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УВПД
Прпграм развпја сппрта Ппщтине Коажевац за перипд 2016 – 2018 је у пптпунпсти усаглащен са
Закпнпм п сппрту и Стратегијпм развпја сппрта РС за перипд 2014 – 2018 гпдине. Пвп је први
стратещки дпкумент у пбласти планираоа и развпја сппрта на теритприји Ппщтине Коажевац кпји
предвиђа укљушиваое свих грађана, сппртиста и клубпва, щкпла у развпј пве врлп знашајне
пбласти.
Ппщти циљ Прпграма развпја сппрта Ппщтине Коажевац је унапређеое и развпј сппрта крпз једну
системску и прганизаципну бригу са јаснп дефинисаним кпнкретним мерама кпје треба предузети.
Пвај важан дпкумент је израђен на пснпву анализе стаоа сппрта у Ппщтини Коажевац и
ппстављени циљеви развпја сппрта:
Ппвећанп бављеое сппртпм свих пре свега жена, деце, младих, старих и пспба са инвалидитетпм
Укљушиваое већег брпја ушеника у щкплске сппртске секције
Унапређеое рада сппртских клубпва у пбласти квалитетнпг сппрта
Ппдрщка изградои и адаптацији сппртске инфраструктуре
Припритети Прпграма развпја сппрта Ппщтине Коажевац су: Шкплски сппрт, сппрт за
све(рекреативни), рад у сппртским клубпвима(квалитетни сппрт, сппртска инфраструктура

1. Визија
Визија пве Стратегије је унапређеое квалитета живпта и пбпгаћиваое друщтвених пднпса
станпвника ппщтине Коажевац крпз бављеое сппртпм, кап елемента кпји је пд сущтинскпг знашаја
за развпј оихпве лишнпсти и здравпг нашина живпта.

2. Мисија
Мисија је ствараое система сппрта у ппщтини Коажевац у кпме ће свакп имати правп да се бави
сппртпм, са циљем развпја свпје лишнпсти, пдржаваоа дпбрпг здравља, ппбпљщаоа физишких
сппспбнпсти, бпљег и сврсисхпднијег кприщћеоа слпбпднпг времена, унапређеоа квалитета
живпта и ппстизаоа врхунских сппртских резултата.
У складу са напред наведеним, предузимаће се мере какп би се:
- пбезбедилп да сви грађани имају мпгућнпсти да се баве сппртпм, крпз пружаое пдгпварајућих
услпва и прпграма свих врста и пбезбеђиваое пдгпварајућег струшнпг кадра;
- псигурали темељи система сппрта: сппрт у щкплама и сви видпви укљушеоа деце у сппртске
активнпсти;
- пбезбедилп планираое, изградоа и рекпнструкција пптребних сппртских пбјеката;
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- ппдржалп и ппдстаклп бављеое сппртпм на највищем нивпу, уз ппстизаое врхунских сппртских
резултата на највећим међунарпдним сппртским такмишеоима.

3. Пснпвни ппдаци п ппщтини Коажевац
3.1. Пплпжај и пснпвне пдлике

Ппдрушје ппщтине Коажевац пбухвата
86
насеља
са
30.905
станпвника.
У
физишкпгепграфскпм
ппгледу теритприја ппщтине Коажевац
прпстире
се
у
щирем прпстпру пресека 22º 15'
меридијана
истпшнп пд Гриниша и 43º 30' севернпг
уппредника
са
ппврщинпм пд 1.202 km² щтп је шини
шетвртпм
ппщтинпм пп велишини у Републици
Србији. Ппщтина
Коажевац се налази у истпшнпм делу
Републике Србије
уз границу са Републикпм Бугарскпм кап
најјужнији
град
Тимпшке Крајине. Ппщтина Коажевац је
брдскп-планинска
са надмпрскпм висинпм пд 176 дп 2.169
m и израженпм
равницпм у дплини реке Тимпк, кпја
излази на Дунавску
низију. Планинским венцима теритприја
је изплпвана пд
суседних ппщтина. Брдскп-планински
карактер ппщтине
Коажевац пре свега је садржан у шиоеници да се 75% оене теритприје налази на прекп 400 m
надмпрске висине.
Ппдрушје ппщтине Коажевац припада неразвијеним, екпнпмски и демпграфски депресивним
ппщтинама са следећим специфишним наменама: ппљппривреднп-стпшарскп и щумскп ппдрушје;
прирпдне и туристишке вреднпсти (са изразитим пптенцијалима за развпј туризма на Старпј
планини и Баоици); извприщта впда, резерве минералних сирпвина и грађевинскпг материјала и
планираним гранишним прелазпм.
Оснпвни ппдаци п ппштини Коажевац
Пснпвни
ппдаци

Ппщтина
Коажевац

Ппврщина,
2
km

% Ппљппривредне
ппврщине

Брпј
насеља

Прпсешна
велишина
2
насеља, km

Брпј
станпвника

Густина
насељенпст
2
и 1 km

1202

57,6

86

13,97

30905

26

Извпр: РЗС - Пппис 2011. гпдине

3.2. Станпвнищтвп
Ппврщина ппщтине Коажевац је 1202 km², са 30905 станпвника, прпсешне насељенпсти 26
станпвника пп km².
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Пд 1948. дп 2002. гпдине брпј станпвника у ппщтини Коажевац је ппап за 38.2%. А пд 1991. дп
2002. гпдине за 14.6% , дпк је у перипду пд 2002. дп 2011. гпдине ппап за 6.267 или 16,8%, щтп је
највище у пкружеоу.
Кретаое брпја станпвника у перипду 1981-2011. гпдине

Ппдрушје Плана/ппщтина/тип
насеља

1981.

1991.

1991.

2002.

нпва мет.

нпва мет.

2011. нпва
мет

2002.

Ппщтина Коажевац

48789

44036

38044

43551

37172

30905

Градска

16665

19705

19941

19523

19351

18089

Пстала

32124

24331

18103

24028

17821

12816

Извпр: РЗС - Пппис 1981,1991,2002, 2011. гпдине

На пснпву ппдатака Ппписа 2011. гпдине, пд укупнпг брпја станпвника већи је удеп градскпг
станпвнищтва (58,53%). Пд 85 сепских насеља у перипду 1981-1991. гпдине, самп је Тргпвищте
ппвећалп брпј станпвника , дпк су сва пстала смаоила, а 9 оих шак за пплпвину. У перипду пд
1991-2002. гпдине, селп Репущница псталп је без станпвнищтва.
Прпблем „биплпщке депппулације“ сепских насеља је алармантан јер је негативан прирпдни
приращтај највећи у Републици. Миграципни салдп је за град Коажевац у ппследоем ппписнпм
перипду, 1991-2002. гпдине бип ппзитиван, али апсплутни ппраст станпвнищтва негативан, збпг
негативнпг приращтаја.

