
 

Број 77/2021 

Дана 23.02.2021. године 

У Петровцу на Млави 

 

                                              ПРЕДМЕТ: 
 

             ПРОГРАМ РАДА СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ 

   ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ. 
 

 

 

 Спортски савез Општине, основан са превасходним задатком рада на 

унапређењу спорта уопште на подручју Општине – масовних облика спортске културе 

деце, школске омладине, спортиста и грађана, али и на развоју и неговању 

такмичарског спорта, на повезивању спортиста, удружења, савеза и клубова са вишим 

нивоима спортских организација и неговању спортског духа, неговању спортских 

традиција града и Општине као и неговању духа олимпизма и развоју олимпијске 

културе. 

 

 

У том смислу Спортски савез предлаже следећи програм: 
 

 

1. Организација новогодишњег турнира у малом фудбалу за млађе категорије у 

сарадњи са Школом фудбала ФК „Слога“ – јануар 2021. 

 

2. Светосавски турнир у стоном тенису у сарадњи са СТО Петровац – Јануар 2021. 

 

3. Избор и проглашење најбољих спортиста, спортских екипа и појединаца за 

претходну годину – фебруар – март  2021. године. 

 

4. Суорганизација Хомољског планинарског маратона са МЗ Витовница и 

планинарским друштвима Вукан – Пожаревац и Горњак – Петровац – април 

2021. 

 

5. Помоћ у организацији турнира „Жељко Јевремовић“ у сарадњи са ФК Трговачки 

Петровац. 

 

6. Учешће у манифестацији „Дан изазова“ према републичком распореду. 

 

7. Организација Спортских игара младих у општини Петровац на Млави – 

очекивано око 1800 учесника. 

Спортски савез општине Петровац на Млави 
Даворјанке Пауновић бб; 12300 Петровац на Млави; Србија 

ПИБ:102442936   Мат.бр:17228412  Шифра дел: 9319   

Тек. Рач. (УЈП):840-889664-91  

Тел/Факс 012/326-087  

www.sportskisavez-petrovacnamlavi.org.rs   

E-mail: sportskisavezpetrovacnamlavi@gmail.com 
 

 

 
 

http://www.sportskisavez-petrovacnamlavi.org.rs/
mailto:sportskisavezpetrovacnamlavi@gmail.com


 

8. Крос РТС-а прва половина маја – 600 учесника 

 

 

9. Организација 16. Меморијалне трке „Драгутин Томашевић“ – под 

покровитељством Општине Петровац на Млави и Олимпијског комитета 

Србијe.У оквиру трке ће се одржати и Првенство Србије на 10 километара на 

путу. 

 

10. Планинарска трка „Драгутин Томашевић“ на релацији село Бистрица врх Вукана 

– мај 2021. 

 

11. Организација Турнира у рукомету за девојчице поводом Дана општине у 

сарадњи са ЖРК „Слога“ – јун 2021. 

 

 

12. Организација стонотениског Турнира у склопу обележавања Дана општине у 

сарадњи са СТО Петровац – јун 2021. 

 

13. Организација ревијалних и хуманитарних спортских сусрета и утакмица 

ветерана – током 2021. године. 

 

14. Сарадња са основним и средњом школом на подручју Општине и помоћ у 

организацији школских спортских такмичења, на нивоу школе, Општине и 

Округа. 

 

15. Организација  26. традиционалног турнира у малом фудбалу ЈУН – ЈУЛ. 

 

16. Помоћ у организацији турнира у малом фудбалу сеоским клубовима – јул-август 

2021. 

 

17. Суорганизација традиционалног одбојкашког турнира  са МЗ Каменово и ОК 

Слога 2015-Јединство  – август 2021. 

 

18. Организација 11. турнира у уличном баскету у сарадњи са Дирекцијом за 

омладину и спорт – август 2021. 

 

19. Организација 11. Ревије мини рукомета у сарадњи са ОШ „Бата Булић“ и 

Дирекцијом за омладину и спорт. 

 

20. Учешће на међународном сајму спорта у Београду – новембар 2021. 

 

21. Обилазак сеоских основних школа ради побољшања услова за одржавање 

наставе физичке културе и бављење спортом сеоске деце и омладине. 

 

22. Покретање иницијативе за одржавање школских лигашких такмичења у више 

спортских дисциплина између основних школа у Општини. 

 

23. Израда и реализација пројеката за изградњу: Бициклистичке стазе у Ждрелу, 

Трим стазе у Петровцу за потребе Атлетског клуба и рекреацију грађана, 



Бициклистичка и пешачко-тркачка стаза на релацији Петровац-Ждрело(бања), 

завршна фаза уређења Митрополије Ждрело и изградња Зип-лајна у Горњаку као 

спортско-туристичке атракције. 

 

24. Помагање свим чланицама Спортског савеза, како у организационом смислу 

тако и у финансијском. 

