
Акциони план спровођења Програма развоја спорта општине Житиште за период 2016 - 2018.год.

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ
ИЗВОРИ

ВЕРИФИКАЦИЈЕ
ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА

БУЏЕТ
ФИН. И
ИЗВОРИ

ФИН.

ШКОЛСКИ СПОРТ /Општи циљ 7.1.1: Унапређење школског спорта на територији општине Житиште

ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.1.1.1. Побољшани материјално-технички услови за реализацију школског спорта

Мера 7.1.1.1.1: Опремање школа 
функционалним справама и реквизитима 
према претходно утврђеним приоритетима 

Број школских сала 
које су опремљене

Одлука о висини 
средстава која се 
издвајају из буџета ЈЛС

Недовољан број справа и 
реквизита за извођење 
наставе физичког васпитања

Школа, ЈЛС, ССОЖ, 
МОС, Покрајински
секретаријат за спорт
и омладину, Савез за 
школски спорт

Буџет и 
остали 
видови 
финансирања

Активност 7.1.1.1.1.1.: Израда анализе стања 
опремљености справама и реквизитима у школама

Урађена анализа стања 
опремљености справама 
и реквизитима 

Извештај анализе стања
Недовољан број справа и 
реквизита за извођење 
наставе физичког васпитања

Школа, ЈЛС, ССОЖ
Нису потребна

средства

Активност 7.1.1.1.1.2: Израда плана континуираног 
опремања  справама и спортским реквизитима у 
школама

Израђен план за 
опремање школа 
реквизитима и справама 

План опремања Планирана средстава у 
буџету ЈЛС Школа, ЈЛС, ССОЖ

Нису потребна
средства

Активност 7.1.1.1.1.3: Континуирано опремање 
школских сала справама и реквизитима

% опремљених сала

записник о реализацији 
опремања

Обезбеђена средства за 
куповину справа и 
реквизита, припремљена 
конкурсна документација за 
прикупљање средстава из 
других видова финансирања

Школа, ЈЛС, ССОЖ, 
МОС, Покрајински
секретаријат за спорт и 
омладину, Савез за 
школски спорт

Буџет и остали 
видови 
финансирања

Посебан циљ  7.1.1.2: Повећан број спортских секција и других ваннаставних спортских и рекреативних активности у оквиру школског спорта

Мера 7.1.1.2.1: Стварање услова за 
испуњење критеријума да за свако 
дете/ученика буде обезбеђена минимум 

Укупан број 
спортских секција 
које су почеле да 

Извештај актива 
наставника 

Велика 
заинтересованост, 
мотивисаност стручног 

ЈЛС, Одељење за 
друштвене 
делатности, основне 

Нису
потребна
средства
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ИЗВОРИ

ВЕРИФИКАЦИЈЕ
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БУЏЕТ
ФИН. И
ИЗВОРИ

ФИН.

једна спортска секција
функционишу после 
анкете

кадра, Довољан број 
термина  за 
организовање 
ваннаставних 
активности

школе, предшколска 
установа,ССОЖ , 
Савез за школски 
спорт

Активност 7.1.1.2.1.1: Израда анкетног истраживања 
о интересима и потребама деце у погледу врсте 
спортских активности којима желе да се баве у 
школама, као и израда програма на основу добијених
резултата анкете

Спроведено 
истраживање

Резултат анкете
Обезбеђен репрезетативни 
узорак

ЈЛС, Одељење за 
друштвене делатности, 
основне школе, 
предшколска 
установа,ССОЖ , Савез 
за школски спорт

Нису потребна
средства

Активност 7.1.1.2.1.2: Проширивање понуде 
спортских секција у школи

Повећан број секција у 
школама

Извештај из школе
Велика заинтересованост, 
мотивисаност деце 

Нису потребна
средства

Активност 7.1.1.2.1.3: Проширивање понуде 
спортских активности у предшколским установама