3.3. Насеља, станпвнищтвп и трендпви
Ппщтина Коажевац се прпстире на ппврщини пд 1.202 km² и пп велишини је шетврта ппщтина у
Републици Србији, међутим, ппщтину карактерище виспка разуђенпст. Пп пппису из 2011. гпдине у
ппщтини живи 30.905 станпвника, пд шега 58,53% живи у Коажевцу, а 41,47% у 85 сепских насеља.
Административни центар ппщтине је Коажевац у кпме живи 18.089 станпвника. Сам град се
налази на саставу Тргпвищкпг и Сврљищкпг Тимпка кпји заједнп шине Бели Тимпк.
Брпј станпвника пп насељима у ппштини Коажевац (уппредни преглед између ппследоа 2 ппписа)

Р.бр.

Насеље

Брпј станпвника

2002

Брпј станпвника

1

Ппщтина Коажевац

37172

30905

2

Коажевац

19351

18089

3

Сепска насеља

17821

12816

4

Алдина Река

12

3

5

Алдинац

26

16

2011

5

6

Баланпвац

328

239

7

Балинац

38

15

8

Балта Берилпвац

187

133

9

Баоски Прещац

96

66

10

Бели Пптпк

243

168

11

Бершинпвац

172

119

12

Бпжинпвац

26

17

13

Булинпвац

194

170

14

Бушје

369

246

15

Валевац

281

213

16

Васиљ

757

586

17

Видпвац

45

24

18

Вина

424

276

19

Виткпвац

352

219

20

Влащкп Ппље

172

108

21

Вртпвац

218

140

22

Габрпвница

10

3

23

Глпгпвац

73

63

24

Гпроа Каменица

377

235

25

Гпроа Спкплпвица

41

17

26

Гпрое Зунише

475

421

27

Градищте

31

21

28

Грезна

329

282

29

Дебелица

423

325

30

Дејанпвац

27

15

31

Дпоа Каменица

360

217

6

32

Дпоа Спкплпвица

136

86

33

Дпое Зунише

407

332

34

Дрвник

15

7

35

Дренпвац

141

87

36

Дрешинпвац

88

59

37

Жлне

161

90

38

Жукпвац

114

59

39

Зпрунпвац

179

107

40

Зубетинац

191

114

41

Инпвп

100

54

42

Јакпвац

349

233

43

Јалпвик Извпр

238

108

44

Јаоа

37

21

45

Јелащница

212

125

46

Калишина

256

230

47

Кална

553

249

48

Кандалица

52

25

49

Кпжељ

181

90

50

Крента

137

67

51

Лепена

137

54

52

Лпква

69

42

53

Маоинац

122

77

54

Миљкпвац

154

81

55

Минићевп

828

699

56

Мушибаба

110

62

57

Нпвп Кпритп

208

130

7

58

Прещац

335

266

59

Пщљане

256

144

60

Папратна

13

3

61

Петруща

120

66

62

Ппдвис

369

192

63

Ппнпр

144

64

64

Пптркаое

83

71

65

Пришевац

54

25

66

Равна

252

167

67

Равнп Бушје

28

13

68

Радишевац

59

29

69

Ргпщте

319

260

70

Репущница

-

-

71

Сврљищка тппла

112

78

72

Скрпбница

178

101

73

Слатина

124

75

74

Стаоинац

95

53

75

Старп Кпритп

51

23

76

Стпгазпвац

132

106

77

Татрасница

5

3

78

Тргпвищте

1953

1850

79

Трнпвац

227

171

80

Ћущтица

253

167

81

Црвеое

152

140

82

Црни Врх

133

87

83

Шарбанпвац

25

14

8

84

Шести Габар

173

83

85

Штипина

531

442

86

Штитарац

61

59

87

Штрбац

246

151

88

Шуман Тппла

77

50

89

НЕРАСППРЕЂЕНП

-

218

Извпр : РЗС – Пппис 2002 и 2011. гпдине

У перипду између два ппписа, 2002-2011. гпдине, брпј станпвника се смаоип за 6.267 станпвника,
пднпснп 16,8%, щтп је једна пд највећих негативних стппа у РС. Смаоеое брпја станпвника у
ппщтини је дпвелп и дп смаоеоа густине насељенпсти са 33,92 на 25,71 станпвника/km².

Кретаое брпја станпвника у перипду 2002 - 2011

Станпвнищтвп

Станпвнищтвп 2002

Ппщтина
Коажевац

Ппраст-пад
укупнп

Станпвнищтвп 2011

37172

30905

Прпсешнп
гпдищое на 1000
станпвника

Прпсешнп
гпдищое

-6267

696

22

Извпр : РЗС – Пппис 2011. гпдине

Старпсна структура и структура пп пплу
Гпдине

Ппщтина Коажевац

Ппл

Укупнп

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

с

31491

1043

1125

1147

1384

1453

1643

1646

м
ж

Гпдине

15361
16130

Ппл
с

542
501

35-39
1874

593
532

565
582

40-44
1754

767
617

760
693

45-49

894
749

50-54

1795

2203

913
733

55-59
2831

60-64
3036

65-69
2033

Ппщтина
м

980

849

884

1103

1403

1482

939

Коажевац
ж

894

905

911

1100

1428

1554

1094

9

Гпдине

Ппл

70-74

с

2051

75-79
2080

80-84
1515

85 и
вище

Пунплетнп
станпвнищтвп

878

27350

Прпсешна старпст
48,6

Ппщтина
м

893

850

620

324

13210

46,7

Коажевац
ж

1158

1230

895

554

14140

50,3

Извпр : РЗС – Пппис 2011. гпдине

Образпвна структура
Пбразпвна структура станпвнищтва у Коажевцу се не мпже сматрати задпвпљавајућпм.
Образпвна структура станпвништва
Укупнп
Ппл

Без
щкплске
спреме

Непптпунп
пснпвнп
пбразпваое

Пснпвнп
пбразпваое

Средое
пбразпваое

Вище
пбраз
.

Виспк
п
пбраз.

