  

        

 делимично адекватни     4 50%  

 углавном адекватни      2 25%  

 уопште нису адекватни      1 13%  

 потпуно адекватни      1 13%  

 нису адекватни     0 0%  

 

03 
По Вашем мишљењу, постојећи спортски садржаји су једнако доступни свима (деци, младима, особама 
са инвалидитетом, становницима свих насељених места итд.): 

Одговорили  

8100% 

Нису одговорили 

00% 

 0% 19% 38% РЕЗУЛТАТ  ПРОЦЕНТИ  

        

  углавном доступни      3 38%  

https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
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 0% 19% 38% РЕЗУЛТАТ  ПРОЦЕНТИ  

        

 делимично доступни     3 38%  

 потпуно  доступни      1 13%  

 нису доступни      1 13%  

 уопште нису доступни      0 0%  

 
 

04 Да ли организујете спортске догађаје? 
Одговорили  
8100% 

Нису одговорили 

00% 

 0% 25.5% 51% РЕЗУЛТАТ ПРОЦЕНТИ  

        

 понекад     4 50%  

 редовно     3 38%  

 никад     1 13%  

 

05 По Вашем мишљењу, кључни приоритет општине када је реч о спорту требао би да буде: 
Одговорили 

8100% 

Нису одговорили 

00% 

 0% 44% 88% РЕЗУЛТАТ ПРОЦЕНТИ  

        

 развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт     7 88%  

 развој и унапређење спортске инфраструктуре     1 13%  

https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report
https://polldaddy.com/surveys/2227393/report


 

ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА| OPŠTINA VRNJAČKA BANJA | MUNICIPALITY OF VRNJACKA BANJA 

 

50 ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА У ОПШТИНИ ВРЊАЧКА БАЊА 2015-2018 

50 

 0% 44% 88% РЕЗУЛТАТ ПРОЦЕНТИ  

        

 повећање обухвата бављења грађана спортом кроз развој и 
унапређење спортске рекреације 

    0 0%  

 развој и унапређење врхунског спорта     0 0%  

 

06 Да ли мислите да у Врњачкој Бањи треба да постоји више спортских дешавања? 
Одговорили  
8100% 

Нису одговорили 

00% 

 0% 50% 100% РЕЗУЛТАТ ПРОЦЕНТИ  

        

 Да     8 100%  

 Не     0 0%  

 
 
 
 
 

07 По Вашем мишљењу, у општини Врњачка Бања постоји довољно уређених спортских терена. 
Одговорили  
8100% 

Нису одговорили 

00% 

 0% 31.5% 63% РЕЗУЛТАТ ПРОЦЕНТИ  

        

 делимично се слажем     5 63%  

 не слажем се     2 25%  

 слажем се     1 13%  
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 0% 31.5% 63% РЕЗУЛТАТ ПРОЦЕНТИ  

        

 уопште се не слажем     0 0%  

 потпуно се слажем     0 0%  

 

08 По Вашем мишљењу у општини Врњачка Бања постоји довољно уређених спортских објеката. 
Одговорили  
8100% 

Нису одговорили 

00% 

 0% 31.5% 63% РЕЗУЛТАТ ПРОЦЕНТИ  

        

 делимично се слажем     5 63%  

 не слажем се     3 38%  

 уопште се не слажем     0 0%  

 потпуно се слажем     0 0%  

 слажем се     0 0%  

 
 

09 Да се ја питам у вези спорта у Врњачкој Бањи променио/ла бих одмах : 
Одговорили  
563% 

Нису одговорили 

338% 

     

 141,312,293 

1. Боље финансирање спорта 
2. Боља опремљеност спортских клубова 
3. Наменско коришћење спортских сала 

Friday, Nov 20th 5:14AM  

 140,732,647 

- Анимирати млађе ученике да учествују у спортским дешавањима 
- Организовање посете неких спортских дешавања (утакмица) 

Friday, Nov 13th 6:53AM  

https://polldaddy.com/surveys/2233938/report/141312293
https://polldaddy.com/surveys/2233938/report/140732647
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 138,357,861 Pristup skolskom sportu Monday, Oct 19th 1:31AM  

 138,103,139 

Povećao bih sredstva iz budžeta koja se dodeljuju sportskim klubovima, zaposlio bih 
stručni kadar sa završenim fakultetom za fizičku kulturu da rade u sportskim klubovima. 

Wednesday, Oct 14th 6:21AM  

 137,931,881 kontrolu klubova i skole Tuesday, Oct 13th 5:11AM  

 

10 По Вашем мишљењу 3 кључна проблема са којима се Ваш клуб суочава су: 
Одговорили  
8100% 

Нису одговорили 

00% 

 0% 18.5% 37% РЕЗУЛТАТ ПРОЦЕНТИ  

        

 Финансијски проблеми     7 37%  

 Незаинтересованост становништва за спорт     4 21%  

 Недостатак опреме и реквизита у спортским објектима…     4 21%  

 Недостатак адекватних спортских објеката     3 16%  

 Неуређени спортски терени     1 5%  

 Насиље на спортским приредбама     0 0%  

 Слаба медијска пропраћеност     0 0%  

 
 

11 По Вашем мишљењу највеће СНАГЕ Врњачке Бање када је спорт у питању су: 
Одговорили  
563% 

Нису одговорили 

338% 

https://polldaddy.com/surveys/2233938/report/138357861
https://polldaddy.com/surveys/2233938/report/138103139
https://polldaddy.com/surveys/2233938/report/137931881
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 141,312,293 

1. Талентована деца 
2. Едукација школске омладине 
3. недијско информисање 

Friday, Nov 20th 5:14AM  

 140,215,393 талентована деца до 12 година Friday, Nov 6th 5:34AM  

 138,357,861 Sportski objekti Monday, Oct 19th 1:31AM  

 138,103,139 entuzijasti i talentovana deca Wednesday, Oct 14th 6:21AM  

 137,931,881 veliki broj sportskih hala i terena na prostoru od 10km Tuesday, Oct 13th 5:11AM  

 

12 По Вашем мишљењу највеће СЛАБОСТИ Врњачке Бање када је спорт у питању су: 
Одговорили  
563% 

Нису одговорили 

338% 

     

 141,312,293 

1. недостатак опреме (струњача, кимона) 
2. лоше школске сале 
3. неадекватни термини за тренинге 

Friday, Nov 20th 5:14AM  

 140,732,647 

Незаинтересованост становништва за спорт 
Опремљеност 

Friday, Nov 13th 6:53AM  

 138,357,861 mala baza sportista Monday, Oct 19th 1:31AM  

 138,103,139 nedostatak finansijskih sredstava Wednesday, Oct 14th 6:21AM  

 137,931,881 nedostatak adekvatno obrazovanih strucnjaka u oblasti sporta Tuesday, Oct 13th 5:11AM  

 

13 По Вашем мишљењу највеће ШАНСЕ из окружења када је спорт у питању су: 
Одговорили  
450% 

Нису одговорили 

450% 

https://polldaddy.com/surveys/2233938/report/141312293
https://polldaddy.com/surveys/2233938/report/140215393
https://polldaddy.com/surveys/2233938/report/138357861
https://polldaddy.com/surveys/2233938/report/138103139
https://polldaddy.com/surveys/2233938/report/137931881
https://polldaddy.com/surveys/2233938/report/141312293
https://polldaddy.com/surveys/2233938/report/140732647
https://polldaddy.com/surveys/2233938/report/138357861
https://polldaddy.com/surveys/2233938/report/138103139
https://polldaddy.com/surveys/2233938/report/137931881
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 141,312,293 

1. географски положај В. Бање 
2. туристички бренд В. Бање 

Friday, Nov 20th 5:14AM  

 140,732,647 

Више приче о спорту у медијима 
Долазак прволигаша у халу "Владе Дивац" 

Friday, Nov 13th 6:53AM  

 138,357,861 razvoj sportskog turizma Monday, Oct 19th 1:31AM  

 137,931,881 razvoj sportske infrastrukture Tuesday, Oct 13th 5:11AM  

 

14 По Вашем мишљењу највеће ПРЕТЊЕ из окружења када је спорт у питању су: 
Одговорили  
675% 

Нису одговорили 

225% 

     

 141,312,293 

1. Економска криза 
2. недовољно финансирање спорта 
3. незаинтересованост омладине за спорт 

Friday, Nov 20th 5:14AM  

 140,732,647 

Криза 
Више провода на интернету, мање у салама 

Friday, Nov 13th 6:53AM  

 140,215,393 Незапосленост Friday, Nov 6th 5:34AM  

 138,357,861 bolji marketing sportskog turizma Monday, Oct 19th 1:31AM  

 138,103,139 nedostatak finan.sredstava za normalan rad u sport.klubovima Wednesday, Oct 14th 6:21AM  

 137,931,881 finansiski problemi klubova i neadekvatna strucnost sportskih radnika Tuesday, Oct 13th 5:11AM  

 
4.2.3. Испитивање о физичкој култури ученика основних школа у Врњачкој Бањи14 

 

                                                           
14 Комплетни резултати анкете могу се преузети на: https://drive.google.com/file/d/0B2G1x4ZrznqYVDIwTHNBNWxTU28/view?usp=sharing  

https://polldaddy.com/surveys/2233938/report/141312293
https://polldaddy.com/surveys/2233938/report/140732647
https://polldaddy.com/surveys/2233938/report/138357861
https://polldaddy.com/surveys/2233938/report/137931881
https://polldaddy.com/surveys/2233938/report/141312293
https://polldaddy.com/surveys/2233938/report/140732647
https://polldaddy.com/surveys/2233938/report/140215393
https://polldaddy.com/surveys/2233938/report/138357861
https://polldaddy.com/surveys/2233938/report/138103139
https://polldaddy.com/surveys/2233938/report/137931881
https://drive.google.com/file/d/0B2G1x4ZrznqYVDIwTHNBNWxTU28/view?usp=sharing
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У циљу прикупљања неопходних информација о физичкој култури ученика основних школа са територије Врњачка Бања приступило се опсежном 
процесу анкетирања ученика старијих разреда следечих основних школа: ОШ „Попински борци“ у Врњачкој Бањи са одељењем у Пискавцу , ОШ „Младост“ 

Врњци, ОШ „Бане Миленковић“ Ново Село и ОШ „Бранко Радичевић“ Вранеши са одељењем у Грачцу. 

