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УВОД
Програм развоја спорта Општине Књажевац за период 2016 – 2018 је у потпуности усаглашен са
Законом о спорту и Стратегијом развоја спорта РС за период 2014 – 2018 године. Ово је први
стратешки документ у области планирања и развоја спорта на територији Општине Књажевац који
предвиђа укључивање свих грађана, спортиста и клубова, школа у развој ове врло значајне
области.
Општи циљ Програма развоја спорта Општине Књажевац је унапређење и развој спорта кроз једну
системску и организациону бригу са јасно дефинисаним конкретним мерама које треба предузети.
Овај важан документ је израђен на основу анализе стања спорта у Општини Књажевац и
постављени циљеви развоја спорта:
Повећано бављење спортом свих пре свега жена, деце, младих, старих и особа са инвалидитетом
Укључивање већег броја ученика у школске спортске секције
Унапређење рада спортских клубова у области квалитетног спорта
Подршка изградњи и адаптацији спортске инфраструктуре
Приоритети Програма развоја спорта Општине Књажевац су: Школски спорт, спорт за
све(рекреативни), рад у спортским клубовима(квалитетни спорт, спортска инфраструктура

1. Визија
Визија ове Стратегије је унапређење квалитета живота и обогаћивање друштвених односа
становника општине Књажевац кроз бављење спортом, као елемента који је од суштинског значаја
за развој њихове личности и здравог начина живота.

2. Мисија
Мисија је стварање система спорта у општини Књажевац у коме ће свако имати право да се бави
спортом, са циљем развоја своје личности, одржавања доброг здравља, побољшања физичких
способности, бољег и сврсисходнијег коришћења слободног времена, унапређења квалитета
живота и постизања врхунских спортских резултата.
У складу са напред наведеним, предузимаће се мере како би се:
- обезбедило да сви грађани имају могућности да се баве спортом, кроз пружање одговарајућих
услова и програма свих врста и обезбеђивање одговарајућег стручног кадра;
- осигурали темељи система спорта: спорт у школама и сви видови укључења деце у спортске
активности;
- обезбедило планирање, изградња и реконструкција потребних спортских објеката;
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- подржало и подстакло бављење спортом на највишем нивоу, уз постизање врхунских спортских
резултата на највећим међународним спортским такмичењима.

3. Основни подаци о општини Књажевац
3.1. Положај и основне одлике

Подручје општине Књажевац обухвата
86
насеља
са
30.905
становника.
У
физичкогеографском
погледу територија општине Књажевац
простире
се
у
ширем простору пресека 22º 15'
меридијана
источно од Гринича и 43º 30' северног
упоредника
са
површином од 1.202 km² што је чини
четвртом
општином по величини у Републици
Србији. Општина
Књажевац се налази у источном делу
Републике Србије
уз границу са Републиком Бугарском као
најјужнији
град
Тимочке Крајине. Општина Књажевац је
брдско-планинска
са надморском висином од 176 до 2.169
m и израженом
равницом у долини реке Тимок, која
излази на Дунавску
низију. Планинским венцима територија
је изолована од
суседних општина. Брдско-планински
карактер општине
Књажевац пре свега је садржан у чињеници да се 75% њене територије налази на преко 400 m
надморске висине.
Подручје општине Књажевац припада неразвијеним, економски и демографски депресивним
општинама са следећим специфичним наменама: пољопривредно-сточарско и шумско подручје;
природне и туристичке вредности (са изразитим потенцијалима за развој туризма на Старој
планини и Бањици); изворишта вода, резерве минералних сировина и грађевинског материјала и
планираним граничним прелазом.
Основни подаци о општини Књажевац
Основни
подаци

Општина
Књажевац

Површина,
2
km

% Пољопривредне
површине

Број
насеља

Просечна
величина
2
насеља, km

Број
становника

Густина
насељеност
2
и 1 km

1202

57,6

86

13,97

30905

26

Извор: РЗС - Попис 2011. године

3.2. Становништво
Површина општине Књажевац је 1202 km², са 30905 становника, просечне насељености 26
становника по km².
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Од 1948. до 2002. године број становника у општини Књажевац је опао за 38.2%. А од 1991. до
2002. године за 14.6% , док је у периоду од 2002. до 2011. године опао за 6.267 или 16,8%, што је
највише у окружењу.
Кретање броја становника у периоду 1981-2011. године

Подручје Плана/општина/тип
насеља

1981.

1991.

1991.

2002.

нова мет.

нова мет.

2011. нова
мет

2002.

Општина Књажевац

48789

44036

38044

43551

37172

30905

Градска

16665

19705

19941

19523

19351

18089

Остала

32124

24331

18103

24028

17821

12816

Извор: РЗС - Попис 1981,1991,2002, 2011. године

На основу података Пописа 2011. године, од укупног броја становника већи је удео градског
становништва (58,53%). Од 85 сеоских насеља у периоду 1981-1991. године, само је Трговиште
повећало број становника , док су сва остала смањила, а 9 њих чак за половину. У периоду од
1991-2002. године, село Репушница остало је без становништва.
Проблем „биолошке депопулације“ сеоских насеља је алармантан јер је негативан природни
прираштај највећи у Републици. Миграциони салдо је за град Књажевац у последњем пописном
периоду, 1991-2002. године био позитиван, али апсолутни пораст становништва негативан, због
негативног прираштаја.

