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Уводна реч заменика председника општине Кикинда
Поштовани суграђани,
доношењем Закона о спорту заокружен је процес модернизације српског
спортског права као темеља за уређење целокупног спорта. Заједно са Националном
стратегијом, Закон о спорту представља путоказ и правац у ком треба да се креће
српски спорт. Зато и ми треба да будемо на том путу и да са нашом Стратегијом
кренемо у лепшу и успешнију будућност.
Време чини своје, неумитно мења све око себе, те је и друштво принуђено да се мења,
да се прилагођава новонасталим околностима и једноставно речено опстане. Време
ентузијазма и импровизације је иза нас, те се морамо окренути планирању и изградњи
система, где ће свако имати своје место и своју улогу. Морамо изградити систем са
јасним показатељима, правилима игре, где ће струка играти главну улогу, а етика,
поштење, здравље, велика достигнућа, храброст и солидарност бити примарни циљ.
Кикинда је општина са великим, али и неискоришћеним потенцијалима за развој спорта
уопште. Спортска инфраструктура, бројни спортски клубови, удружења и традиција су
залог за будућност и почетни основ за све радове ка остварењу циља. А циљ је јасан,
Кикинда мора да постане Град спорта и Регионални спортски центар. Кикинда мора
бити место где ће се окупљати млади људи из наше државе и Европе, који ће слати
позитивне вибрације и радити на очувању свега лепог што спорт носи у себи.
Сматрам да смо због свега тога кадри да истрајемо и успемо у својим намерама и да
урадимо нешто на шта ћемо сви бити поносни.
Зато се у име општине Кикинда захваљујем свим младим људима, спортистима,
њиховим тренерима, наставницима, професорима и људима који воде бригу о својим
клубовима, који својим трудом, радом и личним примером промовишу позитивне
вредности, те на тај начин чине нашу Кикинду посебном посебном.
Захваљујем се и честитам и свим сарадницима који су учествовали у изради Стратегије
развоја спорта општине Кикинда, јер као што рече један од највећих спортиста Мајкл
Џордан:
„Таленат побеђује на утакмицама, али тимски рад и интелигенција освајају шампионате“.

Светислав Вукмирица

заменик председника општине Кикинда,
задужен за спорт, омладину и цивилни
сектор
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Стратегија развоја спорта на територији општине Кикинда
Када је у питању развој спорта на локалном нивоу, најважнији стратешки документ и један од кључних елемената интегрисаног система подршке
представља Стратегија и акциони план развоја спорта на нивоу локалне самоуправе.

Како је текао процес израде Стратегије развоја спорта на територији општине Кикинда
Институционални механизми у спорту на територији општине Кикинда

И

нституционални механизми који су до
сада успостављени у општини Кикинда су
Ресор за спорт, омладину и цивилни сектор
и Комисија за спорт. Ови институционални
механизми имају задатак да иницирају и
учествују у изради локалне стратегије развоја
спорта, да иницирају и учествују у писању
локалних акционих планова општине Кикинда
и програма Националне стратегије за спорт,
као и да прате њихово остваривање. Ресор за
спорт, омладину и цивилни сектор и Комисија
за спорт дају мишљење о питањима од значаја
за развој спорта у општини Кикинда и о њима

обавештавају органе општине: Скупштину
општине, председника општине и Општинско
веће. Ресор и Комисија усвајају годишње и
периодичне извештаје о остваривању политике
развоја спорта и програма за развој и подносе
их Општинском већу. Такође, Ресор и Комисија
подстичу остваривање међуопштинске сарадње
која се односи на спорт и о томе обавештавају
органе Општине. Ресор за спорт, омладину и
цивилни сектор даје мишљење о предлозима
пројеката од значаја за спорт који се делимично
или потпуно финансирају из буџета Општине и
прати њихово остваривање.

Такође, у општини Кикинда успостављени
су и механизми које је општина Кикинда или
именовала или је њихов оснивач или суоснивач,
а то су: СРЦ Језеро, Предшколска установа,
основне и средње школе, именовани тренери
за сваку грану спорта, Спортски савез општине
Кикинда, Спортски савез за школски спорт,
грански спортски савези и Канцеларија за
младе. Све ове институције/организације и
појединци баве се развојем спорта и спортске
културе у складу са својим планом, програмом и
надлежностима.

Слика развоја спорта у општини Кикинда је веома шаролика у погледу различитих приступа, рада и пионирска у погледу покушаја да се тема спорта
стави на дневни ред локалне самоуправе када је у питању израда и имплементација најважнијег документа за квалитетан и стратешки развој спорта
на локалу. Ипак, док се у неким општинама проблеми у спорту још увек решавају краткорочно, општина Кикинда је показала јасно опредељење у овој
области кроз започети процес развоја спорта кроз писање и имплементацију Стратегије.
Увиђање потребе да се изради локална стратегија развоја спорта и одлука о започињању процеса:
1. Формирање тела – Комисије за спорт
2. Рад Комисије
3. Рад по областима, презентација, дијалог и консултације са различитим актерима у локалној заједници
4. Процес усвајања документа
5. Имплементација; мониторинг и евалуација документа за периоду од 2014. до 2018. године
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА КОМИСИЈЕ
Поштујући принципе Стратегије развоја спорта на територији општине Кикинда, Комисија је свој рад организовала на следећи начин:
ШКОЛСКИ СПОРТ – Јелена Крвопић, професор физичке културе
ОМЛАДИНСКЕ ШКОЛЕ – Дејан Карановић, магистар физичке културе
ВРХУНСКИ СПОРТ – Љубомир Васичин, дипломирани тренер кошарке и Славољуб Николић, професор физичке културе
РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ – Ангела Месарош Живков, магистар физичке културе
ПОЛОЖАЈ ЖЕНА У СПОРТУ – Ангела Месарош Живков, магистар физичке културе
СПОРТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ – Мирослав Рељин, професор физичке културе
СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА - Мирослав Рељин, професор физичке културе
Велики допринос у раду на анализи тренутног стања локалне заједнице дала је Канцеларија за младе општине Кикинда.
Нацрт текста приредили: Биљана Стојановић (Канцеларија за младе општине Кикинда) и Светислав Вукмирица (Ресор за спорт, омладину и цивилни
сектор).
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ОДЕЉАК 3

Потребе и приоритети за креирање Стратегије спорта на локалу

Географски подаци

С

порт је у Уставу Републике Србије дефинисан као категорија од
посебног друштвеног интереса и великим делом се финансира из
буџета Републике Србије, буџета Аутономне Покрајине Војводине и
буџета локалних самоуправа. Услед таквог правног решења, Република,
тј. њени надлежни органи имају право и дужност да одреде и осмисле
циљеве, критеријуме и приоритете за улагање буџетских средстава у
спорт. Чланом 190. став 1. тачка 4. Устава, предвиђено је да се општина
(град), преко својих органа, у складу са законом стара о задовољавању
потреба грађана у области спорта и физичке културе. Сам појам физичка
култура, иако по многим ауторима споран, нашао је своје место и у члану
68. став 4. Устава, који се односи на здравствену заштиту, а у коме стоји
да Република Србија помаже развој здравствене и физичке културе.
Тиме се уставном нормом, на посредан начин, спорт довео у везу са
заштитом здравља сваког појединца кроз појам физичке културе, који је
као теоријска категорија шири од појма спорта и обухвата још и физичко
васпитање и рекреацију.
Стратегија развоја спорта у општини Кикинда (у даљем тексту: Стратегија)
даје одговор на питање на који начин и у које сегменте спорта је
најефикасније и најпримереније уложити новац пореских обвезника и
како на основу тог улагања на најбољи начин остварити јавни интерес у
области спорта.
Физичка неактивност деце, а поготово адолесцената, негативно утиче на
њихов физички и духовни развој. Таква ситуација угрожава јавно здравље
појединаца, док истовремено умањује регрутну базу за врхунски спорт.
Управо из тог разлога деца у спорту јесу основни приоритет Стратегије.
Без одговарајућег простора за игру и тренинг нема правог развоја спорта, а
спортски објекти представљају наслеђе које остаје будућим генерацијама
као подстицај за бављење спортом.
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Према томе неопходно је започети са планираним и системским улагањем
у обнављање и изградњу спортске инфраструктуре на територији општине
Кикинда и због тога спортски објекти представљају један од приоритета
Стратегије.
Посебан приоритет Стратегије јесте улагање у врхунски спорт и његов
развој. Врхунски резултати, као и одговорно понашање врхунских
спортиста, не само што имају локалну и националну репрезентативност,
већ представљају узоре младима промовишући рад, упорност, борбеност
и поштење. То су вредности чији је развој потребно подстицати и неговати
у друштву. Неговањем тих вредности спорт добија, не само такмичарски,
репрезентативни и здравствени значај у друштву, већ и ширу васпитну и
развојну улогу.
Стратегија као остале приоритете види и област рекреације, спорт особа
са инвалидитетом, спорт у насељеним местима и спортске манифестације
од значаја за нашу општину. Системска подршка олимпијским надама
и младим талентима са територије општине Кикинда као и стручно
усавршавање спортских тренера од посебног је значаја као база за
квалитетан и правилан рад са децом и такмичарским селекцијама.

Карта Републике Србије, положај општине Кикинда

ОДЕЉАК 2

О

пштина Кикинда је центар Севернобанатског управног округа
(северног Баната и Потисја). Налази се у Војводини, Република
Србија, у североисточном делу Баната. Територија општине
граничи се са шест војвођанских општина - на северозападу са општином
Чока, на западу са општином Ада, на југозападу са општином Нови Бечеј,
на југу са општинама Зрењанин и Житиште, на југоистоку са општином
Нова Црња, док се на истоку и североистоку граничи са Румунијом.
Општина Кикинда има десет насељених места у којима живи 59.453
становника: Банатска Топола, Банатско Велико Село, Башаид, Иђош,
Кикинда, Мокрин, Наково, Нови Козарци, Руско Село и Сајан.
Назив Кикинда забележен је први пут почетком 15. века и то у облику
Кöкényd и највероватније је означавао, заједно са називом Ецехида,
име више мањих насеља, односно добара угарских, а затим и српских
деспота. Данашњи назив града јавља се први пут на географској
карти 1718. године као Gross Kikinda и тада не обележава насеље,
већ ненасељен простор - пустару. Иначе, придев Gross, Nagy или
Велика у немачкој, мађарској, односно српској варијанти, био је у
званичној употреби у имену града све до краја 1947. године. Етимолошко
порекло имена Кикинда није у потпуности разјашњено. Најчешће се
објашњава мађарским називом коровске биљке kökény (трњина) и
старим словенским, односно прасловенским кореном кик (глава).
У општини је у службеној употреби српски језик и ћирилично писмо.
У службеној употреби је, такође, и мађарски језик и писмо у складу
са Законом и Статутом општине и то у насељеним местима: Банатској
Тополи, Кикинди, Руском Селу и Сајану.
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Демографски подаци
У општини Кикинда живи 59.453 грађана (по попису из 2011. године) у 10 насеља.

Табела 3. школска спрема
Становништво старо 15 година и више према школској спреми и полу
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15020
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932

1014

847

407

440

341

203

88

8822

41,4

ж

10685

448

486

508

626

634

588

532

634

642

778

879

874

810

512

612

569

365

197

8888

44,4

кикинда

градско

остала

25563

2200

11929

11116

318

2506

3710

122

5333

14037

795

7704

5272

266

1159

1743

55

ж

26354

1000

3998

6449

11526

1405

4225

5844

52

1347

1967

67

32772

663

3026

6644

17222

1693

7610

7673

246

1982

3145

90

м

15661

194

983

2832

9219

602

4772

3640

205

918

1176

39

ж

17111

469

2043

3812

8003

1091

2838

4033

41

1064

1669

51

18485

693

3192

5138

8341

507

4319

3443

72

524

565

32

м

9242

162

1237

2501

4818

193

2932

1632

61

241

267

16

ж

9243

531

1955

2637

3523

314

1387

1811

11

283

298

16

црногорци

остали

нису се
изјаснили

регионална
припадност

непознато

13

12

45

39

23

204

99

56

2310

1190

533

1068

34

5

4

14

17

4

50

62

29

1072

617

279

ж

30351

22860

27

4

12

5

1

3

153

3771

76

41

53

913

61

8

8

31

22

19

154

37

27

1238

573

254

38065

28425

55

10

11

4

1

5

261

4504

93

51

74

1220

84

12

10

36

31

13

147

62

43

1701

986

226

м

18399

13749

39

7

5

1

-

2

138

2134

35

21

31

650

33

5

3

12

14

2

40

41

23

797

503

114

ж

19666

14676

16

3

6

3

1

3

123

2370

58

30

43

570

51

7

7

24

17

11

107

21

20

904

483

112

21388

16421

20

4

7

2

-

-

70

2766

33

23

13

761

11

1

2

9

8

10

57

37

13

609

204

307

м

10703

8237

9

3

1

-

-

-

40

1365

15

12

3

418

1

-

1

2

3

2

10

21

6

275

114

165

ж

10685

8184

11

1

6

2

-

-

30

1401

18

11

10

343

10

1

1

7

5

8

47

16

7

334

90

142

кикинда

5

непознато

хрвати

95

34

нису се
изјаснили

украјинци

1981

33

атеисти

словенци

87

59

агностици

славонци

74

3499

остале
вероисповести

русини

126

178

источњачке

руси

7270

2

јудаистичка

румуни

331

-

ислам

македонци

5

1
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11782

2220

остале
хришћанске

мађари

1

6

10
5

6218

356

протестантска

власи

6

10

остала

1356

24903

4 ГОДИНЕ

католичка

буњевци

18

48

роми

бугари

14

21986

немци

бошњаци

75

29102

муслимани

срби
44846

м

горанци

укупно
59453

Кикинда

Албанци

Насеље

градскО

51257
м

КРАЋЕМ ОД 4
ГОДИНЕ

Табела 4. вероисповест

пол

југословени

Табела 2. НАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ

НЕПОЗНАТО

50 - 54

5087

ВИСОКО
ОБРАЗОВАЊЕ

45 - 49

4770

ВИШЕ
ОБРАЗОВАЊЕ

40 - 44

4348

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
ПОСЛЕ
СРЕДЊЕГ
ОБРАЗОВАЊА

35 - 39

3874

ГИМНАЗИЈА

30 - 34

3931

СВЕГА

25 - 29

3813

Основно
образовање

20 - 24

3811

Непотпуно
основно
образовање

15 - 19

3699

Без школске
спреме

10 - 14

3432

Укупно

5-9

2807

Пол

0-4

2844

православна

остала

2545

СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ У
ТРАЈАЊУ ОД

свега

градскО

59453

Насеље

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

укупно

Кикинда

укупно

Насеље

пол

Табела 1. СТАРОСТ И ПОЛ

59453

54259

45763

8026

256

17

109

8

6

9

15

731

3648

668
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ОДЕЉАК 4

свега

бих

македонија

словенија

хрватска

црна гора

из осталих
земаља

непознато

Табела 4. миграције

кикинда

6874

4747

180

74

1056

140

677

3

1980 и пре

3850

3148

114

33

352

55

148

3

1981 - 1985

343

206

23

9

32

13

60

-

1986 - 1990

316

190

25

9

36

8

48

-

1991 - 1995

1253

760

2

12

398

14

67

-

1996 - 2000

463

181

7

1

189

18

67

-

2001 - 2005

262

89

4

1

20

16

132

-

2006 и касније

224

63

2

7

8

14

130

-

град

непознато

163

110

3

2

21

2

25

-

Мушкарци

2787

1912

67

30

416

64

298

2

1980 и пре

1460

1219

46

11

97

20

67

2

1981 - 1985

119

78

7

2

8

5

19

-

1986 - 1990

128

83

7

7

14

3

14

1991 - 1995

553

331

-

3

189

8

22

-

1996 - 2000

243

89

4

1

95

10

35

-

2001 - 2005

123

37

2

1

7

10

66

-

2006 и касније

105

27

-

4

1

7

66

-

непознато

65

48

1

1

5

1

9

-

жене

4087

2835

113

44

640

76

379

1

1980 и пре

2390

1929

68

22

255

35

81

1

1981 - 1985

224

128

16

7

24

8

41

-

1986 - 1990

188

107

18

2

22

5

34

-

1991 - 1995

700

429

2

9

209

6

45

-

1996 - 2000

229

92

3

-

94

8

32

-

2001 - 2005

139

52

2

-

13

6

66

-

2006 и касније

119

36

2

3

7

7

64

-

непознато

98

62

2

1

16

1

16

-
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Визија Стратегије

В

Стратешки циљеви

изија Стратегије је да општина Кикинда до 2018. године
постане:

Циљ Стратегије за развој спорта у општини Кикинда је унапређење
и развој спорта кроз системску, стратешку и партнерску бригу свих
релевантних чинилаца и реализацију следећих циљева:

- Општина у којој је спорт свима доступан.
- Општина која брине о свим суграђанима и свима омогућава бављење
спортом у складу са годинама, здравственим статусом и материјалним
могућностима.
- Општина где је спорт системски успостављен као здравствено
превентивна програмска активност доступна свим узрасним категоријама
грађана.
- Општина са развијеном инфраструктуром.
- Општина која има свој систем вежбања, мониторинга и евалуације
над целокупним програмским и планским вежбањем од предшколске
установе закључно са завршном годином средње школе.
- Општина која детектује младе спортске таленте и интелектуално
даровиту децу.
- Општина која брине о надареној деци током њиховог одрастања и
сазревања.
- Општина која интензивно, системски и законски оправдано утиче на све
привредне чиниоце да буду одговорни према сваком појединцу и према
целокупном друштву које им омогућава профит, а који имају потребе за
бављењем спортом на разним нивоима.
- Општина која ће интензивно радити на подизању друштвено-спортске
одговорности код свих привредних субјеката како приватних тако и
државних.
- Општина која ће, где год је то законски могуће, узети активно учешће у
раду државних институција које директно могу да утичу на развој спорта
у малим срединама.
- Општина која не заборавља своја села.
- Општина у којој је спорт један од чинилаца развоја.
- Општина са врхунским спортистима и врхунским спортским екипама.
- Општина која води рачуна о физичким и умним активностима својих
спортиста, а пре свега најмлађих и која нуди системска решења за рану
детекцију даровите деце (спортски и интелектулано даровите).