 

СУМАРНИ РЕЗУЛТАТИ 

Укупно попуњено упитника Незавршени упитници Стопа комплетне попуњености 

428 - 100% 
 

01 Пол 
Одговори 

426100% 

Нису одговорили 

2<1% 

 0% 26% 52% РЕЗУЛТАТ  ПРОЦЕНТИ   

        

 Женски     221 52%  

 Мушки     205 48%  

 

02 
Место становања 

Одговори  

42198% 

Нису одговорили 

72% 

 0% 34% 68% РЕЗУЛТАТ  ПРОЦЕНТИ   

        

 Врњачка Бања - сеоско подручје     284 67%  

 Врњачка Бања - место     130 31%  

 Не станујем на територији општине Врњачка Бања и путујем до 
школе у Врњачкој Бањи 

    5 1%  
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 0% 34% 68% РЕЗУЛТАТ  ПРОЦЕНТИ   

        

 Станујем у Врњачкој Бањи док сам на школовању, али нисам са 
територије Врњачке Бање 

    2 0%  

 

03 
Разред 

Одговори 

427100% 

Нису одговорили 

1<1% 

 0% 19% 38% РЕЗУЛТАТ  ПРОЦЕНТИ   

        

 VI основне 
 

   159 37%  

 VII основне     106 25%  

 VIII основне     83 19%  

 V основне     78 18%  

 IV основне15     1 0%  

 

04 
У школу идем пешке 

Одговори  

42399% 

Нису одговорили 

51% 

 0% 20.5% 41% РЕЗУЛТАТ  ПРОЦЕНТИ   

        

 Увек     170 40%  

 Понекад     106 25%  

                                                           
15 Грешка упитаника (прим. аутора)  
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 0% 20.5% 41% РЕЗУЛТАТ  ПРОЦЕНТИ   

        

 Често     64 15%  

 Ретко     51 12%  

 Никад     32 8%  

 

05 
У школу идем бициклом 

Одговори  

42198% 

Нису одговорили 

72% 

 0% 33.5% 67% РЕЗУЛТАТ  ПРОЦЕНТИ   

        

 Никад     279 66%  

 Понекад     65 15%  

 Ретко     55 13%  

 Увек     12 3%  

 Често     10 2%  

 

06 
У школу идем аутобусом 

Одговори 

426100% 

Нису одговорили 

2<1% 

 0% 27.5% 55% РЕЗУЛТАТ  ПРОЦЕНТИ   

        

 Никад     231 54%  

 Увек     81 19%  
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 0% 27.5% 55% РЕЗУЛТАТ  ПРОЦЕНТИ   

        

 Често     41 10%  

 Понекад     40 9%  

 Ретко     33 8%  

 

07 
Часове физичког васпитања похађам 

Одговори 

42399% 

Нису одговорили 

51% 

 0% 46.5% 93% РЕЗУЛТАТ  ПРОЦЕНТИ   

        

 Редовно     390 92%  

 Често     19 4%  

 Понекад     6 1%  

 Никад     6 1%  

 Ретко     2 0%  

 

08 
При вежбању се знојим 

Одговори 

42499% 

Нису одговорили 

41% 

 0% 14.5% 29% РЕЗУЛТАТ  ПРОЦЕНТИ   

        

 Понекад     121 29%  

 Ретко     99 23%  
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 0% 14.5% 29% РЕЗУЛТАТ  ПРОЦЕНТИ   

        

 Често     85 20%  

 Никад     66 16%  

 Веома често     53 13%  

 

09 
После физичког вежбања осећам се уморно 

Одговори 

42499% 

Нису одговорили 

41% 

 0% 18% 36% РЕЗУЛТАТ  ПРОЦЕНТИ   

        

 Понекад     152 36%  

 Ретко     106 25%  

 Никад     68 16%  

 Често     53 13%  

 Веома често     45 11%  

 

10 
У поређењу са вршњацима, мислим да су моји часови физичког васпитања 

Одговори 

42098% 

Нису одговорили 

82% 

 0% 33.5% 67% РЕЗУЛТАТ  ПРОЦЕНТИ   

        

 Једнаке тежине     281 67%  

 Лакши     76 18%  
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 0% 33.5% 67% РЕЗУЛТАТ  ПРОЦЕНТИ   

        

 Знатно лакши     41 10%  

 Тежи     18 4%  

 Знатно тежи     4 1%  

 

11 
Да ли се бавите спортом у неком спортском клубу или удружењу? 

Одговори 

426100% 

Нису одговорили 

2<1% 

 0% 32.5% 65% РЕЗУЛТАТ  ПРОЦЕНТИ   

        

 Да     274 64%  

 Не     152 36%  

 

12 
Уколико сте одговорили са НЕ, наведите разлог: 

Одговори 

13131% 

Нису одговорили 

29769% 

     

 141,323,815 ne znam Friday, Nov 20th 9:11AM  

 141,323,686 - Friday, Nov 20th 9:10AM  

 141,323,578 trenirala sam kosarku, vise ne. Friday, Nov 20th 9:08AM  

 141,322,554 zato sto mi je daleko kuca Friday, Nov 20th 8:54AM  

 141,321,933 zato sto nemam kako ici. Friday, Nov 20th 8:42AM  

 141,321,478 treba da se upisem na odbojku. Friday, Nov 20th 8:34AM  

https://polldaddy.com/surveys/2243745/report/141323815
https://polldaddy.com/surveys/2243745/report/141323686
https://polldaddy.com/surveys/2243745/report/141323578
https://polldaddy.com/surveys/2243745/report/141322554
https://polldaddy.com/surveys/2243745/report/141321933
https://polldaddy.com/surveys/2243745/report/141321478
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Ако групишемо сличне одговоре на постављено питање долазимо до следећих информација: 

 0% 19% 38% РЕЗУЛТАТ ПРОЦЕНТИ  

        

 Немам времена због обавеза     38 38%  

 Далеко (не постоји у близини организовани клуб) 
 

   21 21%  

 Не занима ме     14 14%  

 Раније сам тренирао     6 6%  

 Здравствени проблеми     2 2%  

Остало     18 18%  

 

13 
Уколико сте одговорили са Да, којим спортом/спортовима се бавите? 

Одговори 

26963% 

Нису одговорили 

15937% 

 0% 12.5% 25% РЕЗУЛТАТ  ПРОЦЕНТИ   

        

 Одбојка     75 25%  

 Фудбал     74 25%  

 Кошарка     59 20%  

 Пливање     48 16%  

 Друго     46 15%  
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14 
Колико пута недељно? 

Одговори 

28065% 

Нису одговорили 

14835% 

 0% 31% 62% РЕЗУЛТАТ  ПРОЦЕНТИ   

        

 3-4 пута     173 62%  

 5 и више пута     57 20%  

 1-2 пута     50 18%  

 2-3 пута     0 0%  

 Једном     0 0%  

 

15 
Колико месеци годишње? 

Одговори 

27264% 

Нису одговорили 

15636% 

 0% 32% 64% РЕЗУЛТАТ  ПРОЦЕНТИ   

        

 10 и више месци     172 63%  

 7-9 месеци     36 13%  

 4-6 месеци     31 11%  

 1-3 месеца     20 7%  

 1 месец     13 5%  
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16 
У поређењу са вршњацима мислим да је моја физичка активност у слободно време 

Одговори 

41396% 

Нису одговорили 

154% 

 0% 28% 56% РЕЗУЛТАТ  ПРОЦЕНТИ   

        

 Иста     228 55%  

 Већа     97 23%  

 Знатно већа     51 12%  

 Мања     29 7%  

 Знатно мања     8 2%  

 

17 
Колико сати дневно у просеку гледаш ТВ? 

Одговори 

42098% 

Нису одговорили 

82% 

 0% 21% 42% РЕЗУЛТАТ  ПРОЦЕНТИ   

        

 до 1 сат     175 42%  

 1-2     167 40%  

 3-4     50 12%  

 Не гледам ТВ     18 4%  

 5 и више сати     10 2%  
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18 
Колико сати дневно у просеку користиш рачунар искључиво за забаву (игрице, facebook и друге 
друштвене мреже, youtube и сл.) 

Одговори 

41998% 

Нису одговорили 

92% 

 0% 21% 42% РЕЗУЛТАТ  ПРОЦЕНТИ   

        

 до 1 сат 
 

   174 42%  

 1-2     125 30%  

 3-4     60 14%  

 Не користим     41 10%  

 5 и више сати     19 5%  

 

19 
У слободно време се бавим спортом 

Одговори 

42399% 

Нису одговорили 

51% 

 0% 21% 42% РЕЗУЛТАТ  ПРОЦЕНТИ   

        

 Веома често     174 41%  

 Често     112 26%  

 Понекад     99 23%  

 Ретко     27 6%  

 Никад     11 3%  
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20 
У слободно време шетам 

Одговори 

42399% 

Нису одговорили 

51% 

 0% 19% 38% РЕЗУЛТАТ  ПРОЦЕНТИ   

        

 Понекад     159 38%  

 Често     110 26%  

 Веома често     65 15%  

 Ретко     62 15%  

 Никад     27 6%  

 

21 
У слободно време возим бицикл 

Одговори 

42198% 

Нису одговорили 

72% 

 0% 15.5% 31% РЕЗУЛТАТ  ПРОЦЕНТИ   

        

 Често     128 30%  

 Понекад     116 28%  

 Веома често     102 24%  

 Ретко     50 12%  

 Никад     25 6%  
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22 
Да ли пушите цигарете? 

Одговори 

42198% 

Нису одговорили 

72% 

 0% 49% 98% РЕЗУЛТАТ  ПРОЦЕНТИ   

        

 Никад     411 98%  

 Ретко     5 1%  

 Понекад     3 1%  

 Веома често     1 0%  

 Често     1 0%  

 

23 
Да ли пијете алкохолна пића и напитке? 

Одговори 

42399% 

Нису одговорили 

51% 

 0% 43.5% 87% РЕЗУЛТАТ  ПРОЦЕНТИ   

        

 Никад     364 86%  

 Ретко     38 9%  

 Понекад 
 

   14 3%  

 Често     4 1%  

 Веома често     3 1%  
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24 

Колико имаш другова или другарица који користе марихуану, екстази или злоупотребљавају 
лекове за душевне болести (на пример, пију бенсендин, ксалол и сл. уз пиво или друга алкохолна 
пића)? 

Одговори 

42098% 

Нису одговорили 

82% 

 0% 48% 96% РЕЗУЛТАТ  ПРОЦЕНТИ   

        

 ниједног     399 95%  

 1 или 2     12 3%  

 3 или 4     5 1%  

 више од 6     4 1%  

 5 или 6     0 0%  

 

25 
Колико имаш другова или другарица који користе тзв. тешке дроге (хероин, кокаин, ЛСД и сл.)? 

Одговори 

42399% 

Нису одговорили 

51% 

 0% 50% 100% РЕЗУЛТАТ  ПРОЦЕНТИ   

        

 ниједног     420 99%  

 више од 6     1 0%  

 3 или 4     1 0%  

 1 или 2     1 0%  

 5 или 6     0 0%  
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26 
Да ли се дешава да узимаш „лаке дроге“ попут марихуане и злоупотребе таблета? 

Одговори 

42599% 

Нису одговорили 

31% 

 0% 50% 100% РЕЗУЛТАТ  ПРОЦЕНТИ   

        

 никада     422 99%  

 пробао сам једном или двапут и не више     3 1%  

 сваког дана     0 0%  

 у просеку по једном или два дана у недељи     0 0%  

 у просеку три или четири дана у недељи     0 0%  

 
 

27 
Да ли се дешава да узимаш „тешке дроге“ попут хероина, кокаина и сл.? 

Одговори 

42599% 

Нису одговорили 

31% 

 0% 50% 100% РЕЗУЛТАТ  ПРОЦЕНТИ   

        

 никада     423 100%  

 пробао сам једном или двапут и не више     2 0%  

 сваког дана     0 0%  

 у просеку по једном или два дана у недељи     0 0%  

 у просеку три или четири дана у недељи     0 0%  
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4.2.4. Испитивање о физичкој култури ученика средњих школа у Врњачкој Бањи16 

 
У циљу прикупљања неопходних информација о физичкој култури ученика средњих школа са територије општине Врњачка Бања приступило се 

опсежном процесу анкетирања ученика следечих средњих школа: Гимназија и Угоститељско-туристичка школа са домом ученика. 
  