3.3. Насеља, становништво и трендови
Општина Књажевац се простире на површини од 1.202 km² и по величини је четврта општина у
Републици Србији, међутим, општину карактерише висока разуђеност. По попису из 2011. године у
општини живи 30.905 становника, од чега 58,53% живи у Књажевцу, а 41,47% у 85 сеоских насеља.
Административни центар општине је Књажевац у коме живи 18.089 становника. Сам град се
налази на саставу Трговишког и Сврљишког Тимока који заједно чине Бели Тимок.
Број становника по насељима у општини Књажевац (упоредни преглед између последња 2 пописа)

Р.бр.

Насеље

Број становника

2002

Број становника

1

Општина Књажевац

37172

30905

2

Књажевац

19351

18089

3

Сеоска насеља

17821

12816

4

Алдина Река

12

3

5

Алдинац

26

16

2011

5

6

Балановац

328

239

7

Балинац

38

15

8

Балта Бериловац

187

133

9

Бањски Орешац

96

66

10

Бели Поток

243

168

11

Берчиновац

172

119

12

Божиновац

26

17

13

Булиновац

194

170

14

Бучје

369

246

15

Валевац

281

213

16

Васиљ

757

586

17

Видовац

45

24

18

Вина

424

276

19

Витковац

352

219

20

Влашко Поље

172

108

21

Вртовац

218

140

22

Габровница

10

3

23

Глоговац

73

63

24

Горња Каменица

377

235

25

Горња Соколовица

41

17

26

Горње Зуниче

475

421

27

Градиште

31

21

28

Грезна

329

282

29

Дебелица

423

325

30

Дејановац

27

15

31

Доња Каменица

360

217

6

32

Доња Соколовица

136

86

33

Доње Зуниче

407

332

34

Дрвник

15

7

35

Дреновац

141

87

36

Дречиновац

88

59

37

Жлне

161

90

38

Жуковац

114

59

39

Зоруновац

179

107

40

Зубетинац

191

114

41

Иново

100

54

42

Јаковац

349

233

43

Јаловик Извор

238

108

44

Јања

37

21

45

Јелашница

212

125

46

Каличина

256

230

47

Кална

553

249

48

Кандалица

52

25

49

Кожељ

181

90

50

Крента

137

67

51

Лепена

137

54

52

Локва

69

42

53

Мањинац

122

77

54

Миљковац

154

81

55

Минићево

828

699

56

Мучибаба

110

62

57

Ново Корито

208

130

7

58

Орешац

335

266

59

Ошљане

256

144

60

Папратна

13

3

61

Петруша

120

66

62

Подвис

369

192

63

Понор

144

64

64

Потркање

83

71

65

Причевац

54

25

66

Равна

252

167

67

Равно Бучје

28

13

68

Радичевац

59

29

69

Ргоште

319

260

70

Репушница

-

-

71

Сврљишка топла

112

78

72

Скробница

178

101

73

Слатина

124

75

74

Стањинац

95

53

75

Старо Корито

51

23

76

Стогазовац

132

106

77

Татрасница

5

3

78

Трговиште

1953

1850

79

Трновац

227

171

80

Ћуштица

253

167

81

Црвење

152

140

82

Црни Врх

133

87

83

Шарбановац

25

14

8

84

Шести Габар

173

83

85

Штипина

531

442

86

Штитарац

61

59

87

Штрбац

246

151

88

Шуман Топла

77

50

89

НЕРАСПОРЕЂЕНО

-

218

Извор : РЗС – Попис 2002 и 2011. године

У периоду између два пописа, 2002-2011. године, број становника се смањио за 6.267 становника,
односно 16,8%, што је једна од највећих негативних стопа у РС. Смањење броја становника у
општини је довело и до смањења густине насељености са 33,92 на 25,71 становника/km².

Кретање броја становника у периоду 2002 - 2011

Становништво

Становништво 2002

Општина
Књажевац

Пораст-пад
укупно

Становништво 2011

37172

30905

Просечно
годишње на 1000
становника

Просечно
годишње

-6267

696
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Извор : РЗС – Попис 2011. године

Старосна структура и структура по полу
Године

Пол
с

Општина Књажевац

31491

м
ж

Године

Укупно

15361
16130

Пол
с

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

1043

1125

1147

1384

1453

1643

1646

542
501

35-39
1874

593
532

565
582

40-44
1754

767
617

760
693

45-49
1795

894
749

50-54
2203

913
733

55-59
2831

60-64
3036

65-69
2033

Општина
м

980

849

884

1103

1403

1482

939

Књажевац
ж

894

905

911

1100

1428

1554

1094

9

Године

Пол

70-74

с

2051

75-79
2080

80-84
1515

85 и
више

Пунолетно
становништво

878

27350

Просечна старост
48,6

Општина
м

893

850

620

324

13210

46,7

Књажевац
ж

1158

1230

895

554

14140

50,3

Извор : РЗС – Попис 2011. године

Образовна структура
Образовна структура становништва у Књажевцу се не може сматрати задовољавајућом.
Образовна структура становништва
Укупно
Пол

Без
школске
спреме

Непотпуно
основно
образовање

Основно
образовање

Средње
образовање

Више
образ
.