- повећање броја деце која учествују у школским такмичењима,
- системска брига у области школског спорта свих релевантних чинилаца,
- обезбеђивање свих спортских реквизита и друге опреме за школски
спорт,
- константна брига о здрављу деце и спортиста, као и стручно праћење
и селектирање,
- дефинисање спортских клубова носилаца, као основ за дугорочно
планирање и развој такмичарског и врхунског спорта,
- концентрација квалитета, стручног рада и дугорочног планирања кроз
сарадњу спортских клубова из истог спорта на територији општине
Кикинда,
- повећање процента финансијских средстава која су намењена
спровођењу такмичарских програма у односу на средства одређена за
административне и материјалне трошкове у оквиру буџетских средстава
општине Кикинда предвиђених за спорт и физичку културу,
- системско финансирање рада и стручно усавршавање спортских
стручњака, као једног од стубова развоја такмичарског спорта,
- партнерски однос са Спортским савезом Кикинде,
- побољшање контроле спровођења програма и финансијског пословања
спортских клубова,
- смањењење висине износа чланарина у школама спорта и такмичарским
селекцијама спортских клубова,
- обезбеђивање услова и системско финансирање олимпијских кандидата
и младих талената,
- омасовљавање учешћа грађана у рекреативном вежбању,
- унапређење услова за масовније учешће особа са инвалидитетом у
спортским активностима,
- подстицање масовности женског спорта кроз максимално поштовање
родне и полне равноправности.

Унапређње спортске инфрструктуре уз следеће приоритете:
У циљу да се побољша стање инфраструкурних елемената у спорту
општине Кикинда, потребно је урадити следеће:
1. Направити електронску базу података о спортској инфраструктури
и задужити установу/организацију са законском обавезом вођења
евиденције.
2. Припремити краткорочне и дугорочне планове улагања у спортску
инфраструктуру на основу анализа о тренутном стању.
3. Утврдити нормативе и критеријуме за издавање спортских објеката.
4. Приближити дијагностичке центре спортским клубовима, спортистима,
родитељима, деци.
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Анализа кључних актера у развоју спорта

ОДЕЉАК 5

Институција

Структуре које раде на развоју спорта, програми који се спроводе и
ресусрси који постоје за рад

Локална
самоуправа

Структуре:
Ресор за спорт, омладину и цивилни сектор
Трг српских добровољаца 12
23 300 Кикинда
+381 230 410 113
Комисија за спорт
Трг српских добровољаца 12
23 300 Кикинда
Програми који се спроводе:
- Програми финансирања који се односе на развој спорта
- Финансирање школског спорта
- Стипендирање и кредитирање младих талената
Ресурси:
- Финансијки ресурси: буџет општине Кикинда
- Материјални ресурси: просторије општине Кикинда за одржавање различитих
скупова
- Технички ресурси: техничка опрема
- Људски ресурси: ресорни већник, чланови Комисије за спорт, стручне службе
општинске управе

Институције

Структуре:
СРЦ „Језеро“
Бранка Вујина бб
23 300 Кикинда
Тел: 0230/422-211 и 424-200
www.jezero.org.rs
Спортски објекат „Партизан“
Трг српских добровољаца 21
23 300 Кикинда
Спортски савез Кикинда
Трг српских добровољаца 21
23 300 Кикинда
Тел: 0230/22-543
Програми који се спроводе:
- Програми спортских клубова и појединаца
Ресурси:
- Материјални: просторије, терени и спортске сале, базени, терени за мале
спортове, два стадиона, свлачионице, купатила, тениски терени, смештај, фитнес
центар и др.
- Технички: справе и реквизити за вежбање
- Људски: тренери, спортски радници
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Спортске
организације
и удружења

Структуре:
КК ВЕЛИКА КИКИНДА
Немањина 1, 23300 Кикинда
0230/22-211
КОШАРКА
КК ВОЈВОДИНА
Војвођанска 67, 23316 Башаид
КОШАРКА
ПК “Кикинда”
Бранка Вујина бб, 23300 Кикинда
ПЛИВАЊЕ
М/Ж
СТК Чарнојевић
23314 Руско Село
0230/58-564
СТОНИ ТЕНИС
СТК Флип
23300 Кикинда
0230/25-412
СТОНИ ТЕНИС
СТК Кикинда
23300 Кикинда
0230/25-631
СТОНИ ТЕНИС
ТК “Кикинда”
Бранка Вујина бб, 23300 Кикинда
0230/34-427
ТЕНИС
ТК “Мокрин”
Арсенија Чарнојевића 16/А, 23305 Мокрин
0230/61-017
ТЕНИС
КДТ Партизан
Милоша Остојина 148, 23300 Кикинда
ДИЗАЊЕ ТЕГОВА
Клуб борилачких спортова “НОВА ДИМЕНЗИЈА”
Николе Француског 154, 23300 Кикинда
0230/427-673
КИК БОКС

Кик Бокс Клуб “АРЕНА”
Жарка Зрењанина 10, 23323 Иђош
0230/65-376
КИК БОКС

ФК ДЕЛИЈА
Доситеја Обрадовића 6, 23305 Мокрин
0230/61-334
ФУДБАЛ

ПК “Банат”
Бранка Вујина бб, 23300 Кикинда
0230/435-134
ПЛИВАЊЕ

ФК ЖАК
Синђелићева 1, 23300 Кикинда
ФУДБАЛ

КК Кикинда
Блок Б1Л2, 23300 Кикинда
064/2561-549
КОЊИЧКИ СПОРТ
КК Мокрин
Раде Трнића 43, 23305 Мокрин
023/061-030
КОЊИЧКИ СПОРТ
КК “Тоза Марковић”
Трг Српских добровољаца 22, 23300 Кикинда
КУГЛАЊЕ
ЏК “Партизан”
Трг српских добровољаца 21, 23300 Кикинда
0230/28-999
ЏУДО
ФК КИКИНДА
Дистричка бб, 23300 Кикинда
0230/435-199
ФУДБАЛ
ФК СЛОБОДА
Трг слободе бб, 23313 Нови Козарци
0230/56-650; 0230/56-030
ФУДБАЛ
ФК ПОЛЕТ
Здравка Челара бб, 23311 Наково
0230/54-008 0230/21-855
ФУДБАЛ

ФК БОРАЦ
Жарка Зрењанина бб, 23323 Иђош
ФУДБАЛ
ФК ВОЈВОДИНА
Војвођанска 60, 23316 Башаид
ФУДБАЛ
ФК НАПРЕДАК
Петефи Шандора ББ, 23315 Баннатска Топола
ФУДБАЛ
ФК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
Братства Јединства ББ, 23314 Руско Село
ФУДБАЛ
ЖФК КИКИНДА
Немањина 158, 23300 Кикинда
0230/441-151
ФУДБАЛ
КМФ КИКИНДА
Ђуре Јакшића 180, 23300 Кикинда
ФУДБАЛ
Општински фудбалски савез Кикинда - Нови Бечеј
23300 Кикинда
ФУДБАЛ
КК “Раднички-ЛК”
Ђоке Радака 10, 23300 Кикинда
КУГЛАЊЕ

ФК КОЗАРА
Омладинска бб, 23312 Банатско Велико Село
0230/51-534
ФУДБАЛ
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Савате клуб “Арена”
Жарка Зрењанина 10, 23323 Иђош
064/2063-735
САВАТЕ

ОК “КИ-0230”
Војводе Путника 37а/5, 23300 Кикинда
0230/441-194
ОДБОЈКА

УСР “ГАЛАДСКА”
Карађорђева 3, 23300 Кикинда
0230/423-340
РИБОЛОВ

Клуб борилачких вештина „Сунце“
Трг српских добровољаца 21, 23 300 Кикинда
064 196 42 52
kbvsunce@gmail.com

Спортско друштво инвалида Кикинда
Трг српских добровољаца 10, 23300 Кикинда
0230/25-801

ЖОК “КИКИНДА”
Немањина 1/2, 23300 Кикинда
0230/438-689
ОДБОЈКА

ВК “Жак”
Бранка Вујуна бб, 23300 Кикинда
0230/422-448
ВАТЕРПОЛО

КОШАРКАШКИ САВЕЗ КИКИНДА
Трг српских добровољаца 23, 23300 Кикинда
0230/422-211
КОШАРКА

МОК “КИКИНДА”
Јосифа Панчића 7/10, 23300 Кикинда
0230/429-826
ОДБОЈКА

КСР “OCTOPUS”
Краља Петра Првог 192, 23300 Кикинда
РИБОЛОВ

ШКОЛСКИ СПОРТСКИ САВЕЗ КИКИНДЕ
Трг српских добровољаца, 23300 Кикинда
ШКОЛСКИ СПОРТ

ШК Раднички
Микронасеља Блок Г1 18, 23300 Кикинда
064/3488-139
ШАХ
М/Ж

Програми који се спроводе:

БК Кикинда
Змај Јовина 167, 23300 Кикинда
069/616-263
БОКС
М/Ж
ЖРК Кикинда
Бранка Вујина бб, 23300 Кикинда
0230/435-274
РУКОМЕТ
РК Црвена Звезда
Трг 9. јануара 99, 23305 Мокрин
0230/62-242
РУКОМЕТ
РК Кикинда
Бранка Вијина бб, 23300 Кикинда
0230/435-274; 0230/34-832
РУКОМЕТ
РК Партизан
Светосавска 25, 23323 Иђош
0230/65-341; 064/9584-437
РУКОМЕТ
ЖРК Партизан
Светосавска 58, 23323 Иђош
0230/411-406; 063/564219
РУКОМЕТ
РК Кикинда 2
Трг српских добровољаца 21, 23300 Кикинда
0230/435-274
РУКОМЕТ
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Одбојкашки савез Севернобанатског округа
Одобојкашки клуб инвалида “Феникс” Кикинда
Омладински атлетски клуб “Кикинда”
Трг српских добровољаца 58, 23300 Кикинда
0230/422-860
АТЛЕТИКА
М/Ж
Атлетски клуб “Партизан“
Доситејева 23, 23300 Кикинда
0230/435-120
АТЛЕТИКА
М/Ж
Стрељачка дружина “Кикинда”
Светосавска 26/3, 23300 Кикинда
0230/434-803
СТРЕЉАШТВО
М/Ж
Спортско друштво инвалида Кикинда
Трг српских добровољаца 10, 23300 Кикинда
0230/25-801
РИБОЛОВ
УСР “ШАРАН”
Браће Татића ГА-4, 23300 Кикинда
0230/435-196
РИБОЛОВ

- Упознавање са основим елементима спортских дисциплина
- Развој спортског духа
- Учешће на спортским такмичењима
- Припремни рад за учешће на спортским такмичењима

ПСД Кинђа
Трг Српских добровољаца 23, 23300 Кикинда
ПЛАНИНАРСТВО

Ресурси:

СПК Пентракс
Змај Јовина 38, 23323 Иђош
ПЛАНИНАРСТВО

- Материјални: просторије спортских клубова и организација, терени и
спортске сале
- Технички: справе и реквизити за вежбање
- Људски: тренери, спортски радници, спортски лекари и др.

АЕРОКЛУБ КИКИНДА
Трг Српских добровољаца 23, 23300 Кикинда
0230/21-110; 0230/424-881
ВАЗДУХОПЛОВСТВО
Клуб борилачких спортова “Кикинда”
Трг српских добровољаца 23, 23300 Кикинда
064/1756-915
КУНГ ФУ-ВУ ШУ
М/Ж
Савате бокс клуб “Ронин”
Бранка Вујина бб, 23300 Кикинда
023/32-628
КУНГ ФУ-ВУ ШУ
М/Ж
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Просвета

Структуре:
Предшколска установа „Драгољуб Удицки“
Управа Драгољуб Удицки
Доситејева 43
23300 Кикинда
тел: 0230/22-530, 21-230
dudicki@predskolskakikinda.edu.rs
Вртић Мики
Београдска 11
23300 Кикинда
тел: 0230/422-554
miki@predskolskakikinda.edu.rs
Вртић Плави чуперак
Бранка Радичевића бб
23300 Кикинда
тел: 0230/26-849
plavicuperak@predskolskakikinda.edu.rs
Вртић Колибри
Космајска бб
23300 Кикинда
тел: 0230/23-533
kolibri@predskolskakikinda.edu.rs
Вртић Наша радост
Стерије Поповића 1
23300 Кикинда
тел: 0230/22-531
nasaradost@predskolskakikinda.edu.rs
Вртић Бамби
Генерала Драпшина 44
23300 Кикинда
тел: 0230/22-362
bambi@predskolskakikinda.edu.rs
Вртић Полетарац
Ђуре Јакшића 133
23300 Кикинда
тел: 0230/421-583
poletarac@predskolskakikinda.edu.rs
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Вртић Мендо
Милоша Остојина 61
23300 Кикинда
тел: 0230/422-684
mendo@predskolskakikinda.edu.rs

Вртић Златна рибица
Миливоја Оморца 40
23323 Иђош
тел: 0230/65-795
zlatnaribica@predskolskakikinda.edu.rs

Вртић Пчелица
Димитрија Туцовића 55
23300 Кикинда
тел: 0230/21-737
pcelica@predskolskakikinda.edu.rs

Вртић Медењак
Ђуре Ђаковића 3
23324 Сајан
тел: 0230/66-019
medenjak@predskolskakikinda.edu.rs

Вртић Лептирић
Војводе Путника 159
23300 Кикинда
тел: 0230/422-993
leptiric@predskolskakikinda.edu.rs

Вртић Јежева кућица
Вука Караџића 18
23315 Банатска Топола
тел: 0230/67-310
zlatnaribica@predskolskakikinda.edu.rs

Вртић Јеленко
Главна 51
23311 Наково
тел: 0230/454-503
jelenko@predskolskakikinda.edu.rs

Вртић Невен
Светосавска 117
23305 Мокрин
тел: 0230/61-166
neven@predskolskakikinda.edu.rs

Вртић Ластавица
Омладинска бб
23312 Банатско Велико Село
тел: 0230/451-821
lastavica@predskolskakikinda.edu.rs

Основне школе:

Вртић Шиља
Трг Слободе бб
23313 Нови Козарци
тел: 0230/356-419
silja@predskolskakikinda.edu.rs
Вртић Буба Мара
Братства јединства 122
23314 Руско Село
тел: 0230/458-034
bubamara@predskolskakikinda.edu.rs
Вртић Маслачак
Војвођанска 54
23316 Башаид
тел: 0230/69-011
maslacak@predskolskakikinda.edu.rs

ОШ ЂУРА ЈАКШИЋ
Светозара Милетића 16
23300 Кикинда
телефон +381 230 22 239
ОШ ФЕЈЕШ КЛАРА
Трг српских добровољаца 37
23300 Кикинда
телефон +381 230 400 500
ОШ ЈОВАН ПОПОВИЋ
Краља Петра I 63
23300 Кикинда
телефон +381 230 400 390
ОШ СВЕТИ САВА
Немањина 27
23300 Кикинда
телефон +381 230 400 270

ОШ ВУК КАРАЏИЋ
Генерала Драпшина 3
23300 Кикинда
телефон +381 230 22 130

ОШ МИЛИВОЈ ОМОРАЦ
Миливоја Оморца 40
23323 Иђош
телефон +381 230 65 209

ОШ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН
Јосифа Панчића 9
23300 Кикинда
телефон +381 230 423 520

ОШ МОРА КАРОЉ
Велика 71
23324 Сајан
Телефон +381 230 66 004

Специјална ОШ 6. ОКТОБАР
Доситејева 53
23300 Кикинда
телефон +381 230 22 844

ОШ ВАСА СТАЈИЋ
Светог Саве 101
23305 Мокрин
Телефон +381 230 61 118

ОШ ПЕТАР КОЧИЋ
Главна 50
23311 Наково
телефон +381 230 54 330
ОШ СЛАВКО РОДИЋ
Српских ратника бб
23312 Банатско Велико Село
телефон +381 230 51 408
ОШ ИВО ЛОЛА РИБАР
Краља Петра I 42
23313 Нови Козарци
телефон +381 230 56 005
ОШ ГЛИГОРИЈЕ ПОПОВ
Братства Јединства 117
23314 Руско Село
телефон +381 230 58 602
ОШ БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО
Вука Караџића 20
23315 Банатска Топола
телефон +381 230 67 203
ОШ 1. ОКТОБАР
Војвођанска 65
23316 Башаид
Телефон +381 230 68 033