Кпмпјутерс
ки писмена
лица

Лица кпја
делимишнп
ппзнају рад
на рашунару

Кпмпјуте
рски
неписмен
а лица

с

28176

866

6493

6396

11576

1568

1510

5608

3655

18913

м

13661

185

2336

2936

6661

690

821

3055

1921

8685

ж

14515

681

4157

3460

4915

578

689

2553

1734

10228

Извпр ппдатака: РЗС – Пппис 2011. Гпдине

4. ПРИПРИТЕТИ
Стратегија ће свпје делпваое ппсебнп усмерити на следеће припритете:
1. развпј сппрта деце и пмладине, укљушујући и щкплски сппрт;
2. ппвећаое пбухвата бављеоа грађана сппртпм крпз развпј и унапређеое сппртске рекреације;
3. развпј и унапређеое сппртске инфраструктуре.
Имплементација Стратегије захтева тимски рад и заједнишке активнпсти свих шинилаца сппртскпг
система ппщтине Коажевац. Да би задатак бип успещнп пбављен, пптребна су јасна правила и
јаснп дефинисани нпсипци реализације активнпсти пптребних за реализацију пве стратегије.

4.1. Развпј сппрта деце и пмладине, укључујући и шкплски сппрт
За децу и младе физишка активнпст је прирпдна фпрма кретаоа кпја ппдразумева изазпв и
уживаое заснпванп на игри. Сппрт у свим пблицима треба да буде ппјединашнп дпступан свим
младима без дискриминације, шиме се пмпгућују једнаке мпгућнпсти дешацима и девпјшицама, уз
10

уважаваое ппсебних пптреба свакпг старпснпг узраста. Улпга физишких активнпсти у пбразпваоу
деце, стицаоу мптпришких сппспбнпсти, стицаоу друщтвених сппспбнпсти и пшуваоу здравља је
изузетнп битна. При тпм, дпбрпбит детета, без пбзира на узраст, увек мпра бити најважнији циљ.
Практишнп прганизпваое сппртских активнпсти је ппщтеприхваћенп кап сврсисхпднп за децу и
пмладину и има ппзитиван утицај на оихпв физишки, ментални, психплпщки и друщтвени развпј.
Генералнп, сппрт се сматра нарпшитп ппгпднпм активнпщћу за физишку и менталну дпбрпбит деце
и сущтински је битан за превенцију здравствених прпблема.
За свестрани развпј детета пд кљушнпг знашаја је пдгпварајуће физишкп пбразпваое у щкпли и
бављеое ваннаставним сппртским активнпстима у щкплским сппртским секцијама и щкплским
сппртским друщтвима. Сви млади треба да дпбију адекватнп физишкп пбразпваое и стекну
пснпвне сппртске вещтине у пквиру редпвнпг наставнпг прпграма или у пквиру ваннаставних
активнпсти, шиме се пмпгућава свакпдневнп бављеое сппртпм. Шкпле треба да ушине младима
привлашним да свпје слпбпднп време прпведу на птвпренпм прпстпру играјући разлишите игре,
кап и да пдгпвпре на прихватљиве нпве трендпве у сппрту. Квалитет физишкпг пбразпваоа и
сппртске пбуке треба да буде пбезбеђен и унапређен крпз квалификпване наставнике физишкпг
пбразпваоа, уз пдгпварајуће мере за надзпр квалитета. Шкпле би требалп да све младе, а ппсебнп
пне у заврщним разредима уппзнају са лпкалним сппртским клубпвима и пбјектима и да пстваре
сарадоу са лпкалним сппртским клубпвима. Млади треба да знају кпје мпгућнпсти имају у лпкалу,
какп мпгу да наставе да се баве сппртпм накпн заврщетка щкпле, те да буду свесни кпје тп
активнпсти највище впле и кпје их највище стимулищу. Све щкпле треба да имају неппхпдну и
пдгпварајућу ппрему и пбјекте за бављеое младих физишким активнпстима и сппртпм.
Ппсебнп девпјшицама треба пбезбедити вище мпгућнпсти да се баве сппртпм и пстану у сппрту, с
тим да нивп и интензитет тренинга и такмишеоа треба да буде адекватан оихпвпм узрасту и
физишкпм и менталнпм стаоу. Збпг тпга треба ппсебнп ппдржати пне сппртпве у кпјима се
девпјшице у знашајнпј мери баве сппртпм.
Треба усппставити прекп Сппртскпг савеза ефикасну кппрдинацију свих сппртских активнпсти и
прпграма, са циљем да се стимулищу акције на лпкалнпм нивпу на ппвећаоу физишких активнпсти
станпвнищтва и адекватнпг кприщћеоа слпбпднпг времена. Припритет је унапређеое лпкалне
сппртске средине, уз ппдрщку какп прганизпваним такп и непрганизпваним сппртским
активнпстима станпвнищтва. При тпм, млади треба да буду кпнсултпвани приликпм прпцене
лпкалних пптреба. Када је у питаоу сппртска инфраструктура, активнпсти треба да буду, пре свега,
усмерене на изградоу вищефункципналних, флексибилних сппртских пбјеката.
Шкплски сппрт представља незапбилазну карику у прпмпцији активнпг нашина живпта, развпју
сппрта и врхунскпг сппртскпг резултата. У пквиру щкплскпг сппрта, щкпле имају централну улпгу.
Нужнп је пбезбедити да се настава физишкпг васпитаоа у пптпунпсти реализује пп усвпјеним
планпвима и прпграмима и да се сппртске секције реализују какп је прпписанп. Циљ треба да буде
да се деца анимирају да се баве физишким вежбаоем, крпз забаву и игру, и да се задпвпље
пснпвни припритети щкплскпг сппрта: свепбухватнпст, преппзнаваое талената и здравствени
аспект. Главни циљ щкплскпг сппрта мпра бити физишки, интелектуални, мпрални, спцијални и
културни развпј свих ушеника. Када су у питаоу щкплска сппртска такмишеоа, припритет су
такмишеоа унутар щкпла и на нивпу јединица лпкалне сампуправе. Пптребнп је, такпђе,
прганизпвати сппртске активнпсти деце за време распуста, ппсебнп путем сппртских камппва.
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Ппсебнп је знашајнп предузимаое активнпсти кпје требају да дпведу дп тпга да деца не плаћају
шланарину у сппртским прганизацијама, или да пна буде примерена мпгућнпстима рпдитеља.
Ппсебни циљеви:
1. ппбпљщани материјалнп-технишки услпви за реализацију активнпсти щкплскпг сппрта;
2. ппвећан брпј сппртских секција и других ваннаставних сппртских активнпсти у пквиру
щкплскпг сппрта;
3. ппвећанп ушещће ушеника и студената на щкплским сппртским приредбама (сппртским
манифестацијама и сппртским такмишеоима);
4. ппбпљщан струшнп педагпщки рад и унапређена институципнална сарадоа у пквиру
щкплскпг сппрта;
5. ппдстакнутп знашајније укљушиваое јединица лпкалне сампуправе у реализацију и
унапређеое щкплскпг сппрта;
6. унапређеое медијскпг праћеоа и прпмпција щкплскпг сппрта с циљем негпваоа културе
сппртскпг ппнащаоа, фер плеја, сарадое, тплеранције и ппщтпваоа разлишитпсти на
сппртским теренима и ппред оих;
7. унапређене везе између щкпла и прганизација у пбласти сппрта и ппдстакнути прпграми у
сппртпвима кпји привлаше децу и пмладину.

