
 

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА 

СПОРТА У ОПШТИНИ 

ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 

ПЕРИОД 2016-2018. 

ГОДИНЕ 

 

 
  

ЈАНУАР 6, 2016 

ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА 

МИЛОША ВЕЛИКОГ 30 



СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА СПОРТА У ОПШТИНИ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА ПЕРИОД 2016-2018. ГОДИНЕ 

 

  

ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА 1 

 

Уводна реч Председника општине 

 
2. УВОД .......................................................................................................................... 3 

2.1Дефинисање појмаспорта ............................................................................................. 3 

2.2 Значај спорта ............................................................................................................... 3 

2.3 Правни основ и разлози за израду програма ................................................................ 4 

2.4 Терминологија ............................................................................................................. 4 

3. ПРОФИЛ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ........................................................................ 6 

3.1 Профилисањезаједнице ............................................................................................... 6 

3.2 Географски положај ..................................................................................................... 6 

3.3 Људски ресурси ........................................................................................................... 7 

3.4 Туристички ресурси ................................................................................................... 10 

3.5 Спортови на територији општине Велика Плана ......................................................... 12 

4. ВИЗИЈА, МИСИЈА И ПРИОРИТЕТИ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА .......................... 15 

5. АНАЛИЗА СТАЊА ПО ПРИОРИТЕТИМА ................................................................... 15 

6. SWOT АНАЛИЗА ....................................................................................................... 19 

6.1 Појам и значај ............................................................................................................ 19 

6.2 SWOT анализа спорта ................................................................................................ 20 

7. ПРИКАЗ ОДАБРАНИХ ПРИОРИТЕТА, ОПШТИХ И ПОСЕБНИХ ЦИЉЕВА И МЕРА .... 21 

8. МЕХАНИЗАМ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА 

ПЛАНА .......................................................................................................................... 23 

9. АКЦИОНИ ПЛАН ...................................................................................................... 24 

10. АНАЛИЗА СТАЊА ПО ПРИОРИТЕТИМА ................................................................. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА СПОРТА У ОПШТИНИ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА ПЕРИОД 2016-2018. ГОДИНЕ 

 

  

ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА 2 

 

 

1. Уводна реч Председника општине 

 

 
Поштовани суграђани,  

 

 Програм развоја спорта општине Велика Плана за период од 2016-2018. године и 
Акциони план за његову примену израђени су у складу са Стратегијом развоја спорта у 
Републици Србији, Законом о спорту, којим је предвиђено укључивање локалних самоуправа у 
планирање и развој ове значајне области за све грађане, спортисте, спортске клубове, савезе, 
удружења, и чињеницом да спорт као делатност од посебног значаја треба да испуни своју 
друштвену мисију која поред такмичарског има важан васпитни, здравствени, културни, 
социјални и други садржај. 

 

 Овом стратегијом планира се развој спорта за период 2016-2018. годину а предност се 
даје развијању школског спорта, рекреативног спорта и одржавању и изградњи спортске 
инфраструктуре. 

 

 Надамо се, да ћемо у сарадњи са свим субјектима у области спорта успешно 
реализовати активности планиране овом стратегијом. 

 

 

 

 

 

 
С поштовањем, 

Игор Матковић-председник општине Велика Плана 
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2.     УВОД 
 
2.1.  Дефинисање појма спорта 
 

Литературапознајеразнедефиницијеспорта,међукојимајепоследњихгодинанајчешћеуупо
требионакојакажедајеспортобластфизичке културе,чијипредметанализе представљају 
људскокретање,каоињиме/збогњегастворенаматеријалнаидуховнадобра.Данашњиспортпредст
авља средствозазадовољавање биолошких,социолошких, 
психолошкихиекономскихпотребачовекасаједнеиогромнумогућностзастваралаштвом, 
афирмацијомичакпословнимуспехомса другестране. 

 
ПремаЕвропскојспортскојповељи,спортпредстављајусвиоблици 

физичкеактивностикоји,крознеорганизованоилиорганизовано 
учешће,имајузациљизражавањеилипобољшавање 

физичкеспремностиименталногблагостања,стварањедруштвениходносаили 

постизањерезултатанатакмичењимасвихнивоа.ЗаконоспортуРепубликеСрбијеиз2011.год
ине јеуосновиприхватиоовудефиницијуспорта. 
Међутим,унеојеиједнусуштинскуновину.Састановишта 
ЗаконаоспортуСрбије,спортјесу„свиоблицифизичкеиумнеактивностикоји,кроз 

неорганизованоилиорганизовано 
учешће,имајузациљизражавањеилипобољшањефизичкеспремностиидуховногблаг

остања,стварање друштвениходносаилипостизањерезултатана 

такмичењимасвихнивоа”. 

 
ПремаЕвропскомкодексуспортскеетикеиЕвропскојспортскојповељиСаветаЕвропеспортуо

сновиморабити:доступансвимаподједнаким условима;хуман;слободанидобровољан; 
здрависигуран(безбедан);фер-плеј,толерантан, 
етичкиприхватљивиусмеренкапуномостваривању личности;ускладу саприродном средином 
идруштвенимокружењем;независанодзлоупотребауполитичке,комерцијалнеифинансијскесврхе,
односно 
циљевакојисусупротниспортскомдуху.Спортскидухјесуштинскавредностспортаикарактеришу 
га:етика,фер-плејипоштење;здравље;изузетна 
достигнућа,карактериобразовање;радостизабава;тимскирад;посвећеност;поштовањеправилаиз
акона,поштовањесебеидругихучесника; храброст,заједницаисолидарност. 

 
Законоспортуразликујеобластиигранеспорта.Уосновнеобластиспортаспадајутакмичарск

испортирекреативниспорт(спортзасве).Унутар 
такмичарскогспортаразликујесепрофесионалнииаматерскиспорт.Посебнакатегоријатакмичарск
огспортајеврхунскиспорт.Унутарспортамогусе 
разликоватииспортскеактивностииспортскеделатности. 
 

2.2.  Значајспорта 

 Спортимакључнуулогуусвакомдруштвукроздоприноссоцијалнојкохезији,превазилажењуп

редрасуда, повећањупозитивногутицајанајавно 

мњењеиширењеетичкихиопштихпринципакојисекрозњегапреносе.Нашиграђанимогуучестоватиу

спортукаонепосредни учеснициуспортским активностима,иликаопасивнипосматрачи,тј. 

гледаоцииљубитељиспорта. 

Развојспортаимазасвакодруштвоследећизначај: 

 
1.  
развојфизичких,менталнихиморалнихснагаљудикрозспортдоводидопобољшањаквалитетаживота
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узаједници; 
2.  
спортпромовишевећезаједништвомеђуљудима(алиинародима),каоинесебичнуразмену,солидарно
стибратство,узајамноразумевањеи поштовањепланетарнихресурсаибригео 
њиховомочувању,каоибригеоњиховомкоришћењунавећудобробитчовечанства; 
3.  спортнедоприносисамофизичкојдобробитииздрављуљудивећутичеина потпунијии 

складнијиразвојсвихљудскихбића; 
4.  спортобогаћуједруштвенеодносеиразвијафер-плеј; 
5.  
спортјеважанзадостизањевредностикојесунеопходнезасоцијалнукохезијуимобилизацијуљуди,уза
јамнутолеранцијуимеђукултурне 
дијалоге,крозкојесеразвијаграђанскодруштвоиподстичеактивноучешћеграђанаиосигуравадасела
кшедођедоциљнихгрупаиинтегришу различитеетничкеикултурнемањинеи друштва; 
6.  спортпромовишененасиље,охрабрујефер-
плејиусмераваенергијудаљеодпотенцијалногнасиља,служећиистовременоикаосредствоза 
рехабилитацијуиреинтеграцијуљудижртаванасиља,помажућињиховомфизичкомипсихичкомопор
авкуисоцијалнојреинтеграцији; 
7.  спортможедабуде 
кључниелементудостизањухуманихвредностииуакцијамакојесеспроводепротивраснихирелигијск
ихпредрасуда; 
8.  спортјезначајануборбипротивнеједнакостиидруштвених аномалија,напримерзлоупотребе 
дрога,којепогађајусвамодернадруштваувећој илимањојмери; 
9.  
спортјезначајанфакторуизналажењуидеаламира,развојаипромовисањахуманистичкихиетичкихвр
едности,узајамногразумевањаизближавањаљуди; 
10.спортјеједаноднајважнијихелеменатаиинтегралнихделоваупроцесусталногобразовањаиљудск
огидруштвеногразвоја. 

