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              УВОДНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 

Поштовани суграђани, 

 

Програм развоја спорта општине Жабаљ за период 2015-2018. године и Акциони планови 

за његову примену израђени су у складу са нацртом Национлане стратегије развоја спорта 

Републике Србије, Законом о спорту, којим је предвиђено укључивање локалних 

самоуправа у планирање и развој ове области за све грађане, спортисте и спортке клубове, 

спортског савеза и спортских удужења, и спорт као делатност треба да испуни поред 

такмичарског, и васпитни, здравствени, културни, социјални и други садржај. 

 

Општи циљ Програма развоја спорта Општине Жабаљ јесте унапређење и развој спорта 

кроз систематску, стратешку и организацијску бригу са јасно одређеним конкретним 

мерама за решавање проблема у свим областима спорта. Програм је израђен на основу 

сумирања досадашњих искустава, анализе стања у спорту у Жабљу и проблема и потреба 

за чије решавање су дате смернице. Циљеви развоја спорта у општини Жабаљ се огледа 

кроз следеће: 

 

- повећан обухват бављења спортом у свим сегментима становништва, нарочито 

деце, младих, жена, особа са инвалидитетом и старих, 

- укључивање што већег броја ученика у бесплатне програме школског спорта у  

оквиру школских секција и ваннаставних спортских активности 

- унапређење подршке клубовима и спортовима од посебног значаја за Општину 

Жабаљ у области квалитетног и врхунског спорта 

- подршка изградњи и адаптацији спортске инфраструктуре и обезбеђивање услова 

за привредно – туристичку добит 

 

Приоритети Програма развоја спорта у Општини Жабаљ са детаљним акционим 

плановима су: школски спорт, спорт за све, спортска инфраструктура. За остале области у 

спорту које су такође важне и које имају специфична одређења, као нпр. спорт у руралним 

срединама, дате су смернице развоја у виду препорука. 

 

Програм развоја спорта општине Жабаљ, као први званичан докмент овакве врсте, 

дефинише активности на реализацији постављених реалних циљева по областима спорта, 

водећи рачуна о томе да је за Жабаљ важно да има што више врхунских спортиста, чији 

успеси превазилазе оквире спорта и доприносе афирмацији општине Жабаљ. Такође је 

важно да  омогућимо грађанима општине да побољшају своје физичке и функионалне 

способности и створе повољан утицај на своје здравствено стање кроз различите спортске 

садржаје. 

 

Сматрам да ћемо истрајати у нашим намрама и да ћемо успети да подстакнемо све 

заинтересоване у нашој заједници да се укључе у решавање наведених проблема и да дају 

свој допринос у развоју спорта. 

 



Захваљујем се одговорном раду Групе за израду Програма за развој спорта 2015-2018. 

године и Акционом плау за његову примену. 

 

Председник Општине Жабаљ 

Чедомир Божић с.р. 

 

 

Спорт има кључну улогу у сваком друштву кроз допринос социјалној кохезији, 

превазилажењу предрасуда, повећању позитивног утицаја на јавно мњење и ширење 

етичких и општих принципа који се кроз њега преносе. Грађани могу учествовати у 

спорту као пасивни посматрачи тј.гледаоци и љубитељи спорта или као непосредни 

учесници у спортским активностима, што јесте и најважнији циљ Стратегије развоја 

спорта у Србији. 

 

Савремени спорт представља огромно достигнуће модерног друштва и важно друштвено 

благо. Спорт је и једна од покретачких снага за достизање миленијумских циљева развоја 

људског друштва, дефинисаних од стране Уједињених нација. Посебно је вредан за 

савремени свет који се брзо мења и који се, с једне стране, карактерише повећањем 

слободног времена, а с друге, урбанизацијом и сталним технолошким развојем који теже 

да одвоје човека од њехове природне средине. 

 

Прилику да учествују у спорту имају сви грађани Републике Србије без обзира на 

друштвени статус, верску и сексуалну припадност или било који други вид 

опредељености. Спорт повезује појединце, породице, заједнице, регионе и целокупни 

народ. Када се људи баве спортом они се играју, радују и тада испољавају најбоље људске 

особине које долазе до посебног изражаја: лојалност, толеранција, другарство, тимски рад, 

посвећеност и упорност. 

 

Последњих година у свету и код нас у систему спорта све већа пажња се поклања 

конструисању што отпималнијег модела функционисања управљања, с обзиром да се још 

увек управљање базира на интиутивним и традиционалним искуствима, али уз веће 

уважавање и континуирану примену научних сазнања, као и кибернетичког мишљења у 

управљању. 

 

Бавељење спортом може оснажити децу и младе, не само са аспекта физичког здравља, 

већ и када је реч о психо-социјалном развоју, јачању самопоштовања, развоју 

одговорности, истрајности и сарадничких вештина, усвајању позитивних вредности и 

бољем школском успеху. Осим тога, бављење спортом представља важно среддство 

превенције ризичних понашања младих, попут пушења, злоупотребе алкохола и дрога и 

малолетничке деликвенције. Ангажовање у спорту може кориговати факторе који 

доприносе деликвентном понашању младих, као што су недостатак позитивних узора, 

недостатак самодисцичлине и досада. 

 

На нивоу локалне заједнице и друштва у целини, спорт може значајно допринети 

промоцији здравља и превенцији хроничних незаразних болести, развоју образовања деце 

и младих, родној равноправности и оснаживању жена, може подстаћи инклузију и 



благостање особа са инвалидитетом и бити важен фактор у превенцији конфликата и 

изградњи мира. 

 

Резолуција Европског парламента о развоју и спорту (Resolution on Development adn Sport) 

из 2005.године такође наглашава значајне образовне и социјалне функције спорта и његов 

значај не само за физички развој појединаца већ и када је реч о промоцији социјалних 

вредности као што су тимски дух, фер такмичење, сарадња, толеранција и солидарност. 

 

Извор: Стратегија развоја школског спорта у АП Војводини (2013.) 

Извор: Стратегија развоја школског спорта у АП Војводини (2013) 

СПОРТ-ДЕФИНИЦИЈЕ ПОЈМОВА 

 

Спорт обухвата све физичке активности које људи изводе из такмичарских разлога а шире 

гледано спорт је могуће дефинисати као слободну људску активност усмерену на развој 

психо-физичких способности. Спорт има кључну улогу у сваком друштву кроз допринос 

социјалног кохезији, превазилажењу предрасуда, повећању позитивног утицаја на јавно 

мњење и ширење етичких и општих принципа који се кроз њега преносе. 

 

За реализацију спортских активности неопходни су и објекти посебне намене, као и 

специфична организација праћена правним финансијским информатичким и другим 

ресурсима. Због свега наведеног, спорт јесте комплексна област која захтева 

мултидисциплинаран приступ. 

 

Као што је наведено, спорт се везује за такмичарску активност која подразумева 

усмеравање на постизање што бољих резултата, међутим постоје разлике и области у 

спорту које су наведене у Закону о спорту (2011), као што су врхунски и квалитетни 

спорт, школски спорт и спорт за све. 

 

Врхунски спорт убохвата спортске активности које показује врхунске спортске квалитете 

и разултате, као нпр. постизање изузетних резултата на међународном нивоу. 

 

Квалитетни спорт подразумева спортске активности у оквиру поједине спортске гране на 

националном нивоу, покрајинском и локалном (лиге и првенства), под условом да су те 

спортске гране регистроване у складу са Законом. Важно је такође и да су спортске гране 

препознате од стране Олимпијског комитета Србије као придружене или редовне чалнове. 

 

Школски спорт представља укључивање школске деце у систем такмичења на локалном, 

регионалном, покрајинском и републичком новоу и тесно је повезан са физичким 

васпитањем деце у школама. 

