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ЛОГИЧКА МАТРИЦА

Приоритет 1
Општи циљ: 7.1.1 Унапређен школски и предшколски спорт
Посебан циљ: 7.1.1.1 Побољшани материјално технички услови за реализацију школског и предшколског спорта
МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

Мера 7.1.1.1.1
Опремање школа
функционалним справама
и реквизитима према
претходно утврђеним
приоритетима.

Активност 7.1.1.1.1.1
Израда анализе
опремљености спортских
објеката при школама
справама и реквизитима.

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕTПОСТАВКЕ

Набављени потребни
спортски реквизити за
спровођење наставе
физичког васпитања и
организацију школских
спортских такмичења,
предшколски и школски
спорт

Попис спортских
реквизита који су предати
школама, отпремнице и
фактуре

Постојање
материјалних и
финасијских
средстава

Израђена анализа за
опремање спортских
објеката реквизитима и
справама.

Исказане потребе
школа за реквизитима и
справама, попис
постојечих спортских
реквизита и справа

Заинтересованост
школа за
спровођење
анализессс

НАДЛЕЖНЕ
БУЏЕТ/ИЗВОР
ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАСИРАЊА
Буџет РС
Локална самоуправа,
Буџет ЈЛС
Савез за спорт и
омладину општине
Донатори
Мали Зворник, школе

Локална
самоуправа,
Савез за спорт и
омладину општине
Мали Зворник,
школе

Средства нису
потребна

Активност 7.1.1.1.1.2

Израђен план за
опремање спортских
Израда плана
објеката реквизитима и
континуираног опремања справама.
спортских објеката при
школама справама и
спортским реквизитима

Израђена анализа за
опремање спортских
објеката реквизитима и
справама.

Постојање људских Локална
Средства нису
и материјалних
самоуправа, Савез за потребна
спорт и омладину
ресурса Пос
општине Мали
Зворник, школе

Буџет РС

Активност 7.1.1.1.1.3
Набавка потребних
спортских реквизита за
спровођење наставе
физичког васпитања и
организацију школских
спортских такмичења,
предшколски и школски
спорт

Набављени потребни
спортски реквизити за
спровођење наставе
физичког васпитања и
организацију школских
спортских такмичења,
предшколски и школски
спорт

Попис спортских
реквизита који су
предати школама,
отпремнице и фактуре

Постојање
материјалних и
финасијских
средстава с

Локална
Буџет ЈЛС
самоуправа, Савез за
спорт и омладину Донатори
општине Мали
Зворник, школе

Посебан циљ: 7.1.1.2 Повећан број спортских секција и других ваннаставних спортских и рекреативних активности у оквиру
школског и предшколског спорта
МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕTПОСТАВКЕ

НАДЛЕЖНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ/ИЗВОР
ФИНАСИРАЊА
Буџет РС

Мера 7.1.1.2.1:

Створени услови за
испуњење критеријума
Стварање услова за
да за свако дете/ученика
испуњење критеријума да буде обезбеђена
за свако дете/ученика буде минимум једна спортска
обезбеђена минимум једна секција
спортска секција

Годишњи извештаји о
раду ОШ/СШ, ПУ и ССВБ

Постојање
Локална самоуправа,
мотивације ученика Школска управа
и професора

Буџет ЈЛС
Донатори

Буџет РС

Активност 7.1.1.2.1.1
Проширење понуде
спортских секција у
школи

Повећана понуда
спортских секција у
школама

Годишњи извештаји о
раду ОШ/СШ, ПУ и ССВБ

Постојање људских Локална самоуправа,
Буџет ЈЛС
и материјалних
Школска управа
ресурса
Донатори

Повећан број
Годишњи извештаји о
реализованих програма раду ОШ/СШ, ПУ и ССВБ
и пројеката спортских
активности

Постојање људских Локална самоуправа,
Буџет ЈЛС
и материјалних
Школска управа
ресурса Пос
Донатори

Буџет РС

Активност 7.1.1.2.1.2
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)

Посебан циљ: 7.1.1.3 Повећано учешће ученика на школским и предшколским спортским приредбама (спортским
манифестацијама и спортским такмичењима)
МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕTПОСТАВКЕ

НАДЛЕЖНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ/ИЗВОР
ФИНАСИРАЊА
Буџет РС

Мера 7.1.1.3.1
Стварање услова за
испуњење основних
приоритета школског
спорта: свеобухватност,
здравствени аспект и
препознавање талената

Израђен систем за
испуњење основних
приоритета школског
спорта: свеобухватност,
здравствени аспект и
препознавање талената

План за испуњење
основних приоритета
школског спорта:
свеобухватност,
здравствени аспект и
препознавање талената

Постојање
Локална самоуправа,
мотивације ученика Школска управа
и професора за
спортска такмичења
унутар школе

Израђен систем за
спровођење, праћење
координацију школских
спортских такмичења
унутар школа

План за спровођење,
праћење координацију
школских спортских
такмичења унутар
школа

Постојање
Локална самоуправа,
Буџет ЈЛС
мотивације ученика Школска управа
и професора за
Донатори
спортска
такмичења унутар
школе

Број организованих
међуодељенских,
међуразредних и
унутаршколских
такмичења

План за организоване
међуодељенских,
међуразредних и
унутаршколских
такмичења

Постојање
Локална самоуправа,
Буџет ЈЛС
мотивације ученика Школска управа
и професора за
Донатори
спортска
такмичења унутар
школе

Буџет ЈЛС
Донатори

Буџет РС

Активност 7.1.1.3.1.1
Праћење система
школских спортских
такмичења

Буџет РС

Активност 7.1.1.3.1.2
Организовање
међуодељенских,
међуразредних и
унутаршколских
такмичења.

Буџет РС

Активност 7.1.1.3.1.3
Интеграцију ученика са
инвалидитетом у
међуодељенских,
међуразредних и
унутаршколских
такмичења.

Обезбеђени услови за
интеграцију ученика са
инвалидитетом у
системе спортских
такмичења

План за стварање услова

за интеграцију ученика
са инвалидитетом у
системе спортских
такмичења

Постојање услова за Локална самоуправа,
Буџет ЈЛС
укључивање
Школска управа
ученика са
Донатори
инвалидитетом
(рампе, адекватни
лифтови, адекватни
реквизити и
обучени тренери за
рад са ученицима
са инвалидитетом

Посебан циљ: 7.1.1.4 Побољшан стручно педагошки рад и унапредити институционалну сарадњу у оквиру школског и
предшколског спорта
МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕTПОСТАВКЕ

НАДЛЕЖНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ/ИЗВОР
ФИНАСИРАЊА
Буџет РС

Мера 7.1.1.4.1
Подизање нивоа стручног
рада у школском и
предшколском спорту, тако
да су испуњени законски и
квалитативни услови у
погледу потребних
стручних квалификација и
знања за рад са децом и
омладином.

Подигнут ниво стручног
рада у школском и
предшколском спорту

Списак сертификованих
програма

Постојање
заинтересованих
учесника,

Локална самоуправа,
школска управа

Буџет ЈЛС
Донатори

Буџет РС

Активност 7.1.1.4.1.1
Организација стручних
семинара, трибина и
симпозијума у циљу
едукације наставника
разредне наставе,
наставника физичког
васпитања, координатора
школског спорта и
директора школа.