Висок
о
образ.

Компјутерс
ки писмена
лица

Лица која
делимично
познају рад
на рачунару

Компјуте
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

Извор података: РЗС – Попис 2011. Године

4. ПРИОРИТЕТИ
Стратегија ће своје деловање посебно усмерити на следеће приоритете:
1. развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт;
2. повећање обухвата бављења грађана спортом кроз развој и унапређење спортске рекреације и
такмичарског спорта
3. развој и унапређење спортске инфраструктуре.
Имплементација Стратегије захтева тимски рад и заједничке активности свих чинилаца спортског
система општине Књажевац. Да би задатак био успешно обављен, потребна су јасна правила и
јасно дефинисани носиоци реализације активности потребних за реализацију ове стратегије.

4.1. Развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт
За децу и младе физичка активност је природна форма кретања која подразумева изазов и
уживање засновано на игри. Спорт у свим облицима треба да буде појединачно доступан свим
10

младима без дискриминације, чиме се омогућују једнаке могућности дечацима и девојчицама, уз
уважавање посебних потреба сваког старосног узраста. Улога физичких активности у образовању
деце, стицању моторичких способности, стицању друштвених способности и очувању здравља је
изузетно битна. При том, добробит детета, без обзира на узраст, увек мора бити најважнији циљ.
Практично организовање спортских активности је општеприхваћено као сврсисходно за децу и
омладину и има позитиван утицај на њихов физички, ментални, психолошки и друштвени развој.
Генерално, спорт се сматра нарочито погодном активношћу за физичку и менталну добробит деце
и суштински је битан за превенцију здравствених проблема.
За свестрани развој детета од кључног значаја је одговарајуће физичко образовање у школи и
бављење ваннаставним спортским активностима у школским спортским секцијама и школским
спортским друштвима. Сви млади треба да добију адекватно физичко образовање и стекну
основне спортске вештине у оквиру редовног наставног програма или у оквиру ваннаставних
активности, чиме се омогућава свакодневно бављење спортом. Школе треба да учине младима
привлачним да своје слободно време проведу на отвореном простору играјући различите игре,
као и да одговоре на прихватљиве нове трендове у спорту. Квалитет физичког образовања и
спортске обуке треба да буде обезбеђен и унапређен кроз квалификоване наставнике физичког
образовања, уз одговарајуће мере за надзор квалитета. Предшколска установа треба да децу
предшколског узраста упознау са локалним спортским клубовима и објектима и да остваре
сарадњу са локалним спортским клубовима.
Млади треба да знају које могућности имају у локалу, како могу да наставе да се баве спортом
након завршетка школе, те да буду свесни које то активности највише воле и које их највише
стимулишу. Све школе треба да имају неопходну и одговарајућу опрему и објекте за бављење
младих физичким активностима и спортом.
Посебно девојчицама треба обезбедити више могућности да се баве спортом и остану у спорту, с
тим да ниво и интензитет тренинга и такмичења треба да буде адекватан њиховом узрасту и
физичком и менталном стању. Због тога треба посебно подржати оне спортове у којима се
девојчице у значајној мери баве спортом.
Треба успоставити преко Спортског савеза ефикасну координацију свих спортских активности и
програма, са циљем да се стимулишу акције на локалном нивоу на повећању физичких активности
становништва и адекватног коришћења слободног времена. Приоритет је унапређење локалне
спортске средине, уз подршку како организованим тако и неорганизованим спортским
активностима становништва. При том, млади треба да буду консултовани приликом процене
локалних потреба. Када је у питању спортска инфраструктура, активности треба да буду, пре свега,
усмерене на изградњу вишефункционалних, флексибилних спортских објеката.
Школски спорт представља незаобилазну карику у промоцији активног начина живота, развоју
спорта и врхунског спортског резултата. У оквиру школског спорта, школе имају централну улогу.
Нужно је обезбедити да се настава физичког васпитања у потпуности реализује по усвојеним
плановима и програмима и да се спортске секције реализују како је прописано. Циљ треба да буде
да се деца анимирају да се баве физичким вежбањем, кроз забаву и игру, и да се задовоље
основни приоритети школског спорта: свеобухватност, препознавање талената и здравствени
аспект. Главни циљ школског спорта мора бити физички, интелектуални, морални, социјални и
културни развој свих ученика. Када су у питању школска спортска такмичења, приоритет су
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такмичења унутар школа и на нивоу јединица локалне самоуправе. Потребно је, такође,
организовати спортске активности деце за време распуста, посебно путем спортских кампова.
Посебно је значајно предузимање активности које требају да доведу до тога да деца не плаћају
чланарину у спортским организацијама, или да она буде примерена могућностима родитеља.
Посебни циљеви:
1. побољшани материјално-технички услови за реализацију активности школског спорта;
2. повећан број спортских секција и других ваннаставних спортских активности у оквиру
школског спорта;
3. повећано учешће ученика и студената на школским спортским приредбама (спортским
манифестацијама и спортским такмичењима);
4. побољшан стручно педагошки рад и унапређена институционална сарадња у оквиру
школског спорта;
5. подстакнуто значајније укључивање јединица локалне самоуправе у реализацију и
унапређење школског спорта;
6. унапређење медијског праћења и промоција школског спорта с циљем неговања културе
спортског понашања, фер плеја, сарадње, толеранције и поштовања различитости на
спортским теренима и поред њих;
7. унапређене везе између школа и организација у области спорта и подстакнути програми у
спортовима који привлаче децу и омладину
8. Периодична тестиртања постуралног статуса предшколске и деце основношколског узраста
и предузимање корективних мера.