 

Сшорт за све пре свега значи рекреацију, односно бављење спортским активностима ван 

професионалног подручја и често се овај појам назива рекреативни спорт. У овој области 

спорта, мотивација за бављење спортским активностима је повезана са одмором и 

рекреацијом, унапређењем здравља и споствених резултата. 

 



Извор: Министарство за омладину и спорт Републике Србије, Нацрт: Стратегија развоја 

спорта Републике Србије (2014) 

Извор: Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Нацрт: Стратегија развоја спорта 

АП Војводине (2014) 

 

ИЗВОД ИЗ ЗАКОНА О СПОРТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

Закон о спорту усвојен је 31.03.2011.године, на седници Народне Скупштине. 

Законом о спорту је уређена област спорта у складу са европским стандардима и 

прописима чији је развој био изузетно динамичан у протеклом периоду уз усаглашавање 

са националним прописима и консензусом свих релевантних субјеката у спорту да се 

област спорта уреди на системски целовит и свеобухватан начин. Такође, Закон о спорту 

конкретно уређује област потреба и интереса грађана у области спорта у јединицама 

локалне самоуправе. 

 

Потребе и интереси грађана за чије се остваривање обезбеђују средства у буџету јединица 

локалне самоуправе у складу са законом јесу: 

 

1. подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, односно бављења 

грађана спортом, посебно деце, обладине, жена и особа са инвалидитетом; 

2. изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији јединице 

локалне самоуправе, а посебно јавних спортских терена у стамбених насељима или 

у њиховој близини и школских спортских објеката, набавка спортске опреме и 

реквизита; 

3. организација спортских такмичења од посебног значај за једницу локалне 

самоуправе; 

4. спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са 

њима: 

5. учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у 

европским клупским такмичењима: 

6. предшколски и школски спорт (рад школских спортских секција и друштава, 

општинска, градска и међуоштинска школска спортска такмичења и др.); 

7. делатност организација у области спорта чији је осивач или члан јединица локалне 

самоуправе; 

8. активности спортских организација, спортских друштава, удружења, гранских и 

територијалних Спортских савеза на територији јединице локалне самоуправе, у 

зависности од тога да ли је спортска грана од значаја за јединицу локалне 

самоуправе, која је категорија спортске гране, колико спортиста окупља, у којој 

мери се унапређје спортски рад, у ком рангу такмичења спортска организација 

учествује и у којој мери се повећава обухват бављења грађана спортом; 

9. унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-

здравственог обазовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг 

образовање; 

10. стипендирање за спортско усавршавање категорисних спортиста, посебно 

перспективних спортиста; 

11. спречавање негативних појава у спорту; 



12. едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у 

систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским 

активностима и делатностима; 

13. периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних 

информација за адекватно задовољавање потреба грађана у боласти спорта на 

територији јединице локалне самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и 

издавање спортских публикација; 

14. унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице 

локалне самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских 

стручњака и врхунских спортиста; 

15. 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; 

16. награде и признања за постугнуте спортске резултате и допринос развоју спорт 

 

 

ИСТОРИЈА СПОРТА У ОПШТИНИ ЖАБАЉ 

 

Прва помињања спорта на територији општине Жабаљ датирају са краја 19. века. Прве 

спортске организације на нашој територији су соколарска друштва која се оснивају 

почетком 20. века. Соколарска друштва су се углавном бавила гимнастиком и чак и тада 

су се трудили да имају значајну масовност на свим манифестацијама као и да буду 

обухваћене све групе становника наше општине од најмлађих до најстаријих. Занимљиво 

је истаћи да је први фудбалски клуб ФК „Јединство― Госпођинци основан 1914.године и 

има традицију дужу од 100 година. Недуго затим оснивају се фудбалски клубови и остала 

три насељена места (Жабаљ, Ђурђево, Чуруг). После другог светског рата оснивањем 

савеза организација за физичку културу (СОФК) она постаје носилац свих спортских 

активности на територији наше општине преко месних заједница. У наредном периоду 

оснивају се и други клубови: бокс, куглање, рвање, рукомет, стони тенис... У златиним 

данима свог постојања куглаши и стонотенисери су били чланови друге савезне лиге 

СФРЈ. Највећи број клубова је имао током своје каријере изузетно запажене резултате у 

свој раду али је исто тако велики број клубова имао и проблем у континуитету у раду због 

недовољно квалитетних стратешких докумената из области спорта. Од гашења СОФК-е 

1993.године па до 2009.године на територији наше општине није постојала институција 

која се бавила развојем и унапређењем спорта у нашој општини. Тек оснивањем спортског 

савеза општине Жабаљ 03.03.2009.године почиње значајнији развој спорта у нашој 

општини: повећањем броја клубова, броја активних такмичара, домаћих и међународних 

такмичења као и многобројне спортске манифестације.Спортски савез општине Жабаљ 

тренутно броји 24 члана и то су: 

- Фудбалски клуб ЖСК Жабаљ 

- Фудбалски клуб „Хајдук― Чуруг 

- Фудбалски клуб „Бачка― Ђурђево 

- Фудбалски клуб „Јединство― Госпођинци 

- Женски фудбалски клуб „Бачка- Жабаљ― Ђурђево 

- Омладински рукометни клуб ЖСК Жабаљ 



- Рукометни клуб „Хајдук― Чуруг 

- Женски рукометни клуб „Жеља― Жабаљ 

- Клуб борилачких спортова „Шајкаши― Жабаљ 

- Женски боксерски клуб „Шајкаши― Жабаљ 

- Карате клуб „Младост― Жабаљ 

- Карате клуб „Младост― Госпођинци 

- Савате клуб „Макс феникс― Жабаљ 

- Клуб борилачких спортова „Тигрови― Жабаљ 

- Аикидо клуб „Икеда-РЈУ― Жабаљ 

- Веслачки клуб „Чуруг― Чуруг 

- Шаховски клуб „Омладинац― Жабаљ 

- Шаховски клуб „Хајдук― Чуруг 

- Одбојкашки клуб „Жабаљ-волеј― Жабаљ 

- Кошаркашки клуб „Дифенс― Жабаљ 

- Стонотенисерски клуб „Жабаљ― Жабаљ 

- Стонотенисерски клуб „Хајдук― Чуруг 

- Пикадо клуб „Рокетс― Жабаљ 

- Коњички клуб „Жабаљ― Жабаљ 

 

 

ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА 

2015. -2018. ГОДИНУ 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ МЕХАНИЗМИ У СПОРТУ У ОПШТИНИ ЖАБАЉ 

 

Институционални механизми који постоје у општини Жабаљ задужени су за одржавање 

система спорта су пре свега Општинско веће и члан Општинског већа задужен за област 

спорта, Комисији за спорт и Спортски савез општине Жабаљ, који имају задатак да се баве 

развојем спорта и спортске културе у складу са својим планом, програмом и 

надлежностима.  

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА СПОРТСКИХ СУБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ЖАБАЉ 

 

 

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

ЧЛАН ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

КОМИСИЈА ЗА СПОРТ 

 



СПОРТСКИ САВЕЗ 

 

СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

Зашто програм развоја спорта 

 

У данашњем систему оптерећеном финансијско-економским проблемима, евидентно је да 

активно бављење спортом изискује веће издвајање личних финансијских средстава, 

посебно од стране родитеља за децу и младе који још нису у систему такмичарског спорта. 

Када бисмо упитали поједине родитеље како би описали разлоге зашто се њихова деца не 

баве спортом, јасно и недвосмислено би нам рекли да је спорт скуп, односно да бављање 

спортом изискује средства за чланарине, опрему и реквизите, на пример. 