Средње школе:
Гимназија „Душан Васиљев“
Трг српских добровољаца 35
23 300 Кикинда
+381 230 22 557
Економско-трговинска школа
Трг српских добровољаца 35
23 300 Кикинда
+381 230 22 023
Техничка школа
Светосавска 55
23 300 Кикинда
+381 230 22 275

Програми који се спроводе:
- Школски спорт, омладинске школе спорта
Ресурси:
- Материјални: сале за физичко, собе, кухиња,
трпезарија, купатило и др.
- Технички: наставна средства и учила
- Људски: стручни кадар, васпитачи, сарадници у
настави

Здравство

Структуре:
Дом здравља
Ђуре Јакшића 110
+381 230 423 518
Дечији и школски диспанзер
Краља Петра I 79
+381 230 422 508

Програми који се спроводе:
- Систематски прегледи младих (Дом здравља)
- Спортске активности за младе које спроводе
спортски клубови у општини

Средња стручна школа „Милош Црњански“
Светосавска 57
23 300 Кикинда
+381 230 22 056
Ресурси:
Високе школе и факултети:
Висока струковна школа за образовање васпитача у
Кикинди
Светосавска 57
23 300 Кикинда
+381 230 34 250, 22 423
www.vaspitacka.edu.rs

- Материјални: просторије институција које се баве
здрављем младих
- Технички: техничка опрема
- Људски: лекари и специјалисти из различитих
области, педагози, психолози, дефектолози,
стручњаци у области спорта
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Медији

ОДЕЉАК 6

Структуре:
РТВ ВК
Трг српских добровољаца 24
+381 230 34 342, 34 343
vkradiokikinda@gmail.com,
vktelevizija@gmail.com

Стање спорта у општини Кикинда
“Брже, више, јаче“ (lat. Citius, Altius, Fortiu)
Олимпијски мото

ТВ Рубин
Трг српских добровољаца 40
+381 230 402 600
Радио Кикинда
Генерала Драпшина 20
+381 230 422 272
Кикиндске
Генерала Драпшина 8
+381(0)230/401-730;
401-731, 401-740
+381(0)230/401-741
www.kikindske.net
kikindske@yahoo.com
kikindske@gmail.com
Кикиндске новине
Генерала Драпшина 51
+381 230 25 687
office@kikindske.rs
Допистништво РТС
Немањина 1
+381 230 439 745
Програми који се спроводе:
- Емисије намењене спорту
- Ауторске емисије и рубрике о спорту
- Локални медијији у склопу својих редовних емисија и издања
информишу јавност о садржајима и активностима који се тичу спорта
Ресурси:
- Материјални: просторије РТВ ВК, ТВ Рубин, Дописништво РТС
Кикиндских, Кикиндских новина, Радио Кикинда
- Технички: опрема РТВ ВК, ТВ Рубин, Дописништво РТС, Кикиндских,
Кикиндских новина
- Људски: запослени и хонорарни сарадници у локалним медијима

Д

ефиницију спорта чине више изведених појмова, попут школског
спорта, рекреативног спорта, такмичарског (врхунског и
квалитетног спорта), спортског менаџмента и слично.

Осим по квалитативном нивоу, спортове је могуће разврстати и на
олимпијске и неолимпијске.
Такође, спортови се могу поделити на групне и индивидуалне. У групне
спортове спадају сви спортови који се изводе групно, где највеће место
заузимају спортске игре, фудбал, кошарка, одбојка, рукомет, ватерполо,
хокеј, али ту такође спадају и спортови као што су сплаварење, софтбол,
маратон итд. Самосталним (појединачним) спортовима се сматрају они
где се појединац сам залаже за своје успехе. У индивидуалне спортове
спадају атлетика, борилачке вештине, гимнастика, пливање и други.
Међутим, постоје и спортови који се могу изводити и појединачно
и групно, ту спадају тенис, џудо, уметничко клизање, стони тенис,
скокови у воду и други.

Спорт представља све форме физичке активности које кроз
необавезно или организовано учешће појединаца, има за циљ
унапређење физичког и менталног здравља, образовања, социјалне
повезаности или постизања резултата на такмичењима свих нивоа.

								
				
Савет Европе, 2001.
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Школски
спорт
Мисија школског спорта је да свим ученицима, без обзира на
узраст, пол, способности и друге разлике, омогући учествовање
у спортским активностима и тако допринесе физичком и
менталном здрављу и развоју и подстакне ученике на бављење
спортом у школи и на тај начин допринесе формирању активног
животног стила код младих.

Визија школског спорта
Школски спорт треба да допринесе унапређењу јавног здравља,
буде база за омасовљавање и развој спорта у општини и спона
између школа, спортских клубова и удружења.
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Ш

колски спорт у први план истиче партиципацију и висок ниво активности свих учесника уз коришћење инклузивних стратегија које свим
ученицима омогућавају да доживе успех. Промовише активно учествовање ученика, јер је то и основни разлог због којег се ученици
опредељују за школски спорт (желе да вежбају, играју утакмице, буду активни). У школском спорту нагласак није на селекцији; то не значи да
он нема важну улогу у идентификацији спортски даровитих и талентованих ученика. Њима је потребно обезбедити додатни изазов, омогућити им да
се такмиче за репрезентацију школе (града, округа итд.) и усмерити их у одговарајуће спортске клубове. Допринос школа идентификацији спортских
талената посебно је важан у млађем школском узрасту (први циклус образовања), што подразумева отвореност школског спорта и за ученике овог
узраста.
Бављење школским спортом треба да буде забавно, пријатно искуство, које укључује игру, дружење, узајамно помагање и, наравно, учење и
напредовање у складу са могућностима. Школски спорт одликује балансиран приступ спортском, школском и личном развоју ученика. Важан је и
процес (само бављење спортом, напор који се улаже, радост због нечег што се научило), а не само продукт (резултат, освојено место, медаља). Такође,
важан циљ тиче се формирања трајног интересовања за бављење спортом, што може допринети бављењу спортским или рекреативним активностима
током целог живота.
Актуелни Закон о спорту (2011) у члану 143. на следећи начин дефинише школски спорт: „Школски спорт, у смислу овог закона, обухвата организоване
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“.

Стратешки циљеви
Када је реч о приоритетима јединица локалних самоуправа у погледу школског спорта, Закон о спорту препознаје следеће потребе и интересе грађана
за чије се остваривање обезбеђују средства у буџету јединица локалне самоуправе:
- Подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, односно бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са
инвалидитетом;
- Изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији јединице локалне самоуправе, а посебно јавних спортских терена у стамбеним
насељима или у њиховој близини и школских спортских објеката и набавка спортске опреме и реквизита;
- Организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе;
- Предшколски и школски спорт (рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска школска спортска такмичења и
др.);
- Рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини чији је корисник јединица локалне самоуправе кроз
одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта и др.
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Значај јединица локалне самоуправе у развоју школског спорта препознаје и Национална стратегија за младе (2008). Бављење младих спортом,
наиме, представља важан специфичан циљ ове стратегије, укључујући обезбеђивање услова за бављење спортским активностима у локалној
заједници (школски спорт, спорт за све), подршку учешћу младих у спортским и рекреативним активностима у свим узрастима и на свим нивоима и
институционализацију и развијање школског спорта.
У нашој општини има 16 основних и четири средње школе са око 6.500 ученика који се налазе у систему школског спорта.
План школског спорта реализује се кроз наставу физичког васпитања, слободне активности, односно кроз секције по школама и кроз школска спортска
такмичења.

Кључни принципи Стратегије
- једнакост и исте шансе свих ученика када је реч о праву на бављење
квалитетним физичким васпитањем и школским спортом;
- важност редовног бављења физичком активношћу/спортом за физичко
и ментално здравље и развој деце и младих, као и њихово школско
постигнуће;
- важност омасовљавања спорта и јачања веза између школског спорта и
других видова спорта;
- важност школског спорта за повезивање школе, родитеља и локалне
заједнице, са циљем унапређења образовно-васпитне ефективности школе;

Циљеви и мере стратегије
1. Подизање нивоа физичке активности ученика подстицањем и
оснаживањем целе школе да, у сарадњи са родитељима и локалном
средином, промовише физичку активност
Мера:

Школска такмичења се одржавају на пет нивоа:
1.
2.
3.
4.
5.

Школско
Општинско
Окружно
Међуокружно
Републичко

Једанаест спортова је укључено у школска спортска
такмичења:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Стони тенис
Рукомет
Пливање
Одбојка
Кошарка
Стрељаштво
Спортска гимнастика
Мали фудбал
Атлетика
Мале олимпијске игре (ученици од I до III разреда)
Тенис

Покретање иницијативе под називом „Спорт у школе“. Ослањајући
се на пројекат ,,Спорт у школе“, који је финансиран од стране Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и Министарства за спорт и омладину
проширили бисмо ову активност на још школа у нашој општини.Планирано
је да се укључе још две школе из општине поред једне која је већ у пројекту.
Добит је вишеструка. Ангажовали бисмо професоре физичког васпитања
који се налазе на евиденцији тржишта рада који би радили са ученицима од 1-4 разреда.Самим тим пружили бисмо шансу младим људима да раде у
струци и својим знањем и еланом допринесу развоју физичке културе уопште. Друго,али не и мање важно је да бисмо тиме више ангажовали ученике
нижих разреда, који су по досадашњим сазнањима били ускраћени у спортским секцијама у односу на више разреде.Такође, кроз пројекат, имали
бисмо стручно оспособљавање ученика за учешће на ,,Малим олимпијским играма“, које су призната дисциплина у календару школских спортских
такмичења Министарства спорта и омладине.
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2. Побољшање квалитета и квантитета понуде школског спорта
Мере:

- У циљу побољшања квалитета и квантитета понуде школског спорта предлог је да тренери, које финансира локална самоуправа, узму учешће
у реализацијама школских секција. Тиме би се добила шира лепеза понуда активности у школама као и виши степен стручности у раду (тренери који
су специјализовани за одређену активност тј. грану спорта).Такође, могла би се спровести тестирања која би помогла у раном откривању талената
за одређену спортску грану као и њихово усмеравање ка спортским клубовима;
- Подстицање перманентног стручног усавршавања наставника физичког васпитања, учитеља и другог стручног особља у школи из области
физичког васпитања и школског спорта.
3. Значајнија подршка развоју школског спорта на нивоу локалне самоуправе
Мере:

- Адекватно позиционирање школског спорта у локалним стратегијама развоја спорта, што подразумева да функционисање и уређење
школског спорта буде приоритет;
- Одређивање задатака у развоју школског спорта у локалној самоуправи - набавка потребних спортских реквизита, обезбеђивање услова
за спровођење и организацију школских спортских такмичења, предшколски и школски спорт, стимулација стручног рада у школском спорту,
здравствена заштита ученика;
- Обезбеђивање средстава за реализацију програмских активности школског спорта (из планираног буџета за развој унапређења спорта на
локалном нивоу) и именовање носилаца тих активности (Спортски савез, Савез за школски спорт и др.).
4. Неговање културе спортског понашања, фер-плеја, сарадње, толеранције и поштовања различитости, на спортским теренима и поред њих
Мере:

- Промоција правих спортских вредности, спортског понашања и фер-плеја;
- Подстицање спортског понашања свих актера спортског догађаја, уз нагласак на фер-плеју, учествовању и напредовању, пре него на
побеђивању.
5. Побољшање медијског праћења и промоције школског спорта
Мере:

- Покретање сајта за праћење свих активности школског спорта;
- Поред праћења свих догађаја, сајт ће функционисати и као ресурс за наставнике са примерима добре праксе, корисним линковима и
могућностима стручне консултације;
- Подстицање школа да на својим званичним сајтовима посебан део одвоје за презентацију и промоцију активности на подручју школског
спорта;
- Укључивање чланова новинарских секција у школама у праћење и извештавање свих активности везаних за школски спорт.
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Омладинске
спортске
школе
Деца и млади имају урођену потребу за игром, доказивањем
и самодоказивањем. Уколико се потребе и вишак младалачке
енергије не усмери правилно, деца сама проналазе начине који,
на жалост, нису увек исправни (дрога, алкохол, улица...).
Управо организација омладинских спортских школа може
одговорити на ове изазове. У изради Стратегије развоја
омладинских спортских школа општине Кикинда потребно
је имати сарадњу са свим чиниоцима друштва у креирању.
Кључни фактор одрживости овог новог приступа у развоју
спорта јесте партнерство школе са родитељима, локалном
заједницом, спортским клубовима и Савезом.
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вропска повеља о спорту дефинише низ мера које за циљ имају
да сваком појединцу омогуће да учествује у спорту, укључујући
и обезбеђивање могућности за све младе људе да имају наставу
физичког васпитања, али поред тога и могућност да стекну базичне
спортске вештине ван наставе физичког васпитања. Члан 5 ове Повеље
односи се на предузимање одговарајућих корака са циљем развоја
физичке кондиције, стицања базичних спортских вештина и подстицања
бављења спортом младих, посебно:
- обезбеђујући да су програми и објекти за спорт, рекреацију и физичко
васпитање доступни свим ученицима, као и одговарајуће време;
- обезбеђујући одговарајуће могућности за наставак бављења спортом
након обавезног образовања;
- подстичући развој одговарајућих веза између школа или других
образовних установа, школских секција и локалних спортских клубова;
- фацилитирајући и развијајући коришћење спортских објеката од стране
школа и локалне заједнице;
- подстичући климу мишљења где родитељи, наставници, тренери и
лидери стимулишу младе људе да редовно физички вежбају;
- обезбеђујући едукацију из спортске етике за ученике од основне школе
па надаље.
Концепт омладинских спортских школа уважава концепт школа које
промовишу здравље и карактерише их усмереност на целу заједницу.
Осамдесетих година 20. века Светска здравствена организација
направила је заокрет у схватању промоције здравља, са понашања
појединца нагласак је преусмерен на развој здравог окружења. Уместо
традиционалног приступа здравственом васпитању, овај концепт
подразумева широк захват различитих аспеката живота. Како би се
образовни и здравствени исходи побољшали, потребно је развити
приступ који је ефективнији од појединачне интервенције и кроз тај
приступ промовисати физичку активност, здраву исхрану и ментално
здравље. Приступ усмерен ка целој заједници може бити посебно
ефективан за промоцију физичке активности код адолесценткиња, што је
такође један од битних циљева ове Стратегије.

Из редова младих који пролазе омладинске спортске школе могуће
је селектирати односно одабрати оне које имају предиспозиције за
одређене спортове и који своју спортску каријеру могу надоградити
у специјализованим спортским школама и спортским клубовима.
Деца која прођу кроз такве програме једним делом наставиће своју
спортску каријеру стремећи ка врхунским резултатима, а једним делом
кроз рекреативно бављење спортом. У наредном периоду требало би
успоставити пирамиду која полази од спортских играоница, преко
школског спорта, кроз омладинске спортске школе, клубове до врха
пирамиде врхунског спорта.

Циљеви - мере и активности испуњавања циљева
Циљ 1.
Омасовљавање спортских школа
1.1 Подстицати вежбовне активности деце предшколског узраста
- Активност спортске играонице у вртићима
- Ојачати рад са предшколским узрастима у клубовима
1.2. Подстицати оснивање и рад школских спортских друштава
- Снимити стање
- Пратити постигнућа
- Награђивати најбоље
1.3. Подстицати оснивање и рад спортских школа
- Снимити стање
- Пратити постигнућа
- Омогућити напредовање
Циљ 2.
Јачање тренерског потенцијала
2.1. Више укључити постојеће стручне кадрове
- Уредити базу података
- Мотивисати и стимулисати
2.2. Едуковати недовољно едуковане
- Анкетирати заинтересоване
- Едуковати по програмима
2.3. Школовати нове из редова бивших спортиста
- Анимирати бивше спортисте
- Школовати по програмима

Циљ 3.
Термини
3.1 Рационално користити термине и просторе
3.2 Осигурати нове термине
3.3 Обнова, изградња и опремање спортских објеката
- при школама
- при клубовима
Циљ 4.
Развијање механизама за финансирање омладинских школа
4.1 Повећати укупна средства за спорт
- из фондова и пројеката
- од спонзора
4.2 Повећати укупна средства за школе
- усмерити примерен део за спорт
4.3 Повећати удео средстава намењених спорту за младе
Циљ 5.
Организација спортских кампова
5.1 Повећање интересовања деце за одређене гране спорта
( промотери спортских грана- истакнути спортисти )
5.2 Спортски туризам
5.3 Промоција Кикинде као седишта Северно – банатског округа

У врху ланца организације омладинских спортских школа посебно је
битно анимирати децу већ од предшколских спортских играоница преко
школских такмичења до доласка у омладинске школе разних спортова.
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Врхунски
спорт
У Закону о спорту, врхунски спорт је дефинисан као област
спорта која обухвата спортске активности које показују
изузетне (врхунске) спортске квалитете и резултате. То
практично значи да само они спортисти и спортске гране који
постижу врхунске резултате на међународној сцени могу имати
атрибут врхунског спорта.

strategija sporta.indd 34-35

24.6.2014. 12:48:05

К

валитетан спорт обухвата све спортске активности које се спроводе
у оквиру поједине спортске гране, а чија се такмичења одржавају од
локалног, покрајинског до националног нивоа.
Меродавне процене показују да се Србија не налази у светском,
па ни европском врху, када је реч о спорту (Greatest Sporting Nation,
2013). Ако се посматрају сва релевантна спортска такмичења, Србија
се налази на 35. месту у свету, и 19. месту у Европи. Од европских
земаља, испред се налазе Русија (на 2. месту), Велика Британија (3),
Немачка (5), Француска (6), Италија (7), Шпанија (12), Холандија (14),
Шведска (17), Швајцарска (18), Пољска (19), Чешка (20), Украјина (23),
Мађарска (28), Аустрија (30), Норвешка (31), Белорусија (32), Финска (33)
и Бугарска (34).

