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1. УВОД

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.  Спорт је и једна од покретачких снага и изузетно
је важан за савремени свет који се брзо мења и који карактерише тежња да се створе здрави и
квалитетни услови живота. Бављење спортом и физичко образовање су основна људска права
свих  грађана.  Посебне  могућности  се  морају  пружити  младима,  старима  и  особама  са
инвалидитетом, са циљем да развију  у потпуности, своје личности кроз физичко образовање и
спортске програме прилагођене њиховим захтевима.  Прилику да учествују у спорту треба да
имају  сви грађани Републике Србије  без  обзира на друштвени статус,  верску и националну
припадност,  или  било  коју  опредељеност.  Спорт  повезује  појединце,  породице,  заједнице,
регионе, народе.  У Републици Србији спорт има посебно место, јер се народ идентификује са
успесима спортиста и победама у којима проналазе мотив за превазилажење свакодневних
изазова. Основни задатак државе је да уреди и обезбеди систем спорта у ком би њени грађани
имали  слободан  приступ  спорту  ,  без  обзира  на  њихову  способност.  На  нивоу  локалне
заједнице  и  друштва  у  целини,  спорт  може  значајно  допринети  промоцији  здравља  и
превенцији хроничних болести, развоју образовања деце и младих, родној равноправности и
квалитетнијем  и  испуњенијем  животу  особа  са  инвалидитетом. Уставом  је  дефинисано  да
Република Србија уређује и обезбеђује систем у области спорта. На нивоу Републике Србије су
последњих  година  донети  Закон  о  спорту  („Службени  гласник  РС”,  бр.  24/11  и  99/11),
Национална стратегија развоја спорта за период од 2014. до 2018. године („Службени гласник
РС”, бр. 1/2015) и бројна подзаконска акта чиме је у значајној мери уређен систем спорта код
нас.  

Кад је у питању финансирање спорта на локалном нивоу што представља посебно значајан
сегмент за развој спорта, оно је дефинисано у члану 137., 138. и 141. Закона о спорту. У члану
137. дефинисане су потребе и интереси грађана за чије се остваривање обезбеђују средства у
буџету  јединица  локалне  самоуправе.  Донета  законска  и  правна  регулатива,  осим  што  на
системски начин уређују област  спорта,  предуслов су и за дефинисање стратешких циљева,
дугорочних и  краткорочних планова развоја  на свим нивоима,  без  којих  нема осмишљеног
развоја и резултата у спорту. 

У развоју Шапца спорт је  увек заузимао посебно место.  Такав статус заслужио је на основу
остварених спортских резултата, масовности, трдицији и посвећености да се на плански начин
уређује ова значајна област. Након усвојене Стратегије развоја спорта у Републици Србији за
период од 2014.  до 2018.  године,  а  на  основу ње и обавезе дефинисања програма развоја
спорта у Шапцу као јединици локалне самоуправе у наредном периоду наметнула се потреба,
да се донесе Програм развоја спорта и утврде дугорочни правци развоја спорта у нашем граду,
чиме  ће  се  обезбедити  предуслови  за  стабилнији  плански  развој  и  израду  адекватнијих  и
свеобухватнијих програма развоја.  



1.1 Правни оквир

Основ за израду Програма развоја спорта на територији града Шапца за период  2016-2018
године ( у даљем тексту: Програм) чине Закон о спорту ( Сл. Гласник Републике Србије бр.24/11
и 99/11),  Стратегија  развоја  спорта у  Републици Србији   за  период  2014-2018 (Сл.  Гласник
Републике Србије бр.  1/2015.), Стратегија одрживог развоја града Шапца за период 2010-2020
године,  Национална  стратегија  за  младе  2015-2025 („Службени  гласник  РС”,  брoj  55/05).
Законом о спорту је уређена област спорта у складу са европским стандардима и прописима. 

Поред овог Закона, за област спорта у погледу правног уређења, од непосредне важности су и
следећи закони:

 Закон о спречавању допинга у спорту („Службени гласник РС”, број 111/14);
 Закон  о  спречавању  насиља  и  недоличног  понашања  на  спортским  приредбама

(„Службени гласник РС”, бр. 67/03, 101/05 − др. закон, 90/07, 72/09 – др. закон и 111/09);
 Национала стратегија за борбу против насиља и недоличног понашања на спортским

приредбама за период од 2013. до 2018. године („Службени гласник РС”, брoj 63/13).
 Закон  о  ратификацији  Европске  конвенције  о  насиљу  и  недоличном  понашању

гледалаца на спортским приредбама, посебно на фудбалским утакмицама („Службени
лист СФРЈ” − Међународни уговори, број 9/90);

 Закон о ратификацији Европске конвенције против допинговања у спорту, са Додатком
(„Службени лист СФРЈ” − Међународни уговори, број 4/91);

 Закон о потврђивању Најробијског уговора о заштити олимпијских симбола, са Анексом
(„Службени лист СРЈ” − Међународни уговори, број 1/99);

 Закон о потврђивању Међународне конвенција  против допинга у спорту  („Службени
гласник РС” – Међународни уговори, број 38/09);

1.2. Правилници у области спорта града Шапца

 Правилник  о  категоризацији  спортских  удружења  (клубова)  у  области  такмичарског
спорта града Шапца (“Сл. лист града Шапца бр. 38/2008)

 Правилник о финансирању/суфинансирању у области спорта и физичке културе града
Шапца (“Сл. лист града Шапца бр. 38/2008)

1.3. Визија овог Програма је унапређење квалитета живота и обогаћивање друштвених односа
становника града Шапца кроз бављење спортом, као елемента који је од суштинског значаја за
развој њихове личности и здравог начина живота.

1.4.  Мисија је  стварање система спорта на територији  града Шапца 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.  Град  Шабац
предузима 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;

 подржало и подстакло бављење спортом на највишем нивоу, уз постизање врхунских
спортских резултата на највећим међународним спортским такмичењима.

2. ИСТОРИЈАТ СПОРТА У ШАПЦУ

Почеци организованог бављења спортом у Шапцу датирају са краја деветнаестог века,
мада  је још почетком века, по завршетку Другог српског устанка било коњичких такмичења
(1816 г.). Међу првим спортовима који су се у Шапцу појавили били су гимнастика, пливање,
фудбал... Прва фудбалска утакмица одиграна је још давне 1908. године. У периоду између два
светска рата, спорт  у Шапцу је већ  увелико заживео. Најразвијенији су фудбал, хазена (велики
рукомет), бокс, пливање, атлетика. Најмасовнији и најпопуларнији спорт постаје фудбал, а ФК
„Мачва“ који је основан 1919. године тада је веома успешнан и заслужује назив „Провинцијски
Уругвај“. Период после Другог светског рата обележен је појављивањем нових спортова, нових
клубова који постижу значајне резултате.  Фудбалски спорт је оличен у највећој мери кроз ФК
„Мачва“, која у својој дугој историји пролази фазе успеха и неуспеха, а у два маха је била и члан
Прве савезне лиге. Југословенском фудбалу дала је већи број познатих имена. ФК „Мачва“ је
тренутно  члан  Српске  лиге.  Највећу  славу  шабачком  спорту  донео  је  рукомет,  односно  РК
„Металопластика“.  Вишеструки  прваци  државе  и  победници  Купа  Југославије,  двоструки
шампиони Европе из периода осамдесетих година. Чланови државног тима који је био светски
и  олимпијски  шампион  су  били  шабачки  рукометаши  предвођени  асовима:  Фајфрићем,
Вујовићем,  Исаковићем,  Башићем,  Вуковићем,  Кузмановским,  Портнером...  РК
„Металопластика“ данас је члан Супер лиге Србије . Значајне успехе током последњих деценија
постизали  су  шабачки  кајакаши.  Кајак  клуб  „Зорка-Колор“  је  вишеструки  државни  првак,
изнедрио је велики број репрезентативаца од којих су најуспешнији Милан Ђенадић,  освајач
светског и европског злата у кајаку четверцу, Небојша Грујић светски шампион у кајаку двоседу,
Александар Алексић учесник на Олимпијским игарама у Лондону,  Душан Станојевић, Дејан
Пајић, Бојан Миливојевић учесници великих европских и светских такмичења . Женски рукомет
је такође доста успешан. Из рукометног клуба „Медицинар“ потекло је доста репрезентативки
Југославије,  познат  је  и  по  запаженом  раду  са  најмлађим  категоријама  спортиста.  Клуб  се
тренутно  такмичи  у  Супер  лиги  Србије.  Бокс  је  један  од  најпопуларнијих  и  најуспешнијих
спортова у Шапцу. Окосница овог спорта у граду је већ деценијама БК „Мачва“. У послератном
периоду  овај  клуб  је  југословенском  и  српском  боксу  дао  више  репрезентативаца,  који  су
освајали медаље на бројним такмичењима, па и на шампионатима Европе. Клуб се тренутно
такмичи  у  Првој  савезној  лиги,  првак  је  државе  за  2007.  годину.  Поред  бокса  породици
борилачких спортова у Шапцу припадају:  рвање, карате, теквондо,  јиу-јитсу, аикидо,  џудо....
Најуспешнији  су  каратисти  и  теквондисти,  који  постижу  респектабилне  резултате  како  на
домаћим тако и на интернационалним такмичењима. Теквондискиња Драгана Гладовић је била
учесница Олимпијских игара у Лондону. Кошарка је у Шапцу спорт релативно новијег датума, а
током 90-тих је  достигла свој  зенит,  када је КК „Ива“ као члан Прве савезне лиге неколико
година  играла  веома  запажену  улогу  у  југословенској  мушкој  кошарци.  Данас  се  мушка