 

Са друге стране, без улагања, труд и у овом случају финансија од стране родитеља не 

можемо очекивати ни резултате, те је потребно бити обазрив у критици самог система 

спорта за децу и младе. Нарадно, у односу на то одмах имамо на уму алтернативну скупим 

спортским школама за децу и младе, а то су бесплатне секције и ваннаставне спортске 

активности у школама, којих је пре 20-так година било у већој мери и омогућавале су 

већем броју деце и младих да се активно баве спортом. 

 

Међутим, колико секција има у понуди да ли су у складу са интересовањима деце, те 

колико су доступне за активно бављење спортом деце и младих која нису у систему 

такмичарког спорта, важна су питања да би се креирале мере као одговори на ове тренутне 

проблеме, посебно у школском спорту, јер бављење спортом у детињству према многим 

истраживањима јесте основни предуслов за развој дравих животних навика, превенцију 

здравствно ризичних понашања и развој ментаног здравља код младих. 

 

Такође, рекреација и спортске активности су веома важне за шире становништво јер 

позитивно утичу на опште здравље. Према досадашњим медицинским сазнањима смањују 

могућност ризика од настанка хорничних болести узрокованих пасивним начином живота, 

те се унапређење области спорта за све може посматрати као приоритетна активност којом 

се доприноси здравијем и активнијем становништву. 

 

У том систему, који би требао да са једне стране обезбеди доступност спорта ширим 

слојевима, посебно деци али да обезбеди услове за развој врхунских спортиста и 

спортисткиња, локална самоуправа својим средствима за одржавање инфраструктуре, 

суфинансирање активних клубова и дотацијама игра важну улогу, те је стога за целокупни 

развој спорта за све, школског спорта и квалитетног, па и врхунског спорта неопходно 

поставити даље стратешке правце развоја спорта у општини Жабаљ и креирати конкретне 

мере за побољшање целокупног система. 

ПРИОРИТЕТИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ СПОРТА У ОПШТИНИ ЖАБАЉ 

 

1. ШКОЛСКИ СПОРТ 

 

- Стручно усавршавање наставника  

- Повећање броја пројеката из области школског спорта (спорт у школе бесплатно) 



- Повећање броја спортских ванаставних активности 

 

2. СПОРТ ЗА СВЕ 

 

- Изградња и адаптација терена и стаза за ове намене 

- Повећање броја програма и манифестација у рекреативном спорту 

- Спорт лица са инвалидитетом  

- Популаризација рекреације  

- Активније укључивање радничког спорта 

 

3. ВРХУНСКИ И КВАЛИТЕТНИ СПОРТ 

 

- Издвојити приорететне спортове и клубове од значаја за општину 

- Стручно усавршавање тренера  

- Побољшање материјално техничких услова 

- Здравствена дијагностика и заштита 

 

4. СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СПОРТСКИ ТУРИЗАМ 

 

- Реконструкција и одржавање спортских објеката на отвореном и затвореном 

- Организација међународних такмичења у свим категоријама  

- Значајније искористити потенцијал Голф терена у Жабљу 

- Значајније искористити потенцијале Старе Тисе и Јегричке за спортске активности 

 

ПРОЦЕС ИЗРАДЕ ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ СПОРТА 

Дана 29.09.2015. година Општинско вће је на својој 150. седници донело изради предлога 

Програма развоја спорта општине Жабаљ за период 2016.-2018.године Председник 

општине је упутио позив позива локалној заједници (Спортском савезу, спортским 

сручњацима, месним заједницама и школама ) да предложи чланове радне групе за израду 

Програма развоја спорта општине Жабаљ за период 2016.-2018.године и на основу 

упућеног позива 11.10.2015. године именована је радна група од 10 чланова коју су 

чинили представници Спорског савеза,  спорских клубова, основних школа и локалне 

самоуправе. Радом радне групе руководио је Витомир Лисица, помоћник Председника 

општине.  

У свом раду радна група је активно сарђивала са месним заједницама, основним школама 

са територије општине, и то посебно са наставним кадром из области физичког 

образовања и васпитања, психолозима и педагозима, представницима и руководиоцима 

свих афирмисаних спорских удружења, како и представницима удружења грађана који 

спороде програме и пројекте у области спорта, од чега радна група посебно истиче 

сардњу, пројекте и реализацију пројекта које спорводи Удружење родитеља деце са 

сметњама у развоју „Алтруист―  

Након консултација и прикупљања емпиријских података, приступило се анализи и 

планирању реалних циљева и конкретних задатака за наредни период са општим циљем 

побољшања стања у спорту, повећања учешћа становника у спортским активностима, 

оптимизовања у садејству, организованих форми за бављење спортом,  унапређења стања 



у погледу спортских објеката и простора за бављење спортом и осигурања финансирања 

спорта на територији општине Жабаљ.  

Полазну основу за израду програму Програма развоја спорта општине Жабаљ како у 

погледу чиљеница и података, тако и погледу специфичних циљева и задатака дала је  

Стратегија одрживог развоја општине Жабаљ за периодф 2014- 2020 године коју је 

усвојила општина Жабаљ у децембру 2014. године , а која је у свему у складу са Законом о 

спорту и  нацртом Републичке Стратегије развоја спорта.  

Радна група се трудила да предложеним Програмом укључи  на најцелисходнији и 

најефикаснији начин учључи локалну самоуправу у планирање и развој ове важне области 

за све грађане, спортисте и спортске клубове, савезе и удружења.  

Програм развоја спорта општине Жабаљ за 2016-2018 годину  садржи податке о спорту у 

општини Жабаљ, анализу стања у спорту у појединим областима која је креирана на 

основу консултација са представницима спортиста, спортских удружења и осталих 

стручних лица, и акциони план за развој области, као што је школски спорт, спорт кроз 

спортске клубове и спортска инфраструктура. 

Пошто креирање програма за развој спорта подразумева укључивање спортских клубова, 

радника и спортиста, овај документ треба да обавеже одговорне и подстакне 

заинтересоване у локалној заједници да се укључе у решавање наведених проблема и дају 

свој допринос у обличавању визије развоја спорта у општине.  

 

ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

 

 
 

Општина Жабаљ је једна од општина у Републици Србији. Налази се у Аутономној 

Покрајини Војводини и спада у Јужно-бачки округ. Општина заузима површину од od 

400 km².  Општина Жабаљ је састављена од четири насељена места и то: Жабаљ, Чуруг, 

Ђурђево и Госпођинци. 

По подацима из 2011. године укупан број становника у општини Жабаљ је 26.134.  што 

је за 1.379 становника мање у односу на попис из 2002. године. 

Број становника по насељеним местима: 

- Жабаљ – 9.161 

- Чуруг – 8.166 

- Ђурђево – 5.092 

- Госпођинци – 3.715 

У општини Жабаљ има 8.315 домаћинстава, просечан број чланова породичног 

домаћинства је 3,12, природни прираштај износи – 3,4%. Просечна старост 

становништва износи 39,7. Број пунолетних становника је 20.616. 