Одржане стручне
трибине, семинари и
симпозијуми на тему
школског и
предшколског спорта

Листа присутних,
фотографије самих
трибина, семинара

Постојање
заинтересованих
учесника,
капацитета за
семинаре

Локална самоуправа,
Буџет ЈЛС
Школска управа
Донатори

Посебан циљ: 7.1.1.5 Подстакнуто значајније укључивање јединице локалне самоуправе у реализацију и унапређење школског и
предшколског спорта
МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕTПОСТАВКЕ

НАДЛЕЖНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ/ИЗВОР
ФИНАСИРАЊА
Буџет РС

Мера 7.1.1.5.1
Стварање услова за развој
предшколског и школског
спорта на нивоу општине
Мали Зворник као
приоритет

Успостављени систем за
развој предшколског и
школског спорта на нивоу
општине Мали Зворник
као приоритет

Донете Одлуке које се
односе на бољи развој
предшколског и
школског спорта на нивоу
општине Мали Зворник
као приоритет

Заинтересованост
професора и
установа за
спровођење
предшколског и
школског спорта

Локална самоуправа,
школска управа

Буџет ЈЛС
Донатори

Активност 7.1.1.5.1.1

Урађена анализа стања
школског и услова за
Израда анализе стања
његово спровођење на
школског спорта и услова нивоу општине Мали
за његово спровођење на Зворник (обухват деце,
нивоу општине Мали
стручни потенцијали,
Зворник (обухват деце,
спортска и педагошка
стручни потенцијали,
друштва, спортска
спортска и педагошка
инфраструктура,
друштва, спортска
спортске справе и
инфраструктура, спортске реквизити).
справе и реквизити).

План анализе стања
Постојање људских Локална самоуправа, Средства нису
школског спорта и
и материјалних
Школска управа
потребна
услова за његово
ресурса
спровођење на нивоу
општине Мали Зворник
(обухват деце, стручни
потенцијали, спортска и
педагошка друштва,
спортска
инфраструктура,
спортске справе и
реквизити).

Активност 7.1.1.5.1.2

Именована лица и
институције које су
одређени као носиоци
спорта

Одређивање носиоца
школског спорта на нивоу
јединице локалне
самоуправе у циљу
реализације свих
програмских активности
школског спорта.

Идентификовани и
одређени носиоци
школског спорта.

Заинтересованост Локална самоуправа, Средства нису
професора и школа Школска управа
потребна
за спровођење
школског спорта

Посебан циљ: 7.1.1.6 Унапређење медиjског праћења и промоција школског и предшколског спорта у циљу неговања културе
спортског понашања, фер плеја, сарадње, толеранције и поштовања различитости на спортским теренима и поред њих

МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕTПОСТАВКЕ

НАДЛЕЖНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ/ИЗВОР
ФИНАСИРАЊА
Буџет РС

Мера 7.1.1.6.1

Већи број емисија о
ТВ прилози, број гостовања Заинтересованост
значају предшколског
медијских кућа и
Популарисање
физичког вежбања,
спортских стручњака
предшколског физичког
школског спорта и
вежбања и школског
истицања јавног значаја
спорта кроз већу медијску школског спорт, спортског
присутност и истицања
понашања, фер плеја,
јавног значаја школског
сарадње, толеранције и
спорт, спортског понашања, поштовања различитости
фер плеја, сарадње,
код деце и младих на
толеранције и поштовања спортским теренима и
различитости код деце и
поред њих
младих на спортским
теренима и поред њих

Локална самоуправа,
Школска управа

Буџет ЈЛС
Донатори

Буџет РС

Активност 7.1.1.6.1.1

Израђен медијски план Прес клипинзи, тв и
праћења и извештавања радио наступи, емисије о
Израда медијског плана у предшколског вежбања и значају предшколског
циљу популаризације
школског спорта.
вежбања и школског
предшколског вежбања и
спорта.
школског спорта.

Заинтересованост
Локална самоуправа,
Буџет ЈЛС
локалне самоуправе, Школска управа
заинтересованост
Донатори
медија као и
стручњака из области
спорта да говоре о
значају
предшколског
вежбања и школског
спорта.

Буџет РС

Активност 7.1.1.6.1.2

Број реализованих
програма и пројеката

Фотографије
Заинтересованост
Локална самоуправа,
Буџет ЈЛС
реализованих програма и локалне самоуправе, Школска управа
пројеката у циљу
заинтересованост
Донатори
промоције фер плеј,
медија као и
толеранција и поштовања стручњака из области
различитости код деце и спорта у циљу
младих на спортским
промоције фер плеја,
теренима, листе
толеранције и
присутних, прес клипинг, поштовања
гостовања на медијима различитости код
деце и младих на
спортским теренима
и поред њих

Одштампани и
подељени флајери по
школама и вртићима

Број подељених флајера Постојање људства, Локална самоуправа,
Буџет ЈЛС
по школама и вртићима, институција и
школска управа
фотографије
финасијских
Донатори
средстава

Реализовање програма и
пројеката у циљу
промоције фер плеја,
толеранције и поштовања
различитости код деце и
младих на спортским
теренима и поред њих

Буџет РС

Активност 7.1.1.6.1.3
Штампање промо
материјала о значају
бављења спортом

Буџет РС

Активност 7.1.1.6.1.4

Број промотивних
Фографије са
Постојање
Локална самоуправа,
Буџет ЈЛС
кампања, медијских
промотивних медијских заинтересованих за Школска управа
Информативнокампања, јавних догађаја, кампања, јавних догађаја, промотивне
Донатори
промотивне кампање,
округлих столова,
округлих столова,
кампање, трибине
медијске кампање, јавни трибина на тему значај трибина на тему значај
догађаји, округли
бављења спортомод
бављења спортом од
столови, трибине на тему најранијег узраста
најранијег узраста, прес
значај бављења спортом
клипинг
од најранијег узраста

Посебан циљ: 7.1.1.7 Унапређене везе између школа и организација у области спорта и подстакнути програми у спортовима
који привлаче децу и омладину

МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

Мера 7.1.1.7.1
Подизање нивоа сарадње
између школа и
организација у области
спорта у циљу повећања
обухвата бављења деце и
младих спортским
активностима и физичким
вежбањем

ПОКАЗАТЕЉИ

Већи број програма и
пројеката реализованих у
сарадњи школа и
организација у области
спорта

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕTПОСТАВКЕ

Број реализованих
Заинтересованост
програма и пројеката, као школа и организација
и деце и младих који су
за сарадњу
учествовали у спортским
активностима

НАДЛЕЖНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ/ИЗВОР
ФИНАСИРАЊА

Буџет РС
Локална самоуправа,
Буџет ЈЛС
Школска управа,
организације у области
Донатори
спорта

Буџет РС

Активност 7.1.1.7.1.1

Књиге чланова удружења Број деце и младих који Заинтересованост
и савеза у области спорта су се укључули у спортске школа и
Успостављање сарадње и
активности у
организација за
партнерских односа
организацијама у области сарадњу
између школа и
спорта кроз сарадњу тих
организација у области
организација и школа
спорта на популарисању
Постојање људства,
спортских активности и
институција и
укључивању деце и
финасијских
младих у организоване
средстава
облике бављења спортом
и физичким вежбањем у
оквиру организација у
области спорта

Локална самоуправа,
Буџет ЈЛС
Школска управа,
организације у
Донатори
области спорта

Буџет РС

Активност 7.1.1.7.1.2

Годишњи извештај о раду Број реализованих
ССОМЗ
програма и пројеката

Реализовање програма и
пројеката унапређења
спортских активности
деце и младих у
спортовима који их
привлаче

Заинтересованост
школа и
организација за
сарадњу

Локална самоуправа,
Буџет ЈЛС
Школска управа,
организације у
Донатори
области спорта

Постојање људства,
институција и
финасијских
средстава

Приоритет 2
Општи циљ: 7.2.1 Повећан обухват бављења спортом у свим сегментима становништа посебно деце, младих,
жена, особа са инвалидитетом и старих
Посебан циљ: 7.2.1.1 Подстакнута и ојачана свест о важности редовне физичке активности
МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕTПОСТАВКЕ

НАДЛЕЖНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ/ИЗВОР
ФИНАСИРАЊА

Буџет РС
Мера 7.2.1.1.1

Емисије о значају
бављења спортом

Медијска промоција
редовне физичке
активности у функцији
здравља

Прес клипинзи, тв и
радио наступи, емисије о
значају рекреативног
спорта

Заинтересованост
локалне самоуправе,
заинтересованост
медија као и
стручњака из области
спорта да говоре о
значају рекреативног
спорта

Локална самоуправа,
Савез за спорт и
омладину општине
Мали Зворник,
Локални медији

Прес клипинзи, тв и
радио наступи, емисије
о значају рекреативног
спорта

Заинтересованост
локалне
самоуправе,
заинтересованост
медија као и
стручњака из
области спорта да
говоре о значају
рекреативног
спорта

Локална самоуправа,
Буџет ЈЛС
Савез за спорт и
омладину општине Донатори
Мали Зворник,
Локални медији

Буџет ЈЛС
Донатори

Буџет РС

Активност 7.2.1.1.1.1
Медијска кампања о
потреби физичке
активности

Повећан број спортско
рекреативних емисија

Буџет РС

Активност 7.2.1.1.1.2
Покретање портала који
повезује владине,
невладине и спортске
организације које
промовишу и организују
редовну физичку
активност

Покренут портал

Посеченост портала,
број објава на порталу

Заинтересованост
локалне
самоуправе и
постојање
финасијсих
средстава за
отварање портала

Локална самоуправа,
Буџет ЈЛС
Савез за спорт и
омладину општине Донатори
Мали Зворник,
Локални медији

Буџет РС
Мера 7.2.1.1.2
Организовани спортско
рекреативни садржаји на
територији општине

Број спортско
рекреативних садржаја
на нивоу општине

Програм рада спортских
институција и
организација

Заинтересованост
грађанства за
рекреативне
садржаје, постојање
адекаватног
простора и
разумевања
спортских
институција и
организација

Локална самоуправа,
Савез за спорт и
омладину општине
Мали Зворник

Заинтересованост
грађанства за
рекреативне
садржаје,
постојање
адекаватног
простора и
разумевања
спортских
институција и
организација

Локална самоуправа,
Буџет ЈЛС
Савез за спорт и
омладину општине Донатори
Мали Зворник

Буџет ЈЛС
Донатори

Буџет РС

Активност 7.2.1.1.2.1
Увећати спортско
рекреативне садржаје у
оквиру постојећих
спортских институција и
организација

Обогаћена спортско
Програм рада спортских
рекреативна понуда у
институција и
оквиру постојећих
организација
спортских институција и
организација

Посебан циљ: 7.2.1.2 Побољшани материјално технички услови у циљу доступности свим грађанима да се баве спортом за све
МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕTПОСТАВКЕ

НАДЛЕЖНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ/ИЗВОР
ФИНАСИРАЊА

Буџет РС
Мера 7.2.1.2.1
Изградња, реконструкција,
адаптација и санација
отворених и затворених
објеката за рекреацију
грађана

Израђен План
реконструкција,
адаптације и санација
отворених и затворених
објеката за рекреацију
грађана

План реконструкција,
адаптације и санација
отворених и затворених
објеката за рекреацију
грађана

Подршка локалне
самоуправе,
заинтересованост
грађанства

Локална самоуправа,
Савез за спорт и
омладину општине
Мали Зворник

Буџет ЈЛС
Донатори

Буџет РС

Активност 7.2.1.2.1.1
Изградња, обележавање
и одржавање стаза за
шетњу и планинарење

Изграђене и обележене План изградње, снимак
стазе за шетњу и
терена, фотографије
планинарење
обележене стазе за
шетњу и планинарење

Подршка локалне
самоуправе,
заинтересованост
грађанства

Локална самоуправа,
Буџет ЈЛС
Спортски савез,
Дирекција за
Донатори
изградњу и
урбанизам

Постављена јавна
вежбалишта на
отвореном

Подршка локалне
самоуправе,
заинтересованост
грађанства за јавно
вежбалиште на
отвореном

Локална самоуправа,
Буџет ЈЛС
Савез за спорт и
омладину општине Донатори
Мали Зворник

Изграђене и обележене План изградње, снимак
стазе за шетњу и
терена, фотографије
планинарење
обележене стазе за
шетњу и планинарење

Подршка локалне
самоуправе,
заинтересованост
грађанства

Локална самоуправа,
Буџет ЈЛС
Савез за спорт и
омладину општине Донатори
Мали Зворник

Изграђене и обележене План изградње, снимак
ТРИМ стазе
ТРИМ стаза,
фотографије обележене
стазе за шетњу и
планинарење

Подршка локалне
самоуправе,
заинтересованост
грађанства

Локална самоуправа,
Буџет ЈЛС
Савез за спорт и
омладину општине Донатори
Мали Зворник

Буџет РС

Активност 7.2.1.2.1.2
Изградња јавних
вежбалишта на
отвореном

Фотографије, снимак
јавног вежбалишта на
отвореном

Буџет РС

Активност 7.2.1.2.1.3
Изградња, обележавање
и одржавање стаза за
бицикле и ролере

Буџет РС

Активност 7.2.1.2.1.4
Изградња, обележавање
и одржавање ТРИМ стаза

Буџет РС

Активност 7.2.1.2.1.5
Одржавање и опремање
отворених и затворених
спортских објеката игралишта

Континуирано
одржавање отворених
и затворених спортских
објеката - игралишта

План одржавања
отворених и затворених
спортских објеката игралишта

Буџет

Локална самоуправа,
Буџет ЈЛС
Савез за спорт и
омладину општине Донатори
Мали Зворник

Буџет РС

Активност 7.2.1.2.1.6
Израда пројекта за
адаптацију/преуређење
обалоутврде на релацији
Стари мост – Нови мост у
циљу промоције
бављења рекреативним
спортом

Израђен пројекат
уређења постојеће
обалоутврде у сврху
промоције бављења
рекреативним спортом

Пројектна
документација

Подршка локалне
самоуправе,
заинтересованост
грађанства

Локална самоуправа,
Буџет ЈЛС
Савез за спорт и
омладину општине Донатори
Мали Зворник

Изграђен понтон са
базенима

План изградње, снимак
базена, фотографије

Заинтересованост
грађанства,

Локална самоуправа

Буџет РС

Активност 7.2.1.2.1.7
Изградња понтона са
базенима на Зворничком
језеру

Буџет ЈЛС

Донатори
Буџет РС

Активност 7.2.1.2.1.8
Изградња балон спортске
сале

Изграђена балон сала

План изградње, снимак
сале, фотографије

Заинтересованост
грађанства,
спортских клубова

Локална самоуправа,
Буџет ЈЛС
Савез за спорт и
омладину општине Донатори
Мали Зворник

Буџет РС
Мера 7.2.1.2.2
Опремање спортских
објеката и израда плана
коришћења спортске
инфраструктуре

Израђен План
реконструкција,
адаптације и санација
отворених и затворених
објеката за рекреацију
грађана

План реконструкција,
адаптације и санација
отворених и затворених
објеката за рекреацију
грађана

Подршка локалне
самоуправе,
заинтересованост
грађанства

Локална самоуправа,
Савез за спорт и
омладину општине
Мали Зворник

План континуираног
опремања справама,
реквизитима и ситним
спортским реквизитима

Подршка локалне
самоуправе,
заинтересованост
грађанства

Локална самоуправа,
Буџет ЈЛС
Савез за спорт и
омладину општине Донатори
Мали Зворник

Обезбеђени прилази
Број прилаза спортским Подршка локалне
самоуправе,
спортским објектима за објектима за особе са
заинтересованост
особе са инвалидитетом инвалидитетом