4.2. Повећање обухвата бављења грађана спортом кроз развој и унапређење
спортске рекреације и такмичарског спорта
Не само Законом о спорту Републике Србије него и свих релевантни међународни документи у
области спорта истичу да свако има право да се бави спортом, с тим да такво бављење мора бити
хумано, слободно и добровољно, здраво и безбедно, у складу са природном средином и
друштвеним окружењем, фер, толерантно, етички прихватљиво, одговорно, независно од
злоупотреба и циљева који су супротни спортском духу и доступно свим грађанима под једнаким
условима без обзира на узраст, ниво физичке способности, степен евентуалне инвалидности, пол и
друго лично својство.
Циљ ове стратегије је да се креира, очува и унапреди способан, одржив и координиран
рекреативни спорт који може да обезбеди квалитетне могућности за учешће у својим програмима
за што већи броја становника општине Књажевац. У том погледу треба подстицати све облике
спортске рекреације и коришћења свих потенцијала светског покрета "спорта за све".
Кроз реализовање рекреативних програма оствариле би се бројне користи: унапређење
индивидуалне здравствене заштите, посебно борбе против растућег проблема гојазности;
унапређење здравља, превенције болести и рехабилитације; допринос кохерентнијем и
одрживијем развоју друштва; очување животне средине; спречавање антисоцијалног понашања;
омогућавања младим људима најбоље могуће стартне позиције за даљи живот; омогућавање што
дуже радне ангажованости и развоја радних способности; повећање индивидуалних и
колективних способности, посебно жена; обезбеђење једнакости полова; борба против
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дискриминације и маргинализације; спречавање полне дискриминације, дискриминације особа са
инвалидитетом, старих и сиромашних; спречавање дискриминације припадника других етничких
група и предупређење сукоба; подстицање друштвене интеграције; стварање повољнијих услова
за рехабилитацију и реинтеграцију избеглица; подстицање сарадње и друштвене покретљивости;
заштита
Посебни циљеви:
1. подстакнута и ојачана свест о важности редовне физичке активности;
2. побољшани материјално-технички услови у циљу доступности свим грађанима да се баве
спортом;
3. подстакнуто значајније укључење општине Књажевац у финансирање програмских
активности из области спортске рекреације и спорта особа са инвалидитетом;
4. унапређена сарадња са удружењима и савезима пензионера, спортским покретима трећег
доба, невладиним организацијама и гранским спортским савезима ради повећања
обухвата и развоја нових облика и садржаја који су намењени старим особама у функцији
одржавања здравља, виталности и дигнитета;
5. развој такмичарског спорта на територији општине Књажевац.

4.3. Развој и унапређење спортске инфраструктуре
Ниво бављења спортом у сваком друштву значајно зависи од броја, разноврсности и доступности
потребних спортских објеката.
Циљ општине Књажевац је да се развије и унапреди спортска инфраструктура у општини.То
подразумева и спровођење мера чији је циљ обезбеђивање доброг управљања спортским
капацитетима, уштеде енергије и њихово безбедно и потпуно коришћење. Спортски капацитети
треба да буду прилагођени потребама посебних група, као што су веома млади, адолесценти,
матуранти, усамљени старији људи као и особе са инвалидитетом.
Посебни циљеви:
- системски планирана, реконструисана и изграђена спортска инфраструктура.

5. ОСТАЛИ ЦИЉЕВИ
Поред наведених приоритета, ова стратегија је усмерена и ка другим сегментима система спорта
општини Књажевац те редослед циљева не значи и приоритет, већ се сви циљеви налазе у корпусу
једнаке важности.

5.1. Подизање капацитета спорта
Циљ ове стратегије да се систем спорта у општини Књажевац састоји од способних, одрживих и
координисаних спортских организација, друштава и савеза који обезбеђују квалитетне услове за
бављење спортом у оквиру својих надлежности. У том циљу потребно је подићи укупне капацитете
свих организација у области спорта. Како тај циљ није могуће остварити без одговарајућих
финансијских средстава, посебно је значајно унапређење капацитета Спортског савеза и спортских
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удружења за припрему, писање и реализацију пројеката у ЕУ формату, ради коришћења
приступних фондова ЕУ.
Посебни циљеви:
1. повећани капацитети организација у области спорта за програмско финансирање њихове
активности и делатности из јавних прихода (планирање, реализација, контрола);
2. повећани капацитети организација у области спорта за аплицирање ка фондовима
Европске уније и другим приступним фондовима;
3. унапређење стручности и капацитета спортских организација за писање пројеката и понуда
ка спонзорима и донаторима;
4. усвојене категоризације спортских организација општини Књажевац;
5. перманентно праћење и анализа односа остварених спортских резултата у односу на
уложена средства из буџета и других извора финансирања;