СУМАРНИ РЕЗУЛТАТИ  

Укупно попуњено упитника Незавршени упитници Стопа комплетне попуњености 

394 - 100% 
 
 

01 
Пол 

Одговори 

39199% 

Нису одговорили 

31% 

 0% 27.5% 55% РЕЗУЛТАТ ПРОЦЕНТИ  

        

 Женски 
 

   213 54%  

 Мушки     178 46%  

 

02 
Место становања 

Одговори 

39299% 

Нису одговорили 

21% 

 0% 21.5% 43% РЕЗУЛТАТ ПРОЦЕНТИ  

        

 Врњачка Бања - место 
 

   167 43%  

                                                           
16 Комплетни резултати анкете могу се преузети на: https://drive.google.com/file/d/0B2G1x4ZrznqYVDIwTHNBNWxTU28/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/0B2G1x4ZrznqYVDIwTHNBNWxTU28/view?usp=sharing
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 0% 21.5% 43% РЕЗУЛТАТ ПРОЦЕНТИ  

        

 Станујем у Врњачкој Бањи док сам на школовању, али нисам са 
територије Врњачке Бање 

    86 22%  

 Врњачка Бања - сеоско подручје     78 20%  

 Не станујем на територији општине Врњачка Бања и путујем до 
школе у Врњачкој Бањи 

    61 16%  

 

03 
Разред17 

Одговори 

394100% 

Нису одговорили 

00% 

 0% 16.5% 33% РЕЗУЛТАТ ПРОЦЕНТИ  

        

 III средње 
 

   130 33%  

 I средње     116 29%  

 IV средње     86 22%  

 II средње     53 13%  

 

04 
У школу идем пешке 

Одговори 

39099% 

Нису одговорили 

41% 

 0% 28.5% 57% РЕЗУЛТАТ ПРОЦЕНТИ  

        

 Увек     219 56%  

                                                           
17 Грешком упитаника 9 одговора није унето, јер су се односили на разреде основне школе: 8 одговора на I разред основне и 1 одговор на  II разред основне школе. Наведено одступање 
износи 2% и немења у значајној мери представљене резултате (прим. аутора).  
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 0% 28.5% 57% РЕЗУЛТАТ ПРОЦЕНТИ  

        

 Никад     77 20%  

 Често     56 14%  

 Понекад     28 7%  

 Ретко     10 3%  

 

05 
У школу идем бициклом 

Одговори 

38999% 

Нису одговорили 

51% 

 0% 45.5% 91% РЕЗУЛТАТ ПРОЦЕНТИ  

        

 Никад     352 90%  

 Ретко     16 4%  

 Понекад     11 3%  

 Увек     7 2%  

 Често     3 1%  

 

06 
У школу идем аутобусом 

Одговори 

39199% 

Нису одговорили 

31% 

 0% 34.5% 69% РЕЗУЛТАТ ПРОЦЕНТИ  

        

 Никад     269 69%  
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 0% 34.5% 69% РЕЗУЛТАТ ПРОЦЕНТИ  

        

 Увек     84 21%  

 Ретко     14 4%  

 Понекад     13 3%  

 Често     11 3%  

 

07 
Часове физичког васпитања похађам 

Одговори 

39299% 

Нису одговорили 

21% 

 0% 43% 86% РЕЗУЛТАТ ПРОЦЕНТИ  

        

 Редовно     335 85%  

 Често     44 11%  

 Понекад     11 3%  

 Ретко     2 1%  

 Никад     0 0%  

 

08 
При вежбању се знојим 

Одговори 

38999% 

Нису одговорили 

51% 

 0% 16% 32% РЕЗУЛТАТ ПРОЦЕНТИ  

        

 Понекад     122 31%  
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 0% 16% 32% РЕЗУЛТАТ ПРОЦЕНТИ  

        

 Често     94 24%  

 Ретко     85 22%  

 Веома често     56 14%  

 Никад     32 8%  

 

09 
После физичког вежбања осећам се уморно 

Одговори 

394100% 

Нису одговорили 

00% 

 0% 21.5% 43% РЕЗУЛТАТ ПРОЦЕНТИ  

        

 Понекад     167 42%  

 Ретко     90 23%  

 Често     64 16%  

 Никад     52 13%  

 Веома често     21 5%  

 

10 
У поређењу са вршњацима, мислим да су моји часови физичког васпитања 

Одговори 

39199% 

Нису одговорили 

31% 

 0% 36.5% 73% РЕЗУЛТАТ ПРОЦЕНТИ  

        

 Једнаке тежине     285 73%  
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 0% 36.5% 73% РЕЗУЛТАТ ПРОЦЕНТИ  

        

 Лакши     45 12%  

 Тежи     26 7%  

 Знатно лакши     19 5%  

 Знатно тежи     16 4%  

 

11 
Да ли се бавите спортом у неком спортском клубу или удружењу? 

Одговори 

39199% 

Нису одговорили 

31% 

 0% 29% 58% РЕЗУЛТАТ ПРОЦЕНТИ  

        

 Не     224 57%  

 Да     167 43%  

 

12 
Уколико сте одговорили са НЕ, наведите разлог: 

Одговори 

9925% 

Нису одговорили 

29575% 

     

 141,320,210 nemam vreme Friday, Nov 20th 8:16AM  

 141,319,902 uskoro cu poceti Friday, Nov 20th 7:53AM  

 141,319,050 nemam vremena. Friday, Nov 20th 7:45AM  

 141,318,905 Немам времена Friday, Nov 20th 7:46AM  

https://polldaddy.com/surveys/2237097/report/141320210
https://polldaddy.com/surveys/2237097/report/141319902
https://polldaddy.com/surveys/2237097/report/141319050
https://polldaddy.com/surveys/2237097/report/141318905
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 141,318,706 Тренирам сам Friday, Nov 20th 7:42AM  

 141,318,501 Гојаѕан сам 
Friday, Nov 20th 7:39AM 
 

 

Ако групишемо сличне одговоре на постављено питање долазимо до следећих информација: 

 

 

13 
Уколико сте одговорили са ДА, којим спортом/спортовима се бавите? 

Одговори 

17244% 

Нису одговорили 

22256% 

 0% 25% 50% РЕЗУЛТАТ ПРОЦЕНТИ  

        

 Остало18     90 50%  

                                                           
18 Најчешћи одговор је „теретана“ 

 0% 24% 48% РЕЗУЛТАТ ПРОЦЕНТИ  

        

Немам времена због обавеза     41 48%  

Не занима ме     19 22%  

Здравствени проблеми или повреде     10 12%  

Раније сам тренирао     5 6%  

Финансије 
 

   5 6%  

Остало     5 6%  

https://polldaddy.com/surveys/2237097/report/141318706
https://polldaddy.com/surveys/2237097/report/141318501
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 0% 25% 50% РЕЗУЛТАТ ПРОЦЕНТИ  

        

 Кошарка     28 15%  

 Фудбал     25 14%  

 Одбојка     23 13%  

 Пливање     15 8%  

 

14 
Колико пута недељно? 

Одговори 

17444% 

Нису одговорили 

22056% 

 0% 28% 56% РЕЗУЛТАТ ПРОЦЕНТИ  

        

 3-4 пута     97 56%  

 5 и више пута     53 30%  

 1-2 пута     22 13%  

 Једном     2 1%  

 2-3 пута     0 0%  

 

15 
Колико месеци годишње? 

Одговори 

17244% 

Нису одговорили 

22256% 

 0% 31% 62% РЕЗУЛТАТ ПРОЦЕНТИ  

        

 10 и више месци     105 61%  
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 0% 31% 62% РЕЗУЛТАТ ПРОЦЕНТИ  

        

 7-9 месеци     31 18%  

 4-6 месеци     19 11%  

 1-3 месеца     11 6%  

 1 месец     6 3%  

 
 

16 
У поређењу са вршњацима мислим да је моја физичка активност у слободно време 

Одговори 

38497% 

Нису одговорили 

103% 

 0% 18.5% 37% РЕЗУЛТАТ ПРОЦЕНТИ  

        

 Иста     139 36%  

 Већа     84 22%  

 Знатно већа     70 18%  

 Мања     68 18%  

 Знатно мања     23 6%  

 

17 
Колико сати дневно у просеку гледаш ТВ? 

Одговори 

38698% 

Нису одговорили 

82% 
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 0% 17.5% 35% РЕЗУЛТАТ ПРОЦЕНТИ  

        

 до 1 сат     132 34%  

 1-2     116 30%  

 Не гледам ТВ     78 20%  

 3-4     53 14%  

 5 и више сати     7 2%  

 
 

18 
Колико сати дневно у просеку користиш рачунар искључиво за забаву (игрице, facebook и друге 
друштвене мреже, youtube и сл.) 

Одговори 

38698% 

Нису одговорили 

82% 

 0% 16.5% 33% РЕЗУЛТАТ ПРОЦЕНТИ  

        

 1-2     127 33%  

 до 1 сат     100 26%  

 3-4     63 16%  

 Не користим     51 13%  

 5 и више сати     45 12%  

 

19 
У слободно време се бавим спортом 

Одговори 

38598% 

Нису одговорили 

92% 
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 0% 15.5% 31% РЕЗУЛТАТ ПРОЦЕНТИ  

        

 Понекад     116 30%  

 Често     106 28%  

 Веома често     88 23%  

 Ретко     51 13%  

 Никад 
 

   24 6%  

 
 

20 
У слободно време шетам 

Одговори 

38497% 

Нису одговорили 

103% 

 0% 17% 34% РЕЗУЛТАТ ПРОЦЕНТИ  

        

 Понекад     128 33%  

 Често     113 29%  

 Веома често     84 22%  

 Ретко     47 12%  

 Никад     12 3%  

 

21 
У слободно време возим бицикл 

Одговори 

38598% 

Нису одговорили 

92% 
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 0% 14.5% 29% РЕЗУЛТАТ ПРОЦЕНТИ  

        

 Понекад     111 29%  

 Ретко     96 25%  

 Никад     81 21%  

 Често     49 13%  

 Веома често     48 12%  

 
 

22 
Да ли пушите цигарете? 

Одговори 

38798% 

Нису одговорили 

72% 

 0% 37% 74% РЕЗУЛТАТ ПРОЦЕНТИ  

        

 Никад     284 73%  

 Веома често     46 12%  

 Често     23 6%  

 Понекад     21 5%  

 Ретко     13 3%  

 

23 
Да ли пијете алкохолна пића и напитке? 

Одговори 

38698% 

Нису одговорили 

82% 
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 0% 16.5% 33% РЕЗУЛТАТ ПРОЦЕНТИ  

        

 Никад     124 32%  

 Понекад     105 27%  

 Ретко     83 22%  

 Често     38 10%  

 Веома често     36 9%  

 
 

24 

Колико имаш другова или другарица који користе марихуану, екстази или злоупотребљавају 
лекове за душевне болести (на пример, пију бенсендин, ксалол и сл. уз пиво или друга алкохолна 
пића)? 

Одговори 

38397% 

Нису одговорили 

113% 

 0% 28.5% 57% РЕЗУЛТАТ ПРОЦЕНТИ  

        

 ниједног     216 56%  

 више од 6     69 18%  

 1 или 2     44 11%  

 3 или 4     42 11%  

 5 или 6     12 3%  

 

25 
Колико имаш другова или другарица који користе тзв. тешке дроге (хероин, кокаин, ЛСД и сл.)? 

