
15.10.2021.                             "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   14   - страна 2

103.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЛАПОВО
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-142/21-I
Датум: 15.10.2021.године
ЛАПОВО

На основу члана 32. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“
бр. 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018 ), члана 37. тачка 4.
Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“,  бр.  2/19),  члана 18.
Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“, број 30/18) и
Одлуке о приступању изради акционих планова („Службени гласник општине Лапово“,
број 6/21), Скупштина општине Лапово на седници одржаној дана 15. октобра 2021.
године, донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА РАЗВОЈА СПОРТА

Члан 1.
Усваја се Акциони план развоја спорта општине Лапово за период од 2020. до 2025.

године.
Члан 2.

Текст Акционог плана из члана 1. чини саставни део ове Одлуке.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику

општине Лапово“.

                  ПРЕДСЕДНИЦА

             Мирела Раденковић,ср.
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АКЦИОНИ ПЛАН РАЗВОЈА СПОРТА
2020-2025

Лапово
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1.АКЦИОНИ ПЛАН РАЗВОЈА СПОРТА
1.1. Акциони план такмичарског спорта
СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређење такмичарског спорта

Специфични
циљеви

Meре Активности Рокови Индикатор Реализато
р

Развој
врхунског
спорта

Развој механизама
стручне подршке за
селекцију и
праћење развоја
талентованих
спортиста

Формирање
стручног радног
тела

2021-2025     Решење о
формирању радног
тела

Спортски
савез

Унапређење
сарадње између
спортских клубова
и школских секција

Организовање
периодичних
скупова

2021-2025 Записник са
одржаног скупа

Спортски
савез,

Образовне
институциј

е, ЈЛС
Мотивисање
талентованих
спортиста за
постизање
врхунских
резултата

Награђивање
клубова и
спортиста за
постигнуте успехе

2021-2025 Одлука о
награђивању

Спортски
савез

Јачање
капацитета
запослених у
спорту

Унапређење
капацитета
спортских радника
путем неформалног
образовања

Упућивање
постојећих кадрова
на едукације

2021-2025 Сертификати Спортски
савез,

Образовне
институциј

е, ЈЛС
Увећање броја
стручно
оспособљених и
високообразованих
кадрова у спорту

Стипендирање
школовања кадрова
у спорту

2021-2025 Одлука о
стипендирању

Спортски
савез, ЈЛС

Промоција
такмичарског
спорта

Организовање
такмичења на
националном и
међународном
нивоу

Обезбеђивање
услова за
организацију
такмичења

2021-2025 Известај комисије о
испуњености услова

Спортски
савез, ЈЛС

Медијска кампања
о предностима и
значају
такмичарског
спорта

Организовање
трибина уз учешће
врхунских
спортиста

2021-2025 Извештај медија Спортски
савез, ЈЛС,

Медији

Унапређење
система
финансирања

Обезбеђење
финансијских
средстава из
домаћих и страних
фондова путем
конкурса

Аплицирање на
конкурсе РС и ЕУ

2021-2025 Пријаве Спортски
савез, ЈЛС,

РС

Увођење механизама
за системско
финансирање
врхунских резултата

Анализа резултата
организација у
области спорта и
расподела
средстава

2021-2025 Одлука о расподели
средстава

Спортски
савез, ЈЛС
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Увећање
финасијских
средстава
намењених спорту

Иницијатива за
доношење одлуке о
увећању средстава
за спорт

2021-2025 Одлука о
процентуалном
увећању средстава за
спорт

ЈЛС

Подстицање
привредника за
донације и
спонзорства
организацијама у
области спорта

Организовање
спортских
манифестација уз
рекламирање
привредних
субјеката

2021-2025 Фотографије и
извештаји медија

Спортски
савез, ЈЛС

Побољшање
услова за
реализацију
такмичарског
спорта

Опремање
спортских
инфраструктурних
објеката

Набавка спортске
опреме и реквизита

2021-2025 Пописна листа,
отпремница

Спортски
савез, ЈЛС,

Округ

1.2. Акциони план школског спорта
СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређење школског спорта

Специфични
циљеви

Мере Активности Рокови Индикатор Реализатор

Веће учешће
деце и младих
у школском
спорту

Промоција
школског спорта
код најраније
популације

Организација
скупова и
демострација
спортских вештина
од врхунских
спортиста

2021-2025 Записници са
скупова и Извештаји
медија

ЈЛС,Спортск
и савез

Анкетно
истраживање о
интересима и
потребама најраније
популације за
спортским
активностима