сениорска екипа ОКК „Шабац“ такмичи у Другој српској мушкој лиги. Женска кошарка је свој
највећи успех остварила 1999. пласиравши се у Прву савезну лигу. Тренутно женска сениорска
екипа ОКК „Шабац“ такмичи се у Првој Б женској лиги. Поред ОКК „Шабац“ у граду је присутно
још неколико клубова који гаје углавном омладинску и пионирску кошарку. Посебно место у
шабачком  спорту  заузима коњички спорт.  Овај  крај  је  колевка  тог  спорта  у  Србији,  а  први
коњички клуб је основан баш у Шапцу далеке 1886. године. Шабац је био био организатор чак и
тако великог такмичења као што је 14. балкански коњички шампионат, који је одржан 1983.
године. Коњички клуб „Сава“, данас „Шабац 1820“ деценијама је био главни носилац развоја
коњичког  спорта  у  Србији.  Данас  је  Шабачки  хиподром  један  од  квалитетнијих  спортских
објеката овог типа у земљи и место где се одржавају најзначајније коњичке трке у Србији, као
што је  Трајал  стејкс  (Триалл стакес).  Бројној  породици спортова,  који  су  у  ранијем  периоду
имали запажених резултатата, треба обавезно прикључити бициклизам, атлетику и пливање, а
у  новије  време  све  су  заступљенији  одбојка,  ватерполо,  тенис,  гимнастика...  Породица
спортских колектива у Шапцу окупљена је је у оквиру Спортског савеза Шабац, најмасовнијег
спортског  удружења  у  региону.  У  чланству  Савеза  има  130 спортских  клубова  и  спортских
друштава и два општинска спортска гранска савеза (фудбалски и рукометни).  Град Шабац има
око  5500 регистрованих спортиста који се у току године такмиче у 37 спортских грана. Треба
истаћи  и  да  је  женски  спорт  развијен  ,  да  женска  популација  спортиста  постиже  значајне
резултате  у  борилачким  спортовима  (карате,  теквондо),  атлетици  и  спортовима  са  лоптом
(фудбал, рукомет, кошарка).

3.ОПИС ФАКТИЧКОГ СТАЊА

3.1 Географско демографски подаци

Шабац се  налази на 44  ̊46'  северне географске ширине и  19  ̊46'  источне географске
дужине и  на надморској  висини од 80 метара.  Лоциран је  на  десној  обали реке Саве,  103
километра узводно од Београда у близини граница са Републиком Хрватском и Републиком
Босном и Херцеговином. Ка Шапцу гравитирају три микрорегије ,ка западу се простире Мачва,
ка југу Поцерина и ка истоку Посавина. Површина општине је 795 км2. Град има укупно  52
насељена места. Шабац је административни, привредни  центар  Мачванског округа. Граничи се
са  општинама:  Богатић,  Лозница,  Владимирци,  и  Коцељева.   Према  попису  из  2011.  год.
општина Шабац има 115.884 становника, што чини густину насељености од 1.463 становника на
1 км2. Од укупног броја становника, градско становништво чини 53.919 становника, а сеоско
61.695 становника.

Табела 1: Упоредни преглед структуре становништва по старосним групама

Старосна група Година пописа

1991. 2002. 2011.

Деца и омладина (0-19 година) 33 358 27 568 23 360

Одрасли (20-59 година) 68 675 68 685 65 747

Стари (60 и више година) 21 600 26 640 26 777



укупно 123 633 122 893 115 884

Према попису из 2011. године примећује се пад броја становника на територији града
Шапца  у  односу  на  попис  из  2002.  и  1991.  године.  Један  од  битних  показатеља  виталне
статистике је и природни прираштај, који је у 2014. години негативан:

Табела 2: Тренд природног прираштаја у граду Шапцу

година 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.

рођених 1 436 1 466 1 412 1 313 1 339 1 013 1 335

умрлих 1 662 1 304 1 308 1 354 1 306 1 601 2 026

Табела 3: Структура становништва по старости и полу је следећа (по попису из 2011. 
године)

старост мушкарци жене укупно

До 4 године 2 768 2 479 5 265

Од 5-9 година 3 022 2 874 5 896

Од 10-14 година 2 940 2 701 5 641

Од 15-19 година 3 403 3 155  6 558

Од 20-24 година 3 703 3 460  7 163

Од 25-29 година 3 903 3 744 7 647

Од 30-34 година 4 114 3 852 7 966

Од 35-39 година 3 997 4 076 8 073

Од 40-44 година 3 882 3 962 7 844

Од 45-49 година 3 863 4 141 8 004

Од 50-54  године 4 258 4 645 8 903

Од 55-59 година 4 895 5 252 10 147

Од 60-64 године 4 047 4 385 8 432

Од 65-69 година 2 403 2 749 5 152

Од 70-74 године 2 259 2 789 5 048

Од 75-79 година 1 845 2 724 4 569

Од 80-84 године 993 1 545 2 538

Од 85 и више година 358 680 1 038



укупно 56 671 59 213 115 884

Из горње табеле уочава се да жена има више него мушкараца, што је карактеристика
популације читаве Републике Србије, посебно имајући у виду дуже очекивано трајање живота
за жене.

3.2.Општи подаци о спорту у граду Шапцу

У општини Шабац  данас  постоји  130 спортских удружења у 37 спортских грана и 2
гранска савеза (фудбалски и рукометни) са пет хиљада и петсто регистрованих спортиста који су
у редовном систему такмичења што је 5% укупног становништва. У бројној спортској породици
доминирају  клубови  из  колективних  спортова:  фудбал  (56  клубова),  одбојка  (5  клубова),
кошарка (4 клуба) рукомет (3 клуба) а у појединачним спортовима: карате (7 клубова), теквондо
(3 клуба), стони тенис (3 клуба),  тенис (3 клуба), атлетика (2 клуба), бокс (2 клуба), гимнастика
(2  клуба).  Неки  од  спортова  имају  дужу  традицију  и  постигнуте  врхунске  резултате  на
међународном плану као што је рукомет , кајак, теквондо, атлетика. Постоје спортови и клубови
Града  Шапца  који  су  у  самом врху  по  својим  резултатима  на  националним  првенствима,  а
такође постоји и више значајних резултата на међународним такмичењима. Ти успеси клубова
и спортова видљиви су кроз број медаља које поједини спортисти и спортисткиње освајају како
на националном тако и на међународном нивоу као што су кајакаши, теквондисти, атлетичари.

3.3. Спортски савез града Шапца

Породица спортских колектива у Шапцу окупљена је у оквиру Спортског савеза Шабац,
најмасовнијег спортског удружења у региону. У чланству Савеза има 114 спортских клубова, 12
спортских друштава и 2 градска спортска гранска савеза (фудбалски и рукометни).  Спортски
савез града Шапца је члан Спортског савеза Србије. Одлуком  Скупштине  Спортског  савеза
општине  Шабац  од  23.6.1993.  године  дотадашњи  Савез  организација  за  физичку  културу
општине Шабац (СОФК-а) је реорганизован у Спортски савез општине Шабац. На Скупштини
која је одржана 25.11.2008. године Савез је променио назив у Спортски савез Шабац. Спортски
савез града Шапца   својим деловањем доприноси развоју и промоцији спорта у  Граду  кроз
повећање бављења грађана спортом,  посебно деце и  омладине.  Промовише   образовну и
васпитну функцију спорта, фер плеја, разумевања,толеранције и одговорности кроз бављење
спортом.  Спортски  савез  града  Шапца  обавља  пословe којима  се  обезбеђују  услови   за
праћење, развој и унапређење масовног спорта, школског спорта, такмичарског и врхунског
спорта. Активно учествује у организацији и реализацији  свих  спортских догађаја од значаја за
унапређење  квалитета спорта у  Шапцу.  Спортски савез  града Шапца је  израстао у  велику
територијалну   спортску  организацију   која  је  сервис  свих  спортских  организација  чланова
Савеза и заједно са Градском управом града Шапца омогућава континуирани развој спорта кроз
промоцију спорта, реализацију спортских манифестација и  квалитетно искоришћење спортских
капацитета  чиме се  стварају   услови  за  омасовљење спорта,  организацију   републичких  и
међународних спортских манифестација.