4.2. Ппвећаое пбухвата бављеоа грађана сппртпм крпз развпј и унапређеое
сппртске рекреације
Не самп Закпнпм п сппрту Републике Србије негп и свих релевантни међунарпдни дпкументи у
пбласти сппрта истишу да свакп има правп да се бави сппртпм, с тим да таквп бављеое мпра бити
хуманп, слпбпднп и дпбрпвпљнп, здравп и безбеднп, у складу са прирпднпм срединпм и
друщтвеним пкружеоем, фер, тплерантнп, етишки прихватљивп, пдгпвпрнп, независнп пд
злпупптреба и циљева кпји су супрптни сппртскпм духу и дпступнп свим грађанима ппд једнаким
услпвима без пбзира на узраст, нивп физишке сппспбнпсти, степен евентуалне инвалиднпсти, ппл и
другп лишнп свпјствп.
Циљ пве стратегије је да се креира, пшува и унапреди сппспбан, пдржив и кппрдиниран
рекреативни сппрт кпји мпже да пбезбеди квалитетне мпгућнпсти за ушещће у свпјим прпграмима
за щтп већи брпја станпвника ппщтине Коажевац. У тпм ппгледу треба ппдстицати све пблике
сппртске рекреације и кприщћеоа свих пптенцијала светскпг ппкрета "сппрта за све".
Крпз реализпваое рекреативних прпграма пствариле би се брпјне кпристи: унапређеое
индивидуалне здравствене защтите, ппсебнп бпрбе прптив растућег прпблема гпјазнпсти;
унапређеое здравља, превенције бплести и рехабилитације; дппринпс кпхерентнијем и
пдрживијем развпју друщтва; пшуваое живптне средине; спрешаваое антиспцијалнпг ппнащаоа;
пмпгућаваоа младим људима најбпље мпгуће стартне ппзиције за даљи живпт; пмпгућаваое щтп
дуже радне ангажпванпсти и развпја радних сппспбнпсти; ппвећаое индивидуалних и
кплективних сппспбнпсти, ппсебнп жена; пбезбеђеое једнакпсти пплпва; бпрба прптив
дискриминације и маргинализације; спрешаваое пплне дискриминације, дискриминације пспба са
инвалидитетпм, старих и сирпмащних; спрешаваое дискриминације припадника других етнишких
група и предупређеое сукпба; ппдстицаое друщтвене интеграције; ствараое ппвпљнијих услпва
за рехабилитацију и реинтеграцију избеглица; ппдстицаое сарадое и друщтвене ппкретљивпсти;
защтита
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Ппсебни циљеви:
1. ппдстакнута и пјашана свест п важнпсти редпвне физишке активнпсти;
2. ппбпљщани материјалнп-технишки услпви у циљу дпступнпсти свим грађанима да се баве
сппртпм;
3. ппдстакнутп знашајније укљушеое ппщтине Коажевац у финансираое прпграмских
активнпсти из пбласти сппртске рекреације и сппрта пспба са инвалидитетпм;
4. унапређена сарадоа са удружеоима и савезима пензипнера, сппртским ппкретима трећег
дпба, невладиним прганизацијама и гранским сппртским савезима ради ппвећаоа
пбухвата и развпја нпвих пблика и садржаја кпји су намеоени старим пспбама у функцији
пдржаваоа здравља, виталнпсти и дигнитета;

4.3. Развпј и унапређеое сппртске инфраструктуре
Нивп бављеоа сппртпм у свакпм друщтву знашајнп зависи пд брпја, разнпврснпсти и дпступнпсти
пптребних сппртских пбјеката.
Циљ ппщтине Коажевац је да се развије и унапреди сппртска инфраструктура у ппщтини.Тп
ппдразумева и спрпвпђеое мера шији је циљ пбезбеђиваое дпбрпг управљаоа сппртским
капацитетима, ущтеде енергије и оихпвп безбеднп и пптпунп кприщћеое. Сппртски капацитети
треба да буду прилагпђени пптребама ппсебних група, кап щтп су вепма млади, адплесценти,
матуранти, усамљени старији људи кап и пспбе са инвалидитетпм.
Ппсебни циљеви:
- системски планирана, рекпнструисана и изграђена сппртска инфраструктура.

5. ПСТАЛИ ЦИЉЕВИ
Ппред наведених припритета, пва стратегија је усмерена и ка другим сегментима система сппрта
ппщтини Коажевац те редпслед циљева не знаши и припритет, већ се сви циљеви налазе у кпрпусу
једнаке важнпсти.

5.1. Ппдизаое капацитета сппрта
Циљ пве стратегије да се систем сппрта у ппщтини Коажевац састпји пд сппспбних, пдрживих и
кппрдинисаних сппртских прганизација, друщтава и савеза кпји пбезбеђују квалитетне услпве за
бављеое сппртпм у пквиру свпјих надлежнпсти. У тпм циљу пптребнп је ппдићи укупне капацитете
свих прганизација у пбласти сппрта. Какп тај циљ није мпгуће пстварити без пдгпварајућих
финансијских средстава, ппсебнп је знашајнп унапређеое капацитета Сппртскпг савеза и сппртских
удружеоа за припрему, писаое и реализацију прпјеката у ЕУ фпрмату, ради кприщћеоа
приступних фпндпва ЕУ.
Ппсебни циљеви:
1. ппвећани капацитети прганизација у пбласти сппрта за прпграмскп финансираое оихпве
активнпсти и делатнпсти из јавних прихпда (планираое, реализација, кпнтрпла);
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2. ппвећани капацитети прганизација у пбласти сппрта за аплицираое ка фпндпвима
Еврппске уније и другим приступним фпндпвима;
3. унапређеое струшнпсти и капацитета сппртских прганизација за писаое прпјеката и ппнуда
ка сппнзприма и дпнатприма;
4. усвпјене категпризације сппртских прганизација ппщтини Коажевац;
5. перманентнп праћеое и анализа пднпса пстварених сппртских резултата у пднпсу на
улпжена средства из бучета и других извпра финансираоа;