5.2. Спортски туризам и партнерство између спорта и животне средине
Данас су спорт и туризам неодвојиви феномени и њихов синергијски учинак даје врхунске
резултате. Туризам и спорт се све више преплићу, што нарочито долази до изражаја током великих
спортских догађања. Осим тога, рекреација као вид спортске активности управо почива на
туризму. Заједничко деловање туризма и спорта у наредном периоду значи деловање у складу са
модерним европским начином пословања у ове две области. Туризам и спорт, представљају добар
пут и за интегрисање у европске туристичке токове. Спој туризма и спорта, оба у функцији спајања
људи, чине пут ка стварању једне хармоничне планете, без граница и предрасуда, планете која се
кроз здрав спортски дух и обогаћивање знања, окреће ка бољем уважавању и разумевању
различитости које постоје међу људима. Савремени спорт и савремени туризам међусобно су се
испреплетали у нераздвојној интеракцији да је постало немогуће посматрати их одвојено, а често
је и немогуће рећи због чега се неки човек упустио у одређену активност - због спорта или због
туристичког доживљаја (нпр. одлазак у скијашки центар). Активности спортског туризма могу се
одвијати у урбаним или руралним срединама, на отвореном или у затвореним просторијама, у
свим сезонама и климама.
Општина Књажевац има значајне спортске, инфраструктурне и природне потенцијале за спортски
туризам, и то како у области спортско-рекреативног туризма тако и у области туризма спортских
догађаја, али ти потенцијали нису до сада на одговарајући начин искоришћени. Развој спортског
туризма у општини Књажевац првенствено подразумева промоцију здравог начина живота и
редовних физичких активности, али он мора бити подстакнут и изградњом одговарајуће
саобраћајне и друге инфраструктуре, као и обезбеђењем адекватног стручног кадра.
Обезбеђивање и унапређивање људског физичког, друштвеног и менталног благостања из
генерације у генерацију захтева да спортске активности, укључујући оне у градским, природним и
воденим подручјима буду усклађени са ограниченим ресурсима планете, и практиковане у складу
са принципима одрживог развоја и уравнотеженог управљања околином. То укључује: узимање у
обзир природе и вредности природне средине у планирању и изградњи спортских капацитета;
подржавање и стимулисање спортских организација у њиховим напорима да очувају природу и
околину; повећање људског знања и свести о односима између спорта и оправданог развоја, као и
њиховог разумевања природе. Важно је да се у спорту може уживати како данас тако и у
будућности, од стране највећег броја људи, у најбољим могућим условима, под чиме се
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подразумева спорт у здравој и чистој животној средини. Спорт у свим својим појавним облицима и
на свим нивоима дели са читавим човечанством дужност неговања и заштите природе и животне
средине, како за садашње тако и за будуће генерације.
Како би се избегли негативни ефекти који прате спортске активности, догађаје и производњу
спортске опреме, сви учесници у систему спорта морају пронаћи начине да смање негативне
последице попут потрошње енергије, загађења ваздуха, емисије гасова који изазивају ефекат
стаклене баште као и оних штетних по озонски омотач, одстрањивање отпада, ерозије и штетних
утицаја по био диверсификацију средине. Спорт се мора развијати у складу са правилима очувања
еколошке исправности, поштујући принцип да је здрава средина предуслов за здрав спорт.
Учесници морају научити да поштују и цене природно окружење, а самим тим и да постану
спремнији да узму учешће у активностима заједнице.
Посебан циљ:
подстакнуте и ојачане везе спорта и туризма и животне средине.

5.3. Медији у спорту
Подразумевајући чињеницу да већина медија издваја значајан простор за садржаје који се баве
различитим аспектима спорта и полазећи од независности спортских организација и аутономије
медијских кућа по питањима креирања програма и свакодневног руковођења, спортски савез,
укључујући и његове чланице, и медији треба да успоставе међусобну сарадњу са циљем
међусобне консултације о свим питањима која се тичу обе стране, као и о начинима и средствима
на које медији могу да стимулишу бављење спортом и помогну решавању неких од проблема који
су повезани са спортом (популаризације нових и малих спортова; давање приоритета у
извештавању домаћем спорту; третман који треба да имају сцене насиља повезане са спортом,
како оне које се дешавају на терену тако и оне ван њега; спречавање комерцијалног утицаја на
аматерски спорт; указивање на штетност и неприхватљивост допинга у спорту и др.).
Свакодневни и динамичан развој телекомуникација намеће обавезу за све организаторе спортских
приредби да посебну пажњу посвете растућој улози и значају који информационе технологије
имају приликом организовања и спровођења спортске приредбе. Медијска покривеност спортске
приредбе мора бити саставни део мера за организацију сваке спортске приредбе. У склопу тога,
посебно је важно остваривање улоге медија у складу са Националном стратегијом за борбу против
насиља и недоличног понашања на спортским приредбама за период од 2013. до 2018. године.
У односу спорта и медија посебну пажњу треба посветити и промоцији потенцијала спорта у
друштвеној интеграцији (инклузији) и изградњи друштва једнаких могућности.
Посебни циљеви:
1. медијска промоција спорта као здравог начина живота и мотивација грађана за бављење
спортским активностима;
2. подигнута свест грађана о позитивним вредностима спорта.