 

 



 

 

 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ У СПОРТУ 

 

СПОРТОВИ 

 

У општини Жабаљ постоји регистровано 11 регистрованих спортских грана:  

 

1. фудбал                                                                       5 клубова 

2. рукомет                                                                      3 клуба 

3. борилачки спортови                                                 7 клубова 

4. спортови на води                                                      1 клуб 

5. шах                                                                              2 клуба 

6. одбојка                                                                        1 клуб 

7. кошарка                                                                       1 клуб 

8. стони тенис                                                                 2 клуба 

9. пикадо                                                                         1 клуб 

10. јахање                                                                          1 клуб 

11. остало                                                                          1 клуб 

 

 

СПОРТСКИ КЛУБОВИ И СПОРТСКИ САВЕЗ 

 

24 клуба са наше територије постижу изузетно квалитетне резултате и из године у годину 

напредују у рангу такмичења како у појединачним тако и у колективним категоријама. Из 

године у годину побољшава се спортска инфраструктура а доказ тога је долазак боксерске 

репрезентације Србије на припреме у Жабаљ као и долазак веслачке репрезентације 

Србије на Стару Тису у Чуругу.  

 

СПОРТСКИ САВЕЗ 

 

Спортски савез општине Жабаљ основан је 03.03.2009.године. 

 

Савез обавља задатке који су од заједничког интереса за спорт и који су од користи за 

његово чланство а нарочито: 

- заступа заједничке интересе чланова Савеза 

- учествује у обезбеђивању услова за развој спорта у спортским гранама које негују 

чланови Савеза 

- организује и пружа стручну помоћ својим члановима 

- организује иновацију знања кадрова у члановима Савеза, посебно стручних кадрова 

- ради на јачању спортског морала и спортског духа 

- подстиче рад својих чланова 

- остварује спортску сарадњу у земљи и иностранству 

- обезбеђује и организује функционисање јединственог информационог система 



- афирмише школски и рекреативни спорт 

- усклађује програме чланова Савеза који се финансирају из буџета општине Жабаљ 

 

Спортски савез општине Жабаљ члан је Спортског савеза Србије и Спортског савеза 

Војводине. 

 

 

 

ЧЛАНСТВО У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА 

 

Спортски савез општине Жабаљ је у 2014.години покренуо акцију прикупљања и 

евидентирања свих такмичара који су чланови клубова припадника Спортског савеза 

општине Жабаљ. На званичној интернет сајту Спортског савеза општине Жабаљ могу 

се видети сви клубови чланови спортског савеза са евиденцијом свих својих 

регистрованих такмичарских и помажућих чланова. По садашњој евиденцији у 24 

клуба има око 1000 регистрованих такмичара.  

 

Највећи број регистрованих спортиста је у категорији испод 14 година.  

 

Посматрајући по спортовима највећа масовност је у фудбалу и рукомету а у последње 

време и у женској одбојци. У погледу полних разлика око 70% су спортисти а 30% су 

спортисткиње.  

 

Највећи проблем представља несзразмеран број регистрованих спортиста у односу на 

место пребивалишта. Највећи број такмичара регистрован је у насељеном месту 

Жабаљ и Чуруг а најмањи у Ђурђеву и Госпођинцима.  

 

ВРХУНСКИ И КВАЛИТЕТНИ СПОРТ 

 

Спортисти са територије општине Жабаљ су без обзира што смо релативно мала 

средина постизали и постижу врхунске резултате. ОРК ЖСК Жабаљ члан је Прве лиге 

Србије за мушкарце (трећи степен такмичења) , ЖРК „Жеља― Жабаљ изборио је 

пласман у Другу рукоменту лигу за жене , док је РК „Хајдук― из Чуруга дуго годишњи 

члан друге рукометне лиге за мушкарце . ОК „Волеј― Жабаљ изборио је пласман у 

Другу републичку одбојкашку лигу за жене (трећи степен такмичења)  . Чланови  

Боксерског клуба „Шајкаши― у женској конкуренцији првакиња је Европе и Вице 

шампион света и Марија Павлов првак Европе, Матовић Милена треће место на 

светоском и европском првенству у боксу, чланови Весклачког клуба „Чуруг― из 

Чуруга освојили су КУП Војводине и други су на Балкану, ФК ЖСК Жабаљ пласирао 

се у војвођанску лигу где заузима прво место, кошаркаши ОШ „Милош Црњански― 

освајачи су злате медаље на СОШОВ у 2014.године, Љиљана Јошић је вицешампион у 

веслању, Урош Богојевић вице шампион света у кик боксу, Влада Тонтић првак Србије 

у веслању, Јована Станивук првак Србије веслање, Милан Осадковски освајач златне 

војвођанске рукавице у боксу, Драган Апић европски јуниорски првак у кошарци, 

Немања Тохољ светски јуниорски првак у ватерполу...  

 



Све горе наведене спортисте општине Жабаљ мотивише и награђује за постигнуте 

резултате на домаћим и међународним такмичењима са стипендијама и 

традиционалним годишњим наградама Спортског савеза општине Жабаљ. Као и 

посебним наградама од Председника општине и Митровданским наградама за дан 

општине .  

 

КАДРОВИ У ВРХУНСКОМ И КВАЛИТЕТНОМ СПОРТУ 

 

Под стручним усавршавањем, у смислу Закона о спорту, подразумева се стицање 

знања и вештина спортских стручњака, које обухвата континуирану едукацију током 

радном века, као и учешће на стручним и научним скуповима, семинарима и 

курсевима.  

 

Спортски савез општине Жабаљ у претходних неколико година у свом Плану рада и 

финансијском плану обезбедио је средства за школовање тренера на територији 

општине Жабаљ. Преко 20 полазника успешно је завршило школовање и тренутно 

раде у клобовима са наше територије. То је пракса са којом ћемо наставити и у 

наредном периоду. Неколико пута је вршен инспекцијски надзор клубова са наше 

територије и сви су позитивно оцењени уз мање недостатке које ћемо сви заједно 

отклањати у наредном периоду.  

 

ФИНАНСИРАЊЕ И СПОРТСКИ КЛУБОВИ У ВРХУНСКОМ И  

КВАЛИТЕТНОМ СПОРТУ 

 

Уређење финансирања спорта је једна од најважнијих ставки у републичкој стратегији, 

јер је без финансирања немогуће обезбедити ни материјално-техничке услове за развој 

спорта, али ни мотивисати и задржати спортске раднике и саме спортисте у нашој 

општини и држави. Општина Жабаљ према финансијском плану за 2015.годину за 

финансирање спорта издвојила је 16.000.000,00 динара. Финансирање клубова врши се 

преко Спортског савеза општине Жабаљ по јасно утврђеним критеријумима и 

правилницима за прерасподелу средстава. Критеријуми и правилници Спортског 

савеза општине Жабаљ су високо оцењени од стране кровних институција као што су 

Покрајински секретаријат за спорт и омладину... 

 

Део буџета намењен за спорт сваке године наменски се опредељује и за пројекте за 

особе са инвалидитетом, деце са сметњама у развоју, школски спорт (лекарски 

прегледи, трошкови превоза, пројекти из области школског спорта – спорт у школе 

бесплатно) спорт за све и многобројне међународне и локалне спортске манифестације 

од значаја за општину Жабаљ.  

 

УЧЕШЋЕ ЖЕНА У СПОРТУ 

 

У погледу полних разлика у општини Жабаљ око трећине укупног броја регистрованих 

спортиста су спортисти. Резултати указују на нижи ниво учешћа жена у такмичарском 

спорту те је важно креирати мере које би подстакле веће учешће спортисткиња, 

почевши од подстицања учешћа већег броја ученица у школском спорту, у којем је 



такође приметан недовољан број ученица које тренирају и учествују у такмичењима 

школског спорта.  

 

На основу ове анализе неопходно је утврдити стратегију која се односи на мере за 

повећање учешћа жена у спорту генерално. Добри примери праксе у нашој општини су 

ОК Жабаљ волеј са преко 130 регистрованих такмичарки, ОРК „Жеља― Жабаљ 

бесплатна школа рукомета за девојчице... 