клуба, од тога су два женска. Борилачки спортови и вештине су младима
доступни у оквиру више клубова. Постоји бокс клуб, џудо клуб, три
карате клуба, клуб реалног аикидоа, као и клуб борилачких спортова и
вештина. Грађани и грађанке Кикинде могу се бавити атлетиком у оквиру
два атлетска клуба. У Кикинди постоји три стонотенисерска клуба. Тенис
је заступљен у оквиру два клуба. Од водених спортова заступљени
су пливање (два клуба), ватерполо (један клуб) и клуб подводних
активности. На територији општине постоје и три куглашка клуба.
У нашем граду функционишу и раде и аеронаутички, боди билдинг,
стрељачки, шаховски, коњички клуб, као и два плесна клуба. Особе са
инвалидитетом се баве спортом у оквиру спортског друштва и клуба
седеће одбојке.

Ако се успешност посматра по броју становника, Србија је на 23. месту
у свету и 17. месту у Европи. Најуспешнији смо у тенису, стрељаштву,
ватерполу, теквонду, пливању, кану/кајаку, атлетици и веслању.

Међутим, Кикинда као општина има реалан одлив младог становништва
и то представља проблем у целокупном и пуном развоју неког спортисте
у врхунског спортисту. С друге стране, захваљујући остварењу врхунских
резултата, Кикинда може да се подичи са четворо спортиста који су
стекли звање носилаца националне спортске пензије, а то су Радмила
Дрљача Берар (рукомет), покојни Драган Цигановић Цига, Јожеф Детари
и Тијана Радић (џудо).

На основу комплексног бодовања успешности на Летњим олимпијским
играма у Лондону (2012), Србија се нашла на 41. месту од укупно 100
рангираних земаља (21. место међу европским земљама), а када се
успешност процењује према броју становника – на 30. месту од укупно
60 земаља (21. место у конкуренцији европских земаља).
Дакле, и са аспекта развијености врхунског спорта, има много простора
за напредовање, а програмски рад и системски приступ том раду у
предшколском и школском спорту би требало да допринесе ширем
обухвату деце и младих спортом, стварајући тако основу за врхунски
спорт.

Циљеви које треба достићи у процесу развоја врхунског спорта
- добро организовани институционални механизми у спорту са успостављеним системом управљања и одговорности и стручним кадром способним
да испрати врхунске захтеве наших спортиста,
- стручни, оспособљени тренери у континуираном процесу личног усавршавања и праћење актуелних кретања у системима тренажног процеса,
- добро организоване и материјално што самосталније клубове,
- функционални систем обезбеђивања финансијских средстава од свих привредних субјеката,
- већи број запослених дипломираних тренера одређене спортске гране и професора физичког васпитања,
- континутет у одржавању спортских кампова (за талентоване спортисте, развојних, истраживачких, турнирског типа, за припреме спортиста...) у
организацији локалне самоуправе и уз сарадњу са Заводом за спорт и Министарством омладине и спорта,
- успостављена интензивна сарадња са свим републичким и покрајинским спортским организацијама, заводима и министарствима заснована на
узајамним потребама и одговорностима,
- функционалан и сврсисходан партнерски однос између школског и клубског спорта,
- детекција спортски и интелектуално талентоване деце,
- успоствљени партнерски односи између школа, клубова и локалне самоуправе на системским и програмским основама,
- испуњени сви материјални предуслови који директно утичу на ментално здравље врхунског спортисте,
- приведена сврси сва постојећа и изграђена нова инфраструктура,
- задовољена инфраструктурна потреба свих врхунских спортова у нашој општини,
- почетак рада Спортске амбуланте која треба да прерасте у Дијагностичко-спортски центар за спортисте и особе са ивалидитетом (параолимпијце),
- општина Кикинда са грађанима свесним њиховог спортског окружења.

Да бисмо дошли до врхунског спортисте или спортског тима неопходна
су системска решења и континуиран и принципијелан рад на програмима
и активностима која ћемо себи претпоставити за основна средства путем
којих ћемо омогућити развој врхунских спортиста у општини Кикинда.

Будући да је Кикинда, град са дугом и богатом спортском традицијом
која датира од друге половине 19. века, на територији наше општине
постоји и ради велики број спортских удружења и организација.
У општини Кикинда основано је 11 фудбалских клубова, 3 у граду (два
мушка и један женски) и 8 фудбалских клубова у селима општине (осим у
Сајану). У нашој општини је недавно основан и клуб америчког фудбала.
Постоје 4 рукометна клуба, од тога је један женски, а један се налази у
Мокрину. Што се тиче кошаркашких клубова на територији општине има
три мушка и један женски, с тим да се два кошаркашка клуба основана
у селима – Башаид и Нови Козарци. У Кикинди постоје три одбојкашка
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Активности које је неопходно спровести у сврху постизања циљева Стратегије развоја спорта у
општини Кикинда 2014-2018, а у вези са развојем врхунског спорта
- стручно и материјално оправдано, усмерити све институционалне механизме и организације како би оне на научно заснованом принципу и
претходно евалуираним програмима усмериле своје активности на превенцију свих негативних појава у друштву које се директно рефлектују на
спорт као и на развој врхунског спорта,
- искористити сав умни потенцијал који се налази у нашој општини како бисмо поправили ситуацију у спорту уопште, па и у врхунском спорту,
- приступити суштинској промени у организацији спортских институционалних механизама,
- унети новине у раду и у приступу раду у области спорта,
- створити услове за врхунско спортско достигнуће кроз подизање нивоа стручности и одговорности спортских радника и радника у спорту у свим
институционалним механизмима,
- преиспитати оправданост као и степен искоришћености и могућност проширења свих пројеката који су сада у току на територији општине Кикинда,
а који могу утицати на популаризацију спорта уопште и детекцију спортски талентоване деце,
- програмски уређеним системом вежбања који ће бити стручно надгледан стварати код деце до 12-е године (предшколски и млађи школски узраст)
широку моторичку основу чиме бисмо од 12-е године омогућили правовремену специјализацију тј. усмеравање сваког појединца на одређене
спортове,
- истовремено са стварањем широког моторичког основа код сваког детета морамо радити и на раној стимулацији когнитивних способности како
бисмо након завршетка сензибилних периода у развоју деце добили моторички и когнитивно изузетне младе спортисте са којима се може квалитетно
спровести процес спортског усмеравања,
- мерења и тестирања за правовремено усмеравање спортиста морају бити обављана искључиво под надзором лица која су под надлежношћу локалне
самоуправе или морају спроводити обучена и сертификована лица од стране Завода за спорт (републичког или покрајинског). Никако то не смеју
радити приватна удружења или самостална приватна лица, а између осталог из разлога чувања приватности информација као и злоупотреба истих,
- стварање јединствене и заштићене базе података за свако дете у нашој општини са свим мерењима, тестирањима и здравственио-спортским
прегледима почев од њихове 5-е године чиме бисмо створили јединствену основу за рад, корекцију и унапређење спортских вештина појединца, а у
циљу стварања потецијалних врхунских спортиста односно тимова,
- партнерски однос између клубова, предшколске усанове и свих основних и средњих школа у циљу што квалитетнијег савладавања школског
програма из области физичке културе као и интезивирања рада у школском спорту кроз рад спортских секција и изборних предмета,
- створити законску основу да најобразованији и најискуснији тренери раде са младим спортистима који су се већ определили за одређену грану
спорта у оквиру ваннаставних активности (спортске секције и изборни спорт),
- осмислити и законски обезбедити системски приступ свим привредним субјетима (приватним и јавним предузећима) у општини Кикинда како би
им се дала адекватна могућност да друштвено одговорно одговоре на захтеве средине у којој послују и уложе средства у развој врхунског спорта,
односно спорта уопште,
- формирати релевантан Савет за спорт која ће вршити анализу и давати стручно саветодавно мишљење у вези са програмима и плановима рада за
врхунске спортисте и тимове чији ће тренажни процес и такмичења делом бити финансирани из средстава локалне самоуправе,
- партнерским односом клуба и стручних лица из општинских спортских организација израдити програме тренирања и припрема са планом наступа
на такмичењима за све потенцијалне спортисте и тимове који су у могућности да постигну врхунске резултате за период од 4 године и плански
финансирати одређене одобрене програме,
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- спровести анализу досадашњег начина финансирања клубова и приступити измени начина и облика финансирања спортских клубова, а у циљу
постизања реалних квлитативних ефеката из тог финасирања,
- континуирано пратити и аплицирати за подстицајна средства за развој врхунског спорта почев од Министарства омладине и спорта до свих
релевантних иностраних фондова,
- организовање континуираног едукативног процеса у трајању од 2 године за све тренере и спортске раднике. Стручне предаваче и средства за
обезбеђење одржавања оваквог вида едукације тражити од МОС-а кроз аплицирање на програме за остварење општег интереса у области спорта.
Такође, предаваче и средства за њих тражити од Завода за спорт, односно преко њихових актуелних програма,
- свеобухватно и стручно повезивање базирано на потребама Стратегије развоја спорта у општини Кикинда 2014-2018 са Министарством омладине
и спорта, Министарсвом просвете, Заводом за спорт (републичким и покрајинским), Спортским савезом Србије, гранским спортским савезима и
удружењима тренера,
- као заједница морамо прихватити обавезу да врхунским спортистима и спортским тимовима омогућимо адекватно време за опоравак од врхунских
спортских активности, адекватну здравствену заштиту, обрзовање и могућност наставка радне каријере по престанку спортске и за то морамо
створити законске могућности,
- стварање услова (стручних и инфраструктурних) за оспособљавање спортске амбуланте која треба да прерасте у Дијагностичко-спортски центар за
спортисте и особе са ивалидитетом (параолимпијце).
Врхунски спорт представља основ за бављење спортом и то никада нико не треба да заборави. Наши најмлађи гледајући управо врхунске спортисте
и врхунске тимове стичу неопходну жељу за бављење спортом и постизањем управо таквих, односно врхунских резултата, а самим тим и успеха.
Продукт овога је и стварање великог броја спортиста који у каснијем животном добу шире спортску културу живљења, а у свом позном добу
препознају рекреацију као систем вежбања који је свима неопходан. Врхунски спорт, такође, као узрок има за последицу масовност у спорту из које
квалитетним и системским радом треба да проистекне нови врхунски спортиста или тим. Ово су само неке од чињеница које доказују да је врхунски
спорт на основу своје важности коју рефлектује на многе сегменте друштва, један од најважнијих спортских и друштвених феномена коме се мора
придати, наравно, врхунски значај.
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Рекреативни
спорт
Као синоним за ово карактеристично подручје спорта користи
се: рекреација, рекреативни спорт, фитнес, спорт за све, велнес
и др. Овај назив је ушао и у законодавну процедуру кроз нацрт
Закона о спорту где се дефинише као област која обухвата
бављење спортским активностима ради одмора и рекреације,
унапређења здравља или унапређења сопствених резултата у
свим сегментима популације.
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П

обедити себе, бити активан и упознати се са свим вредностима редовне физичке активности су све више опредељења стотину људи који
пешаче, трче, возе бицикл и ролере, пливају, скијају, вежбају, уче одређене вештине итд. Последњих година одомаћио се и термин енглеског
порекла – фитнес (fitness). Фитнес, поред вежбања, обухвата и начин живота који подразумева вежбање, правилну исхрану, програме психичког
растерећења, релаксацију и естетске програме.
У Кикинди рекреативни спорт или спорт за све није организован преко Савеза, организације или удружења. Активности које се спроводе за све су
различити видови рекреативних активности организоване од стране фирми – рекреација за мушкарце (фудбал, баскет, одбојка), рекреација за жене
(пилатес, аеробик, фитнес). Актуелно је формирање екипа ветерена/ки у рукомету и кошарци, потом учешће на радничким спортским играма. Поред
формално организованих спортских клубова, грађани и грађанке Кикинде рекреативно се баве спортом у оквиру неформалних група, где пре свега
мислимо на слободно пењање, вожњу ролера и скејт борда, као и на рекреативни бициклизам.
Рекреативне групе су организоване и основане, али не и регистроване. У граду функционише неколико фитнес група, које акценат стављају на женски
фитнес (пилатес, аеробик...). У Кикинди су доступни часови јоге, таи чи-ја и капацитети неколико фитнес центара и теретана. Посебна специфичност
је то што у нашем граду постоје и два клуба који се баве планинарским спортом.
Општина Кикинда је богата садржајем спортско-рекреативних активности, али и поред тога уочено је да у Кикинди недостаје подршка за бављење
оваквом врстом активности.

Основни проблеми
1. Недостатак организације рекреације – не постоје професионални тренери спортске рекреације, у већини клубова рекреативне садржаје спроводе
недовољно стручне особе, над самоорганизовањем садржајима рекреације не постоји стручни надзор, неорганизација активности за децу до 14-е и
младе од 15-е до 30-е године који нису активни у спортским клубовима.
2. Недовољна промоција спортске рекреације – недовољна анимација грађана и промоција рекреативних садржаја, запостављено васпитање за
рекреацију.
3. Недостатак отворених и затворених простора за рекреацију – недовољан број термина у затвореним просторима, лош квалитет простора и
недовољна опремљеност.
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Стратешки циљеви
1. Подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, односно бављење грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са
инвалидитетом.
2. Успостављање система финансирања рекреативног спорта из јавних и приватних извора и контрола додељених средстава.
3. Планирање изградње и одржавање спортских објеката.
4. Омасовљавање учешћа грађана у рекреативном вежбању кроз систем „Спорт за све“.
5. Унапређивање постојећег система образовања стручног и научног кадра за потребе рекреативног спорта.
6. Унапређивање услова за масовно укључивање особа са инвалидитетом у спортске активности.
7. Подстицање масовности женског спорта, као врхунског тако и рекреативног.

Мере
1. Омогућити спровођења организоване рекреације – стручно оспособљавање постојећег и новог кадра, организација садржаја прилагођених деци,
младима и женама које нису у тренажном процесу.
2. Промоција рекреације као здравог начина живота – анимирање грађана, промовисање постојећих рекреативних садржаја, промоција Водичем кроз
рекреацију, оглашавањем рекреацијских манифестија путем медија, укључивање здравствених институција.
3. Побољшавање услова отворених и затворених простора – обезбедити довољно термина и других услова за вежбање (справе, реквизити).
4. Обезбедити финансијска средства за реализацију програма из спортске рекреације.
5. Завршетак трим стазе на Старом језеру – Штеванчева бара.
6. Реорганизација фитнес сала, теретана за вежбање женске популације.
7. Промоција идеје „Спорт за све“ - промоција здравих циљева живота са редовном физичком активношћу, организовање акција за активирање
појединаца у рекреативном спорту.
8. Стварање услова за перманентно усавршавање кадрова за спровођење рекреативног спорта – организовање семинара и радионица за стручно
усавршавање кадрова.
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Положај жена
у спорту
Положај жена у спорту, упркос видиљивим помацима, још
увек није задовољавајући и значајно је одређен актуелним
положајем жена у друштву у целини. Учешће жена у спорту
ограничавају бројни социјални и интраперсонални фактори, као
што су економска зависност, дефицит слободног времена, већа
очекивања када је реч о социјалним улогама жена, неповољна
перцепција физичког селф-концепта, ставови према физичкој
активности и спорту итд.

strategija sporta.indd 44-45

24.6.2014. 12:48:07

Н

евладина организација „Центар за подршку женама“ је у другој половини 2010. године издала публикацију као резултат пројекта „Истраживање
о положају жена у спорту у Аутономној покрајини Војводини“ користећи се различитим истраживачким методама са циљем да се дође до
свеобухватне слике стања, која би требало да омогући стварање стратешког документа о положају жена у спорту и могућностима за његово
унапређење на територији Аутономне покрајине Војводине. Истраживање које је урађено 2010. године показало је да су жене мање физички активне
у свим узрасним групама.
Водећи се истраживањем долазимо до података да се недовољна заступљеност жена у спорту посебно огледа када је реч о управљачким
структурама, техничком и судијском особљу. Понуда спортова је ограничена, а евидентан је недостатак женских спортских узора и недовољна, често
и неадекватна медијска презентација спортискиња, чему доприноси чињеница да у спортским редакцијама доминирају мушкарци – као новинари,
уредници, сниматељи.
Упркос јединственим и широко признатим користима које носи бављење физичком активношћу, жене и даље представљају осетљиву групу кад је реч
о физичкој активности. Према подацима Резолуције Европског парламента о женама и спорту, у Европској Унији се 16 % жена редовно бави физичком
активношћу или спортом, наспрам 29.5% мушкараца. У популацији младих, узраста од 15 до 24 године, проценат жена које се редовно баве физичком
активношћу или спортом износи 37%, а мушкараца 63%. На Олимпијским играма у Сиднеју (2000) жене су чиниле 38% спортиста учесника, 8%
техничког особља и 4% медицинског особља (European Parliament Resolution on Women and Sport, 2003).
Раич и сарадници (2002) у свеобухватној Студији о положају жена у спорту у Србији, наводе да се укупно чланство жена у појединим гранским
савезима креће мање од 1% (боћање, дизање тегова, фудбал) до више од 50% (боди билдинг, коњички спорт, скокови у воду). Изједначено учешће
жена и мушкараца констатовано је у атлетици, гимнастици, плесу и пливању. Уметничким и синхроним пливањем искључиво се баве жене. Ипак, када
се узму у обзир сви грански савези, спортисткиње су у Србији заступљене са свега 11,36% (око 20.000) од укупног чланства. Када је реч о активном
чланству, жене достижу 9.89% од укупног броја регистрованих спортиста, док на руководећим местима у гранским савезима има мање од 8% жена.
Осим тога, мушкарци чине 94% од укупног броја тренера свих категорија, а жене свега 6%. Још је мање жена судија, свега 5%.
Значајне међународне, регионалне и националне организације и установе дале су свој допринос идентификацији проблема везаних за учешће жена
у спорту, развијању стратегија за превазилажење постојећих препрека и моделирању добре праксе кад је реч о равноправности жена у спорту.
Учешће жена у спорту може да обогати и унапреди спорт, исто као што спорт може унапредити квалитет живота жена.