 

2.3.   Правни основиразлози за израдупрограма 
 
 УРепублициСрбијисеЗакономоспорту („СлужбенигласникРС”,бр.24/11и99/11–др.закон), 

регулишеобластспорта. Закономоспорту 

јеуређенаобластспортаускладусаевропскимстандардимаипрописимачијијеразвојбиоизузетнодина

мичанупротекломпериоду,уз усаглашавање 

санационалнимпрописимаиконсензуссвихрелевантнихсубјекатаспортадасеобластспортаурединас

истемскицеловити 

свеобухватанначин.ОвимЗакономпредвиђенојеукључивањелокалнихсамоуправаупланирањеираз

војовезначајнеобластизасвеграђане, спортистеиспортскеклубове,савезеиудружења, 

ичињеницомдаспорткаоделатностодпосебногзначајатребадаиспунисвојунаглашенудруштвену 

улогукојапоредтакмичарскогимаважанваспитни, здравствени,културнии 

социјалнизначај.Члaн192.прописуједајединицелокалнесамоуправе 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 Велика Плана. 

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

како то жељено стање остварити. 

 

2.4.  Терминологија 
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Радилакшегразумевањаовогдокументаунаставкуиздвајамотерминеиизразесањиховимзнач

ењимаускладусаЗакономоспорту 
(„СлужбенигласникРС”,бр.24/11и99/11–др.закон): 

 
1) спортскеактивностијесу свиоблицифизичкеиумнеактивностикоји, 
крознеорганизованоилиорганизованоучешће,имајузациљизражавање 
илипобољшањефизичкеспремностиидуховногблагостања,стварањедруштвениходносаилипости
зањерезултатанатакмичењимасвихнивоа; 
2) 
спортскеделатностијесуделатностикојимасеобезбеђујуусловизаобављањеспортскихактивност
и,односноомогућавањиховообављање,а 
нарочито:организовањеучешћаивођењеспортскихтакмичења,укључујућиимеђународнатакмиче
ња,обучавањезабављењеспортскимактивностима  и планирање и вођење спортских 
активности;спортско суђење; организовањеспортских припрема и спортских 
приредаба;обезбеђењеиуправљањеспортскомопремомиобјектима;стручнообразовање,оспособ
љавање, усавршавањеиинформисањеуобластиспорта; научноистраживачкииистраживачко-
развојни 
радуспорту;пропагандаимаркетингуспорту;саветодавнеистручнеуслугеуспорту;спортско 
посредовање; 
3) 
спортзасве(рекреативниспорт)јестеобластспортакојаобухватабављењеспортскимактивности
марадиодмораирекреације,унапређивањаздрављаилиунапређивањасопственихрезултата,усвимс
егментимапопулације; 
4) 
врхунскиспортјестеобластспортакојаобухватаспортскеактивностикојезарезултатимајуизузетне
(врхунске)резултатеиспортскеквалитете; 
5) 
спортскаорганизацијајестеорганизацијакојасеосниварадиобављањаспортскихактивностиисп
ортскихделатности,ускладусаовим законом; 
6) спортистајестелице којесебависпортскимактивностима; 
7) спортистааматер 
јестеспортистакомезараданијециљбављењаспортскимактивностимаитимактивностимасенебавиу
видузанимања; 
8) професионалниспортистајестеспортистакојисебависпортскомактивношћукао јединимили 
основнимзанимањем; 
9) 
спортистатакмичарјестеспортистааматерипрофесионалниспортистакојиучествујенаспортском
такмичењу,каочланспортскеорганизације илисамостално,у складусаспортскимправилима; 
10) 
врхунскиспортистајестеспортистакојијенаосновуостваренихврхунскихспортскихрезултатанас
портскимтакмичењимарангиран,ускладу саНационалномкатегоризацијомспортиста,у 
категоријуврхунскихспортиста; 
11) 
перспективни(талентовани)спортистајестемалолетниспортистакојијенаосновуостваренихсп
ортскихрезултатарангиран,ускладусаНационалном категоризацијом спортиста, у категорију 
перспективних спортиста; 
12) 
категорисаниспортистајестеспортистакојијенаосновуостваренихспортскихрезултатарангирану
складусаНационалномкатегоризацијом спортиста; 
13) националниспортскисавезјестеспортскисавез(гранскиили 
територијални)чијисуциљеви,задацииделовањеу области спортаусмеренина 
територијуРепубликеСрбијеи којијеотворензаучлањењелицасатериторијеРепубликеСрбије; 
14) 
надлежнинационалнигранскиспортскисавезјестеонајнационалниспортскисавезукојисунеп
осредноилипосредноучлањеналица обухваћенаспортскимправилиматогсавеза; 
15) спортскаприредбајестеодређени,плански 
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припремљениспроведен,временскиограниченспортски догађај, закојипостоји 
јавниинтересинакојемучествујевишеспортиста; 
16) 
спортскотакмичењејестеспортскаприредбакојасеодвијапремаунапредутврђенимипознатимспо
ртскимправилима,којамогубитиопште важећазаконкретну грануспортаилисамозаконкретну 
спортскуприредбуичијијециљ,којемсвакиучесниктежи,илипобедапротивника или 
постизањеизвесногунапредодређеногспортскогрезултата; 
17)националноспортскотакмичењејестеспортскотакмичењекојесеорганизујезатериторијуРеп
убликеСрбије; 
18) 
професионалноспортскотакмичењејестеспортскотакмичењеукојемсе,ускладусаовимзаконо
миспортскимправилиманадлежног 
националноггранскогспортскогсавеза,такмичеискључивопрофесионални 
спортисти,осимакојеправилиманадлежногмеђународног спортског савезадрукчијеодређено; 
19)организаторспортскеприредбејестелицекојенасопственуодговорностодлучујеоорганизова
њуиспровођењуодређенеспортскеприредбе, 
њомеуправљаиводијеилинанекидругиначинсвојимпоступцимастварабитнепретпоставкеза 
њеноодржавање; 
20) 
спортскаправилајесуправилаутврђенаопштимактиманадлежнихнационалнихспортскихсавеза,к
ојимасеуређујеобављањеспортских активностии 
делатностииостваривањеутврђенихспортскихциљева; 
21)спортскиинспекторјестелицекојејеовлашћенодавршиинспекцијскинадзор, 
односнодаиспитује спровођењеовогзаконаипрописадонетих 
наосновуовогзаконанепосреднимувидомупословањеипоступањефизичкихлицаиорганизацијауобл
астиспорта,испуњенoстусловазаобављањеспортскихактивностииделатностиииспуњеностусловаз
авршењепословастручногоспособљавањазаспортсказанимања,односнозвања; 
22)стручниспортскинадзорникспортајестелицекојеобављанадзорнадстручнимрадомуобласт
испорта,пратиипредлажемерекоје 
предузимаорганизацијауобластиспорта,односноспортскистручњакрадиотклањањанедостатака,и
оуоченимнедостацимауприменимераобавештаваминистранадлежногзаспорт(удаљемтексту:мини
стар). 
 