Одговори 

38698% 

Нису одговорили 

82% 
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 0% 44.5% 89% РЕЗУЛТАТ ПРОЦЕНТИ  

        

 ниједног 
 

   340 88%  

 1 или 2     30 8%  

 више од 6     9 2%  

 3 или 4     6 2%  

 5 или 6     1 0%  

 
 

26 
Да ли се дешава да узимаш „лаке дроге“ попут марихуане и злоупотребе таблета? 

Одговори 

38598% 

Нису одговорили 

92% 

 0% 44% 88% РЕЗУЛТАТ ПРОЦЕНТИ  

        

 никада     338 88%  

 пробао сам једном или двапут и не више     39 10%  

 у просеку по једном или два дана у недељи     6 2%  

 сваког дана     1 0%  

 у просеку три или четири дана у недељи     1 0%  

 

27 
Да ли се дешава да узимаш „тешке дроге“ попут хероина, кокаина и сл.? 

Одговори 

38698% 

Нису одговорили 

82% 
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 0% 49.5% 99% РЕЗУЛТАТ ПРОЦЕНТИ  

        

 никада     380 98%  

 пробао сам једном или двапут и не више     5 1%  

 у просеку по једном или два дана у недељи     1 0%  

 сваког дана     0 0%  

 у просеку три или четири дана у недељи     0 0%  
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5. SWOT АНАЛИЗА 
 

5.1. Појам и значај 

SWОТ анализа се спроводи преко матрице приказане на слици 4 и служи за сагледавање стања и перспектива Општине и стања и трендова окружења 

у којима се Општина налази. Она треба да дâ одговор на питање да ли је Општина способна да опстане у условима окружења, али и да дефинише јасне 
смернице за избор и креирање стратешких одлука Општине у зависности од ситуације у којој се налази. SWОТ анализа се састоји из два аспекта:   

1. Екстерна анализа (анализа претњи и шанси)– при чему се идентификују и оцењују кључне претње и могућности (шансе) које представља 
спољашње окружење и  

2. Интерна анализа (анализа снага и слабости) – где се анализирају предности и слабости локалне заједнице.  

  СТАЊЕ У СИСТЕМУ (УНУТРАШЊИ АСПЕКТИ) 

  Снаге (Strengths) Слабости (Weaknesses) 

О
К

Р
У

Ж
Е

Њ
Е

 

(С
П
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П
Е
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И
) 

П
р

е
т
њ

е
 

(T
h

re
a

ts
) 

max-min 

 

ST стратегија 

Супротставити се претњама коришћењем снага Општине 

min-min 

 

WT стратегија 

Избећи слабости и претње 

М
о

г
у
ћ

н
о

с
т
и

 

(O
p

p
o

rt
u

n
it

ie
s
) 

max-max 

 

SO стратегија 

Искористити шансе употребом сопствених снага 

min-max 

 

WO стратегија 

Тражити начине за превазилажење слабости коришћењем погодности 

 
SWOT матрица 

  



 

ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА| OPŠTINA VRNJAČKA BANJA | MUNICIPALITY OF VRNJACKA BANJA 

 

86 ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА У ОПШТИНИ ВРЊАЧКА БАЊА 2015-2018 

86 

На основу разматрања SWOT анализе неопходно је комбиновати више стратегија:  

1. За случај ST (max-min) потребно је одабрати стратегију којом се супротставља екстерним опасностима (претњама) прилагођавањем и 

коришћењем сопствених снага.  
2. За случај SO (max- max) потребно је одабрати стратегију која ће се заснивати на максималном искоришћењу снага Општине под повољним 

околностима тј. шансама које нуди окружење.  
3. За случај WT (min-min) треба бирати стратегију избегавања слабости и претњи тј. минимизирати неповољне услове и трендове обе групе 

фактора.  
4. За случај WO (min-max) потребно је бирати стратегију којом се минимизирају слабости, а максимирају погодности (шансе). Циљ је да се 

повољни фактори окружења искористе ради превазилажења унутрашњих слабости.  
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5.2. SWOT анализа спорта 
 

5.2.1. Процена стања спорта у општини Врњачка Бања 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 Повољан географски положај Врњачке Бање и природни фактори 

идеални за развој спорта  
 Планина Гоч са надморском висином и природним факторима идеалним 

за развој спорта 

 Постојећи школски објекти погодни за развој ђачког и спортског туризма 

 Добра сарадња и развијени партнерски односи институција са цивилним 

сектором. 
 Доступан и организован образовни систем (развијена мрежа основних 

школа, постојање Гимназије и Угоститељско-туристичке школе, 

Факултет за хотелијерство и туризам) 
 Примери добре праксе у раду постојећих институција 

 Спортски центар и велики број спортских клубова у доминантним 

врстама спортова 

 Велики број талентоване деце 

 Постојећи објекти погодни за спортске манифестације 

 Стратегија одрживог развоја Општине Врњачка Бања за период 2013.-

2023. године (стратегије и акциони планови у приоритетним областима: 

привреда, инфраструктура, људски ресурси, образовање-култура-спорт, 
унапређење локалних институција, заштита животне средине) 

 Велики број успешних спортиста са територије Врњачке Бање 

 Дуга и плодна спортска традиција 

 Квалитетни и едуковани спортски стручњаци 

 Слаба техничка опремљеност спортским реквизитима у школама 

 Недостатак простора за ваннаставне спортске активности, посебно у 

сеоским школама  
 Недовршени спортско-рекреативни објекти који би задовољили потребе 

деце, омладине и одраслих за спортом 

 Недовољно одржавање постојеће спортске инфраструктуре 

 Недостатак финансијских ресурса грађана и општине за спорт и физичку 

културу 
 Недостатак координације са суседним општинама на формирању 

снажних регионалних спортских савеза 

 Недовољно издвајање из општинског буџета за спорт 

 Неповољна демографска слика у смислу великог удела старог 

становништва 
 Смањење броја ученика у школама, поготово сеоским 

 Недовољно образованих спортских стручњака 

 Недовољна промоција спорта 

 Непостојање услова за укључивање предшколске деце у спортски живот 

у сеоским срединама 

 Недовољан број адекватних смештајних објеката, за врхунске екипе 

 Недостатак визије о будућности спорта у Врњачкој Бањи 

 Недовољно спортских грана које сужавају могућност избора спорта којим 

се може бавити 

 Непостојање затвореног базена, обзиром да су пливање и ватерполо 

једни од заступљенијих спортова 
 Недовољна искоришћеност постојећих спортских капацитета 
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ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

 Развој спорта препознат као један од приоритета Републике Србије 

 Имплементација националних стратешких докумената из области спорта 

 Препознавање Врњачке Бање као спортског центра засновано на 

географским и природним факторима идеалним за развој спорта 

 Медији (добра промоција) 

 Велико интересовање посетиоца, посеобно младих, за спортским 

садржајима 

 Економска криза 

 Смањење улагања у спорт 

 Пад животног стандарда 

 Форсирање талената и рана елиминација „просечне“ деце 

 Политика у спорту 

 Недовољна подршка РС 

 Утицај лоших навика, нарочито код млађе популације 

 Негативне друштвене тенденције (пораст болести зависности, 

криминала, насиља и сл.) 

 Све већи број корисника интернета узраста 6-20 година, као и све више 

времена издвојеног за забаву путем интернета 
 Претензије великих градова ка финансијским средствима 

 Бројне, већ афирмисане спортске екипе 

 Пренаглашена тежња ка професионалном бављењу спортом, насупрот 

укључивања што већег броја младих у аматерско бављење спортом 

  

 

5.2.2. Модели спровођења Програма 

 За случај ST (max-min) потребно је одабрати стратегију којом се супротставља екстерним опасностима (претњама) прилагођавањем и коришћењем 

сопствених снага.  
 За случај SO (max- max) потребно је одабрати стратегију која ће се заснивати на максималном искоришћењу снага Општине под повољним 

околностима тј. шансама које нуди окружење.  

 За случај WT (min-min) треба бирати стратегију избегавања слабости и претњи тј. минимизирати неповољне услове и трендове обе групе фактора. 

 За случај WO (min-max) потребно је бирати стратегију којом се минимизирају слабости, а максимизирају погодности (шансе). Циљ је да се повољни 

фактори окружења искористе ради превазилажења унутрашњих слабости. 

 

 

 

5.2.3. Избор модела 
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Опредељење Програма развоја спорта у општини Врњачка Бања 2015-2018: 

 Комбинована стратегија SO (max- max) - WO (min-max)  

 SO (max- max) засновано на максималном искоришћавању снага Општине под повољним околностима тј. шансама које нуди окружење.  

– Потребно је ставити у функцију све природне и људске ресурсе са којима Врњачка Бања располаже (повољан географски положај, 

планина Гоч, постојећа инфраструктура, велики број талентоване деце, спортска традиција, спотски стручњаци итд.) како би се 
максимизирала корист од имплементације националних стратешких докумената у области спорта, медијска и заинтересованост 

посетилаца, претежно младих за спорт, као и препознавање Врњачке Бање као спортског центра од стране Министарства спорта и 

гранских спортских савеза итд. 

 WO (min-max) којом се минимизирају слабости, а максимизирају погодности (шансе). Циљ је да се повољни фактори окружења искористе 

ради превазилажења унутрашњих слабости. 

– Потребно је максимизирати корист од имплементације националних стратешких докумената у области спорта, медијске 
заинтересованости и заинтересованости посетилаца, претежно младих, за спорт, као и препознавање Врњачке Бање као спортског 

центра од стране Министарства спорта и гранских спортских савеза итд., у циљу решавања питања техничке опремљености постојеће 

спортске инфраструктуре и завршетка започетих спортских објеката, унапређења и осавремењавања смештајних капацитета који 
задовољавају садашње спортске стандарде, повећања информисаности о значају и предностима бављења свим видовима спорта, 

посебно младих у предшколском и школском узрасту, унапређењу рада спортских стручњака и повећању њиховог броја, промовисању 
локалних клубова итд. 
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6. МИСИЈА, ВРЕДНОСТИ И ВИЗИЈА 

ВИЗИЈА 

Врњачка Бања - национални центар за развој спорта са развијеном спортском инфраструктуром, у коме је спорт доступан свима, са оствареним 

врхунским спортским резултатима, који подржава спортске таленте и где је спорт један од кључних чиниоца одрживог развоја. 

МИСИЈА 

Одговорно користећи све расположиве материјалне и нематеријалне ресурсе којима располаже општина, обезбедити услове за остварење синергијског 
ефекта одрживог развоја спорта у свим стратешким областима у периоду 2015-2018. 