Повећана понуда 
спортских активности у  
предшколским 
установама

Извештај из предшколске 
установе

Велика заинтересованост, 
мотивисаност стручног 
кадра

Нису потребна
средства

Активност 7.1.1.2.1.4: Јачање сарадње школе и 
спортских организација у циљу унапређења 
школског спорта

Повећан број 
реализованих програма и
пројеката у сарадњи 
спортских организација 
и школа

Извештај савеза за школски 
спорт са завршних 
манифестација покрајнског и
републичког такмичења(број 
учесника, број медаља)

Довољан број термина  за 
организовање ваннаставних 
активности

Нису потребна
средства



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ
ИЗВОРИ

ВЕРИФИКАЦИЈЕ
ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА

БУЏЕТ
ФИН. И
ИЗВОРИ

ФИН.

Мера 7.1.1.2.2: Побољшање квалитета 
понуде школског спорта

Повећан  број 
школских секција, 
школа спорта и 
остварена сарадња 
школе са спортским 
клубовима

Годишњи план рада 
секција и школа спорта

Стручни кадар, довољан
број отворених и 
затворених спортских 
објеката, слободни  
термини у салама

ЈЛС, Одељење за 
друштвене 
делатности, основне 
школе, предшколска 
установа,ССОЖ , 
Савез за школски 
спорт, спортске 
организације

Буџет и 
остали 
видови 
финансирања

Активност 7.1.1.2.2.1:  Подстицање стручног 
усавршавања наставника физичког васпитања и 
њихово укључивање у школске спортске секција

Израђен план стручног 
усавршавања

Извештај школе о броју 
наставника који су посетили 
семинаре за обуку и за 
колико је повећан број 
секција

Мотивисани наставници, 
директори школа

ЈЛС, ССОЖ, савез за 
школски спорт, школе, 
актив наставника 
физ.васп.

Буџет

Активност 7.1.1.2.2.2:Организација стручних 
трибина и семинара на тему школског спорта

Број одржаних трибина и
семинара

Годишњи извештај актива 
наставника о броју одржаних
семинара и трибина

Ангажованост ЈЛС и школе Буџет

Активност7.1.1.2.2.3: Сарадња са спортским 
организацијама

Број спортских 
организација укључених 
у програме

Споразум о сарадњи са 
спортском организацијом

Заинтересованост деце, 
мотивисан стручни кадар и 
спортски радници

Буџет

Активност: 7.1.1.2.2.4: Обезбеђивање средстава за 
стручњаке који ће водити спортске секције и 
активности за ученике који нису у такмичарском 
спорту

Обезбеђена финансијска 
средства

Одлука СО Житиште Издвојена финансијска 
средства за стручњаке

Буџет и остали
видови 
финансирања



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ
ИЗВОРИ

ВЕРИФИКАЦИЈЕ
ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА

БУЏЕТ
ФИН. И
ИЗВОРИ

ФИН.

Активност: 7.1.1.2.2.5 Укључивање већег броја 
школа у пројекат „Спорт у школе“:

Већи број школа 
укључен у 
пројекат„Спорт у школе“

Извештај савеза за школски 
спорт србије о пројекту

Мотивисаност деце и 
заинтересованост 
наставника за реализацију 
пројекта, ангажованост 
школе око реализације 
пројекта

Буџет и остали
видови 
финансирања

Посебан циљ: 7.1.1.4. Побољшан стручно педагошки рад и унапређења институционална сарадња у оквиру школског спорта

Мера 7.1.1.4.1: Подизање нивоа стручног 
рада у школском спорту, тако да су 
испуњени законски и квалитативни услови у
погледу потребних стручних квалификација
и знања за рад са децом и омладином 

Број организованих 
семинара и трибина. 
Број добијених 
сертификата

Извештаји  актива 
наставника

Мотивисан стручни 
кадар ѕа усавршавање, 
ангажованост 
релевантних 
институција

ЈЛС, Школе, ССОЖ, 
Савез за школски 
спорт, Актив 
наставника 
физ.васпитања

Буџет и 
остали 
видови 
финансирања

Активност 7.1.1.4.1.1: Организација стручних 
трибина, семинара у циљу едукације наставника 
разредне наставе, наставника физичког 
васпитања,секретара спортског савеза и директора 
школа