 

3.     ПРОФИЛ ОПШТИНЕВЕЛИКА ПЛАНА 
 
3.1.  Профилисањезаједнице 
 

Профилзаједницејенастаокаопотребазаприкупљањемиобједињавањем 
показатељакојићеслужитикаополазнатачказаизрадупрограма развојаспортауопштиниВелика 
Плана,каоизадаљекоракеуунапређивањуквалитетаживотауопштиниисвеобухватногразвоја,неса
моспортау општини,већисамеопштине. 

 
Прикупљањеподатакаи истраживањејерађеноупериодусептембар  2014.  –

децембар2014.године.Приликомприкупљањаиприпреме 
квантитативнихподатакакоришћенисуподацикојисупреузетисасајтаЗаводазастатистику(www.sta
tserb.gov.rs),општинскедокументације, сасајтова Националне службе за запошљавање 
(www.nsz.gov.rs),и локалнеканцеларијеНационалне службе за запошљавање,  филијале у 
Великој Плани, Републичкогхидрометеоролошкогзавода  Србије (www.hidmet.gov.rs),и са 
сајтова  надлежнихминистарстава.Такође су 
коришћенииподациизопштинскихстратешкихдокумената:Локалногеколошкогакционогплана,Стр
атегије одрживог развоја,Стратегије развоја социјалне заштите,Локалног 
акционогпланазамладе, Акционог плана за родну равноправност, 
важећихурбанистичкихплановаиПросторногпланаопштинеВелика Плана. 
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3.2.  Географски положај 
 
 

Општина Велика Плананалази се на 44° 20' северне географске ширине и 21° 05' 

источне географске дужине. Има изузетно повољан географски положај јер се налази на 

међународном друмском транзитном правцу I степена – коридору Аутопута Е-75, у 

централном подручју Републике Србије. Смештена је једним делом у плодној моравској долини, 

а другим делом на брежуљцима Шумадије. На простору од 345,49 км², по попису из 2002. 

године, у општине живи 44.470 становника, од тога у самом граду 16.210, а 28.260 у селима 

општине (Лозовик, Милошевац, Трновче, Крњево, Велико Орашје, Доња Ливадица, Старо Село, 

Ново Село, Марковац, Ракинац, Радовање, и Купусина). 

У дужини од око 32 километара „пресечена“ је воденим током реке Велике 
Мораве, некадашњим „Цариградским друмом“, савременим аутопутем и магистралном 
железничком пругом. У непосредном окружењу су значајни индустријски, трговачки, културни 
и туристички центри. Територија општине Велика Плана је дужине од 28 – 32 км у правцу 
север-југ, и ширине од 10 до 12 км у правцу исток-запад (16 км на правцу: Узун Ћуприја – 
Велика Плана – Доња Ливадица – мост на Трстеној). Дужина регулисаног корита реке Велике 
Мораве износи око 35 км, дужина тока Јасенице око 12 км, а Раче око 10 км. 

Положај општине Велика Плана садржи неколико кључних елемената од којих зависи 

њен просторни развој,  односно економски,  социјални и еколошки  квалитет развоја Велике 

Плане као урбаног центра и 12 сеоских или мање урбаних насеља општине. Ти елементи су: 

•   Аутопут - коридор X  

•   Велика Морава 

•   Положајни централитет 

•   Контекст регионалног повезивања и усаглашавања.  
 
 

 

 

 

Слика 1,положај Велике Плане на 

мапи Србије 

Слика 2,Подунавски регион 

 

Рeљeф- На основу мале просечне надморске висине од 122,38м територија општине 
припада низијској категорији. Испод 100 мnv налази се чак 56,8% укупне територије 
општине, а преко 200 мnv има свега 9,3% територије општине. Највиша тачка је Караула – 
297м, и налази се у југозападном делу општине. На целој територији заступљене су 
седиментне стене и то на побрђу неогени језерски седименти, а у долини алувијум настао 
акумулативним радом Велике Мораве. Неогене седименте углавном чине песак и глина, а на 
појединим местима има и терцијарних кречњака. Најзначајнији природни ресурс општине је 
земљишни фонд кога карактерише геоморфолошка хомогеност, висока потенцијална плодност и 
испресецаност воденим токовима. У структури земљишта пољопривредне површине чине 
77,8%, а шуме 8,7%. 
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3.3.  Људски ресурси 
 
 

Укупанбројстановникапремапопису из 2002.годинеизноси44470становникасапросечном 
густиномнасељеностиод129ст/km

2
),апремапрвимрезултатимапописаиз2011.годинеизноси4572

5(сапросечномгустиномнасељеностиод132ст/km2).Густинанасељеностијезнатновиша од 
просека заСрбију(84ст/km2),а значајно мања од просека за Подунавскиокруг168 ст/km2). 

 
Умеђупописномпериоду уочавасетенденцијаопадањабројастановникаувећининасељау 

општини(интезиван убрдскимнасељима, нешто мање наглашен уравничарскимнасељима). 
 

Становништво  општине је  просторно  дистрибуирано  у   једно  насеље  градског  
карактера(општински центар Велика Плана)и 12 насеља претежно сеоскогкарактера.  
 

Основне демографске карактеристике општине приказанесууследећимтабелама: 

 

 

 

 

Табела бр. 1Бројстановниканасеља општине Велика Плана 

  
Насеље 

Површина 
КО(ha) 

Број 
становника 

2002. 

Број 
становника 

2011. 

Разлика Разлика 
(%) 

 

1 Велика Плана 4784 16280 17168 + 888 + 5,45  

2 Велико Орашје 2126 2229 2247 + 18 + 0,81  

3 Доња Ливадица 2084 2053 1909 -144 -7,01  

4 Крњево 4703 4253 4307 + 54 + 1,27  

5 Купусина  267 210 -57 -21,35  

6 Лозовик 4451 5607 5764 + 157 + 2,80  

7 Марковац 3149 3228 3616 + 388 + 12,02  

8 Милошевац 3144 3426 3378 -48 -1,40  

9 Ново Село 1695 1256 1369 + 113 + 9,00  

10 Радовање 1287 689 614 -75 -10,89  

11 Ракинац 2638 1100 1057 -43 -3,91  

12 Старо Село 3397 3022 3151 + 129 + 4,29  

13 Трновче 1084 1060 935 -125 -11,79  

 УКУПНО 34549 44470 45725 + 1255 + 2,82  

 

Табела бр. 2Густинанасељености 
 

  
Насеље 

Површина 
КО(ha) 

Површина 
гр. подр. 

(ha) 

Број 
становника 

2011. 

Густина 

насељеност

и 

(стан./km

Густина 
становања 
(стан./ha) 

1 Велика Плана 4784 1100 17168 359 15,60 

2 Велико Орашје 2126 280 2247 106 8,03 

3 Доња Ливадица 2084 353 1909 92 5,41 
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4 Крњево 4703 747 4307 92 5,77 

5 Купусина  75 210 48 2,80 

6 Лозовик 4451 673 5764 129 8,56 

7 Марковац 3149 586 3616 115 6,17 

8 Милошевац 3144 385 3378 107 8,77 

9 Ново Село 1695 270 1369 81 5,07 

10 Радовање 1287 110 614 48 5,58 

11 Ракинац 2638 166 1057 48 6,37 

12 Старо Село 3397 366 3151 93 8,61 

13 Трновче 1084 154 935 86 6,07 

 УКУПНО 34549 5256 45725 132 8,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табела 3. Структура становништва према страрости и полу / попис 2011. 