Табела 4: Број чланова Спортског савеза Шабац и преглед спортских грана са бројем спортских 
организација

Ред. број Облик спортског удруживања Број чланова
1. спортски клуб 111
2. спортско удружење/друштво 12
3. градски грански савез 2

У К У П Н О 125

Ред. број Назив спортске гране Број спортских
организација

1. аикидо 2
2. атлетика 2
3. бокс 1
4. боди билдинг 1
5. бициклизам 1
6. ватерполо 1
7. гимнастика 2
8. јога 1
9. кајак 1
10. карате 8
11. кендо 1
12. кик бокс 1
13. кошарка 4
14. одбојка 5
15. планинарство 3
16. пливање 2
17. рекреативни спорт 4
18. рвање 2
19. рукомет 3
20. соколски спорт 1
21. спортско пењање 1
22. спортски риболов 1
23. стреличарство 1
24. стрељаштво 1
25. стони тенис 3
26. теквондо 3
27. тенис 3
28. фудбал 56
29. џудо 1
30. шах 2
31. школски спорт 1
32. самбо 1
33. спорт особа са инвалидитетом 1
34. џу-џицу 1
35. плес 1
36. амерички фудбал 1
37. спорт за све 1



Табела 5: Приказ броја спортских организација чланова Спортског савеза Шабац

Редни
број

Назив клуба (организације)

1 Рукометни клуб ''Металопластика''

2 Женски рукометни клуб ''Медицинар''

3 Ватерполо клуб ''Шабац''

4 Одбојкашки клуб ''Зорка''

5 Одбојкашки клуб ''Заслон''

6 Стонотениски клуб ''Партизан''

7 Омладински кошаркашки клуб ''Шабац''

8 Боксерски клуб ''Мачва''

9 Теквондо клуб ''Летњиковац Elixir Group''

10 Теквондо клуб ''Winer čivi''

11 Карате клуб ''Сенсеи''

12 Карате клуб ''Винер чиви''

13 Карате клуб ''Младост''

14 Карате клуб ''Ратаркооп-Дукат''

15 Кик бокс клуб ''Цар Душан Силни 2012''

16 Кајак клуб ''Зорка Колор''

17 Клуб за боди билдинг и фитнес ''Gloria power''

18 Тениски клуб ''Стари град''

19 Стонотениски клуб ''Ас''

20 Атлетски клуб АШК-TEMПО

21 Стреличарски клуб ''Шабац''

22 Шабачки шаховски клуб ШШК

23 Планинарско смучарско друштво ''Железничар''

24 Планинарско смучарско друштво ''Цер''

25 Друштво за спорт и рекреацију инвалида ''Карађорђе''

26 Општински фудбалски савез Шабац

27 Општинскки рукометни савез Шабац

28 Гимнастички клуб ''Слобода''

29 Теквондо клуб ''Шабац''

30 Бициклистички клуб ''Чивија''

31 Општинска организација спортских риболоваца ''Шаран''

32 Рвачки клуб ''Младост'' Добрић

33 Рвачки клуб ''Витез''

34 Удружење педагога физичког васпитања Шабац



35 Атлетски клуб ''Цер''

36 Планинарско-алпинистички клуб ''Чивија''

37 Стрељачка дружина ''Раднички''

38 Тениски клуб ''Јуниор''

39 Пливачки клуб ''Делфин''

40 Спортско рекреативни клуб ''Шабац 08''

41 Карате клуб ''Каишин''

42 Карате клуб ''Самурај''

43 Кендо клуб ''Каишин''

44 Спортско Дијагностички Центар Шабац

45 Џудо клуб ''Самурај''

46 Јога центар Шабац

47 Стонотениски клуб ''Лав''

48 Гимнастички клуб ''Ками''

49 Клуб за борилачке спортове и рекреацију ''Соко''

50 Женски рукометни клуб ''Мачва''

51 Омладински кошаркашки клуб ''Летњиковац 011''

52 Карате клуб ''Шабац''

53 Аикидо клуб ''Бушидо''

54 Аикидо клуб ''Шон''

55 Кошаркашки клуб ''Микс''

56 Шаховски клуб ''Чивија Credy''

57 Спортско удружење ''Шабачки соко''

58 Одбојкашки клуб ''БМР Петловача''

59 Клуб за даљинско и маратонско пливање ''Трка мира''

60 Одбојкашки клуб ''Мачва''

61 Шабачко удружење спортских рекреативаца ШУСР

62 Самбо клуб ''Fighters family''

63 УБСС ''Пантер''

64 СУ ''Ника''

65 Тениски клуб ''Арес 012''

66 Koшаркашки клуб ''М 015''

67 Клуб америчког фудбала ''Шабачке ајкуле''

68 Oдбојкашки клуб ''Парк 015''

69 Спортско удружење обарача руке ''Цар Душан Силни''



Табела 6: Приказ броја фудбалских клубова

Редни
број

Назив клуба 

1 ФК “Мачва”

2 ЖФК”Шабац”

3 ЖФК”Мачва”

4 ФК”Борац”

5 ОФК”Академац”

6 ПОФК”Олимпик Ас”

7 ФК”Причиновић” Поцерски Причиновић

8 ФК”Маови” Маови

9 ОФК”Мајур” Мајур

10 ПОФК”Металопластика 2006”

11 ФК”Бојић” Бојић

12 ФК”Будућност” Змињак

13 ФК”Будућност” Добрић

14 ФК”Цер” Петковица

15 ФК”Цуљковић” Цуљковић

16 ФК”Доњошорац”

17 ФК”Думача” Поцерски Метковић

18 ФК”Јевремовац” Јевремовац

19 ФК”Карађорђе” Мишар

20 ФК”Метлић” Метлић

21 ФК”Младост” Синошевић

22 ФК”Младост” Поцерски Причиновић

23 ФК”Младост” Слатина

24 ФК”Напредак” Шеварице

25 ФК”Омладинац” Слепчевић

26 ФК”Поцерина” Јевремовац

27 ФК”Раднички Шабачки”

28 ФК”Сава” Мрђеновац

29 ФК”Заблаће” Заблаће

30 ФК”Жабар” Жабар

31 ПОФК”Летњиковац”

32 ПОФК”Савациум”

33 ФК”Торпедо 1924” Табановић

34 ФК”Липолист” Липолист

35 ФК”Церић” Миокус



36 ФК”Задругар” Мачвански Причиновић

37 ФК”Милош Поцерац” Горња Врањска

38 ОФК”Шабац”

39 ОФК”Јелен” Јеленча

40 ФК”Галеб” Церовац

41 ФК”Волујац” Волујац

42 ФК”Младост” Прњавор

43 ФК”Корман” Корман

44 ФК”Јединство” Штитар

45 ФК”Слога” Дуваниште

46 ФК”БМР” Петловача

47 ФК”Слога” Богосавац

48 ФК”Јединство” Мала Врањска

49 ФК”Напредак” Рибари

50 ОФК”Пролетер”

51 ОФК”Атлетико”

52 ФК”Ранковац” Накучани

53 ФК”Грушић” Грушић

54 ФК”Варна 012” Варна

55 ФК”Партизан” Дреновац

56 Футсал клуб”Белаторес”



3.4. Анализа стања спорта у граду Шапцу– SWOT анализа

S  Снаге

 Број спортских клубова и организација које 
раде на територији града Шапца

 Остварени врхунски спортски резултати

 Велики број младих и талентованих спортиста

 Традиција

 Постојање кадрова  са ВСС и ВШСС из области 
спорта 

 Организован Спортски савез града Шапца

 Удружење педагога  физичког васпитања

 Постојање два гранска спортска савеза 
(фудбалски и рукометни)

 Искуство у организовању спортских такмичења 
и приредби

 Правилник о категоризацији спортских клубова 
у области такмичарског спорта

 Правилник о финансирању/суфинансирању у 
области спорта и физичке културе града Шапца