Основни проблеми

Стратешки циљеви
1. Развој система научног истраживања женског спорта – спровођење истраживања о женском спорту и утицају спортских активности на жене,
одржавање стручних скупова, припрема и спровођење програма за развој и унапређење женског спорта
2. Остваривање полне и родне равноправности и масовности женског спорта – реализација програма о значају и позитивном ефекту физичког
вежбања на женски организам, указивање на проблем недовољног укључивања женске популације у спорт, значај бављења рекреативним спортом
у периоду трећег доба.

Мере
1. Израдити јединствени локални правилник о финансирању у спорту у ком ће бити експлицитно представљени критеријуми финансирања. Овакви
правилници треба да буду доступни свим клубовима, спортистима и спортисткињама
2. Смањити давања за клубове који не постижу резултате и расподелити постојећа средства из буџета клубовима на основу резултата које постижу
3. Изједначити наградне фондове за спортске резултате жена и мушкараца
4. Стимулисати људе из управа клубова да активно траже спонзоре
5. Едуковати тренере за рад са женама и женским екипама
6. Ангажовати већи број женских тренера
7. Ангажовати већи број жена у управама клубова
8. Едукација родитеља: подићи свест родитеља о значају спорта за девојчице
9. Девојчице подстицати да редовно раде физичко
10. Направити мрежу женских спортских клубова у оквиру школских спортских секција
11. Подстицати сарадњу између школа и клубова
12. Медијски промовисати успешне спортискиње
13. Адаптирање фитнес сала за популацију жена
14. Планирање програма за женски рекреативни спорт
15. Реализација семинара и програма о здравом начину живота (здрава исхрана, редовна физичка активност) и значају утицаја физичког вежбања на
женски организам.

1. Мушки и женски клубови у оквиру истог спорта, који су у истом рангу такмичења добијају различита финансијска средства, по правилу на уштрб
женских клубова
2. Наградни фондови предвиђени за спортске резултате су често знатно мањи за жене
3. Дешава се да тренери нису осетљиви за типично женска питања и проблеме
4. Постоји подела на мушке и женске спортове због предрасуда
5. Више се дечака бави спортом од девојчица
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Спорт особа са
инвалидитетом
Особе са инвалидитетом углавном су препуштене саме себи.
Организоване активности су првенствено у облику повремених
такмичења манифестационог карактера, а реализују се са
великим потешкоћама, уз ослањање на добру вољу органа
локалне самоуправе и спортских форума.
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нализом тренутног стања, дошло се до закључка да је деловање
организација које се баве спортом особа са инвалидитетом на
територији општине Кикинда, али и на територији целе Србије,
прилично неусаглашено. Пирамидалним приказом (од врха ка бази)
уочавају се следећи субјекти организације:
- Параолимпијски комитет Србије (ПОКС)
- Спортски савез инвалида Србије (ССИС)
- Спортски савез инвалида Војводине (ССИВ)
- Општинске организације регистроване за спорт и рекреацију инвалида
- Спортска друштва, клубови и секције
- Особе са инвалидитетом које се самостално баве спортско-рекреативним
активностима
Особе са инвалидитетом често немају у матичној организацији
информацију о томе где, коме, када и како да се обрате уколико желе да
се баве спортско-рекреативном активношћу.
Општинске организације, које су регистроване за спорт и рекреацију
инвалидних особа, у већини случаја немају специјалистички оспособљено
стручно лице чији је задатак да организује, осмисли и спроводи план и
програм рада. На територији општине Кикинда постоји само једно
стручно лице за рад са особама са инвалидитетом.
Осим овог, чест проблем је и обезбеђивање спортских терена на којима
би се спроводиле свакодневне спортско-рекреативне активности особа са
инвалидитетом, као и непоседовање прилагођених реквизита за поједине
спортске дисциплине што је последица недовољних материјалних
издвајања.
Спортски савез инвалида Србије (ССИС) окупља 33 организације из уже
Србије и 11 организација из Војводине. На територији Војводине, истина,
регистровано је далеко више организација које се баве проблемима
инвалида (око 160), али је само њих 11 уже усмерено ка питањима спорта и
рекреације ове категорије становништва (Бела Црква, Зрењанин, Инђија,
Кикинда, Кула, Нови Сад, Панчево, Сомбор, Стара Пазова, Суботица и
Бачка Паланка). Спортски савез инвалида Србије организује државна
првенства за све категорије инвалидности у следећим дисциплинама:
пливање, куглање, атлетика, спортски риболов, стони тенис, стрељаштво
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ваздушним и МК оружјем, шах и голбал. Кључни проблем на овом нивоу
је што општинске организације не добијају средства за своје активности,
немају стручна лица за планирање и спровођење активности.
Спортски савез инвалида Војводина (ССИВ) организује такмичења на
покрајинском нивоу у спортским дисциплинама: пливање, куглање,
атлетика, спортски риболов, стони тенис, пикадо, стрељаштво ваздушним
и МК оружјем, голбал, шах и висећа кугла. Ова асоцијација има карактер
удружења грађана, те своје активности заснива на волонтерском раду.
Осим недостатка бриге друштва и недостатка материјалних средстава,
један од проблема са којим се сусреће ССИВ је и тај што друштвенохуманитарне организације на нивоу Војводине, иако нису регистроване
за обављање послова из области спорта и рекреације, организују
такмичења на покрајинском нивоу само за одређену категорију особа са
инвалидитетом. Учесници тих такмичења, често без икаквих претходних
припрема, наступају у неколико спортских дисциплина, што је супротно
програмском опредељењу да се на Покрајинским првенствима Војводине
организовано укључују особе свих категорија инвалидности у одређеним
спортским дисциплинама.
Параолимпијски комитет Србије (ПОКС), као кровна организација,
делује у саставу Националног олимпијског комитета. Исти првенствено
води рачуна о врхунским такмичарима који наступају на највећим
међународним такмичења. Још од Олимпијских игара у Барселони,
одржаних 1992. године, непосредно пре или након одржавања
„правих“ олимпијских игара, организују се Параолимпијске игре на
којима учествују само особе са инвалидитетом, подељене у неколико
категорија. Иако су српски спортисти, међу којима је било доста оних са
територије АП Војводине, па и из Кикинде, на параолимпијским играма
редовно остваривали запажене резултате и освајали бројне медаље,
држава још увек није показала задовољавајући интерес и одвојила
довољно буџетских средстава за њихове припреме и такмичења. Тако
су функционери параолимпијског комитета далеко више заокупљени
прикупљањем новца кроз разне донаторске и спонзорске акције, него
праћењем комплетног система рада у спорту особа са инвалидитетом.
Последица тога је слаба комуникација са опшинским организацијама,
непостојање заједничких програма и одсуство дугорочног планирања.

Спортско-рекреативне активности
Особе са инвалидитетом углавном су препуштене саме себи.
Организоване активности су првенствено у облику повремених
такмичења манифестационог карактера, а реализују се са великим
потешкоћама, уз ослањање на добру вољу органа локалне самоуправе и
спортских форума.
И поред свих потешкоћа које особе са инвалидитетом имају, кикиндски
спортисти су постигли невероватне резултате, а неки од њих су и
носиоци спортске пензије: Симо Кецман (стрељаштво), Золтан Молдваи
(пливање), Милан Живић и Драгослав Ђуричин (седећа одбојка).

Актуелни проблеми
- Мали број пријављених такмичара, поготово на вишем нивоу такмичења,
јер многе организације немају довољно материјалних средстава да
пошаљу своје представнике на покрајинска и републичка такмичења.
Тако се догађа да се у некој категорији на републичком такмичењу појаве
само један или два такмичара. Овај проблем се до сада решавао спајањем
неких од категорија што је такмичаре доводило у неравноправни положај.
- Дефицит стручњака специјализованих за рад са инвалидним особама,
што је последица не постојања те врсте програма на академским и
струковним високим школама. У свету је одавно заживела пракса да
стручњаци за рад са инвалидним особама и сами припадају некој од
категорија инвалидности и по правилу су се раније бавили спортом. Сви
ови специјалисти (лекари или тренери) похађају семинаре на којима
добијају одговарајући сертификат или се специјализују у високошколским
установама.
У нашој земљи не постоји специјализовани систем категоризације
усмерен ка спортским захтевима особа са инвалидитетом, тако да сваки
такмичар сам прибавља решење о инвалидности. На основу овог решења,
спортисти са инвалидитетом се разврставају у следеће категорије:
параплегија, квадриплегија, ампутација доњих екстремитета, ампутација
горњих екстремитета, општа категорија (не постоји минимум или видљиво
телесно оштећење). У специфичним спортским дисциплинама, као што су
кошарка у колицима (параплегија, парализа, парапареза и ампутација
доњих екстремитета) и голбалу (слепи и слабовиди) категоризација је
другачија.
Већину такмичења организују и њима руководе недовољно оспособљена
лица међу којима доминирају волонтери. Отуда се на већини такмичења
свих нивоа често дешавају пропусти (неадекватано уређени прилази

објектима и тоалету, недостатак волонтера, недостатак стручности у
суђењу услед необучености судија и др.). За превазилажење кадровских
и организационих проблема неопходно је издвајање далеко већих
новчаних средстава и интензивна сарадња са земљама које су достигле
висок ниво организованости спорта особа са инвалидитетом.
Велики проблем у пракси представља и немогућност истовременог рада
са селектираним екипама и појединцима којима су неопходне припреме
за такмичења и рекреативаца због неадекватних услова за рад. Као
последица оваквог стања бележи се стагнација наших инвалидних
спортиста на међународним такмичењима услед малог броја тренажних
сати, али и стагнација стално активних рекреативаца који немају довољно
простора и термина за вежбање.

Запажања и препоруке
- У буџету је неопходно планирати далеко већа материјална средства за
спортско-рекреативне активности особа са инвалидитетом. Стварањем
широке базе омогућиће се не само стварање већег броја квалитетних
такмичара који промовишу земљу на међународном плану, већ и
брже суштинско интегрисање особа са инвалидитетом у све сегменте
друштвеног живота.
- Неопходно је спровести темељну реформу система организација које се
баве спортом и рекреацијом инвалидних лица на локалном нивоу. Систем
би требало усмерити ка оснивању спортских друштва за све категорије
инвалидности и за све узрасте. Обједињавањем свих спортских друштава
у једну целину – Савез за спорт и рекреацију инвалида Кикинде, остварила
би се повезаност у раду свих друштава, боља комуникација и стабилан
систем деловања на дуге стазе. Спортска друштва би средства за своје
програмске активности, у овом случају, добијала преко Ресора за спорт,
омладину и цивилни сектор који би уједно имао слику о броју чланова
сваког спортског друштва, начину спровођења програмских активности
и могао сва обједињена потраживања да усмери ка Општинском већу и у
извештавању резултата Скупштини.
- Једна од препорука за остваривање циљева је и могућност коришћења
услуга стручних радника-тренера које већ плаћа локална самоуправа за
рад са спортистима
- У акцију унапређења стања у спорту и рекреацији особа са инвалидитетом,
неопходно је укључити што више медијских кућа, односно покренути
дугорочну систематску акцију медијске промоције о значају решавања
наведених проблема.
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Спортска
инфраструктура
Основи услов за спровођење активности из области спорта,
физичког васпитања и рекреације је постојање довољног броја
спортских објеката. Није, међутим, важан само њихов довољан
број, већ и да ти објекти задовољавају прописане услове (у
погледу димензија и безбедности, санитарно-хигијенске,
противпожарне, инсталационо-техничке и др.) како би се у
њима могле обављати спортске активности.
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Б

ез објекта је немогуће било шта радити у спорту. Обезбеђење овог услова захтева издвајање великих материјалних средстава која, по правилу,
не могу да обезбеде сами корисници (спорски клубови, организације, појединци).

Приликом решавања проблема спортских објеката, као најважнија, намећу се питања: планирања, евиденције, одржавања, изградње, управљања и
коришћења.

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).

Планирање изградње спортских објеката мора да одговара захтевима развоја спорта, усклађеног са плановима развоја и изградње шире друштвене
заједнице. Спортски клубови и савези би требало да подстичу и предлажу изградњу спортских објеката и да сугеришу на приоритете локалној
самоуправи. Планови изградње би требало да буду сачињени уз консултације са компетентним стручњацима (архитектама, инжењерима, дизајнерима,
лекарима, спортским организацијама и др). 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 дворане, терени и пливалишта морају бити лако доступни корисницима свих доба, без обзира на стање њиховог здравља (на пример
особама са инвалидитетом или старијим) 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.

Позивајући се на Националну стратегију развоја спорта у Србији направљена је генерална класификација спортских објеката:
- Школски спортски објекти (фискултурне сале и отворени спортски терени),
- Спортски центри (комплекси затворених и отворених спортских терена),
- Специјални спортски објекти (покривају потребе једног спорта, нпр. фудбалски стадион, разни отворени спортски терени...),
- Адаптирани простори за вежбање.
Кикинда данас има 67 објеката.

Категоризација спортских објеката је од изузетног значаја кад је у питању израда Стратегије. На подручију општине Кикнда можемо пронаћи велики
број спортских објеката разних намена. Приликом категоризације спортских објеката важно је да се стриктно дефинишу следеће категорије:

Табела 6. број објеката у 2104. години (врсте и типови)

кикинда

школски
терени

сале / хале

18

18 / 2

базени

спортски
центри

7

1

стадиони

отворени
објекти

куглане

стрељане

тенис

укупно

11

4

1

2

3

67

Из претходне табеле можемо да закључимо да је број објеката у 10 насељених места у општини Кикинда мали и недовољан.
Ако се узме у обзир и то да је већина објеката у нашој општини, после дужег времена без значајнијих улагања у изградњу и адаптацију, стара,
дотрајала, у незавидном стању, и у већини случајева у технолошком смислу са превазиђеном употребном вредношћу, можемо да закључимо да се
ранијих година није плански улагало у спорт и његов развој.
Такође, један од основних проблема када је реч о спортским објектима јесте тај што општина Кикинда никада није имала публикацију података, те се
о објектима за физичку културу на територији општине Кикинда мало зна. До сада се евиденција водила за све објекте, без обзира ко је власник, ко
њима управља или ко их користи и све евиденције су половичне са непотпуном документацијом и информацијом од значаја за стратешко и планско
развијање спорта у заједници.
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 у последњих 15 година,
- Недостатак савремених дворана са опремом за спортску гимнастику и атлетских борилишта, што онемогућава развој базичних спортова,
- Већина објеката је технички и технолошки застарела што узрокује велике трошкове у одржавању и загађење природне средине,
- Недовољна средства предвиђена буџетом за одржавање спортских објеката,
- Постојећи ресурси се не користе на функционалан и плански начин,
- Спортска дијагностика се не користи у довољној мери.