Локална самоуправа,
Буџет ЈЛС
Савез за спорт и
омладину општине Донатори
Мали Зворник

Буџет ЈЛС
Донатори

Буџет РС

Активност 7.2.1.2.2.1
План континуираног
опремања справама,
реквизитима и ситним
спортским реквизитима

Израђен план
континуираног
опремања справама,
реквизитима и ситним
спортским реквизитима

Буџет РС

Активност 7.2.1.2.2.2
Обезбеђивање прилаза
спортским објектима за
особе са инвалидитетом

грађанства

Буџет РС

Активност 7.2.1.2.2.3
Континуирано и планско
обезбеђивање
коришћења постојеће
спортске инфраструктуре
за реализацију
активности у области
спорта за све

Израђен план

Интернет страница
општине Мали Зворник

Подршка локалне
самоуправе,
заинтересованост
грађанства

Локална самоуправа,
Буџет ЈЛС
Савез за спорт и
омладину општине Донатори
Мали Зворник

Посебан циљ: 7.2.1.4 Дефинисани критеријуми у оквиру области спортске рекреације кроз правилнике и унапређени стручни
потенцијали са циљем израде критеријума за финансирање ове области
МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕTПОСТАВКЕ

НАДЛЕЖНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ/ИЗВОР
ФИНАСИРАЊА

Мера 7.2.1.4.1

Попис стања спортско
рекреативних објеката са
Дефинисање критеријума у спортско рекреативним
области спортске
програмима
рекреације и критеријума
за финансирање

Листа стања спортско
Добра сарадња са
рекреативних објеката са свим релевантним
спортско рекреативним
институцијама
програмима

Локална самоуправа,
Савез за спорт и
омладину општине
Мали Зворник

Активност 7.2.1.4.1.1

Годишњи извештај о
раду ССОМЗ Интернет
презентација општине

Локална самоуправа, Средства нису
Савез за спорт и
потребна
омладину општине
Мали Зворник

Анализа стања у области
финансирања спортске
рекреације у ЈЛС

Урађена анализа

Активност 7.2.1.4.1.2

Број усвојених
одговарајућих аката у
ЈЛС

Израда критеријума за
финансирање спортске
рекреације

Доступност
информација

Сл. лист МЗ
Годишњи извештај о
раду ССОМЗ Интернет
презентација општине
Сл. лист МЗ

Средства нису
потребна

Заинтересованост
Локална самоуправа, Средства нису
тренера за едукацију, Савез за спорт и
потребна
финансијска подршка омладину општине
Мали Зворник
Буџет РС

Мера 7.2.1.4.2
Спровођење спортско
рекреативних програма
који промовишу и
унапређују здравље код
свих становника

Број спортско
рекреативних програма
који промовишу и
унапређују здравље код
свих становника

Листе пријавњених екипа, Заинтересованост
појединаца, ТВ прилози
грађанства

Локална самоуправа,
Савез за спорт и
омладину општине
Мали Зворник

Буџет ЈЛС
Донатори

Буџет РС

Активност 7.2.1.4.2.1
Организовање програма
спорта и рекреације у
области радничког
спорта

Број програма који су
План спортско
Заинтересованост
покренути, број учесника рекреативних активности радника за
у програмима
учествовање у
радничким играма

Локална самоуправа,
Буџет ЈЛС
Савез за спорт и
омладину општине Донатори
Мали Зворник

Буџет РС

Активност 7.2.1.4.2.2

Број програма који су
План спортско
Доступност
покренути, број учесника рекреативних активности информација, добра
Организовање програма у програмима
по месним заједницама сарадња са месним
рекреације и такмичења у
заједницама,
месним заједницама
заинтересованост
становника

Локална самоуправа,
Буџет ЈЛС
Савез за спорт и
омладину општине Донатори
Мали Зворник

Буџет РС

Активност 7.2.1.4.2.3

Број програма који су
План спортско
Заинтересованост
Локална самоуправа,
Буџет ЈЛС
покренути, број учесника рекреативних активности грађанства, планирана Савез за спорт и
Организовање
у програмима
и буџет
финансијска средства омладину општине Донатори
једнодневних, месечних и
Мали Зворник
вишемесечних програма
масовне рекреације
доступне свима( за децу,
младе, жене, старе и лица
са инвалидитетом

Посебан циљ: 7.2.1.5 Унапређена сарадња спортске рекреације са школским спортом, врхунским спортом, спортом у војсци и
полицији, радничким спортом, спортом на селу, у циљу повећања обухвата бављења спортом у свим сегментима становништва
посебно деце, младих, жена, особа са инвалидитетом (ОСИ)
МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕTПОСТАВКЕ

НАДЛЕЖНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ/ИЗВОР
ФИНАСИРАЊА
Буџет РС

Мера 7.2.1.5.1
Обједињавање активности
спортске рекреације,
школског и
универзитетског спорта,
врхунског спорта, спорта у
војсци, радничког спорта и
спорта 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

Формирана база
База података о спортским Заинтересованост и
активности активности
активностима
потреба за сарадњом
спортске рекреације,
школског и
универзитетског спорта,
врхунског спорта, спорта у
војсци, радничког спорта и
спорта 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

Локална самоуправа,
Савез за спорт и
омладину општине
Мали Зворник

Буџет ЈЛС
Донатори

Буџет РС

Активност 7.2.1.5.1.1
Сарадња са
територијалним
спортским савезом и
територијалним
гранским савезима

Потписан протокол о
сарадњи територијалним
спортским савезом и
територијалним
гранским савезима и
број реализованих
програма

Протокол о сарадњи
територијалним
спортским савезом и
територијалним
гранским савезима

Заинтересованост и Локална самоуправа,
Буџет ЈЛС
потреба за сарадњом Савез за спорт и
ова два савеза
омладину општине Донатори
Мали Зворник

Буџет РС

Активност 7.2.1.5.1.2

Број реализованих
програма на селу

План програма
рекреације на селу

Заинтересованост
грађанства

Подстицање програма
спортске рекреације на
селу

Локална самоуправа,
Буџет ЈЛС
Савез за спорт и
омладину општине Донатори
Мали Зворник
Буџет РС

Активност 7.2.1.5.1.3

Број особа укључених у
програме намењене
Подстицање деце,
младима, женама,
младих, жена, особа са
особама са
инвалидитетом и старих инвалидитетом и старих
на редовну физичку
за редовну физичку
активност
активност

Списак лица укључених у
у програме намењене
младима, женама,
особама са
инвалидитетом и старих
за редовну физичку
активност, фотографије,
прес клипинг

Заинтересованост
деце, младих, жена,
особа са
инвалидитетом и
старих на редовну
физичку активност

Локална самоуправа,
Буџет ЈЛС
Савез за спорт и
омладину општине Донатори
Мали Зворник

Број реализованих
Списак жена које су се
активности за
укључиле да се баве
Подстицање програма за укључивање жена у спорт спортом
омасовљавање женског
спорта

Зинтересованост
жена

Локална самоуправа,
Буџет ЈЛС
Савез за спорт и
омладину општине Донатори
Мали Зворник

Мера 7.2.1.5.2

Заинтересованост
особа са
инвалидитетом о
значају бављења
физичким
активностима и
подршка Локалне
самоуправе

Буџет РС

Активност 7.2.1.5.1.4

Унапређени услови за
масовно учешће особа са
инвалидитетом (ОСИ) у
спортским активностима

Постављене рампе за
лакши приступ особа са
инвалидитетом раду
укључивања у спортским
активностима

Фотографије, листе
пријављених за спортске
активности

Буџет РС
Локална самоуправа,
Буџет ЈЛС
Савез за спорт и
омладину општине
Донатори
Мали Зворник,
удружења за особе са
инвалидитетом

Буџет РС

Активност 7.2.1.5.2.1

Организовани састанци, Уговори са предавачима, Заинтересованост
трибине на тему значаја листа присутних,
особа са
Едукација особа са
бављења физичким
фотографије, пред
инвалидитетом о
инвалидитетом о значају активностима
клипинг
значају бављења
бављења физичким
физичким
активностима
активностима и

Локална самоуправа,
Буџет ЈЛС
Савез за спорт и
омладину општине Донатори
Мали Зворник,
удружења за особе са
инвалидитетом

подршка Локалне
самоуправе
Активност 7.2.1.5.2.2

Урађена анализа стања
спортских објеката,
Анализа стања спортских спортских реквизита
објеката која су
приступачна за
коришћење ОСИ.