15

АКЦИОНИ ПЛАН
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ
КЊАЖЕВАЦ ЗА ПЕРИОД 2016 – 2018. ГОДИНЕ

Приоритет 4.1. Развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт
Посебан циљ 4.1.1. Побољшани материјално – технички услови за реализацију активности
школског спорта
Активност: Опремање једне просторије у школама за аеробик и пилатес
Показатељ: Опремљена просторија у школама
Извор верификације: извештај школа
Одговорна институција: основне школе
Извор финансирања: Буџет Општине Књажевац и донација
Посебан циљ 4.1.2. Повећан број спорстких секција и других ваннаставних спортских активности
у оквиру школског спорта
Активност: Проширење понуде спортских секција у школама
Показатељ: Већи број секција у школама
Извор верификације: Извештај школа
Одговорна институција: основне школе
Извор финансирања: Буџет Општине Књажевац
Посебан циљ 4.1.3 Повећано учешће ученика на школским спортским приредбама (спортским
манифестацијама и спортским такмичењима)
Активност: Организација Дечијих заборављених игара
Показатељ: Број деце учесника игара
Извор верификације: извештаји школа
Одговорна институција: основне школе
Извор финансирања: Буџет Општине Књажевац
Активност: Организација излета у природи за децу у сарадњи са Планинарским друштвом „бабин
зуб“ Књажевац
Показатељ: број деце учесника излета
Извор верификације: извештај школа
Одговорна институција: основне школе
Извор финансирања: Буџет Општине Књажевац
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Посебан циљ 4.1.4. Побољшан стручно – педагошки рад и унапређена институционална сарадња
у оквиру школског спорта
Активност: Активирање професора физичке културе за спровођење спортских секција
Показатељ: Број професора који учествују у школским спортским секцијама
Извор верификације: извештај основних школа
Одговорна институција: основне школе
Извор финансирања: Буџет Општине Књажевац
Посебан циљ 4.1.5. Подстакнуто значајније укључивање општине Књажевац у реализацију и
унапређење школског спорта
Активност:Организовани одлазак деце у ски центар на Старој планини) и организација почетног
курса обуке деце за скијање
Показатељ: Број деце полазника обуке
Извор верификације : извештаји школа
Одговорна институција: основне школе
Извор финансирања: Буџет Општине Књажевац
Посебан циљ 4.1.7. Унапређене везе измељу школа и организација у области спорта и
подстакнути програми у спортовима који привлаче децу и омладину
Активност: Јачање сарадње школа и спортских организација са циљем развоја и унапређења
школског спорта
Показатељ: Број клубова који учествују у школским секцијама
Извор верификације: Извештај школа, Спортског савеза, спортских клубова
Одговорна институција: основне школе, Спортски савез, спортски клубови
Извор финансирања: Буџет Општине Књажевац

Приротет 4.2. Повећање обухвата бављења грађана спортом кроз развој и
унапређење спортске рекреације и такмичарског спорта
Посебан циљ 4.2.1. Подстакнута и ојачана свест о важности редовне физичке активности
Активност: Организација предавања на тему физичке активности и здравља
Показатељ: Број деце учесника предавања
Извор верификације: Извештај Спортског савеза
Одговорна институција: ЈЛС, Спортски савез
Извор финансирања: Буџет Општине Књажевац
Активност: Промотивни(отворени)часови спортских клубова
Показатељ: број полазника отворених часова клубова
Извор верификације: извештај Спортског савеза и спортских клубова
Одговорна институција: ЈЛС, Спортски савез, спортски клубови
Извор финансирања: Буџет Општине Књажевац
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Посебан циљ 4.2.3. Подстакнуто значанјније укључење општине Књажевац у финансирање
програмских активности из области спортске рекреације и спорта особа са инвалидитетом
Активност: Организација игара без граница
Показатељ: Број учесника игара
Извор верификације: извештаји школа
Одговорна институција: основне школе, Спортски Савез
Извор финансирања: Буџет Општине Књажевац
Посебан циљ 4.2.4. Унапређена сарадња са удружењима и савзима пензионера, спортским
покретима трећег доба...
Активност: Организација летњих и зимских школа спортова
Показатељ: број деце учесника ових школа спортова
Извор верификације: Извештај Спортског савеза
Одговорна институција: ЈЛС, Спортски савез
Извор финансирања: Буџет Општине Књажевац
Активност:Организација плесне школе за децу и одрасле
Показатељ: број деце и одраслих учесника плесне школе
Извор верификације: извештај Спортског савеза
Одговорна институција: ЈЛС, Спортски савез, Дом културе Књажевац
Извор финансирања: Буџет Општине Књажевац
Активност: Организација Кроса за децу
Показатељ: број деце учесника кроса
Извор верификације: Извештај Спортског савеза
Одговорна институција: ЈЛС, Спортски савез
Извор финансирања: Буџет Општине Књажевац
Активност: Организације Рекреативних часова пливања за све узрасте
Показатељ: Број полазника часова пливања
Извор верификације: Извештај Спортског Савеза
Одговорна институција: ЈЛС, Спортски савез,
Извор финансирања: Буџет Општине Књажевац
Активност: Организација турнира свих спортских игара у летњем и зимском периоду
Показатељ: број учесника спортских игара
Извор верификације: извештај Спортског савеза
Одговорна институција: ЈЛС, Спортски Савез
Извор финансирања: Буџет Општине Књажевац
Активност: Учешће спортских организација у одговарајућем рангу такмичења
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Показатељ: Чланство у националном гранском савезу и позиција на ранг табели
Извор верификације: евиденција Националног гранског савеза
Одговорна институција: ЈЛС, Спортски савез, спортске организације
Извор финансирања: буџет општине Књажевац и спортске организације