5.2. Сппртски туризам и партнерствп између сппрта и живптне средине
Данас су сппрт и туризам непдвпјиви фенпмени и оихпв синергијски ушинак даје врхунске
резултате. Туризам и сппрт се све вище преплићу, щтп нарпшитп дплази дп изражаја тпкпм великих
сппртских дпгађаоа. Псим тпга, рекреација кап вид сппртске активнпсти управп ппшива на
туризму. Заједнишкп делпваое туризма и сппрта у нареднпм перипду знаши делпваое у складу са
мпдерним еврппским нашинпм ппслпваоа у пве две пбласти. Туризам и сппрт, представљају дпбар
пут и за интегрисаое у еврппске туристишке тпкпве. Сппј туризма и сппрта, пба у функцији спајаоа
људи, шине пут ка ствараоу једне хармпнишне планете, без граница и предрасуда, планете кпја се
крпз здрав сппртски дух и пбпгаћиваое знаоа, пкреће ка бпљем уважаваоу и разумеваоу
разлишитпсти кпје ппстпје међу људима. Савремени сппрт и савремени туризам међуспбнп су се
испреплетали у нераздвпјнпј интеракцији да је ппсталп немпгуће ппсматрати их пдвпјенп, а шестп
је и немпгуће рећи збпг шега се неки шпвек упустип у пдређену активнпст - збпг сппрта или збпг
туристишкпг дпживљаја (нпр. пдлазак у скијащки центар). Активнпсти сппртскпг туризма мпгу се
пдвијати у урбаним или руралним срединама, на птвпренпм или у затвпреним прпстпријама, у
свим сезпнама и климама.
Ппщтина Коажевац има знашајне сппртске, инфраструктурне и прирпдне пптенцијале за сппртски
туризам, и тп какп у пбласти сппртскп-рекреативнпг туризма такп и у пбласти туризма сппртских
дпгађаја, али ти пптенцијали нису дп сада на пдгпварајући нашин искприщћени. Развпј сппртскпг
туризма у ппщтини Коажевац првенственп ппдразумева прпмпцију здравпг нашина живпта и
редпвних физишких активнпсти, али пн мпра бити ппдстакнут и изградопм пдгпварајуће
сапбраћајне и друге инфраструктуре, кап и пбезбеђеоем адекватнпг струшнпг кадра.
Пбезбеђиваое и унапређиваое људскпг физишкпг, друщтвенпг и менталнпг благпстаоа из
генерације у генерацију захтева да сппртске активнпсти, укљушујући пне у градским, прирпдним и
впденим ппдрушјима буду усклађени са пгранишеним ресурсима планете, и практикпване у складу
са принципима пдрживпг развпја и уравнптеженпг управљаоа пкплинпм. Тп укљушује: узимаое у
пбзир прирпде и вреднпсти прирпдне средине у планираоу и изградои сппртских капацитета;
ппдржаваое и стимулисаое сппртских прганизација у оихпвим напприма да пшувају прирпду и
пкплину; ппвећаое људскпг знаоа и свести п пднпсима између сппрта и пправданпг развпја, кап и
оихпвпг разумеваоа прирпде. Важнп је да се у сппрту мпже уживати какп данас такп и у
будућнпсти, пд стране највећег брпја људи, у најбпљим мпгућим услпвима, ппд шиме се
ппдразумева сппрт у здравпј и шистпј живптнпј средини. Сппрт у свим свпјим ппјавним пблицима и
на свим нивпима дели са шитавим шпвешанствпм дужнпст негпваоа и защтите прирпде и живптне
средине, какп за садащое такп и за будуће генерације.
Какп би се избегли негативни ефекти кпји прате сппртске активнпсти, дпгађаје и прпизвпдоу
сппртске ппреме, сви ушесници у систему сппрта мпрају прпнаћи нашине да смаое негативне
ппследице пппут пптрпщое енергије, загађеоа ваздуха, емисије гаспва кпји изазивају ефекат
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стаклене бащте кап и пних щтетних пп пзпнски пмпташ, пдстраоиваое птпада, ерпзије и щтетних
утицаја пп бип диверсификацију средине. Сппрт се мпра развијати у складу са правилима пшуваоа
екплпщке исправнпсти, ппщтујући принцип да је здрава средина предуслпв за здрав сппрт.
Ушесници мпрају наушити да ппщтују и цене прирпднп пкружеое, а самим тим и да ппстану
спремнији да узму ушещће у активнпстима заједнице.
Ппсебан циљ:
ппдстакнуте и пјашане везе сппрта и туризма и живптне средине.

5.3. Медији у сппрту
Ппдразумевајући шиоеницу да већина медија издваја знашајан прпстпр за садржаје кпји се баве
разлишитим аспектима сппрта и пплазећи пд независнпсти сппртских прганизација и аутпнпмије
медијских кућа пп питаоима креираоа прпграма и свакпдневнпг рукпвпђеоа, сппртски савез,
укљушујући и оегпве шланице, и медији треба да усппставе међуспбну сарадоу са циљем
међуспбне кпнсултације п свим питаоима кпја се тишу пбе стране, кап и п нашинима и средствима
на кпје медији мпгу да стимулищу бављеое сппртпм и ппмпгну рещаваоу неких пд прпблема кпји
су ппвезани са сппртпм (пппуларизације нпвих и малих сппртпва; даваое припритета у
извещтаваоу дпмаћем сппрту; третман кпји треба да имају сцене насиља ппвезане са сппртпм,
какп пне кпје се дещавају на терену такп и пне ван оега; спрешаваое кпмерцијалнпг утицаја на
аматерски сппрт; указиваое на щтетнпст и неприхватљивпст дппинга у сппрту и др.).
Свакпдневни и динамишан развпј телекпмуникација намеће пбавезу за све прганизатпре сппртских
приредби да ппсебну пажоу ппсвете растућпј улпзи и знашају кпји инфпрмаципне технплпгије
имају приликпм прганизпваоа и спрпвпђеоа сппртске приредбе. Медијска ппкривенпст сппртске
приредбе мпра бити саставни деп мера за прганизацију сваке сппртске приредбе. У склппу тпга,
ппсебнп је важнп пствариваое улпге медија у складу са Наципналнпм стратегијпм за бпрбу прптив
насиља и недплишнпг ппнащаоа на сппртским приредбама за перипд пд 2013. дп 2018. гпдине.
У пднпсу сппрта и медија ппсебну пажоу треба ппсветити и прпмпцији пптенцијала сппрта у
друщтвенпј интеграцији (инклузији) и изградои друщтва једнаких мпгућнпсти.
Ппсебни циљеви:
1. медијска прпмпција сппрта кап здравпг нашина живпта и мптивација грађана за бављеое
сппртским активнпстима;
2. ппдигнута свест грађана п ппзитивним вреднпстима сппрта.
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АКЦИПНИ ПЛАН
ЗА СПРПВПЂЕОЕ ПРПГРАМА РАЗВПЈА СППРТА ППШТИНЕ
КОАЖЕВАЦ ЗА ПЕРИПД 2016 – 2018. ГПДИНЕ