52
strategija sporta.indd 54-55

1. Капитални објекти од интереса за општину Кикинда,
2. Капитални објекти од интереса за развој врхунског и квалитетног спорта,
3. Објекти од интереса за развој одређеног спорта или групе спортова (поливалентни објекти),
4. 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 најкраћем могућем
року на основу законске регулативе. Тренутно у општни Кикинда већина спортских објеката је у власништву локалне самоуправе, односно државе.
Ова стратегија би, између осталог, требало и да одговри ко ће бити власник (титулар) објеката и на који начин ће њима управљати.
С циљем да се побољша стање инфраструкурних елемената у спорту општине Кикинда, дефинисани су следеће приоритетне активности:
1. Направити електронску базу података о спортској инфраструктури и задужити установу са законском обавезом вођења евиденције,
2. Припремити краткорочне и дугорочне планове улагања у спортску инфраструктуру на основу анализа о тренутном стању,
3. Утврдити нормативе и критеријуме за издавање спортских објеката,
4. Дијагностичке центре приближити спортским клубовима, спортистима, родитељима, деци.
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ОДЕЉАК 7

Мониторинг и евалуација

Повезаност са осталим стратешким документима

Мониторинг

Усклађеност са Стратегијом развоја спорта у Републици Србији

С

тратегија за развој спорта у општини Кикинда ослања се на Стратегију развоја спорта у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године,
која је објављена у Службеном гласнику РС, бр. 110/2008 од 02.12.2008. године и на Акциони план за спровођење Стратегије развоја спорта у
Републици Србији. Такође, Стратегија је у потпуности у складу са важећим Законом о спорту.

Стратегија развоја спорта у општини Кикинда 2014-2018. је усклађена и са Стратегијом развоја спорта у Републици Србији 2014-2018. коју управо
пише Министарство омладине и спорта Републике Србије.

Усклађеност са другим локалним стратегијама
Стратегија развоја спорта у општини Кикинда омогућиће:
- Умрежавање локалних актера који се баве спортом
- Обезбеђивање комуникације са покрајинским и националним актерима како би се ефикасније и брже спроводила Стратегија у општини Кикинда
- Ефикасније и ефективније коришћење свих расположивих ресурса
- Адекватно повезивање са другим релевантним локалним стратешким документима

ОДЕЉАК 8
Механизми имплементације и евалуације
Имплементција

У

циљу што боље имплементације Стратегије развоја спорта у општини Кикинда 2014-2018. биће ангажовани сви институционални механизми.
Организациону, управљачку и надзорну функцију вршиће Ресор за спорт, омладину и цивилни сектор. Сви кључни актери у имплементацији,
дакле сви спортски клубови, СРЦ Језеро, Спортски савез општине Кикинда, Предшколска установа, основне и средње школе у целој општини,
Спортски савез за школски спорт, Актив професора физичког васпитања, спортски општински савез и остали, имаће своје конкретне улоге у
директном раду и деловању као и у систему управљања и надзора над спровођењем Стратегије који ће се начинити након израде Акционог плана.
Сви учесници процеса рада на постизању циљева одређених Стратегијом биће стручно оспособљени и пружиће им се могућност континуираног
усавршавања, а у складу са потребама за спровођењем програма и планова одређених Стратегијом.
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Ресор за спорт, омладину и цивилни сектор заједно са Комисијом за спорт биће ангажован на континуираном процесу прикупљања и анализе
података на основу којих ће се донети закључци како се Стратегија спроводи у сваком од својих сегмената, а у односу на очекиване резултате.
Задаци мониторинга су:
- да индентификује и уочи добре и лоше стране имплементације
- да се спроводи током читавог трајања рада на Стратегији
- да се спроводи у складу са Стратегијом и да прати успешност њене реализације
- да брзо индентификује проблем и проналази најбоља решења
- да мери прогрес и постигнути резултат у односу на задате циљеве
- пружа неопходне информације за доношење одлука о наставку реализације задатог и алокацији ресурса
- помаже да трошкови буду на минималном нивоу
Одговрни за спорвођење Стратегије морају водити комплетну документацију и архиву о току имплементације Стратегије што се тиче трошкова,
ресурса који се користе, активности имплементације, резултатима и ризицима. Ово се остварује путем мониторинга што представља системско и
континуирано прикупљање, анализу и коришћење информација у циљу пружања помоћи при ефикасном доношењу одлука. Препоручује се израда и
коришћење Плана имплементације као практичног оруђа које директно потпомаже ефикасно управљање, мониторинг и преглед.

Евалуација
Како би реализација Стратегије била ефикаснија и детаљније праћена, потребно је да Ресор за спорт, омладину и цивилни сектор ангажује Комисију
за спорт која би радила мониторинг и евалуацију пројеката којима су додељена средства из општинског буџета, а којима се остварују циљеви
дефинисани Стратегијом развоја спорта на територији општине Кикинда. Комисија за спорт би била ангажована за један конкурсни циклус, а
извештаје би подносила Ресору за спорт, омладину и цивилни сектор. Процедуру мониторинга, као и начин, структуру и временски распоред
извештавања формулисали би Ресор и Комисија заједно. Извештаје о мониторингу тим за мониторинг и евалуацију треба да доставља Ресору за
спорт, омладину и цивилни сектор. Завршни извештај о мониторингу и извештај о евалуацији тима за мониторинг и евалуацију доставља Ресору који
после тај извештај доставља Општинском већу.
Извештај о евалуацији представља основни материјал на основу кога Ресор за спорт, омладину и цивилни сектор формулише циљеве наредног
конкурса. На основу извештаја била би извршена и ревизија Стратегије, јер он треба да садржи процену делотворности свих мера које су финансиране
као и њихов утицај на локалну средину и развој спорта у заједници.
Сваке календарске године, као и на крају четворогодишње ревизије документа, Комисија за спорт би припремила извештај о реализацији Стратегије
и подносила га Ресору за спорт, омладину и цивилни сектор, а Ресор даље Скупштини општине Кикинда. Извештај о реализацији Стратегије за сваку
календарску годину, као и завршни четворогодишњи извештај, објављивао би се на сајту општине Кикинда.
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ОДЕЉАК 9
Табеларни приказ Стратегије
ОПШТИ ЦИЉ

СПЕЦИФИЧАН
ЦИЉ

АКТИВНОСТ

ИНДИКАТОРИ

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ИЗВОРИ
ФИНАНСИРАЊА

ВРЕМЕНСКИ РОК

ШКОЛСКИ СПОРТ

Подизање нивоа физичке
активности ученика

Побољшање квалитета
и квантитета понуде
школског спорта

Значајнија подршка развоју
школског спорта на нивоу
локалне самоуправе

Неговање културе
спортског понашања,
фер плеја, сарадње,
толеранције и поштовања
различитости на спортским
теренима и поред њих
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Подизање нивоа физичке
активности ученика

Шира лепеза понуда
активности у школама као
и виши степен стручности
у раду

Адекватно позиционирање
школског спорта у
локалним стратегијама
развоја спорта

Подстицање спортског
понашања свих актера
спортског догађаја
уз нагласак на ферплеју, учествовању и
напредовању пре него на
побеђивању

Спорт у школи
Атлетски полигони

Укључивање тренера,
које финансира локална
самоуправа у реализацију
школских секција.
Подстицање перманентног
стручног усавршавања
наставника физичког
васпитања, учитеља и
другог стручног особља.
Набавка потребних
спортских реквизита,
обезбеђивање услова
за спровођење и
организацију школских
спортских такмичења,
предшколски и школски
спорт, стимулација
стручног рада у школском
спорту, здравствена
заштита ученика
Промоција правих
спортских вредности,
спортског понашања
и фер-плеја на свим
спортским такмичењима,
промо материјал

Већи број ученика од
I-III разреда са учешћем
на ,,Малим олимпијским
играма“ и увођењем деце
нижих разреда у атлетске
дисциплине

Побољшање медијског
праћења и промоције
школског спорта

Локална самоуправа
Покрајински секретаријат
за спорт и омладину

Општински буџет

2014 - 2018.

Републичко министарство
омладине и спорта

Покрајински секретаријат
за спорт и омладину
Републичко министарство
омладине и спорта

Поред праћења свих
догађаја, сајт ће
функционисати и као
ресурс за наставнике са
примерима добре праксе,
корисним линковима и
могућностима стручне
консултације

Оснивање спортских
школа;
Активност спортске
играонице у вртићима;
Ојачати рад са
предшколским узрастима у
клубовима

Број успешно реализованих
спортских играоница у
вртићима и клубовима;
Број деце учесника;
Основана спортска школа

Локална самоуправа
Покрајински секретаријат
за спорт и омладину
Спортски савез
Медији

Општински буџет
Покрајински секретаријат
за спорт и омладину

2014 - 2018.

Републичко министарство
омладине и спорта

омладинске спортске школе

Локална самоуправа
Рано откривање талената
за одређену спортску
грану као и њихово
усмеравање ка спортским
клубовима

Подстицање школа да
на својим званичним
сајтовима посебан део
одвоје за презентацију и
промоцију активности на
подручју школског спорта

Покретање сајта за
праћење свих активности
школског спорта.
Укључивање чланова
новинарских секција
у школама у праћењу
и извештавању свих
активности везаних за
школски спорт.

Подстицати вежбовне
активности деце
предшколског узраста

Општински буџет
Покрајински секретаријат
за спорт и омладину

2014 - 2018.
Омасовљавање спортских
школа

Општински буџет
Спортски савез
Удружења у сарадњи са
предшколском установом

Републичко министарство
омладине и спорта

2014 - 2018.

Покрајински секретаријат
за спорт и омладину
Општински буџет

Локална самоуправа

Функционисање и уређење
школског спорта

Локална самоуправа

Општински буџет

Спортски савез Кикинда

Покрајински секретаријат
за спорт и омладину

Подстицати оснивање и
рад школских спортских
друштава

2014 - 2018.

Републичко министарство
омладине и спорта
Јак тренерски потенцијал у
општини Кикинда
Општински буџет

Спортска такмичења са
фер-плејом и смањењем
броја неспортског
понашања

Локална самоуправа
Спортски савез Кикинда
Савез за школски спорт

Републичко министарство
омладине и спорта

Снимити стање, пратити
постигнућа и награђивати
најбоље

Спортски савез
Удружења

Савез за школски спорт
Здравствене установе

Снимити стање, пратити
постигнућа и награђивати
најбоље

2014 - 2018.

Јачање тренерског
потенцијала у општини
Кикинда

Прављење базе података
са свим тренерима у
општини Кикинда;
Бивши спортисти
заинтересовани за рад
и останак у спорту кроз
учење и тренирање других;
Активности анимирања
бивших спортиста и јачање
личних капацитета по
програмима

Републичко министарство
омладине и спорта

2014 - 2018.

Покрајински секретаријат
за спорт и омладину

Општински буџет
Локална самоуправа
Направљена база података;
Укључени бивши
спортисти у тренерски рад

Спортски савез
Удружења

Републичко министарство
омладине и спорта

2014 - 2018.

Покрајински секретаријат
за спорт и омладину

Покрајински секретаријат
за спорт и омладину
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Општински буџет
Локална самоуправа
Повећање интересовања
деце за одређене гране
спорта

Увођење и реализација
спортских кампова у
општини Кикинда

Организација спортских
кампова

Број релизованих
спортских кампова

Спортски савез
Удружења

Покрајински секретаријат
за спорт и омладину

2014 - 2018.

Републичко министарство
омладине и спорта

ВРХУНСКИ СПОРТ
ОРГАНИЗАЦИОНИ ЦИЉЕВИ КАО ПРЕДУСЛОВ ЗА УСПЕШНО СПРОВЕЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ

Конституисати општински
Секретаријат за спорт и
омладину

Реорганизовати постојеће
институционалне
механизме у спорту у
општини Кикинда
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Секретаријат за
спорт и омладину би
организационо и стручно
могао да одговори на
постављене циљеве у
оквиру Стратегије развоја
спорта у општини Кикинда
2014-2018. и на захтеве
са аспекта данашњег
стања и потреба у спорту
на територији општине
Кикинда. На основу Закона
о спорту у општинском
Секретаријату за спорт и
омладину требали би своју
активну улогу да имају
и спортски инспектор
и стручни спортски
надзорник

Општинско веће и
Скупштина општине имају
законске могућности
да формирају овај
Секретаријат, а на основу
Закона о спорту и Закона о
локалној самоуправи

Неопходност овог процеса
реорганизације намеће се
на основу немогућности
свих институционалних
механизама да
организационо и стручно
одговоре на захтеве у
данашњем спортском раду

У складу са постављеним
циљевима Стратегије
развоја спорта у општини
Кикинда 2014-2018.
начинити функционалну
прерасподелу стручног
кадра и обавезујућих
задатака, начинити опис
сваког радног места
и радних процеса и
одговорности везаних за
одређену радну позицију
у сваком спортском телу
и организацији чији је
оснивач или суоснивач
општина Кикинда.
Успоставити критеријуме
за мерљивост упешности
рада сваког појединца.

Постигли бисмо већу
ефикаснот у спровођењу
циљева одређених
Стратегијом као и у
комплетном спортском
раду на територији
општини Кикинда.Ддобили
бисмо реалну основу за
квалитетно спровођење
Стратегије коју доносимо
као и свих дугорочних
пројеката и законских
обавеза у домену спорта
који су значајни за нашу
општину

Постигли бисмо
ефикаснији и стручнији
рад уз смањење укупних
средстава која се на овај
начин издвајају за спорт,
дакле испунили бисмо оба
услова која оправдавају
овакав поступак.
Обезбедили бисмо
правилну прерасподелу
стручног кадра у
односу на постављене
циљеве Стартегије и
подигли бисмо степен
одговорности сваког
појединца и сваке
организације

Општинско веће и
Скупштина општине
Кикинда
Министарство омладине и
спорта (буџет Републике
Србије)

Спровести свеобухватно
и детаљно истраживање
о стручности тренера
у клубовима, броју
клубова, квалитету
и рангу такмичења
у којима клубови
наступају, броју писаних
програма по којима се
спроводе тренажни
процеси у клубовима,
броју спортиста који се
такмиче и који тренирају,
о имовинској карти и
власничкој структури
клубова...

Коначно добити реалну
слику стања у спорту у
општини Кикинда како
бисмо могли планирати и
приоритирати одређене
активности у будућности

Истраживачки рад

Добићемо низ реалних
показатеља како бисмо
што квалитетније спровели
циљеве који су одређени
овом Стратегијом или
ћемо на основу добијених
података морати да
променимо, додамо или
приоритирамо одређене
циљеве у Стратегији

Општински Секретаријат
за спорт
Спортски савез општине
Кикинда

Нису потребна
финансијска средства

1 година

Локална самоуправа

ЦИЉЕВИ КОЈЕ ТРЕБА ИСПУНИТИ ПРИ КРЕИРАЊУ УСЛОВА ЗА МОГУЋНОСТ ПОСТИЗАЊА ВРХУНСКИХ РЕЗУЛТАТА
Нису потребна
финансијска средства

6 месеци

Струковно се повезати са
националним гранским
удружењима тренера

Омогућити тренерима
континуирану едукацију
и праћење нових, а
проверених система
тренирања врхунских
спортиста. Ангажовање
проверених и потврђених
предавача

Организовање
предавања, практичних
радионица, показних
тренинга, презентација
стручне литературе
који би се организовали
по могућности и за
цео регион као и за
прекограничне регионе
те бисмо од котизације
учесника обезбедили
средства да се плате
предавачи

Може се на терену
констатовати степен
примене нових сазнања у
тренажном процесу код
врхунских спортиста, а
након тога и напредак
код врхунских спортиста,
односно степен
усвојености одређених
елемената

Институционални
механизми у области
спорта

Нису потребна
финансијска средства

У првој години остварити
почетни ниво сарадње
са свим националним
гранским удружењима
тренера што подразумева
барем једну сврсисходно
спроведену активност

Институционални
механизми у области
спорта
Општински Секретаријат
за спорт

Нису потребна
финансијска средства

6 месеци

Локална самоуправа
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Свеобухватно и
струковно се повезати са
националним гранским
спортским савезима

Успоставити сталну
сарадњу са Заводом за
спорт и медицину спорта
Републике Србије као и са
Покрајинским заводом за
спорт и медицину спорта
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Обезбедити талентованим
и врхунским спортистима
из наше средине као
и њиховим тренерима
могућност да могу
да упореде своје
тренутне способности,
вештине и знања са
репрезентативним нивоом
у одређеној спортској
грани и за одређену
старосну доб, а кроз
савезне кампове, утакмице,
едукативне викенде,
семинаре.... Могућност
рада по провереним
програмима гранских
спортских савеза са нашим
талентованим и врхунским
спортистима
Добити сагласност и
подршку Завода да тим од
5-7 људи из наше општине
борави и активно ради у
Заводу један месец како
би стекли неопходна
знања и рутине из области
спортских тестирања и
мерења. Успостављањем
сарадње са Заводом
стварамо могућност да
добијемо организацију
неког од кампова за
талентоване спортисте.
Направити План сарадње
са Заводом за 4 године
који им треба предложити

Добити сагласност од
гранских спортских
савеза за одржавање
окупљања или турнира
репрезентативних
селекција или кампова за
талентоване спортисте
као и одигравање
пријатељских утакмица
или спровођење
комплетних припрема
репрезентација различитих
узрасних категорија. Након
почетне сарадње тежити
потписивању Уговора о
сарадњи на овом плану
са гранским спортским
савезима