 Изграђен савремен затворен базен са spa 
центром

 Постојање амбуланте за спортску медицину

W  Слабости

 Недостатак  материјално финансијских 
средстава

 Дотрајала спортска инфраструктура

 Недостатак адекватних спортских реквизита у 
складу са нормативима

 Недостатак одређене спортске инфраструктуре

 Нерешени имовинско правни односи код 
појединих спортских објеката

 Непостојање категоризације спортских објеката

 Недовољан број тренера  са највишим  
спортским звањима и лиценцама

 Неадекватно вредновање стручног рада

 Недовољна брига о младим и перспективним 
спортистима

 Одлазак младих и перспективних спортиста у 
друге средине

 Проблем издавања фискултурних сала

O  Могућности

 Уврђивање дугорочних програма развоја

 Изградња и реконструкција спортске 
инфраструктуре

 Адекватна расподела буџетских средстава 

 Боља промоција и поуларизација спорта  а 
посебно рекреативног 

 Искоришћавање природних ресурса у циљу 
спортско туристичке понуде града

 Повећање броја спортских садржаја 
намењених старијим особама

 Стипендирање  младих и перспективних 
спортиста

T  Претње

 Недовољна заинтересованост младих за 
бављењем спортом

 Смањено интересовање  грађана  за праћење 
спортских догађаја

 Недовољна финансијска средства и недостатак 
спонзора 

 Неадекватно вредновање резултата  спортских 
клубова и организација

 Застарелост спортских објеката за организацију 
међународних  такмичења

 Учешће спортиста на такмичењу са 
неадекватним лекарским прегледом 



Анализа  је  извршена  на  основу  евиденција  Спортског  савеза  Шабац,  ЈП  Спортски  центар
Шабац, јавно доступних података Агенције за привредне регистре Републике Србије, података
прикупњених на терену (спортски клубови, стручњаци у спорту, спортски стручњаци, интервјуа
са физичким лицима), програми рада спортских клубова, интеррвјуа са члановима радне групе
за  израду  Програма  развоја  спорта,  Стратегије  о  одрживом  развоју  града  Шапца  и  исписа
Завода за статистику.

3.4.1. Људски ресурси у спорту

Људски ресурси града Шапца су сви грађани који су посредно или непосредно укључени
у област спорта и физичког васпитања. Људске ресурсе можемо да посматрамо са аспекта броја
стручних лица која су оспособљена за обављање стручног рада у области спорта а која се могу
поделити  на  ангажована  лица  (у  оквиру  спортских  организација,  образовних  и  осталих
институција),  и  лица на евиденцији  Националне службе запошљавања Шабац.           Број
запослених наставника физичког васпитања у институцијама и основним и средњим  и високим
школама  на  територији града Шапца.

Табела 7: Број ангажованих наставника физичког васпитања

Укупан број професора физичког
васпитања

Основне школе 47

Средње школе 22

Пројекат  Спорт у школе-Расти здраво 13

Спортско дијагностички центар  Шабац 15

Спортски савез  града Шапца 2

ЈП”Спортски центар Шабац” 1

Висока школа струковних студија за васпитаче  Шабац 1

Укупно 101

На основу података добијених од Националне службе за запошљавање Шабац број професора
физичког васпитања који нису ангажовани је 21.

У програмима рада спортских клубова-удружења учествује 207 стручњака у спорту, 71 спортски
стручњак и 21 лице је запослено у стручним службама.



3.4.2. Материјални ресурси

Преглед утрошених средстава са позиције, физичка култура-развој спорта и омладине
(дотације невладиних организација)  у периоду од 2012-2015. године.

Табела 8: Преглед утрошених буџетских средстава са позиције физичка култура-развој спорта и
омладине

Редни број Година
Позиција –

Физичка култура
развој спорта и

омладине

Укупан буџет града Индекс

1 2012 97.536.900,00 3.189.728.000,00 3,06%

2 2013 108.883.000,00 3.336.453.553,00 3,26%

3 2014 101.837.000,00 3.374.328.232,00 3,02%

4 2015 107.781.000,00 3.071.380.232,00 3,51%

 Утрошена  средстава  са  позиције  за  ЈП”  Спортски  центар”  Шабац-програм  рада  у
периоду од 2012-2015. године

Табела 9: Преглед утрошених буџетских средстава са позиције ЈП”Спортски центар”

Редни број Година
Позиција

ЈП”Спортски
центар” Шабац

Укупан буџет града Индекс

1 2012 31.500.000,00 3.189.728.000,00 0,98%

2 2013 33.400.000,00 3.336.453.553,00 1,00%

3 2014 57.900.000,00 3.374.328.232,00 1,72%

4 2015 46.500.000,00 3.071.380.232,00 1,51%

3.4.3. Анализа стања кроз приоритете

3.5. Развој спорта деце и омладине, укључујући и Школски спорт

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 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
различитог  нивоа  унапреде  своје  моторичке  компетенције,  социјалне  вештине  и
самопоштовање и може представљати прелаз ка бављењу спортом у спортским клубовима,
орјентисаним на постизање врхунског спортског резултата. 



Основна улога школског спорта је да свим ученицима, без обзира на узраст,  пол, способности и
друге разлике, омогући учествовање у спортским активностима и тако допринесе физичком и
менталном здрављу.

Закон о спорту (2011) у члану 143. дефинише школски спорт на следећи начин:”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
складом са законом”.

Школски спорт  треба да  допринесе унапређењу јавног здравља да буде база за омасовљење и
развој спорта у општини и спона између школа и спортских клубова и удружења. У школским
наставним програмима и плановима постоје планови за реализацију  слободних активности,
које подразумевају оснивање спортских секција у складу са потребама и афинитетима ученика
и  то  је  задатак  наставника  физичког  васпитања,  као  и  обавезе  свих  школа  да  организују
унутаршколска такмичења.

У анализи проблема у овој области, најчешће се наводи да постоји мали број секција у односу
на  пре  двадесетак  година,  и  да  је  рад  тих  секција  у  неким  случајевима  несистемстизован.
Према неким подацима из тог периода у спортским секцијама било је активно између 10-12%
ученика, док данас ретко која школа има редовно организоване секције, па се број ученика који
се редовно баве спортом у школама спустио на 3-5% ученика. У даљој анализи препознати су и
материјално-технички услови који су заједнички проблем у свим областима спорта, па тако и у
овом. Такође је веома важно истаћи недостатак услова и недовољан ангажман наставника у
сеоској средини где школски спорт представља једну од ретких могућности ученицима са села
да буду укључени у спортске активности. Изузетно је важно да се у школама укључи што већи
број ученика у ваннаставне спортске активности што град Шабац покушава већ пет година кроз
свој програм “Спорт у школе – Расти здраво”, где су укључени ученици  нижих разреда свих
школа са територије целе општине.

Са друге стране број обавезних такмичења у којима школе морају да учествују од школског,
градског, окружног, међуокружног и републичког првенства додатно оптерећује школски спорт.
При анализи овог проблема у овој области дошло се до закључка да се велики број једних те
истих  ученика  појављују  на  свим  нивоима  такмичења.  Неопходно  је  ставити  акценат  на
повећање броја секција и такмичења унутар и између секција где би ученици, без обзира на
предиспозиције за бављење спортом, сви учествовали.

На школским првенствима на нивоу града у организацији Спортског савеза Шабац, у школској
2014/2015. години учествовало је  1 766 ученика основних и средњих школа што је око 12% од
укупног броја.

Школска  спортска  такмичења  се  налазе  у  ингеренцији  Министарства  просвете,  Савеза  за
школски спорт  Републике Србије.  Град Шабац подржава и финансира такмичења у школском
спорту на градском нивоу, која организује Спортски савез Шапца и учествује у организацији и
спровођењу програма који су важни за подизање квалитета школског спорта на локалу.

 



Табела 10: Број учесника школских спортских такмичења

Спорт Градско такмичење Окружно 
такмичење

Међуокружно 
такмичење

Укупно ученика

Стони тенис 94 94 94

Кошарка 150 160 310

Одбојка 160 110 270

Гимнастика 42 42

Мали фудбал 200 160 120 480

Стрељаштво 12 12

Рукомет 204 96 300

Атлетика 217 217 217

Мале Олимпијске 
игре

670 670

Тенис 17 17

1 766 837 120 2 412

Стони тенис и атлетика су такмичења код којих се у исто време одржавају и градско и окружно
такмичење, па су због тога исте цифре у табелама.