ВРЕДНОСТИ 

1. Партиципативни приступ 

2. Дугорочна партнерства 

3. Друштвена одговорност 

4. Поштовање родне равноправности 

 

  



 

ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА| OPŠTINA VRNJAČKA BANJA | MUNICIPALITY OF VRNJACKA BANJA  

 

91 ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА У ОПШТИНИ ВРЊАЧКА БАЊА 2015-2018 

91 

7. ПРИОРИТЕТИ, ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 
 

Полазећи од приоритета, општих и посебних циљева Стратегије развоја спорта Републике Србије 2014-2018 и Стратегије одрживог развоја 

општине Врњачка Бања 2013-2023 године, Програмом су дефинисане четири приоритетне области19 имајући у виду да спорт обухвата све облике 
физичке и умне активности који, кроз неорганизовано или организовано учешће, имају за циљ изражавање или побољшање физичке спремности и 

духовног благостања, стварање друштвених односа или постизање резултата на такмичењима свих нивоа: 

 
1) развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт; 

2) повећање обухвата бављења грађана спортом кроз развој и унапређење спортске рекреације; 
3) развој и унапређење врхунског спорта; 

4) развој и унапређење спортске инфраструктуре 

СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 2013-2023 

ПРИОРИТЕТ СТРАТЕГИЈЕ 

4. 
Образовање, култура и спорт 

ОПШТИ ЦИЉ СТРАТЕГИЈЕ 

4.8. 
Унапређење услова за развијање спорта 

ПОСЕБНИ ЦИЉ СТРАТЕГИЈЕ 

4.8.1. 
Планско подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане и  грађанке  општине 

ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА 2015-2023 

ПРИОРИТЕТИ ПРОГРАМА 

1. 
Развој спорта деце и омладине, 

укључујући и школски спорт 

2. 
Повећање обухвата бављења 
грађана спортом кроз развој и 

унапређење спортске 
рекреације 

 
 

3. 
Развој и унапређење врхунског 

спорта 

4.  
Развој и унапређење спортске 

инфраструктуре 

 

                                                           
19 Наведени приоритети су у складу са приоритетима препознатим у Стратегији развоја спорта у Републици Србији за период 2015-2018 ("Сл. гласник РС", бр. 1/2015) 
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ОПШТИ ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 

1.1. 
Унапређен школски спорт 

2.1. 
Повећан обухват бављења 
спортом у свим сегментима 

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

3.1. 
Наставак обезбеђивања услова 

за развој врхунског спорта и 
стварање услова за развој 
професионалног спорта 

4.1. 
Развијена спортска 

инфраструктура 

5.1. 
Унапређен однос спорта, 

туризма и животне средине 
5.3. 

Унапређена сарадња са  
медијима у развоју спорта 

5.4. 
Унапређене мере за 

спречавање свих негативних 
појава у спорту (насиље, 

допинг, намештање мечева, 
нелегално 
клађење) 

ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 

1.1.1. 
Побољшани материјално-

технички услови за реализацију 
активности школског и 
универзитетског спорта 

1.1.2. 
Повећан број спортских секција 
и других ваннаст. спорт. и рекр. 

активности у оквиру школ. и 
универз. спорта 

1.1.3. 
Побољшан стручно педагошки 

рад и унапређена 
институционална сарадња у 

оквиру школског и 
универзитетског спорта 

1.1.4. 
Подстакнуто значајније 

укључивање јединица локалне 
самоуправе у реализацију и 

унапређење школског и 
универзитетског спорта 

1.1.5. 
Побољшано медиjског праћење 

и промоција школског и 

2.1.1. 
Подстакнута и ојачана свест о 

важности редовне физичке 
активности 

2.1.2. 
Побољшани материјално-
технички услови у циљу 

доступности свим грађанима да 
се баве спортом за све 

2.1.3. 
Подстакнуто значајније 

укључење општине Врњачка 
Бања у финансирање 

програмских активности из 
области 

спортске рекреације и спорта 
особа са инвалидитетом 

2.1.4. 

Дефинисани критеријуми у 
оквиру области спортске 

рекреације кроз одговарајућа 
акта и унапређени стручни 

потенцијали с циљем израде 
критеријума за финансирање 

ове о области 

3.1.1. 
Подизање капацитета стручног 

рада у области врхунског 
спорта 
3.1.2. 

Стварање услови за одржавање 
и даље постизање врхунског 

спортског резултата 
3.1.3. 

Унапређење услова за развој 
спортисте до врхунског 

резултата 

4.1.1. 
Успостављена потпуна база 

података, односно 
евидентирано постојећег стања 

спортске инфраструктуре 
4.1.2. 

Системски планирана, 
реконструисана и изграђена 

спортска инфраструктура 

5.1.1. 
Подстакнуте и ојачане везе 
спорта, туризма и животне 

средине 
5.2.1. 

Унапређен стручни рад у 
спорту 
5.2.2. 

Унапређени информациони 
системи у спорту 

5.3.1. 
Медијска промоција спорта као 

здравог начин живота и 
мотивација грађана за 
бављење рекреативним 

активностима 
5.3.2. 

Подигнута свест грађана о 

позитивним вредностима 
спорта 
5.4.1. 

Успостављени механизми за 
доследну примену Националне 

стратегије за борбу против 
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универзитетског спорта у циљу 
неговања културе спортског 

понашања, фер плеја, сарадње, 
толеранције и поштовања 
различитости на спортским 

теренима и поред њих 
1.1.6. 

Унапређене везе између школа 
и организација у области 

спорта и подстакнути програми 
у спортовима који привлаче 

децу 
и омладину 

2.1.5. 
Унапређена сарадња спортске 

рекреације са школским и 
универзитетским спортом, 

врхунским спортом, спортом у 
полицији, радничким спортом и 

спортом на селу, у циљу 
повећања обухвата бављења 
спортом у свим сегментима 

становништва посебно 
деце, младих, жена, особа са 

инвалидитетом и старих 
2.1.6. 

Унапређена сарадња са 
удружењима и савезима 
пензионера, спортским 
покретима трећег доба, 

невладиним 
организацијама и 

територијалним спортским 
савезом ради повећања 
обухвата и развоја нових 
облика и садржаја који су 

намењени старим 
особама у функцији одржавања 

здравља, виталности и 
дигнитета 

насиља на спортским 
приредбама 

за период 2014- 2018 
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8. ОПИС ПРОЦЕСА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ 

Реализација Програма развоја спорта не би била могућа без дефинисања институционалног оквира тј. структуре и организације која треба да реализује 

Програм.  

Спровођење Програма развоја спорта зависи од свих заинтересованих страна и њиховог учешћа у припреми и примени Програма. Кључни услов за 
имплементацију циљева Програма је изградња ефикасног институционалног оквира на свим нивоима. Организациону управљачку и надзорну функцију 

вршиће Координационо тело за праћење и анализу реализације Програма развоја спорта које ће након усвајања овог Програма, формирати извршни орган 

посебним решењем, заједно са свим кључним учесницима у имплементацији Програма.  

Највећу одговорност за координацију и спровођење Програма треба да преузме председник Општине, Општинско веће и Координационо тело за 

праћење и анализу реализације Програма развоја спорта. Координационо тело треба да прати стручне, административне и оперативне послове везане за 

координисање рада јавних предузећа, установа, образовних институција, удружења, друштава и савеза у области спорта и локалне управе у процесу 
реализације пројеката и активности из Акционог плана, односно генерално посматрано, координацију јавног, приватног и цивилног сектора, прати 

имплементацију активности и мера Програма, информише јавност и промовише активности у процесу остваривања Програма развоја спорта.  

Активно учешће Општинског већа, чији су чланови задужени за одређене секторе, треба да осигура већи степен координације међу појединим 
секторима ради остваривања што веће рационалности у коришћењу буџетских средстава, сарадњу са донаторима ради обезбеђења додатних средстава за 

спровођење Акционог плана. Важно је напоменути да обезбеђење успеха примене планираних програмских активности наведених у Акционом плану Програма 

за развој спорта у великој мери зависи од подршке локалне самоуправе у виду планирања потребних средстава из буџета за потребе реализације активности 
и мера из Акционог плана. 

Полазећи од значаја медија и њиховог утицаја на јавно мнење, промоција Програма развоја спорта укључиће ширу јавност путем електронских, али и 

штампаних медија у имплементацији планираних активности и мера, са циљем обезбеђења подршке шире заједнице и промоције и популаризације спорта 
уопште.  
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9. АКЦИОНИ ПЛАН 

ПРИОРИТЕТ:     1. РАЗВОЈ СПОРТА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ШКОЛСКИ СПОРТ 

Општи циљ:      1.1. Унапређен школски и универзитетски спорт  

Посебни циљ:  1.1.1. Побољшани материјално-технички услови за реализацију школског и универзитетског спорта 

Бр. Прог. активност Мера 
Носиоци 

активности 
Ресурси Рок 

Индикатори исхода 

Ризици 
Индикатор 

Циљна 
вредност 

Верификација 

1.  

Oпремање школа 
функционалним справама и 

реквизитима према претходно 
утврђеним приоритетима 

 
 

Израда анализе стања опремљености 
спортских објеката при школама 

справама и реквизитима 

ЈЛС20 

ОШ21 
СШ22 

ССВБ23 

МОС24 

Нису 
потребна 

средства 

2016. 

Урађена анализа 
стања 

справа и 
реквизита 

ДА 

Годишњи 

извештај о 
реализацији 
Програма 

развоја спорта 

Непостојање тела задуженог 
за праћење реализације 

Плана  

Недостатак финансијских 
средстава за реализацију 

Плана 

Ненаменско трошење 

опредељених средстава за 
реализацију Плана 

Неравномерна расподела 

финансијских средстава на 
све носиоце Плана 

Израда плана континуираног 

опремања спортских објеката при 
школама справама и спортским 

реквизитима 

Буџет РС 

Буџет ЈЛС 
Донатори 

 

Израђен план за 
опремање 

спортских 
објеката 

реквизитима и 
справама 

ДА 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

                                                           
20 Јединица локалне самоуправе 
21 Основне школе 
22 Средње школе 
23 Спортски савез Врњачке Бање 
24 Министарство омладине и спорта 
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Посебан циљ:  1.1.2. Повећан број спортских секција и других ваннаставних спортских и рекреативних активности у оквиру школског и универзитетског спорта  

Бр. Прог. активност Мера 
Носиоци 

активности 
Ресурси Рок 

Индикатори исхода 

Ризици 
Индикатор 

Циљна 
вредност 

Верификација 

2.  

Стварање услова за 

испуњење критеријума да за 
свако дете/ученика буде 
обезбеђена минимум једна 

спортска секција 

Проширење понуде спортских 
секција у школи 

ЈЛС 
ОШ 
СШ 

ССВБ 
СУ25 

ПУ26 

МОС 
МПНТР27 

Буџет РС 
Буџет ЈЛС 
Донатори 

Континуирано 

Повећана понуда 

спортских 
секција у 

школама 

Пораст 10% 

Годишњи 

извештаји о 
раду ОШ/СШ, 
ПУ и ССВБ 

 

Незаинтересованост ученика 
за проширење понуде 

спортских секција и 
омогућавање већег броја 

активности у салама и на 
спортским теренима утоку 
викенда и распуста 

Недовољна обученост 
тренерског кадра за нове 

секције и спортске 
активности школским 
установама 

Недовољна обученост 
наставног кадра за нове 

спортске активности у 
предшколским установама 

Недовољна координација у 
сарадњи школа и спортских 
организација 

Неговање нових модела који ће 
повећати број активности у школским 

салама и спортским теренима у току 
викенда, летњег и зимског распуста, 
школске недеље спорта, развој нових 

модела СПРЕТ-а (спортско 
рекреативних такмичења) 

Буџет РС 
Буџет ЈЛС 
Донатори 

Повећан број 
реализованих 

програма и 
пројеката 

спортских 
активности 

Пораст 10% 

Проширење понуде спортских 
активности у предшколским 

установама 

Буџет РС 
Буџет ЈЛС 

Донатори 

Повећана понуда 

спортских 
активности у 

предшколским 
установама 

Пораст 10% 

Јачање сарадње школе и 

спортских организација у циљу 
унапређења школског спорта 

Нису 

потребна 
средства 

Повећан број 

реализованих 
програма и 
пројеката у 

сарадњи 
спортских 

организација и 
школа 

Пораст 10% 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

      

 

                                                           
25 Спортска удружења 
26 Предшколске установе 
27 Министарство просвете, науке и технолошког развоја 



 

ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА| OPŠTINA VRNJAČKA BANJA | MUNICIPALITY OF VRNJACKA BANJA  

 

97 ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА У ОПШТИНИ ВРЊАЧКА БАЊА 2015-2018 

97 

Посебни циљ: 1.1.3. Побољшан стручно педагошки рад и унапређења институционална сарадња у оквиру школског и универзитетског спорта 

Бр. Прог. активност Мера 
Носиоци 

активности 
Ресурси Рок 

Индикатори исхода 

Ризици 
Индикатор 

Циљна 
вредност 

Верификација 

3.  