**Републички завод за статистику  - РЗС 

КАТЕГОРИЈЕ Попис  2002 Попис 2011 
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Број 
Удео у укупном 

становништву (%) 
Број 

Удео у укупном 

становништву 

(%) 

УКУПНО 

Укупно 44470 100% 40902 100%  

мушко 21733 48.9% 20139 49.2% 

женско 22737 51.1% 20763  50.8% 

      

0-4 

Укупно 1976 100% 1659  100% 

мушко 1008 51%  868  52.3% 

женско 968 49%  791  47.7% 

5-9 

Укупно 2474 100% 2068 100% 

мушко 1308 52.9%  1041  50.3% 

женско 1166 47.1%  1027 49.7% 

10-14 

Укупно 2757 100% 2082 100% 

мушко 1404 50.9% 1073  51.5% 

женско 1353 49.1% 1009  48.5% 

15-19 

Укупно 2881 100% 2469 100% 

мушко 1459 50.6% 1310 53%  

женско 1422 49.4% 1159  47% 

20-24 

Укупно 2886 100%  2487 100% 

мушко 1509 52.3% 1284  51.6% 

женско 1377 47.7% 1203  48.4% 

25-29 

Укупно 2829 100% 2466 100% 

мушко 1426 50.4%  1314 53.3%  

женско 1403 49.6%  1152  46.7% 
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3.4.  Туристичкиресурси 

 
 Захваљујућибројнимпозитивнимразвојнимтрендовиматуристичкаделатностсе 
сврсталамеђу 
најдинамичнијеинајпропулзивнијепривреднегране,савишеструкимефектимакојитуризму дају 
покретачкуфункцијуушироком спектруделатности. 
Туристичке активности се великим делом одвијају кроз рад  Јавне установе  Туристичко спортски 

центар „Велика Плана“ која организује послове свих облика рецептивних туристичких услуга, 

организације спортских програма за такмичарске и рекреативне групе, учешће у организацији 

[]

[] 20.139[]

[], 20.763

График 1. Становништво према полу, по попису из 

2011. године 

Мушкарци Жене

Малолетно 

становништво; 

8.278

20%

Пунолетно 

становништво; 

32.624

80%

График 2. Становништво према старости, по попису из 2011. 

године

Малолетно становништво; 8.278

Пунолетно становништво; 32.624
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културних, уметничких, спортских и других манифестација на подручју  општине и информативно - 

пропаганду делатност за сопствене и туђе потребе. У припреми је оснивање  туристичко - 

информативног центра,који ће имати информативну улогу за све субјекте који  намеравају да посете 

општину Велика Плана. 

Манифестација „У славу великог вожда“ привлачи сваке године знатан број посетилаца, али само на 

дан – два. Манастири Копорин и Покајница као и црква брвнара у Крњеву су културно – историјске 

дестинације овог краја занимљиве за посетиоце. 

Табела 1: Поређење  броја туриста и ноћења у 2000. и 2006. години 

Округ/општина 

Укупан број туриста Ноћења 

2000 2006 

Индеx  

2006/2000 2005 2006 

Индеx  

2006/2000 

Подунавски 

регион 34,532 27,530 79 30,996 40,899 131 

Велика Плана  27,499 22,223 81 21,068 28,622 136 

Србија 2,169,225 2,006,488 92 6,499,352 6,592,622 101 

Извор: Републички завод за статистику 

Из табеле 1. се може видети да је у периоду од 2000. до 2006. године дошло до пада у броју 

туриста док је  број  ноћења повећан у општини Велика Плана. Овакав тренд је био присутан и у 

Подунавском округу и у Републици Србији. Можда би већу улогу могао да има ловни и риболовни 

туризам. Ловачка удружењеа организују услуге у области ловног туризма (организација лова за 

"ситну" дивљач, организација лова за "крупну" дивљач , услуге стручног пратиоца  - водича у лову 

на крупну дивљач,  услуге тумача - преводиоца, услуге погонича - носача , изнајмљивање ловачког 

пса, коришћење чамца, изнајмљивање ловачког оружја). На 36 километара тока реке Велике Мораве, 

делу тока реке Јасенице, на вештачким језерима и језерцима насталим експлоатацијом шљунка и 

песка може се ловити мрена, бела риба, деверика, клен и скобаљ током целе године. Поред  горе 

наведеног вида услуга општина Велика Плана поседује велике смештајне капацитете и може 

пружити услуге конгресног туризма, дневне обиласке култуно-историјских  знаменитости, спортски 

туризам као и друге видове  туристичких услуга. 

Укупан смештајни капацитет у општини Велика Плана износи око 276 лежајева. 

Туристички смештајни капацитети у општини Велика Плана: 

НАЗИВ КАПАЦИТЕТ 

  
Мотел „Лозовичка чесма“ 16 

Мотел „Балкан“  56 

„Моравски конаци”  27 

Мотел „Стари храст”  92 

Мотел „Велика Плана“ 85 

УКУПНО: 276 
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3.5.  Спортовинатериторији општинеВелика Плана 

УопштиниВелика 

Планапремаподацимапостоји14регистрованихгранаспорта,одкојихсупремабројуклубова 

најмасовније:фудбал (16), рукомет (4) и карате (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Грана спорта Број спортских 
организација 

Фудбал 16 

Рукомет 4 

Кошарка 1 

Одбојка 1 

Тенис 1 

Ауто мото спорт 1 

Карате 3 

Планинарство 1 

Шах 1 

Стонитенис 
 
Коњички спорт 
 
Спортски риболов 
 
Мото спорт 
 
Бодибилдинг 
 
Рекреативни спорт 
 
Борилачки 
 
Ронилачки 
 
Фитнес 
 
Клуб инвалида 

2 

2 

3 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

УКУПНО 44 
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Следитабеларниприказсаосновнимподацимаопоменутимспортскиморганизацијама: 

Редн

и 
број 

Назив организације 

1 Фудбалски клуб „Морава“ Велика Плана 
2 Омладински фудбалски клуб „Напредак“ Марковац 
3 Фудбалски клуб „Слога“ Милошевац 
4 Фудбалски клуб „Плана“ Велика Плана 
5 Фудбалски клуб „Јединство Kрњево“ Крњево 
6 Фудбалски клуб „Млади борац“ Велико Орашје 
7 Фудбалски клуб „Ударник“ Лозовик 
8 Фудбалски клуб „Академија фудбала Ђокић“ Велика Плана 
9 Фудбалски клуб „Омладинац“ Ракинац 

10 Фудбалски клуб „Јасеница“ Крушево 
11 Фудбалски клуб „Младост“ Ново Село 
12 Фудбалски клуб „Карађорђе“ Крњево 
13 Фудбалски клуб „Полет“ Трновче 
14 Фудбалски клуб „Младост 1948“ Доња Ливадица 
15 Омладински фудбалкси клуб „Обилић“ Старо Село 
16 Фудбалски клуб „Бресје-Супериор“ Велика Плана 
17 Рукометни клуб „Морава“ Велика Плана 
18 Рукометни клуб „Ударник“ Лозовик 
19 Рукометни клуб „Јединство 1974“ Крњево 
20 Женски рукометни клуб „Плана“ Велика Плана 
21 Кошаркашки клуб „Плана“ Велика Плана 
22 Одбојкашки клуб „Плана“ Велика Плана 
23 Тениски клуб „АСМЕ“ Велика Плана 
24 Карате клуб „Морава“ Велика Плана 
25 Карате клуб „Карађорђе“ Велика Плана 
26 Карате клуб „Камиказе“ Велика Плана 
27 Тај бокс кик бокс клуб „Брито“ Велика Плана 
28 Планинарски клуб „Врбица“ Велика Плана 
29 Шах клуб „Морава“ Велика Плана 
30 Стонотениски клуб „Морава“ Велика Плана 
31 Стонотениски клуб „Лозовик“ Лозовик 
32 Коњички клуб „Поморавље“ Велика Плана 
33 Клуб спортских риболоваца „Бистро“  Велика Плана 
34 Мото клуб „Слога“ Милошевац 
35 Ауто мото картинг клуб „Our racing team“ Велика Плана 
36 Коњички клуб „Лозовик“ Лозовик 
37 Дечије спортско удружење „Space sport“ Марковац 
38 Спортско удружење „М-gym-m“ Велика Плана 
39 Спортски клуб „Стршљени“ Велика Плана 
40 Клуб подводних активности Велика Плана 
41 Клуб спортских риболоваца „Клен“ Трновче 
42 Клуб спортских риболоваца „Рикома“ Марковац 
43 Спортски клуб „Ојачавај не очајавај“ Велика Плана 
44 Спортско рекреативно удружење инвалида и осталих лица 
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На територији општине Велика Плана функционише општински фудбалски савез и Туристичко 

спортски центар „Велика Плана“ као и Народни универзитет Велика Плана. 