Када  је  реч  о  броју  активних  спортиста  млађих  категорија  у  односу  на  укупан  број
њихових  вршњака  дошли  смо  до  податка  да  од  укупне  поменуте  популације  спортом  се
активно (у клубовима) бави 16,85%. 

Табела 11: Проценат активних спортиста  у клубовима  становника старости од 5-19 година

Однос становништво-спортисти млађе категорије

Укупно становника 5-19 година 18 095

Број спортиста 3 050 16,85%

Дефинисање проблема

-Недовољна опремљеност школа функционалним спортским справама и реквузитима

-Недовољна физичка активност деце предшколског и школског узраста

-Недовољан број ваннаставних спортских активности

-Непостојање фискултурних сала у појединим школама како у граду тако и на сеоском подручју

-Недовољно медијских садржаја којима би се промовисао значај бављења спортом 



3.6. Рекреативни спорт и  спорт особа са инвалидитетом

Редовна  физичка  активност  је  основ  за  очување  и  унапређење  здравља.  Бављење
спортом мора бити хумано, слободно и добровољно, здраво и безбедно, фер, толерантно у
складу са природном средином и друштвеним окружењем и доступно свим грађанима под
једнаким  условима  без  обзира  на  узраст,  ниво  физичких  способности,  степен  евентуалне
инвалидности, пол и друго лично својство.

Стање  једне  нације  у  погледу  спорта  огледа  се  у  томе  колико  та  земља  брине  о  сваком
грађанину и стварању услова да се баве спортом. Прихватање здравог животног стила који
подразумева  физичку  активност,  здрав  начин  исхране  и  избегавање  пушења,  може
превенирати појаву обољења или олакшати лечење.

Спортска рекреација је усмерена на примену разноврсних спортско рекреативних активности,
које  су  усаглашене  са  нивоом  способности,  здравственим  стањем,  полним  и  узрасним
карактеристикама, врстом и карактером посла на радном месту, са субјективним потребама и
интересима појединца. Суштина и циљ спортске рекреације јесте да омогући оптималне услове
и  могућности  савременом  човеку  да  путем  разноврсних  спортско  рекреативних  активности
зодовољи своју потребу за кретањем и игром, садржајније и креативније проводи слободно
време,  чува  и  унапређује  здравље,  одржава  виталност,  унапређује  своје  опште-физичке
функционалне  и  радне  способности  и  продужава  свој  активни  век  до  дубоко  у  старост.
Недовољна физичка активност директно утиче на  смањивање 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.
Организована  спортско  рекреативна  активност  у  Шапцу  се   одвијала  у  оквиру  Соколског
друштва”Душан Силни” које после Другог светског рата функционише као Друштво за телесно
васпитање “Партизан”,  те  касније  враћа свој  стари назив.   Данас  се  организована  спортско
рекреативна  активност  одвија  у  неколико  организација  и   клубова  а  подаци  говоре  да  се
редовним спортским активностима, континуирано током године бави веома мали број одрасле
популације. Спортом и спортском рекреацијом се више баве мушкарци него жене. Што се тиче
младих од 15-19 година, једном недељно се бави спортом  14% од укупно испитаних. Млади
који се не баве спортом најчешће наводе недостатак финансијских средстава за чланарину и
набавку  спортске  опреме  као  основни  разлог,  док  старији  испитаници  као  разлоге  наводе
недостатак времена, тешку финансијску ситуацију као и недостатак боље опремњених објеката
за рекреацију (спортске сале, трим и бициклистичке стазе, фитнес и wellnes центри ).  Спорт и
рекреација запослених у Шапцу се до сада одвијао највећим делом у организацији синдиката
запослених  у  складу  са  могућностима  и  ентузијазмом  али  са  приватизацијом  радних
организација  сманјује  се  број  послодаваца  који  дају  подршку  рекреативним  активностима
својих радника.
Као  најчешће   рекреативне  активности  испитаници  су  навели:  шетњу  ,  играње  фудбала  и
баскета , вожња бицикла  и трчање , док су вежбање у теретанама, тенис и други садржаји
далеко мање заступљени. По подацима из Стратегије одрживог развоја града Шапца у Граду
има 88 рекреативних спортских објеката, 70 је отвореног (стадиони , фудбалска игралишта и
игралишта  за  мале  спортове,  трим  стазе,  хиподром,  клизалиште  у  зимском  периоду)  а  18



затвореног типа (спортске хале,  затворен базен, фискултурне сале и теретане). Број становника
на један рекреативни објекат је око 1.363. Спортско рекреативни програми и манифестације,
који  су  реализовани  до  сада  преко  Спортског  савеза  Шабац  и  организација  и  клубова  из
области рекреативног спорта, а која спроводе стручна лица (професори физичког васпитања,
дипломирани, виши организатори спортске рекреације) су: Дан изазова, Лето на Сави, Сеоске
олимпијске игре, Стазе здравља, Марш трагом Другог прекобројног пука, Мастер клас зумба.
Узимајући у обзир да је један од већих проблема човека модерног доба недостатак адекватних
физичких оптерећења која реализује у току дана (недостатак кретања), требало би обратити
посебну  пажњу  на  промоцију  и  унапређење  здравља  које  се  реализују  адекватним  и
континуираним  бављењем  рекреацијом.  Промоцију  треба  реализовати  у  више  праваца
спортско  рекреативних  активности:  самоиницијативне  спортско  рекреативне  активности  по
слободном избору од стране учесника (вежбе у стану, аеробно пешачење и трчање, вожња
бицикла, различите игре), усмерене или полуорганизоване спортско рекреативне активности
на које грађане упућују организације за спортску рекреацију и пружају им упутства и савете
како  и  где  да  вежбају  и  организоване  спортско  рекреативне  активности  које  организују  и
непосредно стручно воде организације за спортску рекреацију (масовни облици рекреације)
које несумљиво дају најбоље резултате јер се спроводе под непосредним вођством стручњака.

Дефинисање проблема

-Мала заинтересованост грађана за редовним бављењем рекреативним активностима

-Недовољан број стручно оспособљених стручњака из области рекреације

-Недовољна медијска популаризација  рекреативног спорта

-Непостојање довољног броја трим и бициклистичких стаза и јавних вежбалишта на отвореном

-Недовољна опремљеност спортских објеката и недостатак термина за бављење рекреативним
спортом

-Недовољан број спортских садржаја намењени старим особама

3.6.1. Спорт за особе са инвалидитетом

Према  подацима  Светске  здравствене  организације,  чак  10%  светског  становништва
чине особе са инвалидитетом, а сличан проценат је и у локалним срединама. 

Институције које организују спорт за особе са инвалидитетом у Србији:

 Параолимпијски комитет Србије (ПОКС)

 Спортски савез инвалида Србије (ССИС)

 Спортски савез инвалида Војводине (ССИВ)

 Општинске организације регистроване регистроване за спорт и рекреацију инвалида

 Особе са инвалидитетом које се самостално баве спортско-рекреативним активностима



Спортски савез инвалида Србије (ССИС) окупља 44 организације са територије Србије.
Спортски савез инвалида Србије организује државна првенства за све категорије инвалидности
у  следећим  дисциплинама:  пливање,  куглање,  атлетика,  спортски  риболов,  стони  тенис,
стрељаштво ваздушним и МК оружјем, шах и голдбал. 

У Шапцу постоји осам организација,  два  друштва за спорт и рекреацију инвалида и
један  регистрован  спортски  клуб  за  особе  са  инвалидитетом.  Укупан  број  регистрованих
чланова  свих  организација  и  клубова  је  око  1.400  лица.  Број  лица  са  инвалидитетом  на
територији  града  Шапца  креће  се  до  10%  становништва,  од  чега  највећи  број  су  лица  са
менталним инвалидитетом, који немају своју организацију. 