Формирати реално стручан
и способан тим који би
се бавио мерењима и
тестирањима везано за
комплетне потребе те
активности у општини
Кикинда

Талентовани и врхунски
спортисти и тренери ће
стећи више самопоуздања
и имаће опипљиве
показатеље којима треба
да теже у свом даљем раду

У року од 1 године
имали бисмо стручни
тим за све потребе
тестирања и мерења
на територији наше
општине и региона као и
неопходне инструменте
за те активности. У истом
периоду требали бисмо да
организујемо и један камп
за талентоване спортисте
под покровитељством
Завода чиме бисмо нашу
општину сврстали у ред
сарадника Завода

Институционални
механизми у области
спорта

Општински Секретаријат
за спорт и омладину

Одржавање оваквих
окупљања већим делом
би финансирали сами
грански спортски
савези, а делом бисмо
средства обезбедили
од покрајинског и
републичког секретаријата
за спорт

За едукацију стручног
кадра за потребе општине
Кикинда средства би
издвојила локалана
самоуправа. Средства
за неопходне мерне
инструменте обезбедили
бисмо из покрајинских
и републичких фондова
као и из неких страних
фондова

Успоставити сталну
сарадњу са Министарством
омладине и спорта

Наши спортисти ће
имати више могућности
да им средства за
спровођење специфичних
тренажних процеса путем
конкурисања на поједине
пројекте које оглашава
МОС буду одобрена. Моћи
ћемо да активније дајемо
предлоге и сугестије које
могу да утичу на промену
законске регулативе у
спорту

На основу успостављене
сарадње инсистирати на
добијању организације
одређених националних
или међународних турнира
и такмичења за која
поседујемо неопходну
инфраструктуру. Утицати
на одређене измене Закона
о спорту. Аплицирати за
добијање средстава за
одређене пројекте које
Министарство финансира

Тренери и спортисти ће
бити у могућности да
упореде своја знања и
вештине на националном и
међународном врхунском
нивоу

У предшколским
установама и млађим
школским установама
успоставити јединствен
програм спортског
вежбања „Никола Тесла
Центара-Систем вежбања
и учења“ и ангажовати
професоре физичког
васпитања у раду са
васпитачким и учитељским
кадром и децом на
спровођењу јединственог
програма спортског
вежбања, тестирања,
мерења и такмичења.
Стручни семинар за овај
програм већ је спроведен
у ПУ „Драгољуб Удицки“ и
васпитачи су у потпуности
оспособљени за
спровеђење овог програма.
Потребно је спровести
семинар за учитељски
кадар како бисмо почели
са применом најновијих и
медицински доказаних и
оправданих система учења
и вежбања

Програмски и стручно
вођено вежбање је
неопходно у овом
осетљивом добу. Ово
су године када се стичу
основне моторичке
навике и чији ће шири
и квалитетнијни степен
усвојености помоћи да
квалитетно спороведемо
тестирања и мерења
која ће помоћи у раној
детекцији талентоване
деце (спортски и
интелектуално) и њиховог
усмеравања за даље
тренирање, односно
вежбање. Такође,
овим бисмо сасвим
сигурно обезбедили и
континуирани рад по
сеоским срединама као
и функционални систем
школских такмичења у
овом узрасту

Постићи партнерски однос
везано за заједнички
циљ свих нас у области
спорта, а између
Предшколске установе,
свих основних школа и
свих институционалних
механизмима у спорту.
Донети одлуку о
откупљивању лиценце
за рад по програму који
је већ дао позитивне
резултате у великом броју
средина у Републици
Србији, у земљама у нашем
окружењу као и у 5 земаља
Европске уније

Створићемо јединствену
базу података о сваком
детету са свим мерењима
и тестирањима од њихове
5 године. Избегли бисмо
све динамичке стреотипе
који касније узимају време
у најзначајнијем периоду
развоја специфичне
моторике. Имали бисмо
моторички и умно
спремнију базу спортиста
него икада и самим тим
повећали бисмо могућност
за стварање врхунских
спортиста

Комплетна слика о степену
повезаности са гранским
спортским савезима може
се стећи након 2 године

1-2 године

Општински Секретаријат
за спорт и омладину и
локална самоуправа

Општински секретаријат
за спорт и омладину
са свим осталим
кадровски способним
институционалним
организацијама
Предшколска установа и
све основне школе

Нису потребна
финансијска средства.
Мора се нагласити
да се овде трошкови
своде на путовања до
Београда, а све остало на
осмишљене активности
ка Министарству и
комуникацију са правим
људима у МОС-у

У року од 1 године
поједини од зацртаних
циљева сарадње са МОСом би морали да буду
реализовани

Нису потребна значајна
финансијска средства с
обзиром да је васпитачки
кадар већ прошао обукусеминар. Учитељски кадар
и професори физичког
васпитања који ће радити
на спровођењу овог
програма треба да прођу
семинар од 3 дана у нашем
граду чије трошкове
би сносила локална
самоуправа. Добробит који
би деца, родитељи и наша
средина добили применом
овог програма је огромна.

1 година (почети са
следећом школском
годином односно на крају
ове школске године ако
буде било изводљиво)
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САД су држава која је то

У основним школама у
старијем школском узрасту
и у средњим школама и
гимназији, ангажовати
високо образоване
тренере за рад у спортским
секцијама, као и на помоћи
професорима физичког
васпитања приликом
обрађивања дела школског
програма из области
одређене гране спорта

Омогућити на основу
постојеће законске
регулативе увођење
изборног спорта у
основним (старији школски
узраст) и средњим
школама и гиманзији
које би водили тренери
одређене гране спорта
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Постигли би смо
свеобухватни надзор
и праћење спортског и
стручног рада са нашим
талентованим и врхунским
спортистима и омогућли
би смо њима и њиховим
тренерима да максимално
искористе све временске
и инфраструктурне
могућности за планско
тренирање и у оквиру
школског спорта и
школског програма
Постигли бисмо
свеобухватни надзор
и праћење спорткостручног рада са нашим
талентованим и врхунским
спортистима и омогућли
бисмо њима и њиховим
тренерима да максимално
искористе све временске
и инфраструктурне
могућности за тренирање.
Ово би била могућност
континуираног стручног
спортског рада са
талентованим и врхунским
спортистима у оквиру
редовног школског
система

На основу већ
успоставњеног
партнерског односа између
школа, клубова и
институционланог
механизма у области
спорта омогућити услове
за спровођење овог облика
активности

На основу већ
успоставњеног
партнерског односа између
школа, клубова и
институционалног
механизма у области
спорта омогућити услове
за спровођење овог облика
активности

Наставници и професори
би добили адекватну
стучну помоћ за рад на
одређеним деловима
школског програма
као и за спровођење
ваннаставних активности
кроз спортске секције.
Ученици и спортисти би
имали стручан, планиран
и програмски оправдан
спортски рад у оквиру
школског спорта што би
доприносило њиховом
правилном развоју у
одређеној грани спорта

Ученици и спортисти
би добили још један
критеријум на основу кога
би се опредељивали за
одређену школу у којој би
похађали наставу али и
у којој би имали стручан,
планиран и програмски
оправдан спортски рад што
би доприносило развоју
њихове врхунксе спортске
каријере

на време уочила и која има

Све основне и средње
школе и гимназија на
територији општине
Кикинда
Институционални
механизми у области
спорта

Нису потребна финасијска
средства осим за
побољшање спортске
инфраструктуре у школама
што је већ предвиђено
посебним делом ове
Стратегије

1 година (почети са
следећом школском
годином, односно на крају
ове школске године ако
буде било изводљиво)

Сви клубови на територији
општине Кикинда

Све основне и средње
школе на територији
општине Кикинда
Институционални
механизми у области
спорта
Сви клубови на територији
општине Кикинда

Нису потребна финасијска
средства осим за
побољшање спортске
инфраструктуре у школама
што је већ предвиђено
посебним делом ове
Стратегије

1 година (почети са
следећом школском
годином односно на крају
ове школске године ако
буде било изводљиво)

Створити законску
основу за увођење
звања дипломирани
спортски тренер у рад на
изборним/факултативним
предметима и школским
секцијама у основним и
средњим школама као и у
гимназији

Омогућили бисмо
континуирани
(целодневни, сваког
дана у недељи на свим
спортским активностима)
спортско стручни рад
са спортистима који су
већ изабрали одређену
спортску грану као и са
талентованим и врхунским
спортистима. Са њима би
на школским секцијама
или/и изборном предмету
радили дипломиорани
спортски тренери, а
у клубовима њихови
тренери, те бисмо их
са стручним кадром
из одређене спортске
гране пратили током
свих облика спортских
активности и тиме
бисмо добили могућност
правилног планирања
и праћења комплетног
стручно планираног рада
(тренажног процеса), а на
основу потпуне сарадње
школског и клубског,
спорта односно спортских
радника у њима. Такође,
овим бисмо обезбедили
функционална школска
такмичења која годинама
нисмо имали. Запослили
бисмо уско специјализован
стучни кадар који је
неопходан свакој спортској
грани, а који се тренутно
налази у великом броју на
Националној служби за
запошљавање

врхунске спортске резултате
већ у средњим школама. Они
у школама имају наставнике
односно професоре физичког
васпитања који спроводе
школски програм физичког
вежбања. Такође, у свим
школама постоје и спортски
тренери који раде са децом и
младима који су опредељени
којим спортом ће се бавити
и који редовно тренирају и у
својим клубовима. Овде постоји
потпуна координација између
тренера у школи и тренера у
клубовима, а све за добробит

Неопходно је
припремити предлоге
измена одређених
закона и предочити их
Министарству омладине
и спорта како би они
извршили презентацију
истог код Министарства
просвете и иницирали
одређене измене закона

деце/младих који тренирају
одређени спорт.
Најобразованији и најискуснији
тренери морају да раде са
младим спортистима јер:
-велики број тренажних

Чланови Оштинског
већа задужени за спорт
и омалдину, чланови
Општинског већа
задужени за просвету и
општински Секретаријат за
друштвене делатности

процеса спроводи се са
младима када њихов развојни
степен није на том нивоу да они
могу усвојити такве структуре
и тиме је великом броју
спортиста одузета могућност

Локална самоуправа
поседује стручни кадар
који је способан да
припреми предлоге измена
одређених закона

Нису потребна
финансијска средства

1 година је довољна да се
припреме предлози (ради
се о 2 предлога) измене
и допуне одређених
закона. Сигурно ће се то
догодити и раније јер и
МОС припрема одређене
предлоге измене Закона

да достигну своје максималне
нивое у развијању моторичких
способности и једног дана
можда постану врхунски
спортисти
-избегли бисмо могућност
стварања динамичких
стереотипа јер нам њихово
касније отклањање одузима
много времена у развоју
спортисте
-имали бисмо могућност
континуираног праћења
и корекција са нашим
талентованим/врхунским
спортистима
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Стварање оних спортских
кампова у чијим спортским
гранама имамо највише
потенцијалних врхунских
спортиста и постизање
континуитета у одржавању
тих кампова

Обезбедити могућност
за школовање нашим
врхунским спортистима
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Уз предходно успостављен
систем детекције
спортских талената
имали бисмо могућност
да уочимо концентрацију
спортиста у одређеној
спортској грани и тиме
одредимо приоритете у
организовању кампова.
Организовањем
међународних или
националних кампова
како би и током лета наши
врхунски спортисти или
талентовани спортисти
могли да имају квалитетан
тренинг и могућност рада
на стварима на којима
не стижу да раде током
сезоне

Активности које се
буду спроводиле
у овом сегменту
морају се базирати
тако да ти кампови
буду организовани у
континуитету. Могу
бити организовани и
са мање учесника јер је
најважнији квалитет рада
на њима, а он је свако
већи ако кампови нису
организовани искључиво
на комерцијалном
принципу. Јако је важно
да се оствари континуитет
одржавања кампова како
би у свом календару
наши спортисти могли да
планирају тај период

Свакако да врхунски
спортиста жели да заврши
школу, односно факултет
и ако му то не полази
за руком из разлога
немогућности уклапања
термина на факултету и
такмичења, он носи са
собом једну фрустрацију
која му штети приликом
постизања врхунских
резултата

Бити у сталном контакту
са средњим школама и
високим школама на којима
наши врхунски спортисти
похађају наставу како
бисмо им обезбедили да
им наставно–професорски
кадар изађе у сусрет када
је то заиста неопходно и
омогући полагање испита
у другим терминима.
Такође, активности
морају бити усмерене
и ка проналажењу
материјалних средстава
за школовање ако је то
неопходно

Кампови би остваривали
директан приход локалној
самоуправи, а нашим
врхунским спортистима
бенефит да тренирају са
онима од којих могу да
уче и даље напредују чиме
би подигли ниво својих
спортских вештина и знања

Стварањем могућности
врхунским спортистима
да заврше школу или
факултет пружили
бисмо им прилику да се
у потпуности посвете
спортским резултатима
што би било свакако и
мерљиво и видљиво

Локална самоуправа са
својом инфраструктуром
Општински секретаријат
за спорт и омладину
и институционални
механизми у области
спорта

Завод за спорт и медицину
спорта (републички и
покраjински)

Обезбедити запослење
нашим врхунским
спортистима након
завршетка активне
спортске каријере

Врхунски спортиста
мора имати обезбеђену
и радну каријеру јер
мора бити обезбеђен и
након престанка спортске
каријере. Постизање
врхунских резултата мора
бити искључиво у сврху
такмичења, а не по сваку
цену стицања новчаних
средстава зарад неизвесне
будућности

Спровести детаљну
анализу ефеката
досадашњег начина
финансирања клубова и
приступити измени начина
и облика финансирања
приватних спортских
клубова односно
удружења грађана у којима
локална самоуправа није
оснивач или суоснивач

Начин, облик и врста
помоћи која се пружа
приватним спортским
клубовима на територији
општине Кикинда се
мора изменити, а у циљу
постизања реалних,
мерљивих и директних
квалитативних ефеката
који треба да проистекну
из финасирања клубова
од стране локалне
самоуправе. Такође, ова
промена је неминовна из
разлога постизања веће
одговорности клубова
према свом облику
удруживања и статутарних
обавеза као и подизања
нивоа одговорности
локалне самоуправе када
је у питању оправданост
утрошка новца на
активности које нису
обавеза и одговорност
локалне самоуправе

1-2 године

Министарство омладине и
спорта...

Институционални
механизми у области
спорта

Учешће врхунских
спортиста у кампањама
јавних и приватних
предузећа. Такође,
Стратегија предвиђа
плански и програмски
прилаз свим привредним
субјектима у циљу
обезбеђивања средстава
за спорт

Ако већ постоји потреба
овога типа онда би период
од 1 године био довољан
да први резултати код
једног врхунског спортисте
који се школује буду и
видљиви

Повезати се са МОСом у решавању овог
проблема и изналажење
правних оквира за његово
решавање

Сигурно бисмо трајним
решењем овог реалног
проблема растеретили
многе врхунске спортисте
и тиме дошли до више
врхунских резултата

Неопходно је спровести
детаљну анализу
досадашњег начина
финансирања клубова и
то упоредном анализом
директно постигнутих
ефеката тог финансирања

Након првог програмски
оправданог (тренажни
процес пре неког великог
такмичења, такмичење у
националне категорије...)
финансирања и видљивих
резултата након тога,
биће могуће утврдити
ефекат оваквог облика
планског финансирања.
Сваки тренажни процес
или такмичење које се
финансира на овај начин,
мора бити дугорочно
програмски планирано у
циљу развоја врхунског
спортисте или врхунског
спортког тима и постизања
врхунских резултата

Институционални
механизми у области
спорта
Локална самоуправа

Нису потребна
финансијска средства

1-2 године

Нису потребна
финансијска средства

6 месеци

Министарство омладине
и спорта

Општински секретаријат за
спорт и омладину
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Доношење одлуке
о успостављању
критеријума на основу
којих ће локална
самоуправа преузети
комплетно или делимично
финансирање тренажног
процеса или такмичења
одређене спортске
селекције у којој се
налази потенцијални
врхунски спортиста или
спортисткиња

Начинити правно оправдан
системски приступ свим
приватним предузећима
у општини Кикинда како
бисмо кроз улагања у
развој врхунског спорта
показали своју друштвену
одговорност

Помоћ локалне самоуправе
приликом проналажења
средстава за финансирање
путовања и боравка
на репрезентативним
окупљањима наших
врхунских спортиста
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Оваквим видом учешћа
локалне самуправе у
финансирању клубова
(дакле преиспитати
досадашњи начин
финансирања)
пружили бисмо нашим
талентованим и врхунским
спортистима могућност
да се у специфичном
развојном добу адекватно
развијају кроз врхунска
такмичења и научно
поткрепљене тренажне
процесе
Успели бисмо да на основу
законских могућности и
правних решења утичемо
на приватне привредне
субјекте који послују у
нашој средини да путем
улагања у развој врхунског
спорта искажу своју
решеност и опредељеност
да се реванширају нашој
заједници за омогућено
пословање
Присуство наших
врхунских спортиста
на репрезентативним
окупљањима мора
представљати приоритет
јер бисмо тиме
популарисали спорт у
нашој општини и пружили
позитиван пример младим
генерацијама. Нашим
врхунским спортистима
бисмо дали могућност
да растерећени могу
да дају свој максимум
у постизању врхунске
форме и резултата у
оквиру репрезентативних
окупљања