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА: 

- Укупан број фудбалских клубова 16.  
- У саставу фудбалског савеза су регистровани и огранци Струковне организације 

фудбалских судија и фудбалских тренера. 
- Фудбалскиг судија има регистровано 26, фудбалских инструктора 11 и фудбалских тренера 

39. 
- У фудбалском савезу регистровано је 1.124 играча. 
- Фудбалски савез општине Велика Плана води и организује такмичење Општинске 

фудбалске лиге и Општинског Купа. Фудбалски савез општине Велика Плана води 
такмичење Подунавске окружне лиге омладинаца и пионира групе „Ц“, коју организује 
Фудбалски савез Подунавског округа. Фудбалски савез општине Велика Плана учествује у 
вођењу такмичења сениора Подунавске окружне фудбалске лиге коју организује 
Фудбалски савез Подунавског округа. 

 

Према евиденцији Фудбалског Савеза у такмичењу учествује  : 

- 12 селекција сениора  
-   7 селекција омладинаца 
-   1 селекције кадета 
-   9 селекција пионира 

             Укупно 29 селекција. 

ТУРИСТИЧКО СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ВЕЛИКА ПЛАНА“ 

 Туристичко спортски центар „Велика Плана“ представља организован облик управљања 
спортскким и објектима за рекреацију чији је власник општина Велика Плана. Основна 
делатност су услуге у области спорта и туризма које се за сада остварују следећим сегментима: 
најам спортских објеката, пружање услуга професионалном бављењу спорта, пружање услуга 
ОШ „Свети Сава“, пружање услуга грађанима за рекреацију и подизање нивоа физичке културе 
и туризма. 

 Центар је основан 16.05.1995. године, као израз потребе за одржавањем спортских 
објеката у граду. У оквиру туристичко спортског центра спада и градски стадион са капацитетом 
од 1.000 места који је изграђен 1951. године, 1995. године изграђена спортска хала, 2000. 
године изграђен комплек отворених базена и 2010. године изграђен мини-пич терен. 

Корисницу услуга спортског центра су клубови са територије општине Велика Плана, 

грађани, ученици основних и средњих школа  и предузећа. 

Објекти туристичко спортског центра 

Покривени спортски објекти 
- Градска хала 
- Теретана 
- Сала за стони тенис 

 

Отворени спортски објекти 
- Градски стадион 
- Комплекс откривених базена 
- Терени за мале спортове 
- Мини-пич терен 

Пословни простор 
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- Канцеларијски простор 
- Пословни простор – Туристичко информативни центар 

 

4.ВИЗИЈА, МИСИЈА И ПРИОРИТЕТИ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА 
 

 
ВИЗИЈА је унапређење квалитета живота и обогаћивање друштвених односа грађана  

општине Велика Плана, кроз бављење спортом,као елемента који је од суштинског значаја за 

развој  личности и здравог начина живота. 

МИСИЈАје стварање система спорта у општини Велика Плана у коме ће свако имати 

право да се бави спортом, са циљем развоја своје личности, одржавања доброг здравља, 

побољшања физичких способности, бољег и сврсисходнијег корошћења слободног времена, 

унапређења квалитета живота и постизања  што бољих резултата. 

ПРИОРИТЕТИ су развој спорта деце и омладине укључујући и школски спорт, 

повећање обухвата бављења грађана спортом кроз развој и унапређење спортске рекреације, 

развој и унапређење спортске инфраструктуре. 

 

5.АНАЛИЗА СТАЊА ПО ПРИОРИТЕТИМА 
 

Развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт  

 За децу и младе физичка активност је природна форма кретања која подразумева 
изазов и уживање засновано на игри. Спорт у свим облицима треба да буде појединачно 
доступан свим младима без дискриминације, чиме се омогућују једнаке могућности дечацима и 
девојчицама, уз уважавање посебних потреба сваког старосног узраста. Улога физичких 
активности у образовању деце, стицању моторичких способности, стицању друштвених 
способности и очувању здравља је изузетно битна. При том, добробит детета, без обзира на 
узраст, увек мора бити најважнији циљ. Практично организовање спортских активности је 
општеприхваћено као сврсисходно за децу и омладину и има позитиван утицај на њихов 
физички, ментални, психолошки и друштвени развој. Генерално, спорт се сматра нарочито 
погодном активношћу за физичку и менталну добробит деце и суштински је битан за превенцију 
здравствених проблема. За свестрани развој детета од кључног значаја је одговарајуће физичко 
образовање у школи и бављење ваннаставним спортским активностима у школским спортским 
секцијама и школским спортским друштвима. Сви млади треба да добију адекватно физичко 
образовање и стекну основне спортске вештине у оквиру редовног наставног програма или у 
оквиру ваннаставних активности, чиме се омогућава свакодневно бављење спортом. Школе 
треба да учине младима привлачним да своје слободно време проведу на отвореном простору 
играјући различите игре, као и да одговоре на прихватљиве нове трендове у спорту. Квалитет 
физичког образовања и спортске обуке треба да  буде обезбеђен и унапређен кроз 
квалификоване наставнике физичког васпитања, уз одговарајуће мере за надзор квалитета. 
Школе би требало да све младе, а посебно оне у завршним разредима упознају са локалним 
спортским клубовима и објектима и да остваре сарадњу са локалним спортским клубовима. 
Млади треба да знају које могућности имају у локалу, како могу да наставе да се баве спортом 
након завршетка школе, те да буду свесни које то активности највише воле и које их највише 
стимулишу. Све школе треба да имају неопходну и одговарајућу опрему и објекте за бављење 
младих физичким активностима и спортом. 
Посебно девојчицама треба обезбедити више могућности да се баве спортом и остану у спорту, 
с тим да ниво и интензитет тренинга и такмичења треба да буде адекватан њиховом узрасту и 
физичком и менталном стању. Због тога треба посебно подржати оне спортове у који су 
интерасантнији за девојчице. 

Школа је идеално место за промоцију спорта и здравог живота, пошто обилује 
одговарајућим високо образованим кадром који може и зна да одговори на захтеве стручног и 
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педагошког рада са децом и младима, притом се не мисли само на професоре физичког 
васпитања већ и на психологе, педагоге, односно комплетан апарат школства који даје додатни 
квалитет развоју школског спорта. 

 

Чланом 143. Закона о спорту „Службени гласник РС“ број 24/11, 99/11) прописано је : 

„Школски спорт  обухвата наставне и ваннаставне спортске активности у области школског 
физичког васпитања, укључујући и школска спортска такмичења која се спроводе у оквиру 
школског система у складу  са наставним планом и програмом, утврђеним у складу са законом. 

Школски спорт, у смислу овог закона, обухвата и спортске активности студената и студентска 
спортска такмичења. 