Подизање нивоа стручног рада 

у школском и универзитетсаком 
спорту, тако да су испуњени 
законски и квалитативни 

услови у погледу потребних 
стручних квалификација и 

знања за рад са децом и 
омладином 

Организација стручних трибина, 

семинара и симпозијума у циљу 
едукације наставника разредне 

наставе, наставника физичког 
васпитања, координатора 
школског спорта, секретара школских 

спортских савеза и директора школа 

ЈЛС 
ОШ 
СШ 

МОС 
МПНТР 

ССВБ 

Нису 

потребна 
средства 

Континуирано 

Организоване 

стручне трибине, 
семинари и 

симпозијуми на 
тему школског и 
универзитетског 

спорта 

4 трибине 

2 семинара 
2 симпозијума 

Годишњи 

извештаји о 
раду ОШ/СШ 

Интернет 
презентација 
општине 

Врњачка Бања 

Незаионтересованост за 
стицање потребних 

стручних квалификација и 
знања за рад са децом и 

омладином 

Недовољан број одржаних 
обука за остварење плана 

услед недостатка 
финансијских средстава 

Посебни циљ: 1.1.4. Подстакнуто значајније укључивање јединица локалне самоуправе у реализацију и унапређење предшколског, школског и универзитетског спорта 

Бр. Прог. активност Мера 
Носиоци 

активности 
Ресурси Рок 

Индикатори исхода 

Ризици 
Индикатор 

Циљна 
вредност 

Верификација 

4.  
Стварање услова за развој 
предшколског, школског и 
универзитетског спорта на 

нивоу ЈЛС, као приоритета 

Израда анализе стања 
предшколског, школског и 

универзитетског спорта и услова 
за његово спровођење на нивоу 

локалне самоуправе (обухват 
деце, стручни потенцијали, 

спортска и педагошка друштва, 

спортска инфраструктура, 
спортске справе и реквизити) 

ЈЛС 
ОШ 
СШ 

ПУ 
ССВБ 

МОС 
МПНТР 
СКГО 

 

Нису 
потребна 

средства 

2017. 

Урађена анализа 

стања 
ДА 

Годишњи 
извештаји о 
раду ОШ/СШ 

Интернет 
презентација 

општине 
Врњачка Бања 

Врњачке 

новине 

Слаба координација током 
израде анализе стања 

Непотпуна анализа стања 

Нису идентификовани и 

одређени сви носиоци 
предшколског, школског и 
универзитетског спорта 

Одређивање носиоца предшколског, 

школског и универзитетског спорта на 
нивоу ЈЛС у циљу реализације свих 
програмских активности школског и 

универзитетског спорта 

Идентификовани 
и одређени 

носиоци 
предшколског, 
школског и 

универзитетског 
спорта 

ДА 

Посебни циљ: 1.1.5. Побољшано медиjско праћење и промоција школског и универзитетског спорта у циљу неговања културе спортског понашања, фер плеја, сарадње, толеранције и   
                                      поштовања различитости на спортским теренима и поред њих 

Бр. Прог. активност Мера 
Носиоци 

активности 
Ресурси Рок 

Индикатори исхода 

Ризици 
Индикатор 

Циљна 

вредност 
Верификација 

5.  

Популарисање предшколског, 
школског и универзитетског 

спорта кроз већу медијску 
присутност и истицања јавног 

значаја школског спорта 

Израда медијског плана у циљу 

популаризације предшколског, 
школског и универзитетског спорта 

ЈЛС 
ОШ 

СШ 
ПУ 

ССВБ 

МОС 

Нису 

потребна 
средства 

Континуирано 

Израђен 

медијски план 
праћења и 

извештавања 
предшколског, 
школског и 

универзитетског 
спорта 

ДА 
Интернет 
презентација 

општине 
Врњачка Бања 
Врњачке 

новине 

Кашњење у изради 

медијског плана  

Слаба реализација програма 

и пројеката услед 
недостатка финансијских 
средстава 

Реализовање програма и 
пројеката у циљу промоције фер 

плеја, толеранције и поштовања 
различитости 

Буџет РС 
Буџет ЈЛС 

Донатори 

Број 
реализованих 

програма и 
пројеката 

90% 
реализације 

медијског плана 
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Посебни циљ: 1.1.6. Унапређене везе између школа и организација у области спорта и подстакнути програми у спортовима који привлаче децу и омладину 

Бр. Прог. активност Мера 
Носиоци 

активности 
Ресурси Рок 

Индикатори исхода 

Ризици 
Индикатор 

Циљна 
вредност 

Верификација 

6.  

Подизање нивоа сарадње 
између школа и организација у 

области спорта у циљу 
повећања обухвата бављења 

деце и младих спортским 
активностима и физичким 
вежбањем 

Успостављање сарадње и 

партнерских односа између 
школа и организација у области 
спорта на популарисању спортских 

активности и укључивању деце и 
младих у организоване облике 

бављења спортом и физичким 
вежбањем у оквиру организација у 
области спорта 

ЈЛС 

ОШ 
СШ 
ПУ 

ССВБ 
СУ 

Буџет РС 
Буџет ЈЛС 

Донатори 

Континуирано 

Број деце и 
младих који су се 

укључули у 
спортске 

активности у 
организацијама у 
области спорта 

кроз сарадњу тих 
организација и 

школа 

450 

Књиге чланва 

удружења и 
савеза у 
области спорта 

Недовољна координација у 
сарадњи школа и спортских 

организација 

Недовољан број деце и 

младих укључених у 
споортске активности кроз 
сарадњу спортских 

организација и школа 

Мали број реализованих 

програма и пројеката услед 
недостатка финансијских 
средстава 

Реализовање програма и пројеката 
унапређења спортских активности 

деце и младих у спортовима који их 
привлаче 

Број 
реализованих 

програма 
и пројеката 

25 
Годишњи 

извештај о раду 

ССВБ 
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ПРИОРИТЕТ:       2. ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА БАВЉЕЊА ГРАЂАНА СПОРТОМ КРОЗ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ РЕКРЕАЦИЈЕ 

Општи циљ:        2.1. Повећан обухват бављења спортом у свим сегментима становништва посебно деце, младих, жена, особа са инвалидитетом и старих 

Посебни циљ:    2.1.1. Подстакнута и ојачана свест о важности редовне физичке активности  

Бр. Прог. активност Мера 
Носиоци 

активности 
Ресурси Рок 

Индикатори исхода 

Ризици 
Индикатор 

Циљна 

вредност 
Верификација 

7.  
Медијска промоција редовне 
физичке активности у 

функцији здравља 

Кампања о потреби физичке активности ЈЛС 

ОШ 
СШ 
ПУ 

ССВБ 
СУ 

МОС 

Буџет РС 
Буџет ЈЛС 

Донатори 

Континуирано 

Израђен 

медијски план за 
промоцију 
физичке 

активности 

ДА 
Годишњи 
извештај о раду 
ССВБ 

Кашњења у изради 

медијског плана 

Недовољна координација на 
покретању портала 

Слаба реализација 
медијског плана услед 

недостатка финансијских 
средстава 

Допринос покретању портала који 

повезује ВО, НВО и СУ које промовишу и 
организују редовну физичку активност 

2016. 

Покренут портал ДА 
Интернет 
адреса портала 

Реализација медијског плана за 
промоцију физичке активности 

Реализован 
медијски план 

ДА 
Годишњи 
извештај о раду 

ССВБ 

Посебни циљ: 2.1.2. Побољшани материјално-технички услови у циљу доступности свим грађанима да се баве спортом 

Бр. Прог. активност Мера 
Носиоци 

активности 
Ресурси Рок 

Индикатори исхода 

Ризици 
Индикатор 

Циљна 

вредност 
Верификација 

8.  

Изградња, реконструкција, 

адаптација и санација 
отворених и затворених 
објеката за спорт и 

рекреацију 
грађана 

Изградња ТРИМ стаза и Стаза 

здравља 

ЈЛС 
ОШ 

СШ 
МОС 

Буџет РС 
Буџет ЈЛС 

Донатори 

Континуирано 

Број 
припремљених и 
реализованих 

пројеката 

2 

Интернет 
презентација 

општине 
Врњачка Бања 
Врњачке 

новине 
Буџет општине 

Врњачка Бања 

Мањи број припремљених и 

реализованих пројеката од 
планираног услед 

недостатка финансијских 
средстава 
 

Проблеми у реализацији 
пројеката који доводе до 

прекида реализације  

Кашњења у реализаицји 
пројеката изазваних од 

стране извођача радова, 
недостатка финансијских 

средстава, сезоналности 
посла 

Изградња јавних вежбалишта на 

отвореном 
1 

Изградња стаза за бицикле и 

ролере 
1 

Изградња скејт паркова, 

полигона за ролере и ВМХ 
1 

Изградња и опремање школских 

спортских сала 
4 

Изградња и опремање отворених 

игралишта и сала за 
универзитетски спорт 

5 

9.  
Опремање спортских 
објеката и израда плана 

коришћења 
спортске инфраструктуре 

План континуираног опремања  
справама, реквизитима и ситним 

спортским реквизитима 
ЈЛС 
ОШ 

СШ 
МОС 

Буџет РС 

Буџет ЈЛС 
Донатори 

Континуирано 

Израђен план и 
број опремљених 
спортских 

објеката 

ДА; 4; 
Интернет 

презентација 
општине 
Врњачка Бања 

Врњачке 
новине 

Буџет општине 
Врњачка Бања 

Кашњења у изради планова 
организационе природе 

Кашњења у изради прилаза 

за ОСИ услед недостатка 
финансијских 

средстава/свести о 
потребама ОСИ 

  

Обезбеђивање прилаза спортским 

објектима за особе са инвалидитетом 

Изграђени 

прилази 
4 

Континуирано и планско обезбеђивање 

коришћења постојеће спортске 
инфраструктуре за реализацију 

активности у области спорта за све 

Израђен план ДА 
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Посебни циљ: 2.1.3. Подстакнуто значајније укључивање општине Врњачка Бања у финансирању програмских активности из области спортске рекреације и спорта особа са   
                                       инвалидитетом 

Бр. Прог. активност Мера 
Носиоци 

активности 
Ресурси Рок 

Индикатори исхода 

Ризици 
Индикатор 

Циљна 
вредност 

Верификација 

10.  