Приоритет 4.3. Развој и унапређење спортске инфраструктуре
Посебан циљ 4.3.1. Системски планирана, реконструисана и изграљена спортска инфраструктура
Активност: Изградња спортског терена за мале спортове
Показатељ: извештај је усвојен и објекат је добио употребну дозволу
Извор верификације: извештај инвеститора и дозвола
Одговорна институција: ЈЛС
Извор финансирања: Буџет Општине Књажевац и донација
Активност Изградња Трим парка
Показатељ: извештај је усвојен и објекат је добио употребну дозволу
Извор верификације: извештај инвеститора и дозвола
Одговорна институција: ЈЛС
Извор финансирања: Буџет Општине Књажевац и донација
Активност : Изградња спортске хале на Вашаришту
Показатељ: извештај је усвојен и објекат је добио употребну дозволу
Извор верификације: извештај инвеститора и дозвола
Одговорна институција: ЈЛС
Извор финансирања: Буџет Општине Књажевац и донација
Активност Изградња Теретане на отвореном
Показатељ: извештај је усвојен и објекат је добио употребну дозволу
Извор верификације: извештај инвеститора и дозвола
Одговорна институција: ЈЛС
Извор финансирања: Буџет Општине Књажевац и донација
Активност : Доградња Спортско – рекреативног центра „Бањица“
Показатељ: извештај је усвојен и објекат је добио употребну дозволу
Извор верификације: извештај инвеститора и дозвола
Одговорна институција: ЈЛС
Извор финансирања: Буџет Општине Књажевац и донација
Активност :Уређење и опремање просторија спортском опремом
Показатељ: извештај је усвојен и објекат је добио употребну дозволу
Извор верификације: извештај инвеститора и дозвола
Одговорна институција: ЈЛС
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Извор финансирања: Буџет Општине Књажевац и донација

Остали циљеви 1. Подизање капацитета спорта
Посебан циљ 1.1. Повећани капацитети организација у области спорта за програмско
финансирање њихове активности и делатности из јавних прихода (планирање, реализација,
контрола);
Активност: Обука за чланове спортских организација за програмско финансирање њихових
програма
Показатељ: Број клубова обучених за програмско финансирање
Извор верификације: извештај Спортског Савеза
Одговорна институција: ЈЛС, Спортски савез, АРК
Извор финансирања: Буџет Општине Књажевац
Посебан циљ 1.2.повећани капацитети организација у области спорта за аплицирање ка
фондовима Европске уније и другим приступним фондовима
Активност: Обука за чланове спортских организација за аплицирање и писање пројеката према ЕУ
фондовима као и писање пројеката за спонзоре
Показатељ: Број клубова обучених за писање пројеката за ЕУ фондове и спонзоре
Извор верификације: Извештај Спортског савеза
Одговорна институција: ЈЛС, Спортски савез, АРК
Извор финансирања: Буџет Општине Књажевац
Посебан циљ 1.3. Унапређење стручности и капацитета спортских организација за писање
пројеката и понуда ка спонзорима и донаторима;
Активност: Обука за чланове спортских организација за аплицирање и писање пројеката према ЕУ
фондовима као и писање пројеката за спонзоре
Показатељ: Број клубова обучених за писање пројеката за ЕУ фондове и спонзоре
Извор верификације: Извештај Спортског савеза
Одговорна институција: ЈЛС, Спортски савез, АРК
Извор финансирања: Буџет Општине Књажевац
Посебан циљ 1.4. Усвојене категоризације спортских организација општини Књажевац;
Активност: Усвојен Правилник о категоризацији спортских организација у општини Књажевац
Показатељ: усвојен документа од стране Скупштине општине
Извор верификације: Решење СО
Одговорна институција: ЈЛС, Спортски савез
Извор финансирања: Буџет Општине Књажевац
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Посебан циљ 1.5. Перманентно праћење и анализа односа остварених спортских резултата у
односу на уложена средства из буџета и других извора финансирања;
Активност: Успостављен систем праћења и извештавања о спроведеним активностима и утрошку
средстава
Показатељ: Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес
у областри спорта
Извор верификације: Решење СО
Одговорна институција: ЈЛС, Спортски савез
Извор финансирања: Буџет Општине Књажевац