Припритет 4.1. Развпј сппрта деце и пмладине, укључујући и шкплски сппрт
Ппсебан циљ 4.1.1. Ппбпљщани материјалнп – технишки услпви за реализацију активнпсти
щкплскпг сппрта
Активнпст: Ппремаое једне прпстприје у щкплама за аерпбик и пилатес
Ппказатељ: Ппремљена прпстприја у щкплама
Извпр верификације: извещтај щкпла
Пдгпвпрна институција: пснпвне щкпле
Извпр финансираоа: Бучет Ппщтине Коажевац и дпнација
Ппсебан циљ 4.1.2. Ппвећан брпј сппрстких секција и других ваннаставних сппртских активнпсти
у пквиру щкплскпг сппрта
Активнпст: Прпщиреое ппнуде сппртских секција у щкплама
Ппказатељ: Већи брпј секција у щкплама
Извпр верификације: Извещтај щкпла
Пдгпвпрна институција: пснпвне щкпле
Извпр финансираоа: Бучет Ппщтине Коажевац
Ппсебан циљ 4.1.3 Ппвећанп ушещће ушеника на щкплским сппртским приредбама (сппртским
манифестацијама и сппртским такмишеоима)
Активнпст: Прганизација Дешијих забправљених игара
Ппказатељ: Брпј деце ушесника игара
Извпр верификације: извещтаји щкпла
Пдгпвпрна институција: пснпвне щкпле
Извпр финансираоа: Бучет Ппщтине Коажевац
Активнпст: Прганизација излета у прирпди за децу у сарадои са Планинарским друщтвпм „бабин
зуб“ Коажевац
Ппказатељ: брпј деце ушесника излета
Извпр верификације: извещтај щкпла
Пдгпвпрна институција: пснпвне щкпле
Извпр финансираоа: Бучет Ппщтине Коажевац
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Ппсебан циљ 4.1.4. Ппбпљщан струшнп – педагпщки рад и унапређена институципнална сарадоа
у пквиру щкплскпг сппрта
Активнпст: Активираое прпфеспра физишке културе за спрпвпђеое сппртских секција
Ппказатељ: Брпј прпфеспра кпји ушествују у щкплским сппртским секцијама
Извпр верификације: извещтај пснпвних щкпла
Пдгпвпрна институција: пснпвне щкпле
Извпр финансираоа: Бучет Ппщтине Коажевац
Ппсебан циљ 4.1.5. Ппдстакнутп знашајније укљушиваое ппщтине Коажевац у реализацију и
унапређеое щкплскпг сппрта
Активнпст:Прганизпвани пдлазак деце у ски центар на Старпј планини) и прганизација ппшетнпг
курса пбуке деце за скијаое
Ппказатељ: Брпј деце пплазника пбуке
Извпр верификације : извещтаји щкпла
Пдгпвпрна институција: пснпвне щкпле
Извпр финансираоа: Бучет Ппщтине Коажевац
Ппсебан циљ 4.1.7. Унапређене везе измељу щкпла и прганизација у пбласти сппрта и
ппдстакнути прпграми у сппртпвима кпји привлаше децу и пмладину
Активнпст: Јашаое сарадое щкпла и сппртских прганизација са циљем развпја и унапређеоа
щкплскпг сппрта
Ппказатељ: Брпј клубпва кпји ушествују у щкплским секцијама
Извпр верификације: Извещтај щкпла, Сппртскпг савеза, сппртских клубпва
Пдгпвпрна институција: пснпвне щкпле, Сппртски савез, сппртски клубпви
Извпр финансираоа: Бучет Ппщтине Коажевац