СПОРТ И ТУРИЗАМ 

 

У модерном свету незамисливо је раздвајати ова два појма. У нашој општини поготово 

треба обратити пажњу на повећање искоришћености капацитета голф терена, Јегричке 

и Старе Тисе. Општина Жабаљ има веома повољан географски положај са природним 

ресурсима, добро организоване клубове, солидну инфраструктуру и све то треба 

искористити за организацију већих спортских манифестација. 

Такође у спортски туризам , подразумева и организацију Покрајинских , Републичких 

првенстава и међународних турнира . Као што су досада успешно организовни у 

Општине Жабаљ следеће манифестације : Војвођанкса златна рукавица у боксу , 

Међународни одбојкашки турнир „Жабаљски дани „ за сениорке , Међународни 

рукометни турнир „Растимо „ , Појединачно првенство Србије у каретеу , Појединачно 

првенство Војводине у боксу , итд .... 

 

 

 

 

ШКОЛСКИ СПОРТ 

 

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. У циљу побољшања 

реализације пројеката из области школског спорта Покрајински секретаријат за спорт 

и омладину је израдио Стратегију развоја школског спорта (2013.) „Физичко 

васпитање представља основу школског спорта. Школски спорт и школско физичко 

васпитање су међусобно повезани многоструким и сложеним везама и међусобно се 

допуњују, делећи заједничке темељне циљеве: допринос здрављу и складном развоју 

личности. Физичко васпитање омогућава ученицима да стекну базичне кретње, 

вештине и неопходна знања, формирају позитивне ставове према физичкој активности 

и спорту, припремајући их за активан начин живота. Бављење школским спортом 

омогућава деци и младима да кроз такмичења различног нивоа унапреде своје 

моторичке компетенције, социјалне вештине и самопоштовање и може да представља 

прелаза ка бављењу спортом у спортским клубовима, оријентисаним на постизањем 

врхунског спортског резултата.― Општина Жабаљ у Плану и програму спортског 

савеза има наменски опредељене програме и средства за реализацију пројеката из 

школског спорта. Општина Жабаљ превасходно обезбеђује услове за квалитетно 

одржавање наставе физичког васпитања као и школских и општинских такмичења. 



Пројекат „Спорт у школе бесплатно― који се реализује у сарадњи са Савезом за 

школски спорт Србије показао је изузетне резултате. У четири основне школе овај 

Пројекат обухвата преко 200 деце од првог до четвртог разреда, и реализују га 

професори ДИФ-а без сталног запослења. Приметан је релативно мали број секција и 

што је можда још већи проблем недостатак континуитета у њиховом раду. Такође 

треба поправити материјално техничке услове нарочито у Госпођинцима и Чуругу. 

Спортски савез општине Жабаљ обезбеђује лекарске прегледе за све учеснике: 

школских, општинских, окружних такмичења као и превоз за горе наведено. 

 

СПОРТ ЗА СВЕ И СПОРТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

 

Спортски савез општине Жабаљ од свој оснивања 2009.године у свом Плану рада и 

Финансијском плану има наменски обезбеђена средства за реализацију пројеката 

рекреативног спорта (спорт за све) као и за особе са инвалидитетом и за децу са 

сметњама у развоју.  

 

Бављење спортом мора бити хуману, 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. 

У члану 4. Закона о спорту истиче се да свако има право да се бави спортом. Редовна 

физичка активност је основ за очување и унапређење здравља, а спорт за све 

препознају као основно средство у реализцији тих циљева. Јавно здравствене 

активности у циљу промоције здравих стилова живота и пружања могућности свим 

грађанима да се баве спортским активностима, један је од приоритетних задатака сваке 

државе, те о локалне самоуправе. Недовољна физичка активност директно утиче на 

смањивавање физичке способности, а тиме и на смањивање радне способности и 

способности за обављање свакодневних животних обавеза, али и способности за 

уживање у разноврсним активностима слободног времена. Спорт за све општине 

Жабаљ на нивоу општине организује неколико пројеката као што су: игре без граница 

(деца са сметњама у развоју, такмичење у пикаду, стоном тенису особа са 

инвалидитетом као и пројекат за децу са сметњама у развоју који се реализује током 

целе године...  

 

СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ 

Током израде Стратегије развоја општине Жабаљ у делу за спорт направљена је база 

података као и детаљна анализа свих спортских објеката на територији наше општине. 

Стање спортске инфраструктуре представљено је у табели:  

 

Табела 1. 

 

Терени Спортска 

хала 

Фискултурна 

сала 

Отворени 

терени 

Велики 

стадион 

фудбал 

Остало 

Место 



Жабаљ МЗ Жабаљ-

1200 

гледалаца са 

малом салом 

и свим 

пратећим 

објектима. 

Кости 

основна и 

средња 

школа а у 

вечерњим 

часовима 9 

клубова. 

Реализује се 

и пројекат 

школски 

спорт-

бесплатно. 

Проблеми: 

-прокишњава 

кров 

-недовољни 

капацитети за 

све 

заинтересова

не 

-потребна 

гимнастичка 

опрема 

Основна 

школа сала-

Партизан око 

170м2 

Користе 

борилачки 

спортови-4 

клуба 

2012. 

реновирана и у 

одличном 

стању.Користи 

се и за 

рекреативце 

Проблеми:Ура

дити нови 

санитарни 

чвор и веће 

свлачионице 

Основна 

школа:1.коашрк

ашки тартан 

Рукометни 

бетон 

Средња школа 

1.коашркашки 

тартан 

МЗ Жабаљ 2 

кошаркашка 

1 рукометни 

1 одбојкашки 

 

ФК ЖСК – 

Велики 

стадион са 

помоћним 

тереном у 

претходном 

периоду 

комплетно 

са 

рестораном 

доведен у 

одлучно 

стање. 

Постоји 

хиподром 

власништво 

Коњичког 

клуба-

одличан. 

Потребно 

урадити 

неколико 

алетернатив

них терена 

на 

рубовима 

насеља. 

Чуруг Основна 

школа нова 

градња у 

склопу нове 

школе-све 

под кровом. 

Треба 

обезбедити 

значајна 

средства за 

завршетак 

радова. 

Основна 

школа сала у 

солидном 

стању. 

Потребно 

редовно 

одржавање и 

гимнастичка 

опрема 

Основна школа 

1 Пич терен 

2 Рукометни 

терен 

2013.генерално 

сређен нов 

асфалт трибине 

и реновиране 

свлачионице. 

ФК Хајдук – 

велики 

стадион са 

помоћним 

тереном у 

одлоучном 

стању у 

2012.ренови

ране 

свлачионице

. 

 

Ђурђево Основна 

школа мини 

хала прима 

око 300 

 МЗ Ђурђево 

1 кошаркашки 

1 окбојкашки 

1 рукометни 

ФК Бачка 

.велики 

стадион са 

помоћним 

 



гледалаца, 

комплетно 

завршена 

2010.године у 

одличном 

стању и са 

свом 

пратећом 

инфраструкт

уром и 

опремом. 

У солидном 

стању 

свлачионице у 

јако лошем 

стању 

Проблеми: 

власнички 

односи 

тереном и 

рестораном 

у одлучном 

стању 2013. 

реновиране 

свлачиноце. 

Проблеми: 

не постоје 

адекватне 

трибине и 

проблем са 

власничким 

односима. 

Госпођи

нци 

Основна 

школа-мини 

хала примаће 

око 500 

гледалаца. 

Радови при 

крају 2013. 

године 

Недостаје 5-7 

милиона 

динара да се 

комплетно 

заврши 

 МЗ Госпођинци  

1 рукометни 

1 кошаркашки 

1 одбојкашки 

у солидном 

стању треба 

средити 

свлачионице. 