Списак постојећи
Подршка локалне
спортских објеката која су самоуправе и
приступачна за
спортских
коришћење ОСИ.
институција и
организација

Активност 7.2.1.5.2.3

Урађен списак
заинтересованих ОСИ
преко постојећих
организација

Списак заинтереованих Заинтересованих
Удружења за особе са Средства нису
ОСИ за физичким
особа за
инвалидитетом
потребна
активностима
инвалидитетом за
бављење физичком
активношћу

Набављена спортска
опрема и реквизити за
поједине спортске
дисциплине

Отпремнице и фактуре

Анализа стања
заинтересованих ОСИ за
физичким активностима

Локална самоуправа, Средства нису
Савез за спорт и
потребна
омладину општине
Мали Зворник,
удружења за особе са
инвалидитетом

Буџет РС

Активност 7.2.1.5.2.4
Набавка опреме и
реквизита за поједине
спортске дисциплиа

Постојање и
Локална самоуправа,
Буџет ЈЛС
могућност набавке Савез за спорт и
ових реквизита на
омладину општине Донатори
тржишту и планирана Мали Зворник,
финансијска средства удружења за особе са
за куповину истих
инвалидитетом

Мера 7.2.1.5.3

База волонтера који су
заинтересовани за помоћ у
раду са особама са
инвалидитетом ( ОСИ)

Листе пријављених
волонтера за помоћ у раду
са особама са
инвалидитетом ( ОСИ)

Заинтересован
волонтера за помоћ у
раду са особама са
инвалидитетом ( ОСИ)

Локална самоуправа, Средства нису
Савез за спорт и
потребна
омладину општине
Мали Зворник,
удружења за особе са
инвалидитетом

Организовани састанци и
број заинтересованих
Организација састанака волонтера за физичке
са волонтерима у циљу
активности особа са
едукације и методологије инвалидитетом
рада са особа са
инвалидитетом

Листа заинтересованих
волонтера за едукацију о
методологији рада са
ОСИ

Заинтересованост
грађанства за
волонтерски рад са
особама за
инвалидитетом

Локална самоуправа, Средства нису
Удружења особа са потребнаедства
инвалидитетом
нису потрСреб

Број обучених волонтера Сертификати волонтера
за помоћ у спортским
Едукација волонтера о
активностима особа са
методском поступку рада инвалидитетом
спортских активности
особа са инвалидитетом

Заинтересованост
грађанства за
волонтерски рад са
особама за
инвалидитетом

Локална самоуправа,
Буџет ЈЛС
Удружења особа са
инвалидитетом
Донатори нису

Мера 7.2.1.5.4

Заинтересованост
особа са
инвалидитетом

Успостављена сарадња са
волонтерима који су
заинтересовани за помоћ у
раду са особама са
инвалидитетом ( ОСИ)

Активност 7.2.1.5.3.1

Буџет РС

Активност 7.2.1.5.3.2

Потписани споразуми о
сарадњи са
Анимирање особам са
организацијама и
инвалидитетом за
иинституцијама особа са
учествовањем на
инвалидитетом са циљем
манифестацијама у граду, повећања учешћа особам
спортским такмичењима и са инвалидитетом на
приредбама
манифестацијама у граду,
спортским такмичењима и
приредбама

Споразуми, Списак
приредби у којима треба
укључити особе са
инвалидитетом

потрСребна

Буџет РС
Локална самоуправа,
Буџет ЈЛС
Савез за спорт и
омладину општине
Донатори
Мали Зворник,
удружења за особе са
инвалидитетом

Буџет РС

Активност 7.2.1.5.4.1

Број особама са
Листа присутних,
инвалидитетом на
фотографије
Учешће особа са
манифестацијама у граду
инвалидитетом на
и спортским
манифестацијама у граду активностима
и спортским
активностима

Заинтересованост
особа са
инвалидитетом

Локална самоуправа,
Буџет ЈЛС
Савез за спорт и
омладину општине Донатори
Мали Зворник,
удружења за особе са
инвалидитетом

Приоритет 3
Општи циљ: 7.3.1 Наставак обезбеђивања услова за развој врхунског спорта и стварање услова за развој
професионалног спорта
Посебан циљ: 7.3.1.1 Подизање капацитета стручног рада у области врхунског спорта
МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕTПОСТАВКЕ

НАДЛЕЖНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ/ИЗВОР
ФИНАСИРАЊА
Буџет РС

Мера 7.3.1.1.1
Унапређење
компетентности спортских
стручњака и стручњака у
спорту

Успостављен система
подршке за унапређење
и прачење људских
ресурса у врхунском
спорту на територији
општине Мали Зворник

База људских ресурса у
врхунском спорту на
територији општине
Мали Зворник

Заинтересовани
тренери за
лиценцирање

Локална самоуправа,
Савез за спорт и
омладину општине
Мали Зворник

Буџет ЈЛС
Донатори

Активност 7.3.1.1.1.1
Креирање евиденције
лиценцираних тренера у
врхунском спорту на
територији општине Мали
Зворник

Израђена евиденција
лиценцираних тренера
са највишом лиценцом
гранског савеза

База лиценцираних
тренера са највишом
лиценцом гранског
савеза

Заинтересовани
тренери за
лиценцирање

Локална самоуправа, Средства нису
Савез за спорт и
потребна
омладину општине
Мали Зворник

Буџет РС

Активност 7.3.1.1.1.2
Запошљављање
високообразованих
тренера у спортске
огранизације општине
Мали Зворник

Број запослених
високообразованих
тренера у спортским
огранизацијама
општине Мали Зворник

Уговори о раду из
кадровске службе
спортских организација

Потреба спортских
организација за
запошљављање
високообразованих
тренера у спортске
огранизације
општине Мали
Зворник

Локална самоуправа,
Буџет ЈЛС
Савез за спорт и
омладину општине Донатори
Мали Зворник

Број стручно
оспособљених тренера,
судија и број одржаних
годишњих едукативних
скупова

Листе присутних,
фотографије

Заинтересованост
локалне
самоуправе,
спортских
организација и
спортских радника

Локална самоуправа,
Буџет ЈЛС
Савез за спорт и
омладину општине Донатори
Мали Зворник

Буџет РС

Активност 7.3.1.1.1.3
Стручно усавршавање и
организовање годишњих
едукативних скупова

Посебан циљ: 7.3.1.2 Стварање услова за одржавање и даље постизање врхунског спортског резултата
МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕTПОСТАВКЕ

НАДЛЕЖНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ/ИЗВОР
ФИНАСИРАЊА
Буџет РС

Мера 7.3.1.2.1

Буџетске линије

Буџет општине

Повећати улагање у развој
спорта млађих категорија
као базе врхунског спорта

Постојање
финансијских
средстава

Локална самоуправа,

Буџет ЈЛС
Донатори
Буџет РС

Активност 7.3.1.2.1.1
Унапређење подршке за
спортисте млађих
категорија кроз
стипендирање или друге
начине награђивања.