2021-2025 Елаборат Спортски
савез

Повећање садржаја
школског спорта на
сајту школа и у
медијима

2021-2025 Сајтови школа и
медијски извештаји

Образовне
институције,

Медији,
Спортски

савез
Организација
спортске олимпијаде
предшколаца

2021-2025 Медијски извештаји,
записници са
такмичења

Образовне
институције,

Спортски
савез

Унапређење
сарадње између
спортских клубова
и школа

Организација
периодичних скупова

2021-2025 Записник са састанка Спортски
савез,

образовне
институције

Унапређење
система такмичења
у школском спорту

Анкентно
истраживање о
интересима и
потребама ученика за
спортским
такмичењима по грани
спорта

2021-2025 Елаборат Спортски
савез
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Израда програма
спортских активности
на основу постојећих
ресурса и извештаја о
интересима ученика

2021-2025 Одлука о усвајању
програма

Спортски
савез,

Образовне
институције,

Педагози
физичке
културе

Организација
спортских такмичења
у школи

2021-2025 Записници са
такмичења и
медисјки извештаји

Спортски
савез,

Образовне
институције,

Педагози
физичке
културе

Организација
школских спортских
такмичења за ученике
који нису
регистровани за
клубове, спортски
неактивне ученике и
оне који немају
здравствених
предиспозиција за
бављење спортом.

2021-2025 Записници са
такмичења и
медијски извештаји

Спортски
савез,

Образовне
институције,

Педагози
физичке
културе

Организација
општинске школске
олимпијаде

2021-2025 Записници са
такмичења и
медијски извештаји

Спортски
савез,

Образовне
институције,

Педагози
физичке
културе

Јачање
капацитета
образовних
институција

Стручно
усавршавање и
континуирана
едукација педагога
физичке културе

Учешће педагога
физичке културе на
стручним едукативним
скуповима

2021-2025 Сертификати ЈЛС,
Спортски

савез,
Образовне

институције
Обезбеђивање
финансијских
средстава за рад
секција

Подношење
иницијативе за
доношење одлуке о
финансирању
активности спортских
секција

2021-2025 Одлука о
финансирању
активности спортских
секција

ЈЛС,
Спортски

савез,
Образовне

институције

Обезбеђивање
додатних термина
за несметано
функционисање
секција

Подношење
иницијативе за
промену организације
рада образовних
институција

2021-2025 Одлука о подношењу
иницијативе

ЈЛС,
Спортски

савез,
Образовне

институције
Побољшање
услова за
реализацију
школског
спорта

Опремање
школских
спортских објеката

Набавка спортске
опреме и реквизита

2021-2025 Пописна листа,
отпремница

ЈЛС,
Спортски
савез, РС

Промоција
правих
спортских

Припрема
материјала за
промоцију правних
спортских

Дељење промо
материјала са
промоцијом правих
спортских вредности

2021-2025 Флајер, Брошура ЈЛС,
Спортски

савез,
организације
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вредности,
спортског
понашања и
фер плеја на
свим
спортским
такмичењима

вредности у области
спорта,

Образовне
институције

Унапређење свести
грађана о неговању
правих спортских
вредности

Организација
спортских такмичења
са фер плејом и
смањењем броја
неспортског понашања

2021-2025 Записници са
такмичења Извештаји
медија

ЈЛС,
Спортски

савез,
Образовне

институције,
Педагози
физичке
културе,

Удружења
особа са

инвалидитето
м

Подстицање
ученика са
инвалидитетом за
учествовање у
школском спорту

Организација
спортских активности
и школских такмичења
у којима би учешће
узели ученици са
инвалидитетом у у
различитим улогама
(такмичар, судија,
техничка лица... )

2021-2025 Извештаји о броју
ученика са
инвалидитетом
укључених у школски
спорт

ЈЛС,
Спортски

савез,
Образовне

институције,
Педагози
физичке
културе,

Удружења
особа са

инвалидитето
м

1.3. Акциони план спортске инфраструктуре
СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Квалитетно и континуирано унапређење спортске
инфраструктуре

Специфи
чни

циљеви

Мере Активности Рокови Индикатор Реализатор

Унапређе
ње
постојеће
спортске
инфрастр
уктуре

Унапређење
постојеће
инфраструкту
ре у области
рекреативног
спорта

Израда базе података
о стању и потребама
објеката у области
рекреативног спорта

2021-2025 Решење о
формирању радног
тела

Спортски савез

Израда пројектне
докуметације у складу
са анализом стања и
потреба

2021-2025 Пројектна
документација

ЈЛС,
Спортски савез

Извођење радова на
објектима у складу са
утврђеним стањем и
потребама

2021-2025 Фотографије
објеката и извештај
надзорног органа

ЈЛС,Спортски
савез

Унапређење
постојеће
инфраструктуре
у области
школског и
такмичарског
спорта

Израда базе података о
стању и потребама
објеката

2021 Израђена анализа
стања

Спортски савез,
Образовне

институције, ЈЛС
Израда пројектне
докуметације у складу
са анализом стања и
потреба