Адекватно позиционирање 

рекреативног спорта и спорта 
особа са инвалидитетом у 

програмима развоја спорта 
на 

нивоу општине Врњачка 
Бања, као приоритета 

Израда анализи стања спортске 
рекреације и спорта особа са 
инвалидитетом на нивоу општине 

Врњачка Бања 

ЈЛС 
ССВБ 

Савет ОСИ 

МОС 

Буџет РС 

Буџет ЈЛС 
Донатори 

2015. 

Урађена анализа 
стања 

ДА 

Интернет 

презентација 
општине 

Врњачка Бања 
Врњачке 
новине 

Буџет општине 
Врњачка Бања 

Кашњење са израдом 
анализе стања и препорука 
организационе природе 

Слаб одзив цивилног 
друштва за укључивање у 

израду анализе стања и 
препорука 

Израда препорука и утврђивање 

приоритета за функционисање 
спортске рекреације у оквиру 

програма развоја спорта у ЈЛС 

ЈЛС 

МОС 
СКГО 

ССС 

Број израђених 
препорука 

5 

Израда препорука и утврђивање 

приоритета за функционисање 
спорта особа са инвалидитетом у 
оквиру програма развоја спорта 

у ЈЛС 

ЈЛС 

ССВБ 
Савет ОСИ 

МОС 

Број израђених 
препорука 

5 

Укључивање општине Врњачка Бања у 
израду пројеката и праћење 

развоја спортске рекреације, посебно 
младих, жена, старих и особа са 
инвалидитетом 

ЈЛС 
ССВБ 

Савет ОСИ 
МОС 

Укључена 

општина 
Врњачка Бања у 

израду пројеката 
и праћење 
развоја спортске 

рекреације 

ДА 

11.  

Развој неопходних 

механизама за реализацију 
планова и програма у 

области спортске рекреације 
и спорта особа са 
инвалидитетом на нивоу 

општине Врњачка Бања 

Обезбеђивање институционалног 
капацитета унутар организација спорта 

за све и спорта особа са 
инвалидитетом за квалитетно 
аплицирање програма и пројеката 

ССВБ 
СУ 

ССС 
ССИС28 

Буџет РС 

Буџет ЈЛС 
Донатори 

2016. 
Обезбеђен 

стручни кадар 
ДА 

Годишњи 

извештај о раду 
ССВБ и СУ 

Кашњење у развоју 

неопходних механизама за 
реализацију планова и 

програма организационе 
природе 

Посебни циљ: 2.1.4. Дефинисани критеријуми у оквиру области спортске рекреације кроз правилнике и унапређени стручни потенцијали с циљем израде критеријума за финансирање ове 
области 

Бр. Прог. активност Мера 
Носиоци 

активности 
Ресурси Рок 

Индикатори исхода 

Ризици 
Индикатор 

Циљна 
вредност 

Верификација 

12.  
Дефинисање критеријума у 
области спортске рекреације 

и критеријума за 
финансирање 

Анализа стања у области финансирања 
спортске рекреације у ЈЛС ЈЛС 

ССВБ 

МОС 
ССС 

Буџет РС 
Буџет ЈЛС 

Донатори 

2016. 

Урађена анализа ДА Годишњи 

извештај о раду 
ССВБ Интернет 

презентација 
општине 
Сл. лист ВБ 

Кашњење у изради анализе 
организационе природе 

Нетранспарентност у 

процесу дефинисања 
критеријума 

Израда критеријума за финансирање 
спортске рекреације 

Број усвојених 
одговарајућих 
аката у ЈЛС 

1 

 
 

 
 

                                                           
28 Спортски савез инвалида Србије 
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Посебни циљ: 2.1.5. Унапређена сарадња спортске рекреације са школским и универзитетским спортом, врхунским спортом, спортом у војсци и полицији, радничким спортом и спортом на селу, 

у циљу повећања обухвата бављења спортом у свим сегментима становништва посебно деце, младих, жена, особа са инвалидитетом и старих  

Бр. Прог. активност Мера 
Носиоци 

активности 
Ресурси Рок 

Индикатори исхода 

Ризици 
Индикатор 

Циљна 
вредност 

Верификација 

13.  

Обједињавање активности 
спортске рекреације, 
школског и универзитетског 

спорта, врхунског спорта, 
спорта у војсци, радничког 

спорта и спорт на селу у 
оквиру територијалних 

спортских савеза, у циљу 
повећања обухвата бављења 
спортом у свим сегментима 

становништва посебно деце, 
младих, жена, особа са 

инвалидитетом и старих 

Сарадња са гранским спортским 
савезима 

ССВБ 

ССС 
МОС 

ЈЛС 

Буџет РС 
Буџет ЈЛС 

Донатори 

Континуирано 

Број 
организација 

чије су 
активности 

обједињене 

35 

Годишњи 

извештај о раду 
ССВБ 

Интернет 
презентација 

општине 
Врњачка Бања 
Врњачке 

новине 

Недовољни капацитети 
ССВБ за успостављање 

сарадње са свим гранским 
спортским савезима и 

сарадњом са осталим 
носиоцима активности на 
пољу  спортске рекреације, 

школског и универзитетског 
спорта, врхунског спорта, 

спорта у војсци, радничког 
спорта и спорт на селу 

Сарадња са синдикатима, ЈЛС 

око радничког спорта 

Број 

реализованих 
програма 

1 

Сарадња са системом школског, 
универзитетског и врхунског спорта на 
нивоу општине Врњачка Бања 

Број 
реализованих 
програма 

3 

Подстицање програма спортске 

рекреације на селу 

Број 
реализованих 

програма 

9 

Подстицање деце, младих, жена 

и особа са инвалидитетом на редовну 
физичку активност 

Број особа 

укључених у 
програме 

150 

Подстицање програма остваривања 
родне и полне равноправности и 
омасовљење женског спорта 

Број 
реализованих 

активности и 
повећање 
женског 

процентуалног 
учешћа  

6 

Посебни циљ:  2.1.6. Унапређена сарадња са удружењима и савезима пензионера, спортским покретима трећег доба, невладиним организацијама и гранским спортским савезима ради повећања 
обухвата и развоја нових облика и садржаја који су намењени старим особама у функцији одржавања здравља, виталности и дигнитета 

Бр. Прог. активност Мера 
Носиоци 

активности 
Ресурси Рок 

Индикатори исхода 

Ризици 
Индикатор 

Циљна 

вредност 
Верификација 

14.  

Формирање међуресорне 

координације области 
здравља, културе, просвете, 

социјалне политике и спорта 
на локалном нивоу 

Едукација и усавршавање волонтера и 
спортских стручњака за рад са старим 
особама 

ЈЛС 
ССВБ 
ССС 

СУ 

Буџет РС 
Буџет ЈЛС 

Донатори 

Континуирано 

Број едукованих 

волонтера и 
спортских 

стручњака 

57 

Годишњи 
извештај о раду 
ССВБ 

Интернет 
презентација 

општине 
Врњачка Бања 
Врњачке 

новине 

Недовољан број едукованих 

волонтера услед недостатка 
финансијских средстава 

Мали број основаних актива 
услед недовољне 
координације 

Мали број основаних актива 
и реализованих програма 

услед недостатка 
финансијских средстава 

Подстицање оснивања и рада актива и 

група за вежбање старих особа при СУ и 
КУД 

Број основаних 

актива и 
реализованих 
програма 

30 

Промотивне акције и 

манифестације типа Дан изазова, 
Светски дан пешачења, Дан без 
аутомобила, олимпијада спорта 

и културе особа трећег доба 

Број група које 
редовно вежбају 

неку од 
наведених 

цикличних 
активности 

5 
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ПРИОРИТЕТ:     3. РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ВРХУНСКОГ СПОРТА 

Општи циљ:      3.1. Наставак обезбеђивања услова за развој врхунског спорта и стварање услова за развој професионалног спорта 

Посебни циљ:  3.1.1. Подизање капацитета и даље унапређење стручног рада у области врхунског спорта 

Бр. Прог. активност Мера 
Носиоци 

активности 
Ресурси Рок 

Индикатори исхода 

Ризици 
Индикатор 

Циљна 

вредност 
Верификација 

15.  
Унапређење компетентности 
спортских стручњака и 

стручњака у спорту 

Едукација и усавршавање спортских 

стручњака и стручњака у спорту 

ЈЛС 
ССВБ 

ССС 
СУ 

Буџет РС 
Буџет ЈЛС 

Донатори 

Континуирано 

Број едукованих 
спортских 
стручњака и 

стручњака у 
спорту 

58 
Годишњи 
извештај о раду 

ССВБ 

Слаб одзив услед 

необавештености 

Мали број нових спортских 
стручњака у спорту и 

спортских стручњака услед 
недостатка буџетских 

средстава 

Посебни циљ:  3.1.2. Стварање услова за одржавање и даље постизање врхунског спортског резултата 

Бр. Прог. активност Мера 
Носиоци 

активности 
Ресурси Рок 

Индикатори исхода 

Ризици 
Индикатор 

Циљна 

вредност 
Верификација 

16.  Врхунски спорт за 
просперитетну општину 
Врњачка Бања 

Активности и подршка клубовима са 
врхунским спортским резултатом 

ЈЛС 
ССВБ 
СУ 

Буџет РС 
Буџет ЈЛС 
Донатори 

Континуирано 

Број клубова 

којима је 
обезбеђена 

подршка 

5 
Годишњи 
извештај о раду 
ССВБ 

Недовољна подршка услед 

недостатка финансијских 
средстава  

Посебни циљ:  3.1.2.  Унапређење услова за развој спортисте до врхунског резултата 

Бр. Прог. активност Мера 
Носиоци 

активности 
Ресурси Рок 

Индикатори исхода 

Ризици 
Индикатор 

Циљна 

вредност 
Верификација 

17.  Развојни програми у општини 
Врњачка Бања 

Идентификација клубова са 

капацитетом за развојне 
програме 

ЈЛС 

ССВБ 
СУ 

Буџет РС 

Буџет ЈЛС 
Донатори 

Континуирано 

Број клубова са 

одговарајућим 
капицитетом 

5 

Годишњи 

извештај о раду 
ССВБ 

Слаб одзив услед 

необавештености 

Недовољна подршка услед 

недостатка финансијских 
средстава 
 

Мали број клубова укључен 
у систем и мали број 

подржаних транзиција у 
вишу категорију услед 
недостатка буџетских 

средстава 

Идентификација и системска 
подршка и финансирање 

програма спортских клубова 
који остварују резултате на 
међународном нивоу такмичења 

Број клубова 

укључених у 
систем 

5 

18.  
Транзиција перспективних 
спортиста јуниора – кадета у 

вишу категорију 

Детектовање и подршка 
перспективних спортиста јуниора - 

кадета - у вишу категорију. 

Број подржанинх 
транзиција у 

вишу категорију 

15 
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ПРИОРИТЕТ:     4. РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Општи циљ:      4.1. Развијена спортска инфраструктура 

Посебни циљ:  4.1.1. Успостављена потпуна база података, односно евидентирано и евалуирано постојеће стања спортске инфраструктуре 

Б
р. 