ФК 

Јединство – 

велики 

стадион без 

помоћног 

терена у 

солидном 

стању.  

Завршен зид 

око стадиона 

и сређене 

трибине са 

наткривање

м 

2013.урађен

а заштитна 

жица иза 

голова. 

 

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ 

 

Све локалне самоуправе на територији Републике Србије дужне су да израде програме 

развоја спорта на локалном нивоу у које морају бити инкорпорирани приоритети које је 

дефинисала Национална стратегија развоја спорта 2014.-2018.године. Према Стратетији 

развоја Србије, дефинисани су следећи приоритети: 

- развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт, 

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

рекреације, 

- развој и унапређење врхунског спорта, 

- развој и унапређење спортске инфраструктуре 

 

 

 



ПРИОРИТЕТИ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

У складу са приоритетима који су садржани у Националној стратегији развоја спорта 

Републике Србије приориетети програма развоја спорта у општини Жабаљ за период 

2015.-2018. су:  

1. спорт за све – рекреативне активности грађана и спорт грађана са 

инвалидитетом; 

2. школски спорт; 

3. спортска инфраструктура; 

4. квалитетни и врхунски спорт и подршка спортским организацијама. 

 

СПОРТ ЗА СВЕ – РЕКРЕАТИВНЕ АКТИВНОСТИ ГРАЂАНА И СПОРТ ОСОБА СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ 

 

ОПШТИ ЦИЉ: Повећан број становништва посебно деце, младих, жена, особа са 

инвалидитетом и старих у рекреативном бављењу спортом 

 

ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ:  

1. Повећање броја реализације прогамских активности спорта за све општине Жабаљ 

2. Побољшање спортске инфраструктуре и материјално техничких услова за 

рекреацију у циљу доступности свих грађана 

3. Вршити едукације и јачање свести у важности редовне физичке активности 

4. Поваћање пројеката за особе са инвалидитетом 

 

ПРОГРАМ МЕРА ЗА АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТ: СПОРТ ЗА СВЕ 

- обезбеђивање лекарске контроле за учеснике свих програма из области Спорт за 

све 

- изградња и одржавање постојећих јавних вежбалишта и терена на отвореном  

- опремање објеката за рекреативно бављење спортом, спортским справама и 

реквизитима 

- раднички спорт имплементирати у Спорт за све као и све њихове програме и 

активности 

- стручно усавршавање људских ресурса који баве реализацијом програма за особе 

са инвалидитетом 

- обезбеђивање прилаза свим спортским објектима за особе са инвалидитетом 

- укључивање месних заједница у организовању такмичарских програма у Спорт за 

све 

- обезбеђивање приступа просторима за сталне спортско-рекреативне програме за 

све узрасте 

 

ШКОЛСКИ СПОРТ 

 

ОПШТИ ЦИЉ: побољшање реализације пројеката школског спорта на територији 

општине Жабаљ 

 

ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ:  



1. Неговање културе спортског понашања, фер плеја, сарадње, толеранције и 

поштовања различитности код деце и младих, на спортских теренима и ван њих; 

2. Креирање услова за веће учешће деце и младих у школском спорту; 

3. Побољшати партнерства са републичким министарствима и покрајинским 

секретаријатом ради побољшања материјано техничких услова за реализацију 

школског спорта на територији општине Жабаљ; 

4. Подршка локалне самоуправе у реализацији и унапређењу прешколског и 

школског спорта; 

 

 

 

 

ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТ ШКОЛСКИ СПОРТ 

 

- У партнерским пројектима реализовати изградњу, санацију и адаптације 

затворених и отворених спортских обејката намењених за реализацију наставе 

физичког васпитања и ваннаставних активности у оквиру школског спорта; 

- Путем локалне самоуправе опремати школе справама и реквизитима према 

претходно утврђеним приоритетима; 

- Наставити реализацију пројекта Спорт у школе бесплатно и повећати број секција; 

- Подстицање пуноправног учествовања ученика са сметњама у развоју; 

- Планирање програма предшколског спорта; 

 

СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

ОПШТИ ЦИЉ:  Побољшање услова за квалитетно спровођење спортских активности, које 

подразумева обезбеђивање квалитетног одржавања, изградњу и коришћење спортске 

инфраструктуре у општини Жабаљ.  

 

1. Редовно одржавати постојећу базу података о постојећој инфраструктури у 

општини Жабаљ; 

2. Утврђивање реалног стања спортских обејката у односу на стандарде; 

3. Формирање установе Спортски објекти општине Жабаљ који ће израдити 

конкретне планове и критеријуме за одржавање, изградњу и коришћење спортских 

објеката; 

4. Изградња, реконструкција и обнављање спортских обејката на територији општине 

Жабаљ; 

 

ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА АКЦИОНИ ПЛАН 

- Редовно одржавање постојеће базе података о спортским објекатима на територији 

општине Жабаљ; 

- Партнерство у објектима усмерених на ИПА Фондове; 

- Јавна установа Спортски објекти општине Жабаљ да изради краткорочне и 

дугорочне финансијске планове за изградњу, адаптацију и одржавање спортских 

објеката на територији наше општине;  

- Реализовати програм адаптације, реконструкције и изградње спортских објеката;  



 

КВАЛИТЕТАН И ВРХУНСКИ СПОРТ 

 

ОПШТИ ЦИЉ:  Побољшавање услова за даљи развој врхунског и квалитетног спорта у 

општини Жабаљ. 

 

ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ:   

1. Повећање броја стручњака и унапређање капацитета стручног рада у области 

врхунског и квалитетног спорта; 

2. Подршка развоја спортиста до врхунског резултата; 

3. Унапређење система финансирања у врхунском и квалитетном спорту; 

4. Здравствена заштита спортиста; 

5. Побољшање услова за тренирање и такмичења, адаптацију и изградњу спортских 

објеката; 

6. Одређивање приоритета финансирања спорта на нивоу општине; 

 

ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТ: ВРХУНСКИ И КВАЛИТЕТАН 

СПОРТ 

 

- Унапређење система финансијског планирања у систему такмичарски спорт; 

- Наставити издвајање већег процента буџетског издвајања за област спорта и у 

складу са могућностима повећавати га за сваку наредну годину; 

- Утврђивање критеријума за издвајање клубова – спортова који имају важност и 

посебан значај за општину Жабаљ;  

- Унапређење модела подршке за спортисте млађих категорија кроз стипендирање и 

друге начине награђивања;  

- Организовање и креирање посебних програма за млађе категорије; 

- Организовање годишњих скупова и конференција;  

- Посебан подстицај за спортске клубове и развој спортских програма у местима где 

је спорт на нижем нивоу; 

- Унапређење услова за развој спортиста са инвалидитгетом за учешће и постизање 

резултата у квалитетном и врхунском спорту; 

- Обезбеђивање спортског лекара на територији општине Жабаљ за обавезне 

периодичне прегледе спортиста, ученика у школским такмичењима и учесника 

такмичења у радничком спорту и рекреативаца. 

 

ТАБЕЛА 1. 

 

Спорт за све – рекреативне активности грађана и  

спорт грађана са инвалидитетом 

 

ОПШТИ ЦИЉ:  Повећан број становништва посебно деце, младих, жена, особа са 

инвалидитетом и старих у рекреативном бављењу спортом 

ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстицање и јачање свести становништва о важности редовне физичке 

активности 

АКТИВНОС МЕРЕ/ЗАДА ИНДИКАТО ОДГОВОРНА  РОКОВИ РЕСУРС



ТИ ЦИ РИ 

АКТИВНОС

ТИ 

ИНСТИТУЦИ

ЈА 

И ПАРТНЕРИ 

АКТИВНОС

ТИ 

И 

Популаризац

ија и 

медијска 

промоција у 

циљу 

популаризаци

је редовне 

физичке 

активности у 

функцији 

здравља 

На ВЕБ 

страници 

Спортског 

савеза 

општине 

Жабаљ 

промовисати 

програме 

рекреативног 

спорта 

 

Организација 

трибина и 

дебата о 

редовној 

физичкој 

активности и 

зрављу. 