Особе са телесним инвалидитетом (параплегичари, дистрофичари, ампутирци, блажи облици
дечје и церебралне парализе) се такмиче у следећим дисциплинама:

1. Стрељаштву (серијска ваздушна пушка, ваздушни пиштољ и мк. у републичкој лиги и
стандардна ваздушна пушка, у међународном програму)

2. Атлетици  (вожња  колица  на  100,  200,  и  400  метара,  бацачке  дисциплине)  домаћа
првенства и међународни митинзи

3. Шах

4. Стони тенис (републичка лига и међународна такмичења)

5. Пливање

6. Пикадо

Особе са оштећеним видом се такмиче у следећим дисциплинама:

1. Куглање (домаћа лига и међународна такмичења)

2. Голдбал

3. Шах

У свим организацијама и друштвима број регистровани такмичара (они који иду на такмичења)
је 100 (29 такмичарки и 71 такмичар) а процене су да се рекреативно бави спортом око 300
лица.  Клубови  и  спортисти  из  ове  области  у  Шапцу,  у  оквиру  радне  групе  предочили  су
проблеме који се највише тичу недовољних финансијских средстава (Град Шабац издваја 1,2%
од  укупног  укупног  буџета  за  спорт),  те  генерално  проблеми  са  условима  за  одржавање
тренинга у различитим спортским дисциплинама.  Општинске организације, регистроване за
спорт и рекреацију инвалидних особа, у већини случајева немају специјалистички оспособљено
стручно лице чији је задатак да организује, осмисли и спроводи план и програм рада. Поред
овог  наведен  је  и  проблем  неадекватних  спортских  објеката  на  отвореном  и  недостатак
реквизита прилагођених  особама са  инвалидитетом ,  што  је  уско  повезано са  недовољним
финансирањем ове области.



Дефинисање проблема

-Недовољно подстицање и анимирање особа са инвалидитетом да се баве спортом

-Недостатак  прилагођених  спортских  реквизита  за  поједине  спортске  дисциплине  (лоши
материјално технички услови)

-Неадекватни прилази спортским објектима за особе са инвалидитетом

-Недостатак семинара и  стручних трибина у  циљу едукације  спортских стручњака  у  области
спортске рекреације и спорта особа са инвалидитетом

-Недовољна помоћ волонтера

3.7. Унапређење врхунског и такмичарског спорта на територији града Шапца

Према Закону о спорту, за врхунски спорт су карактеристичне активности у којима се
показују изузетни (врхунски)  спортски квалитети и резултати,  што значи да епитет  врхунски
могу  имати  само  они  спортисти  и  спортске  гране  који  постижу  врхунске  резултате  на
међународној сцени. У врхунски резултат спортиста уткани су и други квалитети и потенцијали;
квалитет  средине  у  којој  живи  и  ради,  друштвено  економски  услови,  тренинг  и  квалитет
тренинга. Врхунски резултати се постижу само у развијеним спортским срединама, те у њима
имају афирмативну и развојну функцију.  Циљ врхунског спорта на територији града Шапца  је
да се препознају најталентованији спортисти ,  да се повежу наука и пракса ради постизања
врхунских спортских резултата и да се талентима и већ рангираним врхунским спортистима
омогући несметан развој и напредак у свим узрасним категоријама.

Бављење спортом  на највишем нивоу мора бити подржано и подстакнуто на одговарајуће
начине,  у  сарадњи  са  релевантним  спортским  организацијама.  Подршка  треба  да  покрива
подручја као што су: препознавање талената; пружање одговарајућих услова за тренинг; развој
бриге  и  подршке  кроз  спортску  медицину  и  спортску  науку;  едукација  за  тренере;  помоћ
клубовима у обезбеђивању  одговарајућих структура и такмичарских екипа.

Партнерство између јавних власти, спортских организација и привреде је неопходно да би се
обезбедио  хармоничан  и  интегрисан  развој  спорта  и  обезбедило  постизање  врхунских
спортских резултата. 

Шабачки рукометаши  су седамдестих и осамдесетих година прошлог века  постизали врхунске
резултате  на  међународној  сцени  (олимпијски,  светски  и  европски  клупски  шампиони).
Последњих година најзапаженије резултате имају кајакаши који су освајали светске и европске
медаље у више дисциплина. У 2014. години репрезентативац Србије кајакаш Небојша Грујић
(Кајак клуб Зорка Колор) постао је светски шампион у Москви у дисциплини К2.  



Дефинисање проблема

-Недовољан број врхунских спортских стручњака

-Недостатак  материјално  техничких  услова  за  постизање  врхунског  резултата  (савремена
спортска инфраструктура, савремени реквизити и спортска опрема)

-Недовољна подршка спортисти ка постизању врхунског резултата

-Недостатак  семинара  и  стручних  трибина  у  циљу  подизања  компетентности  спортских
стручњака

-Недовољна сарадња клубова са школским спортом у циљу раног препознавања талената

-Недовољно финансирање  спортских клубова који постижу резултате на међународном нивоу
такмичења

3.8. Спортска инфраструктура

Основни услов за спровођење спортских активности је постојање спортских објеката, са
неопходном пратећом спортском опремом,  у зависности од спортске дисциплине.  Спортски
објекти могу бити затворени и отворени и у односу на намену могу се користити за тренирање,
трчање, рекреацију и сл. Они су веома важни у реализацији спортова који захтевају посебну
опремљеност као што су базени, спортске хале, или сале за физичко васпитање.

Позивајући  се  на  националну  стратегију  спорта  у  Србији  направљена  је  генерална
класификација спортских објеката:

 Школски спортски објекти (фискултурне сале и отворени спортски терени)

 Спортски центри (комплекс  затворених и отворених спортских терена)

 Специјални спортски објекти (покривају потребе једног спорта, нпр. фудбалски стадион,
разни отворени спортски терени, зграда веслачког клуба, итд.)

 Адаптирани простори за вежбање

Према постојећим подацима, у Шапцу постоје 104 спортска објекта од којих је 9 фудбалских
стадиона,  35  фудбалских  терена,  1  атлетски  стадион,  19  школских  комбинованих  објеката
(спортска  сала  и  отворени  терени),  10  школских  отворених  терена,  1  школска  сала  без
отвореног терена, 4 трим стазе, 12 спортских отворених терена у оквиру месних заједница, 2
спортске сале у оквиру месних заједница, 5 теретана на отвореном, кајак хангар са салом за
атлетску  гимнастику,  планинарски  дом,  хиподром,  градски  базен,  Соколски  дом,  спортска
хала”Зорка”. Велики број спортских објеката на териториији града Шапца су старије градње те
су они стари и дотрајали. Извор података је евиденција спортских објеката ЈП”Спортски центар
Шабац” којом су обухваћени спортски објекти у јавној својини. 



У  Шапцу  јавно  предузеће  ЈП”Спортски  центар  Шабац”  обавља  послове  одржавања  и
управљања  једног  дела  спортских  објеката.  У  протеклој  2015.  години  из  буџета  Града  је
издвојено укупно 46.500.000 динара, за обављање послова одржавања и управљања спортским
објектима ЈП”Спортски центар Шабац”.

Јавно предузеће има у свом саставу следеће спортске објекте:

1. Градски стадион (фудбалски терен, атлетска стаза и помоћни терен)

2. Фудбалски стадион “Мачва” (фудбалски терен са трибинама и претећим објектима)

3. “Шабачки хиподром” (стаза за галопске и касачке трке, трибине, падок са шталама и
осталим пратећим објектима)

4. Месна  заједница  “Жика  Поповић”  (сала  за  борилачке  спортове,  отворени  терен  за
кошарку)

5. “Кош клуб” (отворени терен за кошарку, трибине, пратећи објекти)

6. Соколски дом (сала за гимнастику, отворени терен за рукомет, трибине)

7. Фудбалски терен “Летњиковац” (терен за фудбал)

Треба напоменути да је Град недавно завршио изградњу новог  градског базена.

О тренутном стању спортских објеката у Шапцу има мало података, односно засада не постоји
дигитална база података о постојећој инфраструктури,  као и анализа у последњих 5 година
којом се утврђује детаљно стање спортских објеката и спортске опреме. 

Објекти  који  према  извештају  надлежних  институција  захтевају  хитну  адаптацију  и
реконструкцију, или финализацију радова су:

 Финализација реконструкције “Кош клуба” (кошаркашког терена, трибина и пратећих
објеката)

 Адаптација Соколског дома

Објекти за чијом изградњом постоји значајна потреба:

 Мултифункционална спортска дворана

 Атлетска стаза са пратећом опремом

 Бициклистичке стазе

У  погледу  остваривања  дугорочне  визије   треба  поставити  изградњу  савремене
мултифункционалне  спортске  дворане.  Недостатак  адекватне  спортске  инфраструктуре
онемогућава организацију међународних такмичења у врхунском спорту.

Већина објеката који су у саставу ЈП”Спортски центар Шабац” имају опремњену и делимично
адаптирану инфраструктуру, међутим на њој се такође мора радити, у складу са приоритетним



плановима  и  ресурсима  Локалне  самоуправе  за  покретање  пројеката  изградње  и
реконструкције.