 

25. Стални рад и активност на омасовљавању и развоју масовне физичке културе и 

подизања нивоа опште физичке културе. У оквиру ове активности реализоваће 

се пројекат у сарадњи са Спортским савезом Србије „Жене у спорту – буди 

здрава, вежбај са нама“ тренер Спортског савеза. 

 

26. Организација или учешће на свим разговорима, трибинама, едукативним 

састанцима са спортском тематиком и садржајима и унапређење сарадње са 

другим спортским савезима и спортским организацијама. 

 

27. Неговање масовних облика спортског окупљања деце и омладине, пружање 

помоћи у раду спортских школа млађих категорија, унапређење рада Удружења 

педагога физичке културе, реафирмација угашених спортских удружења и 

организација, помоћ у формирању нових, пријем нових чланица у спортски савез 

и др. 

 

28. Помоћ клубовима у формирању матичне евиденције чланова, и евиденције 

стручног рада спортских стручњака и стручњака у спорту. 

 

29. Организација Зимског турнира у малом фудбалу у сарадњи са Спортским 

центром Петровац и Дирекцијом за омладину и спорт – јануар 2021. 

 

30. Помоћ клубовима у одржавању спортске инфраструктуре – финансијски. 

 

31. Помоћ клубовима у набавци спортске опреме и реквизита. 

 

32. Едукација спортских стручњака и стручњака у спорту, омогућавање добијања 

лиценце и образовање младих тренера у спортским школама. У сарадњи са 

Спортском академијом – Београд отварање Регионалног спортско едукативног 

центра за образовање тренера 2. 3. и четвртог нивоа. 

 

33. Пројекат у сарадњи са Институтом Жене у спорту назива „Девојчице у спорту“ 

Институт Марине Маљковић који ће водити тренер Спортског савеза општине 

Петровац на Млави. 

 

34. Организација сеоских спортских игара у сарадњи са Спортским савезом Србије 

и Месним заједницама наше општине. 

 

35. Организовање и едукација волонтера за рад и помоћ у организацији спортских 

манифестација и такмичења. 

 

36. Рад на популаризацији и истицању значаја имена Драгутина Томашевића као 

првог српског такмичара, учесника Олимпијских игара у Стокхолму 

1912.године. 



 

 

                                                                                 Председник Спортског савеза 

                                                                                 Општине Петровац на Млави 

 

                                                                                                       
                                                                                          Дејан Марковић ср. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

      ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ СПОРТСКОГ СAВЕЗА У 2018. ГОДИНИ У 

               ЦИЉУ РАЗВОЈА СПОРТА У ОПТИНИ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

 

 

 

ПРОГРАМ  - РАЗВОЈ СПОРТA  

Циљ Индикатор 

Планско подстицање и креирање 

услова за бављење спортом свих 

грађана и  грађанки  општине 

 

 Број спортских организација преко којих се 

остварује јавни интерес у области спорта 

Проценат реализације мера и циљева  постојећег 

програма развоја спорта 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПА 0001 - ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА 

Циљ Индикатор 

Обезбеђивање услова за рад и 

унапређење капацитета спортских 

организација преко којих се 

остварује јавни интерес у области 

спорта у општини 

 

Број посебних/школских,/ и годишњих програма 

спортских организација финансираних од стране 

општине  

Број младих спортских талената подржаних из 

буџета 

Обезбеђивање услова за рад и 

унапређење капацитета 

организација из области спорта 

преко којих се остварује јавни 

интерес у области спорта у општини 

Број програма које реализују организације из 

области спорта 

Број спортских организација који користе услуге 

Савеза из области спорта 

Број одржаних спортских приредби у 

организацијама из области спорта 

Степен искоришћења капацитета установа 

ПА 0002 - ПОДРШКА ПРЕДШКОЛСКОМ, ШКОЛСКОМ И РЕКРЕАТИВНОМ 

СПОРТУ И МАСОВНОЈ ФИЗИЧКОЈ КУЛТУРИ 

Унапређење предшколског, 

школског и рекреативног спорта   

Број објеката који је доступан за коришћење 

предшколском, школском и рекреативном 

спорту  

Просечан број дана (или сати) у години када су 

постојећи објекти доступни предшколском, 



школском и рекреативном спорту  

Број програма којима се реализују активности 

школског спорта 

Просечан број спортских секција по школи у 

граду/општини 

Унапређење рекреативног спорта 

Број програма којима се се реализују активности 

из рекреативног спорта 

Број програма за вежбање старих особа и особа 

са инвалидитетом  

Број програма омасовљења женског спорта 

ПА 0003 - ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Планска градња нових спортских 

објеката, реконструкција  и редовно 

одржавање постојећих спортских 

објеката од интереса за 

град/општину 

Број постојећих функционалних спортских 

објеката 

Укупна површина спортских терена/укупан број 

становника у општини 

Број објеката са употребном дозволом 

Број изграђених/ реконструисаних јавних 

игралишта/вежбалишта на отвореном 

Број спортских објеката прилагођених особама 

са инвалидитетом 

 

 