 

Укључивање 

канцеларије 

за младе 

Активан ВЕБ 

сајт  

 

Одржане 

трибине и 

дебате  

 

Акциони 

план 

канцеларије 

за младе има 

предвиђене 

спортске 

рекреативне 

активности 

Спортски 

савез општине 

Жабаљ, 

локална 

самоуправа, 

спорт за све 

општине 

Жабаљ, 

канцеларија за 

младе, 

спортски 

клубови и 

удружења 

2015.-2018. Буџет 

Обезбеђивањ

е спортских  

простора и 

објеката за 

реализацију 

активности 

спорта за све 

Изградња, 

одржавање 

постојећих 

спортских 

објеката и 

терена на 

територији 

општине 

Жабаљ. 

 

Опремање 

спортским 

реквизитима  

 

Обезбеђивање 

спортске 

инфраструкту

ре за 

наменско 

реализовање 

пројеката из 

Број 

изграђених и 

адаптираних 

објеката 

 

Обезбеђена 

опрема и 

реквизити 

 

Израђен план 

о наменском 

коришћењу 

спортске 

инфраструкту

ре у 

рекреативне 

сврхе 

Локална 

самоуправа, 

Спортски 

савез општине 

Жабаљ, 

Покрајински 

секретаријат 

за спорт и 

омладину, 

Министарство 

омладине и 

спорта 

2015.-2018. Буџет 



рекреативног 

програма 

Унапређење 

услова за 

развој спорта 

за особе са 

инвалидитето

м, за учешћа 

и постизање 

резултата на 

такмичењу 

Укључивање 

свих 

релевантих 

чинилаца у 

спорту за 

особе са 

инвалидитето

м на 

локалном 

нивоу 

Значајно 

поправљени 

услови за 

развој спорта 

особа са 

инвалидитето

м у 

спортским 

активностима 

Локална 

самоуправа, 

Спортски 

савез, Спорт 

за све, 

удружења 

2015.-2018. Буџет 

Спровођење 

спортско-

рекреативних 

програма 

који 

промовишу и 

унапређују 

здравље код 

становника 

свих узраста 

Повећање 

организовања 

програма из 

области 

спортске 

рекреације и 

радничког 

спорта 

 

Организовање 

једнодневних, 

месечних и 

вишемесечни

х програма 

масовне 

рекреације 

Број 

програма који 

су покренути, 

број учесника 

у програму 

Локална 

самоуправе, 

Спорт за све 

општине 

Жабаљ 

2015.-2018. Буџет 

      

 

 

Табела 2. 

 

Школски спорт 

 

ОПШТИ ЦИЉ: Побољшање реализације пројеката школског спорта на територији 

општине Жабаљ 

 

ПОСЕБАН ЦИЉ: Побољшање свих релевантних услова за веће учешће деце и младих у 

школском спорту 

 

АКТИВНО

СТИ 

МЕРЕ/ЗАДА

ЦИ 

ИНДИКАТО

РИ 

АКТИВНОС

ТИ 

ОДГОВОРН

А  

ИНСТИТУ

ЦИЈА 

И 

РОКОВИ 

АКТИВНО

СТИ 

РЕСУРСИ 



ПАРТНЕРИ 

Повећање 

броја 

пројеката у 

оквиру 

школксог 

спорта 

Извршити 

анкете о 

интересима и 

потребама 

деце као и 

заинтересова

ности у вези 

спортских 

активности 

 

Осивање 

удружења 

педагога, 

професора 

физичке 

наставе на 

територији 

општине 

Жабаљ 

 

Наставити са 

реализацијом 

пројекта 

„Спорт у 

школе 

бесплатно― 

од 1-4 

разреда у све 

четири школе 

наше 

општине 

Извештај о 

заинтересова

ности деце у 

вези 

спортских 

активности 

 

Основано 

удружење 

педагога, 

професора 

физичке 

наставе на 

територији 

општине 

Жабаљ 

 

Реализован 

пројекат 

„Спорт у 

школе 

бесплатно― за 

ученике 1-4 

разреда 

основних 

школа 

Локална 

самоуправа, 

Спортски 

савез 

општине 

Жабаљ и 

спорт за све 

општине 

Жабаљ 

2015.-2018. Буџет 

Обезбеђива

ње бољих 

материјалн

о 

техничких 

услова у 

свим 

школама за 

бављење и 

реализациј

у школских 

програма и 

ваннаставн

их 

Направити 

приоритете и 

извештаје о 

постојећим 

потребама  

Обезбеђени 

услови за 

несметано 

одржавање 

наставе 

физичког 

васпитања и 

ваннаставних 

активности 

Локална 

самоуправа, 

Спортски 

савез, 

Покрајинск

и 

секретаријат 

за спорт и 

омладину, 

Министарст

во омладине 

и спорта и 

ИПА и 

други 

2015.-2018. Буџет СО, 

покрајина,репу

блика, ЕУ 

фондови 



активности програми 

прекогранич

не сарадње 

Унапређењ

е културе 

спортског 

понашања, 

фер-плеја, 

сарадње, 

толеранциј

е и 

поштовање 

различитос

ти код деце 

и младих 

на 

спортских 

теренима и 

око њих 

Укључивање 

локалне 

заједнице на 

свим нивоима 

на локалу у 

промоцију 

неговања 

културе 

спортског 

понашања, 

фер плеја, 

сарадње, 

толеранције и 

поштовање 

различитости 

код деце и 

младих на 

спортским 

теренима и 

око њих уз 

медијско 

праћење 

 

Подстицање 

пуноправног 

учествовања 

ученика са 

сметњама у 

развоју у 

школском 

спорту 

Број 

различитих 

институција, 

медија и 

организациј 

које су 

активно 

укључени у 

промоцију 

вредности 

 

Број 

укључених 

ученика са 

сметњама у 

развоју у 

школски 

спорт у 

различитим 

улогама 

Локална 

самоуправа, 

Спортски 

савез 

општине 

Жабаљ, 

спорт за све, 

локални и 

други 

медији, 

школе, 

спортски 

клубови 

2015.-2018. Буџет 

 

Табела 3. 

Спортска инфраструктура 

 

ОПШТИ ЦИЉ:  Побољшање услова за квалитетно спровођење спортских активности, које 

подразумева обезбеђивање квалитетног одржавања, изградњу и коришћење спортске 

инфраструктуре у општини Жабаљ.  