Остали циљеви 2. Спортски туризам и партнерство између спорта и животне
средине
Посебан циљ 2.1. Подстакнуте и ојачане везе спорта и туризма и животне средине
Активност: Дефинисање мера за унапређење сарадње спорта и туризма у општини Књажевац
Показатељ: Меморандум о сарадњи између локалних институција које се баве спортом и
туризмом
Извор верификације: закључен Меморандум о сарадњи
Одговорна институција: ЈЛС, Спортски савез, ТО
Извор финансирања: Буџет Општине Књажевац
Активност: Успостављање сарадње између јавног, приватног и невладиног сектора у циљу
унапређења односа спорта и туризма
Показатељ: Меморандум о сарадњи између локалних институција које се баве спортом и
туризмом
Извор верификације: закључен Меморандум о сарадњи
Одговорна институција: ЈЛС, Спортски савез, ТО
Извор финансирања: Буџет Општине Књажевац
Активност: Побољшање инфраструктуре спортско туристичких објеката за потребе спортиста и
туриста, који се баве активним туризмом
Показатељ: извештај је усвојен и објекат је добио употребну дозволу
Извор верификације: извештај инвеститора и дозвола
Одговорна институција: ЈЛС
Извор финансирања: Буџет Општине Књажевац и донација
Активност: Промоција спортског туризма у општини Књажевац
Показатељ: Број полазника предавања
Извор верификације: Извештај Спортског савеза
Одговорна институција: ЈЛС, Спортски савез
Извор финансирања: Буџет Општине Књажевац
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Активност: Пројекти одрживог развој спортско рекреативне инфраструктуре по питањима очувања
енергије и очувања животне средине
Показатељ: извештај је усвојен и објекат је добио употребну дозволу
Извор верификације: извештај инвеститора и дозвола
Одговорна институција: ЈЛС
Извор финансирања: Буџет Општине Књажевац и донација

Остали циљеви 3. Медији у спорту
Посебан циљ 3.1. Медијска промоција спорта као здравог начина живота и мотивација грађана за
бављење спортским активностима;
Активност: Специјалне емисије на тему физичке активности и здравља
Показатељ: емитовање емисије
Извор верификације: број емитовања, број прегледа на сајтовима медијских кућа
Одговорна институција: ЈЛС, Спортски савез
Извор финансирања: Буџет Општине Књажевац
Посебан циљ 3.3.Подигнута свест грађана о позитивним вредностима спорта.
Активност: Специјалне емисије на тему позитивних вредности спорта
Показатељ: емитовање емисије
Извор верификације: број емитовања, број прегледа на сајтовима медијских кућа
Одговорна институција: ЈЛС, Спортски савез
Извор финансирања: Буџет Општине Књажевац

7. СПРОВОЂЕЊЕ, ПРАЋЕЊЕ, ОЦЕЊИВАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
1. Спровођење
Примена Стратегије је дефинисана Акционим планом, који је саставни део ове стратегије. Тим
планом јасно су дефинисани општи и посебни циљеви, мере и активности за њихову реализацију,
носиоци задужени за њихову реализацију, временски оквири и, коначно, процена да ли су за
њихову реализацију потребна материјална средства.

2. Праћење
Праћење се спроводи у редовним временским интервалима, у складу са елементима Акционог
плана.
Ради успостављања јединственог и формалног система извештавања, општина Књажевац ће
утврдити процедуре извештавања и формате тих извештаја .

3. Оцењивање
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Оцењивањем се утврђује напредак у спровођењу ове стратегије и предлажу корективне мере и
измене током спровођења. Оцењивање се спроводи редовно, једном годишње, коришћењем
различитих извора података, укључујући годишњи извештај о раду као основни извор података, а
на основу дефинисаних показатеља. Интерне информације се систематски упоређују са екстерним
изворима информација, попут интервјуа, истраживања јавног мњења и других извора. У
зависности од врсте показатеља, процењују се реализација и ефекти планираних и реализованих
активности, као и институционалне и законодавне промене.
Преглед се представља према степену реализације активности:
-

спроведена - оцена значи да је активност реализована у складу са очекивањима и да нису
потребне додатне мере;
делимично спроведена - оцена значи да је активност реализована, али да су потребне
додатне мере да би се квалитет учинка унапредио до планираног нивоа;
није спроведена - оцена значи да активност није реализована и да су потребне мере да би
се планирана активност реализовала.

Кроз годишњи извештај, општинска управа оцењује степен спровођења активности о чему
извештава Општинско веће општине Књажевац. Уколико буде потребно, може се ревидирати
Стратегија у циљу унапређења њене ефективности и одрживости. По истеку периода предвиђеног
за спровођење Стратегије, оцена садржи препоруке, закључке, научене лекције и приказује
најбољу праксу по питању спровођења Стратегије.

4. Извештавање
На годишњем нивоу надлежно одељење Општинске управе израђује и објављује извештаје о
спровођењу Стратегије на интернет страници општине Књажевац, степену спровођења циљева и
активности, проблемима и изазовима. На основу тога се врши ревизија приоритета, и планираних
активности у Акционом плану, како би се обезбедило да они остану релевантни и како би се
испуниле потребе спортског сектора и управе,.
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