2021-2025 Пројектна
документација

ЈЛС, Спорстки
савез
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Прилагођавање
спортских
објеката
особама са
инвалидитетом

Израда базе података о
стању и потребама
објеката

2021-2025 Израђена анализа
стања

Спортски савез,
Образовне

институције, ЈЛС

Увећање
капацитет
а
спортске
инфрастр
уктуре

Изградња
инфраструктур
них објеката
значајних за
област
рекреативног
спорта,
школског и
такмичарског
спорта

Израда пројектно
техничке документације
и изградња атлетске
стазе

2021-2025 Фотографије објекта
и извештај надзорног
органа

ЈЛС

Изградња балон сале
(вишенаменска)

2021-2025 Фотографије објекта
и извештај надзорног
органа

ЈЛС

1.4. Акциони план рекреативног спорта, спорта за жене и спорта особа са
инвалидитетом
СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређење рекреативног спорта, спорта за жене и спорта особа са
инвалидитетом

Специфи
чни

циљеви

Мере Активности Рокови Индикатор Реализатор

Јачање
свести
становни
штва о
значају
физичке
активност
и

Промоција и
популаризација
редовне
физичке
активности

Организовање
трибина на тему
редовне физичке
активности

2021-2025 Медијски
извештаји

ЈЛС, Спортски
савез,

Организације у
области спорта

Унапређење
сарадње са
вишим
инстанцама у
области спорта

Организовање
периодичних
скупова и
интерактивних
радионица

2021-2025 Медијски извештаји Спортске
организаицје,

Спортски савез

Реализациј
а спортско
рекреативн
их
програма

Обезбеђење
услова за
масовно
учешће
становника у
спортско-
рекреативним
активностима

Покретање
иницијативе за
оснивање удружења
које би се бавило
активностима
везаним за
рекреативни спорт

2021-2025 Решење из АПР Спортски савез,
ЈЛС

Израда програма
спортско-
рекреативних
активности

2021-2025 Одлука о усвајању
програма

Спортски савез,
ЈЛС

Укључивање
стручних сарадника
у реализацију
програма

2021-2025 Одлука о ангажовању
стручних сарадника

Спортски савез
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Едукација и
лиценцирање
организатора
рекреације у спорту

2021-2025 Сертификати
Лиценце

Спортски савез,
Организације у
области спорта

РС
Организовање
бициклистичке туре

2021-2025 Медијски извештаји Спортски савез

Организовање
пешачких тура и
маратона

2021-2025 Медијски извештаји Спортски савез

Реализација
спортско
рекреативних
програма
намењених
женама

Организовање
новогодишње
фитнес забаве

2021-2025 Медијски извештаји Спортски савез

Организовање јавног
часа самоодбране за
жене

2021-2025 Медијски извештаји Спортски савез

Организовање
пикадо лиге за жене

2021-2025 Медијски извештаји Спортски савез

Реализација
спортско
рекреативних
програма
намењених
особама са
инвалидитетом

Формирање базе
података особа са
инвалидитетом

2021-2025 Израђена база
података

Спортски савез,
Удружења особа

са
инвалидитетом

Израда програма
активности на
основу базе података

2021-2025 Одлука о
усвајању

Спортски савез,
Удружења особа

са
инвалидитетом

Организовање
спортских
активности особа са
инвалидитетом на
локалном нивоу

2021-2025 Медијски извештаји
Записници

Спортски савез,
Удружења особа

са
инвалидитетом

Укључивање особа
са инвалидитетом у
спортске активности
које организују више
инстанце

2021-2025 Медијски извештаји
Записници

Спортски савез,
Удружења особа

са
инвалидитетом

Реализација
спортско
рекреативних
програма
намењених
запосленима

Организација
радничко спортских
игара

2021-2025 Медијски извештаји,
записници

Спортски савез,
Организације у
области спорта

РС
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Општи подаци

Општина: Лапово

Адреса: Његошева 18, 34220 Лапово, Република

Србија

Број телефона -

централа:

 +381 34 853 159

Број факса - централа:  +381 34 853 105

ПИБ: 101888526

Матични број: 7713754

Е-mail: office@lapovo .rs

Интернет адреса: www.lapovo.rs

Површина општине: 55 km²

Становништво: 7143

Регистарска ознака: КГ

Регион: Шумадија и западна Србија

Округ: Шумадија