Огранизовано ваннаставно бављење спортским активностима ученика и студената спроводи се кроз 
школске, односно студентске спортске секције, које органузују школе и високошколске установе. 

Организоване школске наставне и ваннаставне спортске актиности из става 1. овог члана имају 
приоритет у погледу коришћења школских спортских хала и терена у односу на активности лица 
изван школе. 

Школе, и високошколске  установе, наставници, ученици и студенти могу оснивати и одговарајућа 
школска, односно студентска спортска удружења. 

Ближе услове и правила за организовање школског спорта прописује  министар надлежан за 
оразовање, по прибављеном мишљењу Министарства. 

Ученици и студенти не могу бити укључени у ваннаставне спортске активности и спортска 
такмичења ако није претходно утврђена  њихова  здравствена способност за бављење школским 
спортом.“    

Чланом 40. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“ број : 55/13), 
прписано је : 

„Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности сопственог 
здравља и безбедности, о потреби неговања и развоја физичких способности , као и превенције 
насиља, наркоманије, малолетничке деликвенције, школа у оквиру школског програма, реализује и 
програм школског спорта, којим су обухваћени сви ученици. 

Школа је дужна, да у оквиру програма школског спорта, заједно са јединицом локалне самоупрае, 
организује недељу школског спорта најмање једном у току полугодишта. 

Недеља школаског спорта ообухвата такмичења свих ученика у спортским дисциплинама 
прилагођеним узрасту и могућностима ученика.“ 

Посебно је значајно предузимање активности које треба да доведу до тога да деца не плаћају 
чланарину у спортским организацијама, или да она буде примерена могућностима родитеља. Како 
би се повећало учешће деце у спорту, национални спортски савези треба да обезбеде да спортски 
клубови уз сениорске екипе обавезно имају и дечје екипе. 

У циљу развоја и унапређивања физичког вежбања деце, као и успостављања функционалнијег 
система школских спортских такмичења, неопходна је изградња посебних објеката – спортских сала 
намењених школском спорту, чиме би створили услове за развој школског спорта. Стварањем 
услова углавном би задовољили интерес заједнице и самог друштва за укључивање што већег броја 
деце у школске спортске активности. 

 



СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА СПОРТА У ОПШТИНИ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА ПЕРИОД 2016-2018. ГОДИНЕ 

 

  

ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА 18 

 

Дефинисање проблема: 

-Недовољна опремљеност и застарелост постојећих спортских реквизита по школама, 
универзитетима и предшколским установама 

-Недовољна физичка активност деце предшколског и школског  узраста  

-Наставу физичког васпитања од првог до четвртог разредаосновне школе не изводе наставници 
физичког васпитања  

-Фискултурне сале  у  појединим  школама на  сеоском подручју су у врло лошем стању 

-Недовољно медијских садржаја којима би се промовисао значај бављења спортом од најранијег 
узраста 

-Повећан број физичких деформитета код деце предшколског и школског узраста 
 
 

Рекреативни спорт – спорт за све 

Рекреативни спорт или спорт за све је област која обухвата бављење спортским активностима 
ради одмора и релаксације, унапређења здравља или сопствених резултата, а намењен је свима 
без обзира на узраст, пол, физичке или менталне способности. Програми рекреације се 
разликују од програма такмичарског спорта, пре свега, по ефектима који су циљно усмерени на 
очување и унапређење здравља становништва, без обзира на њихову старосну доб.Редовна 
физичка активност је основа за очување и унапређење здравља становништва. 
 

Право на бављење спортом је универзално право свих којима кретање, вежбање, игра или 
такмичење у слободном времену представљају задовољство. Економска криза и време 
транзиције довело је до смањења броја организованог рекреативног спорта, осим периодичних 
активности појединих синдикалних организација  или пропагандно манифестационог типа 
такмичења.  

Рекреативне садржаје у Великој Плани нуде : Туристичко спортски центар кроз своје програме, 
теретане, спортски клубови  који се баве организацијом  фитнеса и аеробика,  као и поједини 
клубови кроз пружање могућности ветеранима да наставе да се баве спортом. Када је у питању 
спорт за све посебно треба нагласити да су међу најзаступљенијим облицима рекреативних 
активности индивидуалне и самостално изабране активности које се реализују на улици, између 
блокова зграда или на отвореним и доступним теренима и спортским објектима. 

Дефинисање проблема: 

1.    Недовољна медијска популаризација рекреативног спорта 
2.    Недовољан број стручно оспособљених кадрова за област рекреације 
3.    Недовољна искоришћеност природних ресурса у области спортско рекреативног 

туризма 
4.    Мала заинтересованост грађана за редовно обављање рекреативних активности 
5.    Непостојање довољног броја бициклистичких стаза, трим стаза и теретана на 

отвореном  
   у оквиру отворених спортских терена  

6. Непостојање гранске општинске асоцијације у овој области  
7. Недовољан број термина у оквиру постојећих затворених спортских објеката. 

Кроз реализовање рекреативних програма остварили би бројне користи: унапређење 
индивидуалне здравствене заштите, посебно борбе против растућег проблема гојазности; 
унапређење здравља, превенције болести и рехабилитације; спречавање антисоцијалног 
понашања; омогућавање што дуже радне ангажованости и развоја радних способности; 
повећање индивидуалних и колективних способности. 
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Спорт за особе са инвалидитетом 

Особе са инвалидитетом се дефинишу као појединци са психо-физичким недостатком (са којима 
се рађају или их стичу током живота). Ови недостаци утичу на нарушавање њиховог 
интегритета као људског бића и онемогућавају им да се формирају, испоље и остваре као 
потпуно прихваћени чланови друштва. 

Према досадашњим научним сазнањима, спорт и спортска рекреација имају велики значај за 
особе са инвалидитетом, пре свега у процесу рехабилитације и ресоцијализације, као и 
остваривање резултата у спортским такмичењима. Ове активности треба спроводити од 
најраније младости или од времена настанка инвалидитета јер утичу на очување и јачање психо 
– физичког и општег здравља.  

Према подацима Светске здравствене организације (WHO) чак 10% светског становништва чине 
особе са инвалидитетом. Расположиви подаци показују да слична структура важи и за     
организовано бављење спортом особа са инвалидитетом у Великој Плани је у изузетно лошем 
стању, а узроци томе су многобројни. Постоје повремени сусрети или дружења рекреативног 
такмичења (у шаху, стоном тенису, кошарци), али се не може говорити о организованом раду. 
Организоване активности су првенствено у облику повремених такмичења манифестационог 
карактера, а реализују се са великим потешкоћама. У Великој Плани постојиједан спортски клуб 
и четири удружења: Спортско рекреативно удружење инвалида и осталих лица, Савез глувих и 
наглувих, Општинска организација слепих и слабовидих, Удружење особа са церебралном и 
дечијом парализом „Воља за животом“ и Удружење особа са ампутацијом. 

 

Дефинисање проблема: 

- недовољно анимирање и подстицање ове популације 
- помоћ стручних лица и волонтера 
- неадекватан прилаза спортским објектима за особе са инвалидитетом који користе стручна 

помагала 
- непоседовање прилагођених реквизита за поједине спортске дисциплине 
- недовољна  сарадња са  осталим спортским удружењима у земљи и шире. 

 

Спортска инфраструктура 

Спортска инфрастуктура је веома важан сегмент у области спорта. Без спортских објекта је 
немогуће било шта радити у спорту,обезбеђење овог услова захтева издвајање великих 
материјалних средстава. Спортски објекат у техничко-архитектонском смислу подразумева све 
просторе и површине отвореног или затвореног грађевинског облика, који је намењен 
спровођењу различитих активности – тренирању, такмичењу, рекреативном вежбању, забави 
(укључујући и пратеће активности, помоћне просторије, гледалиште и друго). 
 