Планирана средства у
буџету града за
стипендирање и
израђен правилник о
стипендирању
талентованих младих
спортиста и формиран
фонд за стипендирање

Буџетска линија у
Буџет и подршка
буџету за стипендирање локалне
и усвојен Правилник од самоуправе
стране Општинског већа

Локална самоуправа

Креиран посебан
програм подршке
клубовима

Програм подршке
клубовима

Локална самуправа,
Савез за спорт и
омладину општине
Мали Зворник,
спортски клубови

Буџет ЈЛС
Донатори

Буџет РС

Активност 7.3.1.2.1.2
Подршка клубовима са
врхунским спортским
резултатима (аматерског
и професионалног спорта)

Буџет и подршка
локалне
самоуправе

Буџет ЈЛС
Донатори

Буџет РС

Активност 7.3.1.2.1.3

Спроведена анализа и
креиране мере за
Креирање посебних мера повећање учешћа жена
за подстицање већег
у спорту
учешћа девојчица и жена
у врхунском и
квалитетном спорту

Анализа и мере за
повећање учешћа жена
у спорту

Буџет и подршка
локалне
самоуправе

Локална самуправа,
Савез за спорт и
омладину општине
Мали Зворник,
спортски клубови

Мера 7.3.1.2.2

Повећане позиције у
буџету за опремање
постојећих спортских
објеката савременом
спортском опремом и
реквизитима

Буџет општине

Буџет и подршка
Локална самоуправа,
локалне самоуправе Савез за спорт и
омладину општине
Мали Зворник

Израђена листа
потребних реквизита и
спортске опреме

Листа потребних
реквизита и спортске
опреме

Буџет ЈЛС
Донатори

Буџет РС
Повећати улагање у
опремање постојећих
спортских објеката
савременом спортском
опремом и реквизитима

Буџет ЈЛС
Донатори

Буџет РС

Активност 7.3.1.2.2.1
Попис постојеће и
недостајуће савремене
спортске опреме и
реквизита по спортским
објектима

Заинтересованост
представника
спортских објеката
за попис

Локална самоуправа,
Буџет ЈЛС
Савез за спорт и
омладину општине Донатори
Мали Зворник

Приоритет 4
Општи циљ: 7.4.1 Развијена спортска инфраструктура
Посебан циљ: 7.4.1.1 Успостављена потпуна база података, односно евидентирано постојеће стање спортске инфраструктуре
МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕTПОСТАВКЕ

НАДЛЕЖНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ/ИЗВОР
ФИНАСИРАЊА

Мера 7.4.1.1.1
Истраживање о стању
спортске инфраструктуре у
општини Мали Зворник

Активност 7.4.1.1.1.1
Формирати радну групу
за припрему и праћење
спровођења
истраживања

Урађена анализа о стању
спортске инфраструктуре
у општини Мали Зворник

Обрађена анализа о
стању спортске
инфраструктуре у
општини Мали Зворник

Формирана радна група Решење о формирању
радне групе

Активност 7.4.1.1.1.2

Добра сарадња са
свим спортским
институцијама,
људски ресурси,
материјални ресурси

Локална самоуправа,
Савез за спорт и
омладину општине
Мали Зворник

Средства нису
потребна

Заинтересованост
Локална самоуправа Средства нису
чланова радне групе
потребна

Дефинисан
истраживачки поступак
Дефинисање
и параметри за
истраживачког поступка и утврђивање реалне
параметара за
слике постојећег стања
утврђивање реалне слике спортске
постојећег стања спортске инфраструктуре у
инфраструктуре у
општини Мали Зворник
општини Мали Зворник

План постојећег стања
спортске
инфраструктуре у
општини Мали Зворник

Доступност
информација о
спортској
инфраструктури

Локална самоуправа, Средства нису
Савез за спорт и
потребна
омладину општине
Мали Зворник

Активност 7.4.1.1.1.3

Извештај са закључком
о извршеном
истраживању

База података

Доступност
информација о
спортској
инфраструктури

Локална самоуправа, Средства нису
Савез за спорт и
потребна
омладину општине
Мали Зворник

Урађена категоризација
спортских објеката

Листа рангираних
спортских објеката

Постојање Правилника Локална самоуправа,
о рангирању
Радна група

Прикупљање и обрада
података
Mera 7.4.1.1.2
Категоризација спортских
објеката

Средства нису
потребна

Активност 7.4.1.1.2.1
Рангирање спортских
објеката

Објављени подаци о
извршеном рангирању
спортских објеката

Листа рангираних
спортских објеката

Постојање
Правилника о
рангирању

Локална самоуправа, Средства нису
Радна група
потребна

Посебан циљ: 7.4.1.2 Системски планирана реконструисана и изграђена спортска инфраструктура
МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

Mera 7.4.1.2.1
Анализирање потреба за
бројем и структуром
спортских објеката у
општини Мали Зворник

Активност 7.4.1.2.1.1
Разматрање и усвајање
предлога за изградњу
објеката на основу
анализа постојећег стања
и предлога
заинтересованих страна
(министарства, Јединице
локалне самоуправе, ,
Спортски савез општини
Мали Зворник)

ПОКАЗАТЕЉИ

Урађена анализа о
потребама за бројем и
структуром спортских
објеката у општини Мали
Зворник

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕTПОСТАВКЕ

База потребних спортских Добра сарадња свих
објеката
релевантних
институција

Извештај о потребама и Табеларни приказ
структури спортских
инвестиција у области
објеката
спорта Спортског
центра, Месних
Заједница и школа

Буџет локалне
самоуправе

НАДЛЕЖНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ
Локална самоуправа,
Радна група

БУЏЕТ/ИЗВОР
ФИНАСИРАЊА
Средства нису
потребна

Локална самоуправа, Средства нису
Радна група
потребна

Активност 7.4.1.2.1.2
Креирање програма
изградње спортских
објеката, укључујући
приоритетно и завршетак
започетих спортских
објеката
Активност 7.4.1.2.1.3
Планирање потребних
финансијских средстава

Припремљен план
изградње спортских
објеката

План изградње
спортских објеката

Планирана
Локална самоуправа, Средства нису
финасијска средства, Радна група
потребна
подршка локалне
самоуправе

Усвојени финансијски
планови

Буџет општине

Планирана
Локална самоуправа, Средства нису
финасијска средства, Радна група
потребна
подршка локалне
самоуправе

Реализован план
изградње и адаптације
спортских објеката

План изградње и
адаптације спортских
објеката

Планирана
Локална самоуправа,
Буџет ЈЛС
финасијска средства, Радна група
подршка локалне
Донатори
самоуправе

Извештај о реализацији
плана изградње и
адаптације спортских
објеката

Листа изграђених и
адаптираних спортских
објеката

Планирана
Локална самоуправа, Средства нису
финасијска средства, Радна група
потребна
подршка локалне
самоуправе

Буџет РС

Активност 7.4.1.2.1.4
Спровођење програма
изградње и адаптације
спортских објеката
Активност 7.4.1.2.1.5
Евалуација програма
изградње и адаптације
спортских објеката

8 ОСТАЛИ ЦИЉЕВИ

8.1. ПОДИЗАЊЕ КАПАЦИТЕТА СПОРТА НА СВИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
Општи циљ: 8.1.1 Успостављен козистентан систем управљања и финансирања система спорта у републици
Србији, перманентна едукација, укључивање више у систем спорта жена, маргинализованих група, волонтера
Посебан циљ: 8.1.1.3 Унапређење стручности и капацитета спортских организација за писање пројеката и понуда ка спонзорима
и донаторима
МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕTПОСТАВКЕ

НАДЛЕЖНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ/ИЗВОР
ФИНАСИРАЊА
Буџет РС