Што се тиче школских спортских објеката, на територији града Шапца у основним и средњим
школама постоји 19 сала за физичко васпитање уз које се налазе и отворени терени и једна
школска  сала  без  отвореног  терена.  Велики  проблем  представља  издавање  школских  сала
приватним клубовима и другим групама, без претходно утврђених процедура и надлежности.
Тиме  се  онемогућава  наменско  коришћење  школских  сала,  а  то  се  превасходно  мисли  на
спортске секције за ученике унутар школа.

У  Шапцу  као  и  у  већини  локалних  самоуправа,  уочава  се  недостатак  савремених  сала  са
опремом за спортску гимнастику и атлетска борилишта, што је у директној вези са развојем
базичних спортова.

Дефинисање проблема

-Недостатак базе података спортске инфраструктуре са свим неопходним подацима

-Недовољна улагања у изградњу спортске инфраструктуре

-Недостатак савремене дворане и атлетске стазе

4. ПРИКАЗ ПРИОРИТЕТА ПРОГРАМА 

Програмом  су  дефинисане  четири  приоритетне  области,  а  акционим  планом  су
дефинисани како општи тако и посебни циљеви. 

Полазећи од тога да спорт обухвата сваки облик физичке активности која доприноси
физичкој  спремности,  добром  стању  менталног  здравља  и  социјалном  повезивању
(организована  или  неформална  рекреација,  такмичарски  спорт,  традиционалне  и  друге
спортске игре), Програм ће своје деловање посебно усмерити на следеће приоритете: 

− 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. 

Имплементација Програма захтева тимски рад и заједничке активности свих чинилаца
спортског система на територији града Шапца. Да би задатак био успешно обављен, потребна
су  јасна  правила  и  јасно  дефинисани  носиоци  реализације  активности  потребних  за
реализацију овог Програма.



4.1. Развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт 

Спорт  у  свим  облицима  треба  да  буде  појединачно  доступан  свим  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. 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. За  остваривање
постављеног циља кључну улогу имају и град Шабац. У граду Шапцу треба унапредити преко
Спортског  савеза  Шабац  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. Када је у питању спортска инфранструктура, 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. Када су у питању школска спортска такмичења, приоритет су такмичења на нивоу града
Шапца. Потребно је, такође, организовати спортске активности деце за време распуста.

Општи циљ и посебни циљеви

Општи циљ: Развој спорта деце и омладине

Посебни циљеви: 

− побољшани материјално-технички услови за реализацију активности школског спорта; 

−  повећан  број  спортских  секција  и  других  ваннаставних  спортских  активности  у  оквиру
школског спорта; 



− повећано учешће ученика на школским спортским приредбама (спортским манифестацијама
и спортским такмичењима); 

− побољшан стручно педагошки рад и унапређена институционална сарадња у оквиру школског
спорта; 

−  интензивирано  и  континуирано  укључивање  града  Шапца  у  реализацију  и  унапређење
школског спорта; 

− унапређење медијског  праћења и промоција  школског  спорта с  циљем неговања културе
спортског понашања; 

− унапређене везе између школа и организација у области спорта и подстакнути програми у
спортовима који привлаче децу и омладину. 

4.2. Повећање обухвата бављења грађана спортом кроз развој и унапређење спортске 
рекреације

Не  само  Законом  о  спорту  Републике  Србије  него  и  сви  релевантни  међународни
документи у области спорта истичу да свако има право да се бави спортом  и да бављење
спортом буде доступно свим грађанима под једнаким условима без обзира на узраст,  ниво
физичке способности, степен евентуалне инвалидности, пол и друго лично својство.

Циљ  овог  Програма  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 грађана Шапца.

Кроз  реализовање  рекреативних  програма  грађани  Шапца  остварили  би  бројне  користи:
унапређење  индивидуалне  здравствене  заштите,  посебно  борбе  против  растућег  проблема
гојазности;  унапређење  здравља,  превенције  болести  и  рехабилитације;  спречавање
антисоцијалног  понашања;  омогућавање  што  дуже  радне  ангажованости  и  развоја  радних
способности;  спречавање  дискриминације  особа  са  инвалидитетом,  старих,  сиромашних  и
припадника других етничких група ; подстицање друштвене интеграције.

У приоритетне задатке сваке локалне самоуправе спада и промоција здравих стилова живота и
пружање могућности свим грађанима да се баве спортским активностима.

Општи циљ и посебни циљеви

Општи циљ:  Повећан обухват  бављења спортом у  свим сегментима становништва,  посебно
жена, особа са инвалидитетом и старих 

Посебни циљеви:

− подстакнута и ојачана свест о важности редовне физичке активности; 



− побољшани материјално-технички услови у циљу доступности свим грађанима да се баве
спортом; 

−  значајније  укључење  града  Шапца  у  финансирање  програмских  активности  из  области
спортске рекреације и спорта особа са инвалидитетом; 

-дефинисани критеријуми за подршку активностима у области спортске рекреације и спорта
особа са инвалидитетом

− уведени спортски садржаји намењени старим особама унапређеном сарадњом града Шапца
са удружењима старих особа и гранским спортским савезима

4.3. Развој и унапређење врхунског спорта

Циљ је да се препознају најталентованији спортисти на територији града Шапца и да им
се омогући несметан развој и напредак. Бављење спортом на највишем нивоу биће подржано
и подстакнуто на одговарајуће начине, у сарадњи са релевантним спортским организацијама.
Подршка треба да покрива подручја као што су: пружање одговарајућих услова; развој бриге и
подршке  кроз  спортску  медицину  и  спортску  науку; охрабривање  тренирања  уз  примену
научних  метода;  едукација  за  тренере  и  друге  лидерске  функције;  помоћ  клубовима  у
обезбеђивању  постојања  одговарајућих  структура  и  такмичарских  екипа.  Методи  пружања
одговарајуће непосредне или посредне подршке спортистима и спортисткињама који показују
изузетне спортске квалитете треба да буде развијено у сарадњи града Шапца са спортским
организацијама,  како би се спортистима омогућио пун развој њихових спортских и људских
капацитета, уз поштовање њихове личности и физичког и моралног интегритета. Партнерство
између јавних власти, спортских организација и привреде је неопходно да би се обезбедио
хармоничан  и  интегрисан  развој  спорта  и  обезбедило  постизање  врхунских  спортских
резултата. 

Општи циљ и посебни циљеви

Општи циљ: Наставак обезбеђивања услова за развој врхунског спорта и створени услови за
развој професионалног спорта

Посебни циљеви:

− подигнути капацитети и унапређен стручни рад  у области врхунског спорта; 

− створени услови за одржавање и даље постизање врхунског спортског резултата; 



4.4. Развој и унапређење спортске инфраструктуре

Ниво бављења спортом у сваком друштву значајно зависи од броја, разноврсности и
доступности потребних спортских објеката. Циљ  Програма је да се развије и унапреди спортска
инфраструктура на територији  града Шапца.  Утврђена је  потреба да се на територији  града
Шапца значајна пажња усмери ка утврђивању потреба у погледу броја и структуре спортских
објеката,  реконструкцији  постојећих  спортских  објеката,  као  и  обезбеђивању  доброг
управљања истим. Спортски капацитети треба да буду прилагођени потребама посебних група,
као што су веома млади, адолесценти, матуранти, као и особе са инвалидитетом. Имајући у
виду да се недовољном динамиком уписују спортски објекти у матичну евиденцију утврђену
Законом о спорту, потребно је наставити мере подизања свести и одговорности власника и
корисника спортских објеката у погледу испуњавања обавеза евидентирања спортских објеката
и промене података о спортским објектима у матичној евиденцији спортских објеката.

Општи циљ и посебни циљеви

Општи циљ: развијена спортска инфраструктура

Посебни циљеви:

− успостављена потпуна база података спортске инфраструктуре; 

− системски планирана, реконструисана и изграђена спортска инфраструктура. 

5. СПРОВОЂЕЊЕ, ПРАЋЕЊЕ, ОЦЕЊИВАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

5.1 Спровођење

Примена  Програма  је  дефинисана  Акционим  планом Програма  развоја  спорта  на
територији града Шапца за период 2016-2018 године (у даљем тексту: Акциони план), који је
саставни део овог програма. Тим планом јасно су дефинисани општи и посебни циљеви, мере и
активности  за  њихову  реализацију,  носиоци  задужени  за  њихову  реализацију,  временски
оквири и процена да ли су за њихову реализацију потребна материјална средства.

5.2 Праћење

У  сврхе  праћења  спровођења  Програма,  градоначелник  града  Шапца  ће  решењем
формирати Радну групу за спровођење и оцењивање Програма развоја спорта на територији
града  Шапца  за  период  2016-2018  године  (у  даљем  тексту:  Радна  група),  као  и  утврдити
процедуру извештавања у редовним годишњим интервалима.