Према извршеним истраживањима велики број спортских објеката на териториији општине 
Велика Плана су старије градње те су они стари и дотрајали.Као најважнија питања приликом 
решавања проблема спортских објеката, намећу се : планирање, евиденција, одржавање, 
изградња, управљање и коришћење. 
Планирање изградње спортских објеката мора да одговара захтевима развоја спорта, 
усклађеног са плановима развоја и изградње општине Велика Плана. Спортски клубови и савези 
би требало да подстичу и предлажу изградњу спортских објеката и да указују на приоритете 
локалној самоуправи. Планови изградње би требало да буду сачињени уз консултације са 
компетентним стручњацима (архитектама, инжењерима, дизајнерима, лекарима, спортским 
организацијама и др). 
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Грађевинске планове требало би засновати на актуелним и будућим потребама за 
упражњавањем спортских активности, узимајући у обзир тренд прираштаја становништва, 
социјално-економски тренд и промене у социо-културном окружењу.  

Спортске хале и терени морају бити лако доступни корисницима свих доба, без обзира на стање 
њиховог здравља (на пример особама са инвалидитетом или старијим лицима) и доступни током 
свих годишњих доба, као и да буду смештени у подручјима која подстичу побољшање здравља. 
При одабиру места и начина изградње затворених спортских објеката треба узети у обзир 
дугорочне потребе у погледу коришћења и одржавања објеката.  

Категоризација спортских објеката је од изузетног значаја кад је у питању израда Програма 
развоја спорта. На подручију општине Велика Плана можемо пронаћи велики број спортских 
објеката разних намена. Приликом категоризације спортских објеката важно је да се стриктно 
дефинишу следеће категорије:  
1. Капитални објекти од интереса за развој спорта Општине Велика Плана,  
 
2. Објекти од интереса за развој одређеног спорта или групе спортова (поливалентни објекти), 
3. Објекти од интереса за клубове. 

У складу са категоризацијом објеката, решавањем имовинско-правних односа и применом нових 
законских решења дошло би се до могућности лакшег решавања потреба спортских 
организација за испуњење својих планова тренажног рада и такмичења. На основу стратешког 
опредељења локалне самоуправе, поједине спортске организације би требало да добију право 
на коришћење спортских објеката без надокнаде, а трошкове закупа би сносила локална 
самоправа на основу разрађених критеријума.  

Управљање, одржавање и коришћење спортских објеката је веома важан сегмент у спорту и то 
питање је неопходно решити у најкраћеммогућем року на основу законске регулативе. Тренутно 
у општини већина спортских објеката је у власништву републике, држалац је општина Велика 
Плана.  

С циљем да се побољша стање инфраструктурних елемената у спорту, дефинисане су следеће 
приоритетне активности:  
1. Направити електронску базу података о спортској инфраструктури. 
2. Припремити краткорочне и дугорочне планове улагања у спортску инфраструктуру на основу 
анализа о тренутном стању, 
3. Спортску инфраструктуру  приближити спортским клубовима, спортистима, родитељима, 
деци. 

 
Дефинисање  проблема 

Дугогодишње одсуство планског улагања у спортске објекте створило је низ проблема који се у 
најкраћем могу свести на следеће:  
- Недостатак базичне евиденције спортских објеката са свим неопходним подацима,  
- Изузетно мала улагања у спортску инфраструктуру  
- Недостатак савремених објеката 
- Већина објеката је технички и технолошки застарела што узрокује велике трошкове 
одржавања 
- Постојећи ресурси се не користе на функционалан и плански начин. 

 

6.  SWOT АНАЛИЗА 

 
6.1.  Појам и значај 
 

SWОТ анализасеспроводипрекоматрицеприказаненаслици( испод 
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текста)ислужизасагледавањестањаиперспективаОпштинеистањаитрендова 
окружењаукојимасеОпштинаналази.ОнатребададâодговорнапитањедалијеОпштинаспособнада
опстанеуусловимаокружења,алиида 
дефинишејаснесмерницезаизборикреирањестратешкиходлукаОпштинеузависностиодситуације
укојојсеналази.SWОТанализасесастојииздва аспекта: 

1.  Екстернаанализа(анализапретњиишанси)–
причемусеидентификујуиоцењујукључнепретњеимогућности(шансе)којепредставља 
спољашњеокружењеи 

2.  Интернаанализа(анализаснагаислабости)–где 
сеанализирајупредностиислабостилокалнезаједнице 

 

6.2.  SWOT анализаспорта 
 

S СНАГЕ (Strenghts W  СЛАБОСТИ (Weaknesses) 

 

- Повољан географски положај Велике 

Планеи природни фактори 

идеалнизаразвојспорта 

- Добрасарадњаиразвијенипартнерскиодно

сиинституција сацивилним сектором 

- Доступаниорганизованобразовнисистем 

- Примеридобрепраксеурадупостојећихинст

итуција 

- Великибројталентованедеце 

- Постојећиобјектипогоднизаспортскемани

фестације 

- Туристичко спортски центар „Велика 

Плана“ 

- Постојећа спортска инфраструктура 

- Стратегија одрживог развоја општине 

Велика Плана  

 

 

- Слабатехничкаопремљеностспортскимреквиз

итимау школама 

- Недостатакпросторазаваннаставнеспортскеак

тивности,посебноу сеоскимшколама 

- Недовршени спортско-рекреативни објекти 

који би задовољили потребе деце, омладине 

и одраслих за спортом 

- Недовољно одржавање постојеће спортске 

инфраструктуре 

- Недостатак финансијких ресурса грађана и 

општине за спорт и физичку културу 

- Неповољна демографска слика у смислу 

великог удела старог становништва 

- Смањење броја ученика у школама, поготов 

сеоским 

- Недовољно образованих спортских 

стручњака 

- Недовољна промоција спорта 

- Непостојање услова за укључивање 

предшколске деце у спортски живот у 

сеоским срединама 

- Непостојање спортског савеза 

- Слаба заинтересованост приватног сектора 

за улагање у спорт 

- Недовољан број припремљених пројеката 

који за циљ имају унапређење спорта 
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O  МОГУЋНОСТИ (Opportunities) 

 

T  ПРЕТЊЕ (Threats) 

 

- 

Развојспортапрепознаткаоједанодприоритет

аРепубликеСрбије 

- Препознавање Велике Планакао спортског 

центра засновано на 

географскимиприроднимфакторимаидеални

мзаразвојспорта 

- Медији(добрапромоција) 

- Велико интересовање посетиоца, посеобно 

младих, за  спортским садржајима 

- Интензивније партнерство цивилног 

сектора, приватног сектора и спортских 

организација 

- Повећано интересовање за бављење 

спортом код жена и особа са инвалидитетом 

- Потенцијал за развој пројеката  

 

 

- Економскакриза 

- Смањењеулагањауспорт 

- Падживотногстандарда 

- Форсирањеталенатаиранаелиминација„просеч

не“деце 

- НедовољнаподршкаРС 

- Утицајлошихнавика,нарочитокодмлађепопулац

ије 

- Негативне   друштвене   тенденције   (пораст   

болести   зависности, криминала,насиљаисл.) 