Прирптет 4.2. Ппвећаое пбухвата бављеоа грађана сппртпм крпз развпј и
унапређеое сппртске рекреације
Ппсебан циљ 4.2.1. Ппдстакнута и пјашана свест п важнпсти редпвне физишке активнпсти
Активнпст: Прганизација предаваоа на тему физишке активнпсти и здравља
Ппказатељ: Брпј деце ушесника предаваоа
Извпр верификације: Извещтај Сппртскпг савеза
Пдгпвпрна институција: ЈЛС, Сппртски савез
Извпр финансираоа: Бучет Ппщтине Коажевац
Активнпст: Прпмптивни(птвпрени)шаспви сппртских клубпва
Ппказатељ: брпј пплазника птвпрених шаспва клубпва
Извпр верификације: извещтај Сппртскпг савеза и сппртских клубпва
Пдгпвпрна институција: ЈЛС, Сппртски савез, сппртски клубпви
Извпр финансираоа: Бучет Ппщтине Коажевац
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Ппсебан циљ 4.2.3. Ппдстакнутп знашанјније укљушеое ппщтине Коажевац у финансираое
прпграмских активнпсти из пбласти сппртске рекреације и сппрта пспба са инвалидитетпм
Активнпст: Прганизација игара без граница
Ппказатељ: Брпј ушесника игара
Извпр верификације: извещтаји щкпла
Пдгпвпрна институција: пснпвне щкпле, Сппртски Савез
Извпр финансираоа: Бучет Ппщтине Коажевац
Ппсебан циљ 4.2.4. Унапређена сарадоа са удружеоима и савзима пензипнера, сппртским
ппкретима трећег дпба...
Активнпст: Прганизација летоих и зимских щкпла сппртпва
Ппказатељ: брпј деце ушесника пвих щкпла сппртпва
Извпр верификације: Извещтај Сппртскпг савеза
Пдгпвпрна институција: ЈЛС, Сппртски савез
Извпр финансираоа: Бучет Ппщтине Коажевац
Активнпст:Прганизација плесне щкпле за децу и пдрасле
Ппказатељ: брпј деце и пдраслих ушесника плесне щкпле
Извпр верификације: извещтај Сппртскпг савеза
Пдгпвпрна институција: ЈЛС, Сппртски савез
Извпр финансираоа: Бучет Ппщтине Коажевац
Активнпст: Прганизација Крпса за децу
Ппказатељ: брпј деце ушесника крпса
Извпр верификације: Извещтај Сппртскпг савеза
Пдгпвпрна институција: ЈЛС, Сппртски савез
Извпр финансираоа: Бучет Ппщтине Коажевац
Активнпст: Прганизације Рекреативних шаспва пливаоа за све узрасте
Ппказатељ: Брпј пплазника шаспва пливаоа
Извпр верификације: Извещтај Сппртскпг Савеза
Пдгпвпрна институција: ЈЛС, Сппртски савез,
Извпр финансираоа: Бучет Ппщтине Коажевац
Активнпст: Прганизација турнира свих сппртских игара у летоем и зимскпм перипду
Ппказатељ: брпј ушесника сппртских игара
Извпр верификације: извещтај Сппртскпг савеза
Пдгпвпрна институција: ЈЛС, Сппртски Савез
Извпр финансираоа: Бучет Ппщтине Коажевац
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Припритет 4.3. Развпј и унапређеое сппртске инфраструктуре
Ппсебан циљ 4.3.1. Системски планирана, рекпнструисана и изграљена сппртска инфраструктура
Активнпст: Изградоа сппртскпг терена за мале сппртпве
Ппказатељ: извещтај је усвпјен и пбјекат је дпбип упптребну дпзвплу
Извпр верификације: извещтај инвеститпра и дпзвпла
Пдгпвпрна институција: ЈЛС
Извпр финансираоа: Бучет Ппщтине Коажевац и дпнација
Активнпст Изградоа Трим парка
Ппказатељ: извещтај је усвпјен и пбјекат је дпбип упптребну дпзвплу
Извпр верификације: извещтај инвеститпра и дпзвпла
Пдгпвпрна институција: ЈЛС
Извпр финансираоа: Бучет Ппщтине Коажевац и дпнација
Активнпст : Изградоа сппртске хале на Ващарищту
Ппказатељ: извещтај је усвпјен и пбјекат је дпбип упптребну дпзвплу
Извпр верификације: извещтај инвеститпра и дпзвпла
Пдгпвпрна институција: ЈЛС
Извпр финансираоа: Бучет Ппщтине Коажевац и дпнација
Активнпст Изградоа Теретане на птвпренпм
Ппказатељ: извещтај је усвпјен и пбјекат је дпбип упптребну дпзвплу
Извпр верификације: извещтај инвеститпра и дпзвпла
Пдгпвпрна институција: ЈЛС
Извпр финансираоа: Бучет Ппщтине Коажевац и дпнација
Активнпст : Дпградоа Сппртскп – рекреативнпг центра „Баоица“
Ппказатељ: извещтај је усвпјен и пбјекат је дпбип упптребну дпзвплу
Извпр верификације: извещтај инвеститпра и дпзвпла
Пдгпвпрна институција: ЈЛС
Извпр финансираоа: Бучет Ппщтине Коажевац и дпнација
Активнпст :Уређеое и ппремаое прпстприја сппртскпм ппремпм
Ппказатељ: извещтај је усвпјен и пбјекат је дпбип упптребну дпзвплу
Извпр верификације: извещтај инвеститпра и дпзвпла
Пдгпвпрна институција: ЈЛС
Извпр финансираоа: Бучет Ппщтине Коажевац и дпнација

Остали циљеви 1. Ппдизаое капацитета сппрта
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Ппсебан циљ 1.1. Ппвећани капацитети прганизација у пбласти сппрта за прпграмскп
финансираое оихпве активнпсти и делатнпсти из јавних прихпда (планираое, реализација,
кпнтрпла);
Активнпст: Пбука за шланпве сппртских прганизација за прпграмскп финансираое оихпвих
прпграма
Ппказатељ: Брпј клубпва пбушених за прпграмскп финансираое
Извпр верификације: извещтај Сппртскпг Савеза
Пдгпвпрна институција: ЈЛС, Сппртски савез, АРК
Извпр финансираоа: Бучет Ппщтине Коажевац
Ппсебан циљ 1.2.ппвећани капацитети прганизација у пбласти сппрта за аплицираое ка
фпндпвима Еврппске уније и другим приступним фпндпвима
Активнпст: Пбука за шланпве сппртских прганизација за аплицираое и писаое прпјеката према ЕУ
фпндпвима кап и писаое прпјеката за сппнзпре
Ппказатељ: Брпј клубпва пбушених за писаое прпјеката за ЕУ фпндпве и сппнзпре
Извпр верификације: Извещтај Сппртскпг савеза
Пдгпвпрна институција: ЈЛС, Сппртски савез, АРК
Извпр финансираоа: Бучет Ппщтине Коажевац
Ппсебан циљ 1.3. Унапређеое струшнпсти и капацитета сппртских прганизација за писаое
прпјеката и ппнуда ка сппнзприма и дпнатприма;
Активнпст: Пбука за шланпве сппртских прганизација за аплицираое и писаое прпјеката према ЕУ
фпндпвима кап и писаое прпјеката за сппнзпре
Ппказатељ: Брпј клубпва пбушених за писаое прпјеката за ЕУ фпндпве и сппнзпре
Извпр верификације: Извещтај Сппртскпг савеза
Пдгпвпрна институција: ЈЛС, Сппртски савез, АРК
Извпр финансираоа: Бучет Ппщтине Коажевац
Ппсебан циљ 1.4. Усвпјене категпризације сппртских прганизација ппщтини Коажевац;
Активнпст: Усвпјен Правилник п категпризацији сппртских прганизација у ппщтини Коажевац
Ппказатељ: усвпјен дпкумента пд стране Скупщтине ппщтине
Извпр верификације: Рещеое СП
Пдгпвпрна институција: ЈЛС, Сппртски савез
Извпр финансираоа: Бучет Ппщтине Коажевац
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Ппсебан циљ 1.5. Перманентнп праћеое и анализа пднпса пстварених сппртских резултата у
пднпсу на улпжена средства из бучета и других извпра финансираоа;
Активнпст: Усппстављен систем праћеоа и извещтаваоа п спрпведеним активнпстима и утрпщку
средстава
Ппказатељ: Правилник п пдпбраваоу и финансираоу прпграма кпјима се пстварује ппщти интерес
у пбластри сппрта
Извпр верификације: Рещеое СП
Пдгпвпрна институција: ЈЛС, Сппртски савез
Извпр финансираоа: Бучет Ппщтине Коажевац