 

ПОСЕБАН ЦИЉ:  Редовно одржавање базе података спортске инфраструктуре на 

територији општине Жабаљ 

АКТИВНОС

ТИ 

МЕРЕ/ЗАДА

ЦИ 

ИНДИКАТО

РИ 

ОДГОВОРНА  

ИНСТИТУЦИ

РОКОВИ 

АКТИВНОС

РЕСУРСИ 



АКТИВНОС

ТИ 

ЈА 

И ПАРТНЕРИ 

ТИ 

Завршетак 

спортске 

сале у 

Госпођинци

ма 

Реализовати 

програм 

изградње 

спортске сале 

у 

Госпођинцим

а 

Изграђена 

спортска 

сала у 

Госпођинци

ма 

Локална 

самоуправа, 

Влада АПВ 

2017. Буџет СО 

Жабаљ, 

Влада 

АПВ 

Изградња 

стазе за 

веслаче у 

Чуругу-

Стара Тиса 

Реализовати 

програм 

изградње 

стазе за 

веслаче 

Изграђена 

стаза за 

веслаче у 

Чуругу – 

Стара Тиса 

Локална 

самоуправа, 

Покрајински 

секретаријат 

за спорт и 

омладину, 

Министарство 

омладине и 

спорта 

2016—2018. Буџет и 

други 

извори 

финансира

ња 

Опремање 

школских 

спортских 

објеката и 

терена 

Партнерство 

у опремању и 

реконструкци

ји спортских 

објеката 

према 

преходно 

утврђеним 

приоритетим

а 

Опремљени 

школских 

спортски 

терени и 

објекти 

Локална 

самоуправа, 

Покрајински 

секретаријат 

за спорт и 

омладину, 

Министарство 

омладине и 

спорта 

2016.-2018. Буџет и 

други 

извори 

финансира

ња 

Направити 

анализу о 

легалности 

свих 

спортских 

објеката на 

територији 

општине 

Жабаљ 

Легализовати 

све спортске 

објекте на 

тереиторији 

општине 

Жабаљ 

Легализован

и сви 

спортски 

објекти на 

територији 

општине 

Жабаљ 

Локална 

самоуправа, 

релевантне 

институције 

2016.-2018. Буџет и 

други 

извори 

финансира

ња 

Осивање 

јавне 

установе, 

спортски 

објекти 

општине 

Жабаљ 

Основати 

јавну 

установу, 

спортски 

објекти 

општине 

Жабаљ и 

направити 

квалитетне 

Основана 

јавна 

установа, 

спортски 

објекти 

општине 

Жабаљ 

Локална 

самоуправа, 

Спортски 

савез општине 

Жабаљ 

2015.-2018. Буџет и 

други 

извори 

финансира

ња 



програме у 

вези 

коришћења 

одржавања и 

изградње 

спортске 

инфраструкт

уре на 

територији 

општине 

Жабаљ 

Изградња 

трибина на 

великом 

стадиону у 

Ђурђеву и 

реконструкц

ија стадиона 

за мале 

спортове и 

изградња 

терена у 

оквиру 

основне 

школе за 

спортске 

активности 

Реализовати 

програм 

изградње 

трибина на 

великом 

стадиону и 

реконструиса

ти мали 

стадион у 

Ђурђеву 

Откупити 

земљиште и 

спремити 

пројектну 

документациј

у 

Изграђене 

трибине на 

великом 

стадиону и 

завршена 

реконструкц

ија малог 

стадиона 

Откупљено 

земљиште и 

урађена 

пројектна 

документаци

ја 

Локална 

самоуправа, 

Покрајински 

секретаријат 

за спорт и 

омладину, 

Министарство 

омладине и 

спорта 

ИПА фондови 

2016.-2018. Буџет и 

други 

извори 

финансира

ња 

Изградња 

бициклистичк

е стазе 

Жабаљ-

Ђурђево 

Спремити 

пројектну 

документацију 

Завршена 

пројектна 

документација 

Локална 

самоуправа, 

Покрајински 

секретаријат за 

спорт и 

омладину, 

Министарство 

омладине и 

спорта 

ИПА фондови 

2016.-2018. Буџет и 

други 

извори 

финансирањ

а 

 

Табела 4. 

Квалитетни и врхунски спорт и подршка спортским организацијама. 

 

ОПШТИ ЦИЉ: Побољшавање услова за даљи развој врхунског и квалитетног спорта у 

општини Жабаљ. 

 

ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећање буџетског издвајања за спортску делатности и подршка 

развоју спортиста до врхунског резултата 

 



АКТИВНОС

ТИ 

МЕРЕ/ЗАДА

ЦИ 

ИНДИКАТО

РИ 

АКТИВНОС

ТИ 

ОДГОВОРНА  

ИНСТИТУЦИ

ЈА 

И ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 

АКТИВНОС

ТИ 

РЕСУРС

И 

Повећање 

улагања у 

развој спорта 

млађих 

категорија 

ради 

стварања 

широке 

квлитативне 

основе као 

услова даљег 

напретка у 

такмичарско

м и 

врхунском 

спорту у 

општини 

Жабаљ 

Унапредити 

подршку 

спортиста 

млађих 

категорија 

кроз 

стипендирање 

и други 

начине 

награђивања 

 

Са гранским 

савезима 

успоставити 

сарадњу у 

вези 

укључивања 

млађих 

категорија у 

редован 

систем 

такмичења 

Стипенциран

и и награђени 

успешни 

спортисти 

 

Клубови са 

територије 

општине 

Жабаљ имају 

у редовном 

систему 

такмичења 

пионире и 

омладинце 

Локална 

самоуправа, 

Спортски 

савез, клубови 

2015.-2018. Буџет 

Унапређење 

система 

финансијског 

планирања 

такмичарског 

и врхунског 

спорта и 

суфинансира

ње 

активности 

спортских 

организација 

Покренути 

иницијативу 

код локалне 

самоуправе о 

већем 

издвајању 

буџетских 

средстава за: 

услуге 

рекреације и 

спорта 

Буџет за 

2016.годину 

за услуге 

рекреације и 

спорта 

увећан у 

односу на 

2015.годину 

Локална 

самоуправа, 

Спортски 

савез општине 

Жабаљ 

2016.-2018. Буџет 

Унапређење 

и праћење 

људских 

ресурса у 

такмичарско

м спорту у 

општини 

Жабаљ 

Креирати 

евиденцију 

свих 

лиценцираних 

тренера на 

територији 

општине 

Жабаљ 

Број 

лиценцирани

х тренера  

 

 

Локална 

самоуправа, 

Спортски 

савез, 

спортски 

клубови  

 

 

2015.-2018. Буџет 



 

 

 Стручно 

усавршавање 

и 

лиценцирање 

тренера на 

територији 

општине 

Жабаљ 

Број тренера 

који су 

завршили 

усавршавање 

и 

лиценцирање 

 

Локална 

самоуправа, 

Спортски 

савез, Завод за 

спорт и 

медицину 

спорта 

2015.-2018. Буџет 

 Израдити 

систем 

контроле 

спортских 

клубова 

Формирано 

тело за 

праћење рада 

спортских 

клубова на 

територији 

општине 

Жабаљ 

Локална 

самоуправа, 

Спортски 

савез општине 

Жабаљ 

2015.-2018. Буџет 

Успостављањ

е сарадње 

између 

области 

туризма и 

спорта 

Промоција и 

развој 

спортског 

туризма у 

општини 

Жабаљ од 

стране 

локалне 

самоуправе и 

успешних 

спортских 

клубова 

Број 

одржаних 

припрема и 

других 

спортских 

манифестациј

а 

Локална 

самоуправа, 

медији , 

спортски 

клубови, 

туристичке 

организације, 

угоститељски 

објекти 

2015.-2018. Буџет 

Значајније 

укључивање 

локалне 

самоуправе у 

финансирање 

и реализацију 

програмских 

активности 

спорта особа 

са 

инвалидитето

м и деце са 

сметњама у 

развоју 

Наменски 

определити 

средства у 

буџету за 

спорт за 

пројекте 

особа са 

инвалидитето

м и деце са 

сметњама у 

развоју 

 

Обезбеђивање 

прилаза свих 

спортским 

објектима 

Наменски 

опредељена 

средства у 

буџету 

спорта за све 

у вези 

пројеката 

особа са 

инвалидитето

м и деце са 

сметњама у 

развоју 

 

Обезбеђени 

прилази 

особама са 

Локална 

самоуправа 

2016.-2018. Буџет 



инвалидитето

м 
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