Прог. активност Мера 
Носиоци 

активности 
Ресурси Рок 

Индикатори исхода 

Ризици 
Индикатор 

Циљна 

вредност 
Верификација 

19.  
Истраживање о стању спортске 
инфраструктуре у општини 

Врњачка Бања 

Формирати радну групу за припрему 

и праћење спровођења 
истраживања 

ЈЛС 

ССВБ 

Нису 
потребна 

средства 

2016. 

Формирана 

радна група 

ДА 

Решење 

Председника 
општине 

Слаб одзив услед 

незаинтересованости 
кључних носиоца 
активности за 

учествовање у 
прикупљању и обради 

података 

Недовољно 
прикупљених података 

услед 
незаинтересованости 

кључних носиоца 
активности за 
учествовање у 

прикупљању и обради 
података 

 

Прикупљање и обрада података 

Извештај са 
закључком о 
извршеном 

истраживању 

Записник 
Седнице ОВ 

20.  Истраживање о потенцијалима 
планине Гоч за развој спорта 

Формирати радну групу за припрему 

и праћење спровођења 
истраживања 

ЈЛС 
ССВБ 

Нису 
потребна 
средства 

2016. 

Формирана 
радна група 

ДА 

Решење 

Председника 
општине 

Прикупљање и обрада података 

Извештај са 

закључком о 
извршеном 

истраживању 

Записник 
Седнице ОВ 
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Посебни циљ:  4.1.2. Системски планирана, реконструисана и изграђена спортска инфраструктура 

21.  
Анализирање потреба за бројем 
и структуром спортских објеката 

у општини Врњачка Бања 

Разматрање и усвајање предлога 

за изградњу објеката на основу 
анализа постојећег стања и предлога 

заинтересованих страна (ЈЛС,  
гранских савеза…) 

ЈЛС 
ССВБ 

МОС 
ССС 

Буџет РС 
Буџет ЈЛС 

Донатори 

Континуирано 

Извештај о 

потребама и 
структури 

спортских 
објеката 

ДА 

Годишњи 
извештај о раду 

ССВБ 
Интернет 
презентација 

општине 
Врњачка Бања 

Врњачке 
новине 

Недовољна подршка услед 

недостатка финансијских 
средстава 

 
Слаб одзив услед 
незаинтересованости 

кључних носиоца 
активности 

 
Мањи број припремљених 

и реализованих пројеката 
од планираног услед 
недостатка финансијских 

средстава 
 

Проблеми у реализацији 
пројеката који доводе до 
прекида реализације  

Кашњења у реализаицји 
пројеката изазваних од 

стране извођача радова, 
недостатка финансијских 
средстава, сезоналности 

посла 

22.  
Креирање програма изградње 

спортских објеката, укључујући 
приоритетно и завршетак 

започетих спортских објеката 

Израда пројектно техничке 
документације укључујући и 
Национални ватерполо тренажни 

центра и Куће ватерпола, одбојке и 
атлетике 

2015-2016 
Припремљен 
програм 

ДА 
Комплетирање пројектно техничке 
документације за завршетак спортских 

хала у Пискавцу, Вранешима, Новом 
Селу и Врњцима  

Израда пројектно техничке 
документације за мултифункционалне 
спортске терене и балон сале у МЗ 

23.  Планирање потребних 

финансијских средстава 

Формирање финансијских позиција у 
програмском буџету општине Врњачка 

Бања 

2016-2018 

Усвојени 
финансијски 

планови 

ДА 

24.  Спровођење програма изградње 
спортских објеката 

Реализовати програм изградње 

спортских објеката укључујући и 
изградњу Националног ватерполо 

тренажног центра и Кућа ватерпола, 
одбојке и атлетике 

Реализован 
програм 

ДА 

Евалуација програма изградње 
спортских објеката 

Континуирано 
Извештај о 
реализацији 
програма 

ДА 

25.  
Унапређење компетентности 

спортских стручњака и 
стручњака у спорту 

Едукација и усавршавање спортских 
стручњака и стручњака у спорту 

ЈЛС 

ССВБ 
ССС 
СУ 

Буџет РС 

Буџет ЈЛС 
Донатори 

Континуирано 

Број 
едукованих 

спортских 
стручњака и 
стручњака у 

спорту 

58 

Годишњи 

извештај о раду 
ССВБ 

Незаионтересованост за 
стицање потребних 

стручних квалификација и 
знања за рад са децом и 

омладином 

Недовољан број одржаних 

обука за остварење плана 
услед недостатка 
финансијских средстава 
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5. ОСТАЛИ ЦИЉЕВИ 

Општи циљ:      5.1. Унапређен однос спорта, туризма и животне средине 

Посебни циљ:  5.1.1. Подстакнуте и ојачане везе спорта, туризма и животне средине 

Бр. Прог. активност Мера 
Носиоци 

активности 
Ресурси Рок 

Индикатори исхода 

Ризици 
Индикатор 

Циљна 

вредност 
Верификација 

26.  
Промоција општине кроз спој 
спорта и туризма и повећање 

привредног раста 

Дефинисање мера за унапређење 

сарадње спорта и туризма у 
општини Врњачка Бања 

ЈЛС 
ССВБ 
СУ 

МОС 
ССС 

Нису 

потребна 
средства 

2016. 

Број мера за 

унапређивање 
сарадње 
спорта и туризма 

6 

Годишњи 
извештај о раду 

ССВБ 
Интернет 
презентација 

општине 
Врњачка Бања 

Врњачке 
новине 

Незаионтересованост за 

стицање потребних стручних 
квалификација и знања  

Недовољан број одржаних 

семинара, заједничких 
акција и манифестација за 

остварење плана услед 
недостатка финансијских 
средстава 

 
Ненаменско трошење 

опредељених средстава за 
реализацију планираних 
мера 

 
Неравномерна расподела 

финансијских средстава на 
све носиоце активности 

 
Недовољна координација у 
сарадњи носилаца 

активности 

Перманентно усавршавање спортских 

и туристичких радника за 
искоришћавање потенцијала 
спортског туризма 

Континуирано 

Број одржаних 
семинара и 

заједничких 
акција и 

манифестација 

30 

Успостављање сарадње између 
јавног, приватног и невладиног 

сектора у циљу унапређења 
односа спорта и туризма у 

општини Врњачка Бања 

Број успешно 

реализованих 
заједничких 
пројеката, 

дефинисани 
кључни 

стејкхолдери 
спортских 
догађаја 

30 

Побољшање инфраструктуре спортско 
туристичких објеката за 

потребе спортиста и туриста, који се 
баве активним туризмом 

Буџет РС 
Буџет ЈЛС 

Донатори 

Број изграђених 

и реновираних 
објеката 

5 

Промоција спортског туризма у 
општини Врњачка Бања 

Број 
реализованих 

кампања 

6 
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Општи циљ:       5.2. Унапређена сарадња са  медијима у развоју спорта 

Посебни циљ :  5.2.1. Медијска промоција спорта као здравог начин живота и мотивација грађана за бављење рекреативним активностима 

Бр. Прог. активност Мера 
Носиоци 

активности 
Ресурси Рок 

Индикатори исхода 

Ризици 
Индикатор 

Циљна 
вредност 

Верификација 

27.  

Медијска промоција спорта, 

као здравог начин живота и 
мотивација грађана за 

рекреативно бављење 
спортом 

Подршка медијским пројектима 
из области спорта 

ЈЛС 

ССВБ 
СУ 

МОС 

ССС 
Медији 

Буџет РС 
Буџет ЈЛС 

Донатори 

Континуирано 

Број подржаних 
пројеката, број 

подржаних 
медијских 
садржаја и број 

директних и 
индиректних 

корисника 

60; 60; 
Годишњи 
извештај о раду 
ССВБ 

Интернет 
презентација 

општине 
Врњачка Бања 

Врњачке 
новине 

Недовољан број подржаних 
пројеката и/или медијских 
садржаја и/или директних и 

индиректних корисника 
услед недостатка 

финансијских средстава 

Побољшање медијског праћења и 
бављења спортом, укључујући и 
школски спорт, у циљу неговања 

културе спортског понашања, фер 
плеја, сарадње, толеранције и 

поштовања различитости на 
спортским теренима и поред њих 

60; 60; 
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Посебни циљ :  5.2.2. Подигнута свест грађана о позитивним вредностима спорта 

Бр. Прог. активност Мера 
Носиоци 

активности 
Ресурси Рок 

Индикатори исхода 

Ризици 
Индикатор 

Циљна 
вредност 

Верификација 

28.  Акције афирмације спортских 
вредности 

Медијске кампање у циљу 
смањења насиља на спортским 

теренима 

ЈЛС 
ССВБ 

СУ 
МОС 

ССС 
Медији 

Буџет РС 
Буџет ЈЛС 

Донатори 

Континуирано 

Број медијских 
кампања, број 

емитовања и 
писаних садржаја 

на недељном 
нивоу, 
територијална 

покривеност 

60; 2; ДА 

Годишњи 

извештај о раду 
ССВБ 

Интернет 
презентација 
општине 

Врњачка Бања 
Врњачке 

новине 

Недовољан број медијских 
кампања, број емитовања и 

писаних садржаја на 
недељном 

нивоу, територијална 
покривеност, емитованих 
прилога, услед недостатка 

финансијских средстава 
 

Ненаменско трошење 
опредељених средстава за 
реализацију планираних 

мера 
 

Неравномерна расподела 
финансијских средстава на 

све носиоце активности 
 

Недовољна координација у 

сарадњи носилаца 

активности 

 

Популаризовање малих спортских 
клубова и мање популарних спортова 
путем медија 

Број емитованих 

прилога, 
интересовање 

јавности за 
спортске 
догађаје (а да 

нису од 
националног 

значаја) 

60; 50% 

анкетираних 
прати прилоге 

Промоција омладинских спортских 
клубова 

Број емитованих 

прилога, 
интересовање 

јавности за 
спортске 
догађаје (а да 

нису од 
националног 

значаја) 

Промоција примера добре праксе 

Нису 

потребна 
средства 

Број емитованих 

прилога, 
интересовање 
јавности за 

примере (а да 
нису од 

националног 
значаја) 
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Општи циљ:     5.4. Унапређене мере за спречавање свих негативних појава у спорту (насиље, допинг, намештање мечева, нелегално клађење) 

Посебни циљ: 5.4.1. Успостављени механизми за доследну примену Националне стратегије за борбу против насиља на спортским приредбама за период 2014- 2018 

Бр. Прог. активност Мера 
Носиоци 

активности 
Ресурси Рок 

Индикатори исхода Ризици 

Индикатор 
Циљна 

вредност 
Верификација  

29.  

Спровођење Националне 
стратегија за борбу против 

насиља и недоличног 
понашања на спортским 
приредбама за период од 

2013. до 2018. године 

Спровођење активности 

предвиђене Акционим планом 
Националне стратегије 

ЈЛС 

ССВБ 
СУ 

У складу 
са 

ресурима 
из 

Акционог 

плана 

У складу са 

роковима из 
Акционог 

плана 

Реализоване 
активности 

из Акционог 
плана 
Националне 

стратегије 

DA 

Годишњи 

извештај о раду 
ССВБ 
Интернет 

презентација 
општине 

Врњачка Бања 
Врњачке 
новине 

Ненаменско трошење 
опредељених средстава за 
реализацију планираних 

активности 
 

Неравномерна расподела 
финансијских средстава на 
све носиоце активности 
 

Недовољна координација у 

сарадњи носилаца 

активности 
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