5.3 Оцењивање и извештавање

Оцењивањем  се  утврђује  напредак  у  спровођењу  овог  Програма  и  предлажу
корективне  мере  и  измене  током  спровођења. Оцењивање  се  спроводи  редовно,  једном
годишње, коришћењем различитих извора података, а на основу дефинисаних показатеља.  У
зависности  од  врсте  показатеља,  процењују  се  реализација  и  ефекти  планираних  и
реализованих активности.



Оцењивање 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 активност није у потпуности реализована и 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, Радна група оцењује степен спровођења активности о чему извештава
Градско веће града Шапца.

6. ФИНАНСИЈСКИ ЕФЕКТИ ПРОГРАМА И АКЦИОНОГ ПЛАНА

Процењује  се  да  ће  се  програмске  активности  реализовати  у  оквиру  постојећих
материјалних, финансијских и људских ресурса, као и средстава донација и кроз јавно-приватно
партнерство.

7. АКЦИОНИ ПЛАН 

Акциони план за спровођење овог програма чини његов саставни део.

8. SWOT-АНАЛИЗЕ ПО ПРИОРИТЕТИМА

8.1. ШКОЛСКИ СПОРТ

S  Снаге

 Усвојен Правилник са јасним критеријумима 
финансирања физичког васпитања и школског 
спорта

 Постојање пројекта “Спорт у школе-Расти 
здраво” од 2010. године

 Едукован стручни кадар за рад са школском 
популацијом

 Постојање Комисије за школски спорт у оквиру 
Спортског савеза града Шапца

 Добра комуникација и партнество Спортског 
савеза Шабац  са Савезом за школски спорт 
Србије

 Постојање Удружења педагога физичке културе

 Организована школска такмичења

 Постојање инфраструктурних објеката на нивоу 

W  Слабости

 Недовољна  мотивисаност и слаба 
заинтересованост наставника физичког 
васпитања за рад у ваннаставним активностима

 Неодстатак адекватне спортске инфраструктуре 
у појединим школама

 Недовољна опремљеност школске спортске 
инфраструктуре спортским реквизитима

 80% ученика ниже школских разреда поседује 
један и више постуралних деформитета

 Школски спорт обухвата децу која већ учествују 
у систему спорта  и која у највећем броју 
случајева тренирају у спортским клубовима.

 Недостатак едукативних програма за децу и 
омладину из области здравих стилова живота

 Недовољна мотивисаност старијег осново 



школа

 Пројекат “Град без непливача”

 Постојање амбуланте за спортску медицину

школског  и средњешколског узраста за учешће 
у школским такмичењима

О  Могућности

 Набавка  адекватне спортске опреме и 
реквизита за школе

 Изградња неопходних школских спортских 
објеката

 Организовање већег броја школских спортских 
такмичења на нивоу школа и организовање 
међушколских лига на нивоу града

 Повећање финансијских средстава намењених 
школском спорту

Т  Претње

 Недовољна заинтересованост младих за 

бављењем спортом

 Негативни тренд природног прираштаја и 

самим тим мањи број уписаних ученика у 

школе

 Недовољан број спортске опреме и спортских 

реквизита

 Недовољна мотивисаност наставника физичког 

васпитања за одржавање школских спортских 

секција

 Непостојање школских спортских сала у 

појединим школама

8.2. РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ

S  Снаге

 Постојање инфраструктурних објеката  у градау 
и у саставу ЈП”Спортски центар”Шабац

 Постојање отворених спортских терена: трим 
стаза , бициклистичких стаза, теретана  на 
отвореном, терена за мале спортове, 
фудбалских терена, тениских терена

 Постојање новоизграђеног градског базена

 Постојање природних ресурса: река  Сава, 
планина Цер

 Постојање удружења и клубова из области 
рекреативног спорта и спорта особа са 
инвалидитетом

W  слабости

 Недовољна заинтересованост грађана за 
бављењем рекреативним спортом

 Недовољна искоришћеност природних ресурса

 Недовољан број бициклистичких стаза, трим 
стаза, атлетска тартан стаза, теретана на 
отвореном,  у оквиру отворених спортских 
терена

 Недовољан број термина за рекреацију у 
оквиру затворених спортских објеката

 Недовољан број прилагођених спортских 
реквизита и спортске опреме  за поједине 
спортске дисциплине 

 Недовољан број адекватних прилаза спортским
објектима особама са инвалидитетом



 Недовољан број стручњака из области спортске 
рекреације

 Недовољно подстицање особа са 
инвалидитетом на бављење спортом

 Недовољно дефинисани критеријуми за 
подршку активностима у области спортске 
рекреације и спорта особа са инвалидитетом

 Недовољно  спортских садржаја намењених 
старим особама 

O  Могућности

 Подстакнути и ојачати свест грађана о бављењу
редовном физичком активности 

 Укључивање већег броја грађана у редовне 
организоване спортско рекреативне садржаје

 Подстицање и анимирање особа са 
инвалидитетом на бављење спортом

 Изградња спортско рекреативне 
инфраструктуре на реци Сави и планини Цер

 Изградња већег броја прилаза спортским 
објектима особама са инвалидитетом

 Набавка  прилагођених спортских реквизита за 
поједине спортске дисциплине

 Дефинисати критеријуме за подршку 
активностима у области спортске рекреације и 
спорта особа са инвалидитетом

 Увести спортске садржаје намењене старим 
особама унапређеном сарадњом града Шапца 
са удружењима старих особа и гранским 
спортским савезима

T  Претње

 Недовољна свест грађана о бављењу физичком 
активношћу

 Незаинтересованост грађана за бављењем 
спортском рекреацијом

 Недефинисање критеријума за подршку 
активностима у области спортске рекреације и 
особа са инвалидитетом

 Неувођење спортских садржаја намењених 
старим особама

 Незаитересованост особа са инвалидитетом за 
бављењем рекреативним спортом

8.3. ВРХУНСКИ СПОРТ

S  Снаге

 Остварени врхунски спортски резултати

 Значајан број младих и талентованих спортиста

 Број спортских стручњака са највишим 
стручним звањима

 Правилник о категоризацији спортских клубова 

W  Слабости

 Недостатак  савремених спортских објеката

 Недостатак  савремених спортских реквизита и 
спортске опреме

 Недостатак врхунских спортских стручњака

 Недовољни материјално технички услови 



у области такмичарског спорта

 Искуство у организовању спортских такмичења

 Постојање амбуланте за спортску медицину

клубова  за постизање врхунског резултата

 Недовољна подршка спортистима ка постизању
врхунског резултата

 Недовољан број стручних семинара  у интересу 
сталне едукације спортских стручњака

O  Могућности

 Изградња савремених спортских објеката

 Набавка савремених спортских реквизита и 
спортске опреме

 Повећан број стручних семинара у интересу 
сталне едукације спортских стручњака

 Побољшани материјално-технички услови

клубова у циљу постизања врхунског резултата

T  Претње

 Непобољшање материјално техничких услова у 
циљу постизања врхунског резултата

 Облазак младих и перспективних спортиста у 
друге средине због неадекватних материјално 
техничких услова

 Одлазак спортских стручњака у друге

средине због бољих услова

 Недовољно учешће и стимулација привреде у 
области врхунског спорта 

8.4. СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

S  Снаге

 Постојање спортских инфраструктурних 
објеката 

 Постојање ЈП”Спортски центар” Шабац

 Постојање новог савременог затвореног базена
са spa центром

 Генерални урбанистички план



W  Слабости

 Непостојање базе података  спортских објеката 
на нивоу града

 Нерешени имовинско правни односи код 
појединих спортских објеката

 Непостојање категоризације спортских објеката
на нивоу града

 Застарелост и дотрајалост појединих спортских 
објеката

 Недовољна буџетска средства за одржавање 
спортских објеката 

 Недовољна искоришћеност фондова 
прекограничне сарадње  у циљу изградње и 
реконструкције спортске инфраструктуре

O  Могућности

 Категоризација спортских објеката  на нивоу 
града

 Реконструкција појединих спортских објеката

 Изградања фискултурних сала на сеоском 

T  Претње

 Нерешавање имовинско правних односа код 
појединих спортских објеката

 Недоношење категоризације спортских 
објеката 



подручју

 Изградња  теретана на отвореном, трим и 
бициклистичких стаза

 Боља искоришћеност природних ресурса

 Недоношење програма за реконструкцију и 
изградњу спортских објеката

 Изградња нових инфраструктурних објеката у 
оближњим градовима

 Избори на локалном и републичком нивоу