На територији општине
Кикинда у старосној доби
изнад 15 година скоро
је немогуће омогућити
квалитетно такмичење
оним спортистима који
су у својој селекцији
доминантни, те се указује
реална потреба да им
се омогући адекватно
такмичење како не би
напустили нашу средину
у жељи за личним
напредовањем

Постизање врхунских
резултата на овим
такмичењима као и
постизање врхунске
форме након спроведених
тренажних процеса били
би конкретни показатељи
оправданости уложених
средстава

Секретаријат за друштвене
делатности општине
Кикинда да изнађе
законске могућности
и правна решења за
доношење овакве одлуке.
Консултације извршити са
Министарством омладине
и спорта и Министарством
финансија

Сигурни смо да бисмо
оваквим системским
приступом према
привредним субјектима у
нашој општини успели да
на обострано задовољство
потпишемо одређене
уговоре о специфичним
врстама улагања у
развој врхунског спорта
и тиме подигнемо ниво
могућности за постизање
врхунских резултата у
нашој општини

Континуирана
сарадња кроз уређен
систем протока
информација између
свих иституционалних
механизама, а у циљу
правовремене реакције на
позиве из репрезентација

Повећано интересовање
деце у нашој општини за
бављењем спортом би
био један од индикатора
оправданости нашег
приступа решавању
овакве врста захтева.
Такође, резултати
које би наши врхунски
спортисти постизали би
представљали велики
подстрек свима нама
и доприносили би
позиционирању Кикинде
као спортске средине

Институционални
механизми у области
спорта.
Локална самоуправа
или привредни субјекти
на територији општине
Кикинда, а на основу
системски уређене
друштвене одговорности
сваког од њих

Нису потребна
финансијска средства

У зависности од тренутних
потреба 1-2 године

Изградња неопходне
инфраструктуре за
врхунска такмичења и
тренирање

Секретаријат за друштвене
делатности општине
Кикинда
Нису потребна
финансијска средства

Успостављање
Дијагностичко-спортског
центра за спортисте и
особе са инвалидитетом
(параолимпијце)

Локална самоуправа
или привредни субјекти
на територији општине
Кикинда, а на основу
системски уређене
друштвене одговорности
сваког од њих

Обезбедити сагласност
за две специјализације
за специјалисте спортске
медицине као и додатна
средства за опремање
дијагностичко-спортске
амбуланте

Обезбеђење кадрова за
будући стручни рад у
Дијагностичко-спортском
центру за спортисте и
особе са инвалидитетом
(параолимпијце)

Локална самоуправа
Институционални
механизми у спортској
области
Здравствени центар
Секретаријат за спорт и
омладину
Локална грађевинска
оператива

Министарсво омладине и
спорта
Министарство за локални
развој

4 године

Локална самоуправа
Инострани фондови и
донације

Оспособљавањем оваквог
регионалног центра
у потуности бисмо
успоставили услове за
развој спортског туризма
у потуности у Кикинди
као и базу за тестирања
и мерења свих па и
врхунских спортиста

Квалитетнији рад при
спортским прегледима
и мерењима као и
неопходна подршка у раду
са врхунским спортистима

Институционални
механизми у области
спорта
Секретаријат за спорт и
омладину

Нису потребна
финансијска средства

У првој години обезбедити
добијање специјализација,
затим 2 године траје сама
специјализација дакле у
року од 3 године имали
бисмо неопходни стручни
кадар

Републички и покрајински
фондови, инострани
фондови и донације...

4 године

Министарство здравља

2 године

Општински секретаријат за
спорт и омладину

Институционални
механизми у области
спорта

Начинити периодику
рестаурације и изградње
спортске инфрастуктуре
на територији општине
Кикинда

Већи број грађана би имао
могућност да се бави
спортом. Омогућили бисмо
да врхунски спортисти
имају адекватне услове
за рад у свом граду. Од
организованих такмичења,
кампова и окупљања
општина Кикинда би
остваривала приход

ЗДРАВСТВЕНО-ПРЕВЕНТИВНИ ЦИЉЕВИ

Успоставити сарадњу са
Министарством здравља

Институционални
механизми у области
спорта

Инфрастуктуром која
је адекватна за тренинг
врхунских спортиста и
за одржавање врхунских
такмичења остварили
бисмо вишеструку
добробит за општину
Кикинда и за сваког
спортисту и спортски
колектив

Начинити пројекат
формирања
Дијагностичко-спортског
центра за спортисте и
особе са инвалидитетом
(параолимпијце) како
би смо етапно могли
остваривати циљеве
везано за његов коначни
завршетак

Сигурно је да би
боравак на припремама,
тестирањима, камповима
и свим осталим облицима
спортских окупљања
спортиста и особа са
инвалидитетом донео
општини Кикинда
значајан новчани приход
и сасвим сигурно би
нашим спортистима као
и врхунским спортистима
пружио могућност да своје
способности тестирају
у свом граду што је
вишеструко значајно

Локална самоуправа,
Здравствени центар
Кикинда, Завод за
спорт (републички
и покрајински),
Министарство спорта,
Олимпијски комитет,
институционални
механизми, Секретаријат
за спорт и омладину...

1-2 године
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Оформити стручно
тело које би се бавило
спортом као здравственом
превенцијом

Успостављање сарадње
са Удружењем медицине
спорта Србије

Сва јавна и приватна
предузећа обухватити
пројектом „Кроз спорт до
веће продуктивности“.
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Ово тело би направило
сасвим нови концепт
приступа у раду у овој
области, а у складу са
позитивним резултатима
који су већ видљиви у
неким европским земљама

Континуирана едукација
наших стручних кадрова.
Примена најновијих, а већ
искуствено поткрепљених
научних достигнућа
у области спортске
медицине. Квалитетнији
здравствени надзор наших
спортиста

Понудом специфичних
програма вежбања
прилагођених врсти посла
којом се баве и старосној
доби пружити јавним и
приватним предузећима
могућност да здравствено
превентивно делују на
своје запослене и да им
омогуће континуирано
спортско вежбање

Учешће у изради
Пројекта формирања
Дијагностичко-спортског
центра за спортисте и
особе са инвалидитетом
(параолимпијце). Учешће
у изради више програма
за рекреативно вежбање
у оквиру Пројекта
„Рекреација спорт
будућности“

Сигурно је да бисмо
стварањем оваквог
стручног тела створили
квалитетне и стручне
програме здравственопревентивног и
рекреативног вежбања као
и облика презентовања
и шире примене ових
програма

Праћење научних токова
у области спортске
медицине

Квалитенији рад са нашим
врхунским спортистима и
у скаду са новим научним
тенденцијама што ће
резултирати постизањем
напретка у њиховом
развоју

Стручно тело које би
се бавило спортом
као здравственом
превенцијом у сарадњи
са институционалним
механизмима у спорту
треба да начине
специфичне програме за
здравствено превентивно
вежбање

Континуираним и стручно
надзираним вежбањем
овако програмски
осмишљено даће
позитивне резултате у
погледу здравственог
статуса запослених што
ће проузроковати већу
радну способност као и
приврженост послодавцу
који води рачуна о својим
запосленима на овакав
начин. Већ је доказано
у земљама које се
системски баве оваквом
врстом активности да је
број боловања смањен у
значајном проценту

Створити услове за што
разноврсније облике
рекреативног вежбања
које ће бити свима
доступно. Стварање
инфраструктурних и
програмских могућности

Продужени животни
век грађана, побољшан
здравствени статус грађана
и осећај грађана да је
извршна власт истински
окренута човеку

Подстицање и стварање
услова за унапређење
спорта за све, односно
бављење грађана спортом

Побољшавање услова
за рекреативни спорт
осавремењавањем
постојећих објеката или
изградњом нових.
Планирање изградње и
одржавање спортских
објеката

Адаптација постојећих
објеката.
Осавремењавање
постојећих објеката.
Набавка реквизита и
справа

Побољшавање услова за
рекреативно бављење
спортом, повећавaње броја
термина,
квалитет и квантитет
простора

Успостављање
система финансирања
рекреативног спорта из
јавних и приватних извора
и контрола додељених
средстава

Обезбедити финансијска
средства за реализацију
програма из спортске
рекреације

Организација удружења
за рекреативне спортове
преко Савеза

Могућност регистрације
удружења и побољшавање
услова за вежбање

Здравствени центар
Кикинда
Секретаријат за спорт и
омладину

Није потребно додатно
финансирање осим
средстава за стручни рад
овог тела

1 година

Институционални
механизми у спорту

Здравствени центар
Кикинда
Секретаријат за спорт и
омладину

Секретаријат за спорт и
омладину

Пројекат „Рекреација спорт
будућности“

Стручно тело које би
се бавило спортом као
здравственом превенцијом
Институционални
механизми у спорту
Секретаријат за спорт и
омладину

За израду наменских
програма нису потребна
додатна средства,а израда
неопходне инфрастуктуре
биће обухваћена
периодиком реконстукције
и израде спортске
инфраструктуре

4 године

РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ

Локална самоуправа
(односно из средстава који
би сами обезбедили својим
прегледима спортиста)

1-2 године

Стручно тело које би
се бавило спортом као
здравственом превенцијом
Институционални
механизми у спорту

Укључити што већи број
грађана свих социјалних
структура и старосне доби
да се баве рекреативним
спортом. У току 4 године
етапно проширивати
могућности за бављење
рекреацијом

Локална самоуправа

Општински буџет

Покрајински секретаријат
за спорт и омладину

Покрајински фонд за
капитална улагања

Републичко министарство
омладине и спорта

Републичко министартсво
омладине и спорта

2014 - 2018.

Локална самоуправа
Општински буџет
Покрајински секретаријат
за спорт и омладину

Покрајински секретаријат
за спорт и омладину

2014 - 2018.

Спортски савез
Локална самоуправа
Општински буџет

Нису потребна
финансијска средства

2 године

Унапређивање постојећег
система образовања
стручног и научног кадра
за потребе рекреативног
спорта

Стварање услова за
перманентно усавршавње
кадрова за спровођење
рекреативног спорта

Организовање семинара,
радионица, стручних
скупова.
Стручно оспособљавање
постојећег и новог кадра

Спортски савез
Стручност у вођењу и
контроли рекреативног
спорта

Центар за стручно
усавршавање
Покрајински секретаријат
за спорт и омладину

Локална грађевинска
оператива
Омасовљавање учешћа
грађана у рекреативном
вежбању кроз систем
“Спорт за све”

Промоција идеје „Спорт
за све“

Промоција здравих циљева
живота са редовном
физичком активношћу,
организовање акција за
активирање појединаца у
рекреативном спорту

Укљученост већег броја
грађана у рекреативне
облике спортова

Локална самоуправа
Медији
Спортски клубови и
удружења
Покрајински секретаријат
за спорт и омладину
Републичко министарство
омладине и спорта

Покрајински секретаријат
за спорт и омладину

2014 - 2018.

Републичко министарство
омладине и спорта

Општински буџет.
Републичко министарство
омладине и спорта

2014 - 2018.

Покрајински секретаријат
за спорт и омладину
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Промоција Вoдичем кроз
рекреацију, оглашавањем
рекреацијских
манифестација путем
медија, укључивање
здравствених институција,
реализација семинара
и програма о здравом
начину живота (здрава
исхрана, редовна физичка
активност) и значају
утицаја физичког вежбања

Промоција рекреације као
здравог начина живота

Реализација програма
о значају и позитивном
ефекту физичког вежбања
на женски организам

Остваривање полне и
родне равноправности
и масовности женског
спорта

Адаптирање фитнес сала
за популацију жена.
Планирање програма за
рекреативни спорт за
женску популацију

Општински буџет
Локална самоуправа

Локална самоуправа
Анимирање грађана,
промовисање постојећих
рекреативних садржаја
Масовност

Покрајински секретаријат
за спорт и омладину
Спортски савез
Медији

Адаптирање фитнес сала
за популацију жена

Општински буџет
Покрајински секретаријат
за спорт и омладину

Удружења
Локална самоуправа

Републичко министарство
омладине и спорта

Планирање програма за
женски рекреативни спорт

Локална самоуправа
Покрајински секретаријат
за спорт и омладину
Спортски савез
Медији
Здравствене установе

Изједначити наградне
фондове за спортске
резултате жена и
мушкараца
Направити мрежу женских
спортских клубова
у оквиру школских
спортских секција

Медијски промовисати
успешне спортискиње
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Спортски савез
Удружења

Општински буџет
Покрајински секретаријат
за спорт и омладину
Републичко министарство
омладине и спорта

Реализација семинара
и програма о здравом
начину живота (здрава
исхрана, редовна физичка
активност) и значају
утицаја физичког вежбања
на женски организам

2014 - 2018.

Покрајински фонд за
капитална улагања

2015 - 2018.

Републичко министартсво
омладине и спорта
Општински буџет
Покрајински секретаријат
за спорт и омладину

2014 - 2016.

Општински буџет
Број реализованих
семинара и програма о
здравим начинима живота

Спортски савез

Покрајински секретаријат
за спорт и омладину

2014 - 2018.

Удружења
Републичко министарство
омладине и спорта
Општински буџет

Израдити јединствени
локални правилник о
финансирању у спорту у
ком ће бити експлицитно
представљени критеријуми
финансирања

Остваривање полне и
родне равноправности
и масовности женског
спорта

Написан програм

Здравствене установе
Указивање на проблем
недовољног укључивања
женске популације у
спорт, значај бављења
рекреативним спортом у
периоду трећег доба

Спортски савез

2014 - 2018.

ПОЛОЖАЈ ЖЕНА У СПОРТУ

Унапређен положај жена
у спорту

Адаптирана фитнес сала

Израђен правилник о
финансирању;

Изједначени наградни
фондови

Направљена мрежа
женских спортских клубова

Број медијских пројеката,
број медија укључених и
број спортискиња

Локална самоуправа
Спортски савез

Локална самоуправа

Спортски савез
Удружења

Спортски савез
Удружења

Општински буџет
Покрајински фонд за
капитална улагања
Републичко министартсво
омладине и спорта
Општински буџет
Покрајински секретаријат
за спорт и омладину
Републичко министарство
омладине и спорта
Општински буџет
Покрајински секретаријат
за спорт и омладину
Републичко министарство
омладине и спорта
Општински буџет
Републичко министарство
омладине и спорта
Покрајински секретаријат
за спорт и омладину

Подстицање и оснаживање
жена да се баве спортом
кроз развој система за
науку истраживања о
женском спорту

2014 - 2015.

2014 - 2015.

Жене су информисане и
мотивисане да се баве
спортом
Развој и промоција
женског спорта

2015 - 2016.

2014 - 2018.

Спровођење истраживања
о женском спорту и утицају
спортских активности на
жене

Урађено истраживање о
женском спорту

Организовање стручних
скупова

Број организованих и
реализованих стручних
скупова, број учесника,
број удружења и спортских
институција

Локална самоуправа

Републичко министарство
омладине и спорта

2014 - 2015.

Спортски савез
Покрајински секретаријат
за спорт и омладину
Локална самоуправа
Спортски савез

Општински буџет

2015 - 2018.

Удружења
Општински буџет

Активности које
промовишу значај бављења
рекреативним спортом у
периоду трећег доба

Спортски савез
Број активности

Буџет Покрајинског
секретаријата за спорт и
омладину

2015 - 2018.

Удружења
Буџет Републичког
министарства омладине и
спорта
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СПОРТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Стварање базе клубова
особа са инвалидитетом
са свим информацијама
о броју чланова,
успесима, начину рада и
потешкоћама;
Унапређивање спорта
особа са инвалидитетом

Унапређено учешће
особа са инвалидитетом у
спортским активностима и
такмичењима

Обједињавањем свих
спортских друштава у
једну целину – Савез
за спорт и рекреацију
инвалида Кикинде;

Општински буџет

Направљена база клубова;
Основан савез за спорт
и рекреацију особа са
инвалидитетом;
Број медијских извештаја,
клипова и видео записа

Локална самоуправа
Спортски савез
Удружења

Буџет Покрајинског
секретаријата за спорт и
омладину

2014 - 2018.

Буџет Републичког
министарства омладине и
спорта

Акције медијске промоције
спорта и рекреације особа
са инвалидитетом

СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Направити електронску
базу података о спортској
инфраструктури и
задужити установу са
законском обавезом
вођења евиденције;
Анализа о тренутном
стању спортске
инфраструктуре;
Побољшано стање
инфраструкурних
елемената у спорту
општине Кикинда

Припремити краткорочне
и дугорочне планове
улагања у спортску
инфраструктуру на основу
анализа о тренутном
стању;

Општински буџет
Направљена база
података о спортској
инфраструктури;
Резултати анализе о стању
спортске инфраструктуре

Локална самоуправа
Спортски савез
Удружења

Буџет Покрајинског
секретаријата за спорт и
омладину

2014 - 2018.

Буџет Републичког
министарства омладине и
спорта

Утврдити нормативе и
критеријуме за издавање
спортских објеката;
Дијагностичке центре
приближити спортским
клубовима, спортистима,
родитељима, деци...
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