- Свевећибројкорисникаинтернетаузраста6-

20година,каоисвевише 

временаиздвојеногзазабавупутеминтернета 

- Неповољне демографске промене 

- Неразвијена друштвена свест о значају спорта 

 

 

7.  ПРИКАЗ ОДАБРАНИХ ПРИОРИТЕТА, ОПШТИХ И ПОСЕБНИХ ЦИЉЕВА И 

МЕРА 

 

7.1ШКОЛСКИ СПОРТ 
 

За децу и младе физичка активност је природна форма кретања која подразумева 

изазов и уживање засновано на игри. Спорт у свим облицима треба да буде појединачно 

доступан свим младима без дискриминације, чиме се омогућују једнаке могућности дечацима и 

девојчицама, уз уважавање посебних потреба сваког старосног узраста. Улога физичких 

активности у образовању деце, стицању моторичких способности, стицању друштвених 

способности и очувању здравља је изузетно битна. При том, добробит детета, без обзира на 

узраст, увек мора бити најважнији циљ. Практично организовање спортских активности је 

општеприхваћено као сврсисходно за децу и омладину и има позитиван утицај на њихов 

физички, ментални, психолошки и друштвени развој. Генерално, спорт се сматра нарочито 

погодном активношћу за физичку и менталну добробит деце и суштински је битан за превенцију 

здравствених проблема. 

 Општина Велика Плана ће у времену примене Стратегије своје актвности посебно 
усмерити ка развоју и унапређењу спорта у школама и предшколској установи. Да би што више 
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приближили спорт најмлађој популацији општина Велика Плана ће у оквиру својих активности 
реализоватипрограме обуке за децу који ће бити у потпуности прилагођен одређеном узрасту уз 
максмалну заштиту.Општина Велика Плана подржава учешће школа у пројекту ,,Спорт у школе“ 
који ће реализовати Савез за школска спортска такмичења и олимпијско васпитање Велика 
Плана (који ће бити основан).Наведени пројекат биће подржан од стране Министарства 
омладине и спорта Републике Србије.Пројекат  је намењен ученицима , који  похађају основну 
школу, како би заволели спортске активности,  спортски  се васпитавали и да се укључе у 
спортове.За реализацију ове активности ангажоваће се незапослени професори физичке 
културе у општини Велика Плана. 

7.1.1. ОПШТИ ЦИЉ: Унапређен школски и универзитетски спортУнапређен школски 

и универзитетски спорт 

 7.1.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Побољшани  материјално технички услови за реализацију 

школског и универзитетског спорта; 

 7.1.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећан број спортских секција и других ваннаставних 

спортских активности у оквиру школског и предшколског спорта 

 7.1.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећано учешће ученика и студената на школским и 

универзитетским приредбама (спортске манифестације и спортска такмичења); 

 7.1.1.4. ПОСЕБАН ЦИЉ: Побољшан стручно педагошки рад и унапређена 

институционална сарадња у оквиру школског и универзитетског спорта. 

 

 

7.2РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ-СПОРТ ЗА СВЕ 

Не само Законом о спорту Републике Србије него и свих релевантни међународни 

документи у области спорта истичу да свако има право да се бави спортом, с тим да такво 

бављење мора бити хумано, слободно и добровољно, здраво и безбедно, у складу са природном 

средином и друштвеним окружењем, фер, толерантно, етички прихватљиво, одговорно, 

независно од злоупотреба и циљева који су супротни спортском духу и  доступно свим 

грађанима под једнаким условима без обзира на узраст, ниво физичке способности, степен 

евентуалне инвалидности, пол и друго лично својство. 

Поштујући овај приоритет Националне Стратегије општина Велика Плана ће своје 

активности усмеравати и на популаризацији спорта као рекреативне активности. У сегменту 

рекреативног спорта постоји изузетно велики број људи који би желели да се рекреирају али то 

начине јер немају адекватне услове за то ( недостатак финансијских средстава, немања 

времена, немања адекватне спортске инфраструктуре која би имбила доступна без 

финансијских давања и сл...). Управо овачињеница представља значајан корпус 

заинтересованих за спортско рекреативне активности  у општини Велика Плана, и зато ту 

видимо простор за промоцију и унапређење спорта у општини Велика Плана не само као 

такмичарског  спорта, већ и као рекреативног спорта, а који би служио као значајна помоћ у 

подизању квалитета живота али и здравља грађана. 

 

7.2.1: Општи циљ: 
Повећанобухватбављењаспортомусвимсегментимастановништвапосебнодеце, младих, жена, 
особасаиинвалидитетомистарих 
 

7.2.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстакнута и ојачана свест о важности редовне физичке 

активности; 
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 7.2.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Побољшани материјално-технички услови у циљу доступности 

свим грађаним  да се  баве спортом за све; 

 7.2.1.4. ПОСЕБАН ЦИЉ: Дефинисани критеријуми у оквиру области спортске рекреације 
кроз одговарајућа акта   и унапређени стручни потенцијали са циљем израде критеријума за 
финансирање ове областиуслови за масовно учешће особа са инвалидитетом у спортским 
активностима. 

 

7.3СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

Ниво бављења спортом у сваком друштву значајно зависи од броја, разноврсности и 
доступности потребних спортских објеката. 

У свим досадашњим анализама потврђено је да је спортска инфраструктура у значајној 
мери оштећена   и изражена је потреба да се значајна пажња усмери ка реконструкцији 
постојећих спортских капацитета, али и да се изграде нови мултифункционални спортски 
објекти и национални тренинг центри.  

Данас у општини Велика Плана има приличан број спортске инфраструктуре, коју је потребно 

адаптирати, санирати или је потребна реконструкција. Зато ће дугорочни циљ ове Стратегије 

бити довести објекте у функционално стање али и изградња нових. 

 

7.4.1: Општи циљ: Развијена спортска инфраструктура 
 

7.4.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Успостављана база податак, односно евидентирано постојеће 

стање спортске инфраструктуре 

 7.2.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Системски планирана, реконструисана и изграђена спортска 
инфраструктура; 

 

 

8.МЕХАНИЗАМ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА 

ПЛАНА 

 

У циљу што ефикасније имплементације Програма за развој спорта општине Велика 
Плана 2016-2018. биће ангажовани сви институционални механизми. 
Организациону, управљачку и надзорну функцију вршиће  општинско веће општине Велика 
Планазаједно са свим кључним актерима у имплементацији као што су Туристичко спортски 
центар Велика Плана, спортски клубови и удружења, наставници и професори физичког 
васпитања и остали актери који учествују у директној имплементацији Акционих планова. 

Обезбеђивање успеха имплементације планираних мера Програма за развој спорта у 
великој мери зависи и од подршке локалне самоуправе у виду планирања већих средстава из 
буџета за потребе реализације приоритетних мера. 

Значајан корак у праћењу имплементације јесте именовање тела од стране општинског 
већа општине Велика Плана за праћење и анализу реализације Програма развоја у свим 
областима спорта према јасно одређеним мерљивим социјалним, економским и здравственим 
показатељима. На тај начин би се могли утврдити и пратити позитивни ефекти који се тичу 
унапређења здравља код деце и младих у односу на њихово учешће у спортским активностима 
или на пример финансијско - економски показатељи добити коју остварују угоститељски објекти 
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од спортских манифестација што би било неопходно у планирању и даљем унапређењу 
стратешког планирања општине Велика Плана у области спорта. 
Значајно је укључивањеи медија у промоцији Програма развоја спорта.Промоција Програма и 
стратешких мера у спорту укључиће ширу јавност путем електронских, али и штампаних медија, 
јер је подршка медија у имплементацији планираних активности веома значајна и неопходна 
ради обезбеђивања подршке шире заједнице и промоције и популаризације спорта уопште. 
 

 

9.АКЦИОНИ ПЛАН 

 

Акциони план за спровођење ове стратегије чини њен саставни део.  

 

 

10.ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 

Општина Велика Плана ову Стратегију објавиће на својој интернет страни у PDF 
формату, а биће дистрибуирана свим клубовима члановима и у штампаном формату. 
У све активности које су планиране овом Стратегијом ,односно Акционим планом   укључиће 

се,по оснивању и територијални спортски савез Велика Плана. 

 