Остали циљеви 2. Сппртски туризам и партнерствп између сппрта и живптне
средине
Ппсебан циљ 2.1. Ппдстакнуте и пјашане везе сппрта и туризма и живптне средине
Активнпст: Дефинисаое мера за унапређеое сарадое сппрта и туризма у ппщтини Коажевац
Ппказатељ: Мемпрандум п сарадои између лпкалних институција кпје се баве сппртпм и
туризмпм
Извпр верификације: закљушен Мемпрандум п сарадои
Пдгпвпрна институција: ЈЛС, Сппртски савез, ТП
Извпр финансираоа: Бучет Ппщтине Коажевац
Активнпст: Усппстављаое сарадое између јавнпг, приватнпг и невладинпг сектпра у циљу
унапређеоа пднпса сппрта и туризма
Ппказатељ: Мемпрандум п сарадои између лпкалних институција кпје се баве сппртпм и
туризмпм
Извпр верификације: закљушен Мемпрандум п сарадои
Пдгпвпрна институција: ЈЛС, Сппртски савез, ТП
Извпр финансираоа: Бучет Ппщтине Коажевац
Активнпст: Ппбпљщаое инфраструктуре сппртскп туристишких пбјеката за пптребе сппртиста и
туриста, кпји се баве активним туризмпм
Ппказатељ: извещтај је усвпјен и пбјекат је дпбип упптребну дпзвплу
Извпр верификације: извещтај инвеститпра и дпзвпла
Пдгпвпрна институција: ЈЛС
Извпр финансираоа: Бучет Ппщтине Коажевац и дпнација
Активнпст: Прпмпција сппртскпг туризма у ппщтини Коажевац
Ппказатељ: Брпј пплазника предаваоа
Извпр верификације: Извещтај Сппртскпг савеза
Пдгпвпрна институција: ЈЛС, Сппртски савез
Извпр финансираоа: Бучет Ппщтине Коажевац
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Активнпст: Прпјекти пдрживпг развпј сппртскп рекреативне инфраструктуре пп питаоима пшуваоа
енергије и пшуваоа живптне средине
Ппказатељ: извещтај је усвпјен и пбјекат је дпбип упптребну дпзвплу
Извпр верификације: извещтај инвеститпра и дпзвпла
Пдгпвпрна институција: ЈЛС
Извпр финансираоа: Бучет Ппщтине Коажевац и дпнација

Остали циљеви 3. Медији у сппрту
Ппсебан циљ 3.1. Медијска прпмпција сппрта кап здравпг нашина живпта и мптивација грађана за
бављеое сппртским активнпстима;
Активнпст: Специјалне емисије на тему физишке активнпсти и здравља
Ппказатељ: емитпваое емисије
Извпр верификације: брпј емитпваоа, брпј прегледа на сајтпвима медијских кућа
Пдгпвпрна институција: ЈЛС, Сппртски савез
Извпр финансираоа: Бучет Ппщтине Коажевац
Ппсебан циљ 3.3.Ппдигнута свест грађана п ппзитивним вреднпстима сппрта.
Активнпст: Специјалне емисије на тему ппзитивних вреднпсти сппрта
Ппказатељ: емитпваое емисије
Извпр верификације: брпј емитпваоа, брпј прегледа на сајтпвима медијских кућа
Пдгпвпрна институција: ЈЛС, Сппртски савез
Извпр финансираоа: Бучет Ппщтине Коажевац

7. СПРПВПЂЕОЕ, ПРАЋЕОЕ, ПЦЕОИВАОЕ И ИЗВЕШТАВАОЕ
1. Спрпвпђеое
Примена Стратегије је дефинисана Акципним планпм, кпји је саставни деп пве стратегије. Тим
планпм јаснп су дефинисани ппщти и ппсебни циљеви, мере и активнпсти за оихпву реализацију,
нпсипци задужени за оихпву реализацију, временски пквири и, кпнашнп, прпцена да ли су за
оихпву реализацију пптребна материјална средства.

2. Праћеое
Праћеое се спрпвпди у редпвним временским интервалима, у складу са елементима Акципнпг
плана.
Ради усппстављаоа јединственпг и фпрмалнпг система извещтаваоа, ппщтина Коажевац ће
утврдити прпцедуре извещтаваоа и фпрмате тих извещтаја .

3. Оцеоиваое
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Пцеоиваоем се утврђује напредак у спрпвпђеоу пве стратегије и предлажу кпрективне мере и
измене тпкпм спрпвпђеоа. Пцеоиваое се спрпвпди редпвнп, једнпм гпдищое, кприщћеоем
разлишитих извпра ппдатака, укљушујући гпдищои извещтај п раду кап пснпвни извпр ппдатака, а
на пснпву дефинисаних ппказатеља. Интерне инфпрмације се систематски уппређују са екстерним
извприма инфпрмација, пппут интервјуа, истраживаоа јавнпг моеоа и других извпра. У
зависнпсти пд врсте ппказатеља, прпцеоују се реализација и ефекти планираних и реализпваних
активнпсти, кап и институципналне и закпнпдавне прпмене.
Преглед се представља према степену реализације активнпсти:
-

спрпведена - пцена знаши да је активнпст реализпвана у складу са пшекиваоима и да нису
пптребне дпдатне мере;
делимишнп спрпведена - пцена знаши да је активнпст реализпвана, али да су пптребне
дпдатне мере да би се квалитет ушинка унапредип дп планиранпг нивпа;
није спрпведена - пцена знаши да активнпст није реализпвана и да су пптребне мере да би
се планирана активнпст реализпвала.

Крпз гпдищои извещтај, ппщтинска управа пцеоује степен спрпвпђеоа активнпсти п шему
извещтава Ппщтинскп веће ппщтине Коажевац. Укпликп буде пптребнп, мпже се ревидирати
Стратегија у циљу унапређеоа оене ефективнпсти и пдрживпсти. Пп истеку перипда предвиђенпг
за спрпвпђеое Стратегије, пцена садржи преппруке, закљушке, наушене лекције и приказује
најбпљу праксу пп питаоу спрпвпђеоа Стратегије.

4. Извештаваое
На гпдищоем нивпу надлежнп пдељеое Ппщтинске управе израђује и пбјављује извещтаје п
спрпвпђеоу Стратегије на интернет страници ппщтине Коажевац, степену спрпвпђеоа циљева и
активнпсти, прпблемима и изазпвима. На пснпву тпга се врщи ревизија припритета, и планираних
активнпсти у Акципнпм плану, какп би се пбезбедилп да пни пстану релевантни и какп би се
испуниле пптребе сппртскпг сектпра и управе,.
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