Мера 8.1.1.3.1

Организовани стручни
семинари и скупови у
Подизање капацитета
области планирања,
спортских клубова за
програмирања, праћења,
планирање и управљање
реализације и
пројектима које ће
извештавања за
омогућити аплицирање за аплицирање за средства
средства од стране локалне од стране локалне
самоуправе, Републике, ЕУ самоуправе, Републике,
фондова и других донатора ЕУ фондова и других
донатора

Број организованих
стручних скупова и
семинара и број
едукованих учесника
едукација

Заинтересованост
клубова, подршка
локалне самоуправе,
расположивост
фондова

Локална самоуправа,
Савез за спорт и
омладину општине
Мали Зворник

Буџет ЈЛС
Донатори

Буџет РС

Активност 8.1.1.3.1.1
Организација стручних
скупова и семинара у
области планирања,
програмирања, праћења,
реализације и
извештавања за писање
пројеката и понуда
спонзорима и
донаторима

Организовани стручни
семинари и скупови у
области планирања,
програмирања,
праћења, реализације и
извештавања за писање
пројеката и понуда
спонзорима и
донаторима

Број организованих
стручних скупова и
семинара и број
едукованих учесника
едукација

Заинтересованост
клубова, подршка
локалне самоуправе,
расположивост
фондова

Локална самоуправа,
Буџет ЈЛС
Савез за спорт и
омладину општине Донатори
Мали Зворник

Посебан циљ: 8.1.1.6 Усвојене категоризације спортских организација у јединицама локалне самоуправе
МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

Мера 8.1.1.6.1
Категорисање спортских
организација на нивоу
јединица локалне
самоуправе

Активност 8.1.1.6.1.1
Израда критеријума за
категорисање спортских
организација

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕTПОСТАВКЕ

НАДЛЕЖНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

Сарадња са спортским
организацијама,
подршка локалне
самоуправе

Локална самоуправа,
Савез за спорт и
омладину општине
Мали Зворник

Израђени критеријуми за
категорисање спортских
организација и израђена
одговарајућа акта

Категоризација спортских
организација и
одговарајући акти за
категорисање спортских
организација у ЈЛС

Израђени критеријуми
за категорисање
спортских организација

Урађена категоризација Сарадња са
спортских организација спортским
организацијама,
подршка локалне
самоуправе

БУЏЕТ/ИЗВОР
ФИНАСИРАЊА
Средства нису
потребна

Локална самоуправа, Средства нису
Савез за спорт и
потребна
омладину општине
Мали Зворник

Активност 8.1.1.6.1.2

Израђена одговарајућа
акта

Израда аката за
категорисање спортских
организација у ЈЛС

Акти за категорисање
спортских организација
у ЈЛС

Сарадња са
спортским
организацијама,
подршка локалне
самоуправе

Локална самоуправа, Средства нису
Савез за спорт и
потребна
омладину општине
Мали Зворник

8.6. СПОРТСКИ ТУРИЗАМ И ПАРТНЕРСТВО ИЗМЕЂУ СПОРТА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Општи циљ: 8.6.1 Унапређен однос спорта, туризма и животне средине
Посебан циљ: 8.6.1.1 Подстакнуте и ојачане веза спорта, туризма и животне средине
МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

Мера 8.6.1.1.1

ПОКАЗАТЕЉИ

Урађен промо материјал,
емисије о спортско
Промоција спортско
туристичкој понуди
туристичке понуде општине општине Мали Зворник
Мали Зворник

Активност 8.6.1.1.1.1

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ
ТВ прилози, прес клипинг

Одштампан и подељен Отпремнице и фактуре
промо материјал свим
Штампање промо
релевантним актерима
материјала са подацима о о спортско туристичкој
спортско туристичкој
понуди у општини Мали
понуди општини Мали
Зворник
Зворник

ПРЕTПОСТАВКЕ

НАДЛЕЖНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ/ИЗВОР
ФИНАСИРАЊА

Добра сарадња
Туристичке
организације, медија
и локалне
самоуправе

Локална самоуправа,
Савез за спорт и
омладину општине
Мали Зворник

Буџет локалне
самоуправе

Планирана
финасијска
средства

Локална самоуправа, Буџет локалне
Савез за спорт и
самоуправе
омладину општине
Мали Зворник

Активност 8.6.1.1.1.2
Учешће на сајмовима
туризма како би општина
Мали Зворник
представили као битног
чиниоца на мапи
спортско туристичке
понуде
Активност 8.6.1.1.1.3
Организовање сајма
спорта и туризма у самој
општини Мали Зворник
како би посетиоци сајма
могли да виде ново
изграђене спортске
објекте

Представљена општина
Мали Зворник на сајму
и остварени контакти и
склопљени Уговори са
будућим партнерима

Фотографије са сајмова, Финансијска
Уговори са будућим
средства
партнерима

Локална самоуправа, Буџет локалне
Савез за спорт и
самоуправе
омладину општине
Мали Зворник

Организован сајам и
склопљени Уговори о
пословно техничкој
сарадњи

Фотографије са сајмова, Финансијска
Уговори са будућим
средства и
партнерима
постојање
адекватног
простора за сајам

Локална самоуправа, Буџет локалне
Савез за спорт и
самоуправе
омладину општине
Мали Зворник

Одржан састанак и
упознати присутни о
значају подизања
смештајних капацитета

Листе присутних и
фотографије

Локална самоуправа,
Савез за спорт и
омладину општине
Мали Зворник

Буџет РС
Мера 8.6.1.1.2
Подизање свести и
промоција постојећих и
изградње нових
смештајних капацитета
према стандардима за
организовање
међународних спортских
садржаја

Заинтересованост
актера за ову област
на локалу и
финасијска средства

Буџет ЈЛС
Донатори

Буџет РС

Активност 8.6.1.1.2.1

Одржан састанак и
упознати присутни о
Организовање састанака значају подизања
са релевантним актерима смештајних капацитета
за ову област на локалу

Листе присутних и
фотографије

Заинтересованост
актера за ову
област на локалу и
финасијска
средства

Локална самоуправа,
Буџет ЈЛС
Савез за спорт и
омладину општине Донатори
Мали Зворник
Буџет РС

Активност 8.6.1.1.2.2

Табеларни приказ свих
угоститељских објеката
Попис свих угоститељских са смештајним
објеката са смештајним
капацитетима који
капацитетима
испуњавају стандарде и
оних који тренутно не
испуњавају стандарде

База свих угоститељских
објеката са смештајним
капацитетима који
испуњавају стандарде и
оних који тренутно не
испуњавају стандарде

Доступност
информација и
заинтересованост
угоститеља

Локална самоуправа

Мера 8.6.1.1.3

Израђен план за бољу
искоришћеност
природних ресурса и
постојеће инфраструктуре

План за бољу
искоришћеност
природних ресурса и
постојеће инфраструктуре

Подршка локалне
Локална самоуправа,
самоуправе и
Дирекција за
планирана
урбанизам
финансијска средства

Израђен план за
уређење обале реке
Дрине за бављење
спортско рекреативним
активностима

План за уређење обале
реке Дрине за бављење
спортско рекреативним
активностима

Подршка локалне
самоуправе и
планирана
финансијска
средства

Буџет ЈЛС
Донатори

Буџет РС
Повећати искоришћеност
природних ресурса и
постојеће инфраструктуре

Буџет ЈЛС
Донатори
Буџет РС

Активност 8.6.1.1.3.1
Израда плана уређења
корита и обале реке
Дрине за бављење
спортско рекреативним
активностима

Локална самоуправа,

Буџет ЈЛС

Донатори

Буџет РС

Активност 8.6.1.1.3.2
Организовање спортско
рекреативних садржаја
ради привлачења
грађанства да искористе
постојеће природне
ресурсе

Одржане спортско
рекреативне
манифестације и
подигнута свест
грађанства о значају
искоришћења
постојећих природних
ресурса

Фотографије, прес
клипинг,

Заинтересованост
грађанства за
спортско
рекреативних
садржаја, подршка
локалне
самоуправе и
финансијска
средства

Локална самоуправа,
Буџет ЈЛС
Савез за спорт и
омладину општине Донатори
Мали Зворник

8.7. МЕДИЈИ У СПОРТУ
8.7.1. ОПШТИ ЦИЉ: УНАПРЕЂЕНA УЛОГA И ОДГОВОРНОСТ МЕДИЈА ЗА РАЗВОЈ СПОРТА
8.7.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Медијска промоција спорта као здравог начин живота и мотивација грађана за бављење рекреативним
активностима
МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

Мера 8.7.1.1.1
Медијска промоција
спорта, као здравог начин
живота и мотивација
грађана за рекреативно
бављење спортом

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ
Годишњи извештај о раду
СЗСООМЗ

Број подржаних пројеката, Интернет презентација
број подржаних медијских општине Мали Зворник
садржаја и број директних
и индиректних корисника Интернет портали

ПРЕTПОСТАВКЕ

Заинтересованост
медија,
заинтересованост
грађанства за спортско
рекреативне садржаје,
подршка локалне
самоуправе и
финансијска средства

НАДЛЕЖНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ/ИЗВОР
ФИНАСИРАЊА

Буџет РС
Локална самоуправа,
Буџет ЈЛС
Савез за спорт и
омладину општине
Донатори
Мали Зворник, медији

Активност 8.7.1.1.1.1
Подршка медијским
пројектима из области
спорта

Буџет РС
Број подржаних пројеката,
број подржаних медијских
садржаја и број директних
и индиректних корисника Интернет презентација
општине Мали Зворник
Интернет портали

Активност 8.7.1.1.1.2
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

Годишњи извештај о раду
Број подржаних пројеката, СЗСООМЗ
број подржаних медијских
садржаја и број директних Интернет презентација
и индиректних корисника општине Мали Зворник
Интернет портали

Заинтересованост
медија,
заинтересованост
грађанства за
спортско
рекреативне
садржаје, подршка
локалне самоуправе
и финансијска
средства

Локална самоуправа,
Буџет ЈЛС
Савез за спорт и
омладину општине Донатори
Мали Зворник,
медији

Заинтересованост
медија,
заинтересованост
грађанства за
спортско
рекреативне
садржаје, подршка
локалне самоуправе
и финансијска
средства

Локална самоуправа,
Буџет ЈЛС
Савез за спорт и
омладину општине Донатори
Мали Зворник,
медији

Буџет РС

8.7.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Подигнута свест грађана о позитивним вредностима спорта

МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕTПОСТАВКЕ

НАДЛЕЖНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ/ИЗВОР
ФИНАСИРАЊА

Мера 8.7.1.2.1
Акције афирмације
спортских вредности

Активност 8.7.1.2.1.1
Медијске кампање у циљу
смањења насиља на
спортским теренима

Број медијских кампања,
број емитовања и
писаних садржаја на
недељном нивоу,
територијална
покривеност

Годишњи извештај о раду
Заинтересованост
СЗСООМЗ
медија,
Интернет презентација
заинтересованост
општине Мали Зворник
грађанства за спортско
рекреативне садржаје,
Интернет портали
подршка локалне
самоуправе и
финансијска средства

Број медијских кампања,
број емитовања и писаних
садржаја на недељном
Интернет презентација
нивоу, територијална
општине Мали Зворник
покривеност
Интернет портали

Активност 8.7.1.2.1.2
Популаризовање малих
спортских клубова и мање
популарних спортова путем
медија

Број емитованих прилога,
интересовање јавности за
спортске догађаје (а да
нису од националног
значаја)

Годишњи извештај о раду
СЗСООМЗ
Интернет презентација
општине Мали Зворник
Интернет портали

Заинтересованост
медија,
заинтересованост
грађанства за спортско
рекреативне садржаје,
подршка локалне
самоуправе и
финансијска средства
Заинтересованост
медија,
заинтересованост
грађанства за спортско
рекреативне садржаје,
подршка локалне
самоуправе и
финансијска средства

Буџет РС
Локална самоуправа,
Савез за спорт и
омладину општине
Мали Зворник,
клубови, медији

Буџет ЈЛС
Донатори

Буџет РС
Локална самоуправа,
Буџет ЈЛС
Савез за спорт и
омладину општине
Донатори
Мали Зворник, клубови,
медији

Буџет РС
Локална самоуправа,
Буџет ЈЛС
Савез за спорт и
омладину општине
Донатори
Мали Зворник, клубови,
медији

Активност 8.7.1.2.1.3
Промоција омладинских
спортских клубова

Број емитованих прилога,
интересовање јавности за
спортске догађаје (а да
нису од националног
значаја)

Годишњи извештај о раду
СЗСООМЗ
Интернет презентација
општине Мали Зворник
Интернет портали

Активност 8.7.1.2.1.4
Промоција примера добре
праксе

Број емитованих прилога,
интересовање јавности за
спортске догађаје (а да
нису од националног
значаја)

Годишњи извештај о раду
СЗСООМЗ
Интернет презентација
општине Мали Зворник
Интернет портали

Заинтересованост
медија,
заинтересованост
грађанства за спортско
рекреативне садржаје,
подршка локалне
самоуправе и
финансијска средства
Заинтересованост
медија,
заинтересованост
грађанства за спортско
рекреативне садржаје,
подршка локалне
самоуправе и
финансијска средства

Буџет РС
Локална самоуправа,
Буџет ЈЛС
Савез за спорт и
омладину општине
Донатори
Мали Зворник, клубови,
медији

Нису потребна
Локална самоуправа, средства
Савез за спорт и
омладину општине
Мали Зворник, клубови,
медији

8.8. НЕГАТИВНЕ ПОЈАВЕ У СПОРТУ
8.8.1 Унапређене мере за спречавање свих негативних појава у спорту (насиље, допинг, намештање мечева,
нелегално клађење)
8.8.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Успостављен механизам за доследну примену Националне стратегије за борбу против насиља и
недоличног понашања гледалаца на спортским приредбама за период 2014- 2018
МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕTПОСТАВКЕ

НАДЛЕЖНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ/ИЗВОР
ФИНАСИРАЊА

Годишњи извештај о раду
СЗСООМЗ

Мера 8.8.1.1.1
Спровођење Националне
стратегија за борбу против
насиља и недоличног
понашања на спортским
приредбама за период од
2013. до 2018. године
Активност 8.8.1.1.1.1
Спровођење активности
предвиђене Акционим
планом Националне
стратегије

Реализоване активности
из Акционог плана
Националне стратегије

Реализоване активности
из Акционог плана
Националне стратегије

Интернет презентација
општине Мали Зворник
Интернет портали

Буџет РС
Заинтересованост
медија,
заинтересованост
грађанства за спортско
рекреативне садржаје,
подршка локалне
самоуправе и
финансијска средства

Локална самоуправа,
Савез за спорт и
омладину општине
Мали Зворник,
клубови

Заинтересованост
медија,
заинтересованост
грађанства за
спортско
рекреативне
садржаје, подршка
локалне самоуправе
и финансијска
средства

Локална самоуправа,
Буџет ЈЛС
Савез за спорт и
омладину општине Донатори
Мали Зворник,
клубови

Буџет ЈЛС
Донатори

Буџет РС

Годишњи извештај о раду
СЗСООМЗ
Интернет презентација
општине Мали Зворник
Интернет портали