Број организованих 
стручних 
трибина,семинара на 
тему школског спорта

Годишњи извештај актива 
наставника о броју одржаних
семинара и трибина

Наставни кадар са додатним 
референцама

МОС, МПНТР, ПССО, 
ЗУОВ, ЈЛС, СШСС, 
Републички завод за 
спорт, основне школе, 
ССОЖ

Буџет и остали 
видови 
финансирања

Посебан циљ: 7.1.1.6.Медијско праћење и промоција школског спорта у циљу неговања културе спортског понашања, фер плеја, сарадње, толеранције
и поштовања различитости на спортским теренима и поред њих

Мера 7.1.1.6.1: Унапређење културе 
спортског понашања, фер плеја, сарадње, 
толеранције и поштовања различитости код 
деце и младих на спортским теренима и 

број едукација 
спортског понашање
на спортским 

записници са спортских 
манифестација

недовољно едуковани 
учесници на спортским 
манифестацијама

ЈЛС, ССОЖ, школе, 
спортски клубови, 
Савез за школски 
спорт, медији

Буџет



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ
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ВЕРИФИКАЦИЈЕ
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ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА

БУЏЕТ
ФИН. И
ИЗВОРИ

ФИН.

поред њих манифестацијама

Активност 7.1.1.6.1.1: Укључивање свих релевантних
чинилаца школског спорта на локалу у промоцију 
неговања културе спортског понашања, фер- плеја, 
сарадње, толеранције и поштовања различитости код
деце и младих на спортским теренима и поред њих уз
медијско праћење

Број различитих 
институција, медија и 
организација који су 
активно укључени у 
промоцију вредности

Чланци у штампаним 
медијима, прилози и 
репортаже

Заинтересованост свих 
релевантних чинилаца и 
њихов ангажман за неговање
културе спортског понашања

ЈЛС, ССОЖ, школе, 
спортски клубови, 
Савез за школски 
спорт, медији

Буџет
Активност 7.1.1.6.1.2: Развијање школских 
процедура које се експлицитно баве спортским 
понашањем и фер плејом, промовишући праве 
спортске вредности

Број усвојених школских
процедура

одлуке о усвојеним 
процедурама

заинтересованост свих 
релевантних чинилаца за 
промовисање правих 
спортских вредности

Активност 7.1.1.6.1.3: Подстицање пуноправног 
учествовања ученика са инвалидитетом у школском 
спорту, у различитим улогама (такмичари, судије, 
техничка лица)

Број укључених ученика 
са инвалидитетом у 
школском спорту у 
различитим улогама

извештај
недовољна укљученост 
ученика са 
инвалидитетом

Посебан циљ: 7.1.1.7. унапређене везе између школа и организација у области спорта и подстакнути програми у спортовима који привлаче децу и 
омладину на територији општине  Житиште

Мера 7.1.1.7.1 Подизање нивоа сарадње 
између школа и организација у области 
спорта у циљу повећања обухвата бављења 
деце и младих спортским активностима и 
физичким вежбањем 

успостављање 
сарадње између 
школа и 
организација у 
области спорта

споразум о сарадњи
заинтересованост ОШ и
организација у области 
спорта

ЈЛС, школе, ССОЖ, 
Савез за школски 
спорт, Покрајнски 
секретаријат за спорт
и омладину, МОС, 
спортске 
организације

Буџет

Активност 7.1.1.7.1.1: Успостављање сарадње и 
партнерских односа између школа и организација у 
области спорта на популаризацији спортских 
активности и укључивању деце и младих у 

Број деце и младих који 
су се укључули у 
спортске активности у 
организацијама у 

извештај са одржаних 
манифестација

заинтересованост ош  и 
организација у области 
спорта

ЈЛС, школе, ССОЖ, 
Савез за школски спорт, 
Покрајнски секретаријат 
за спорт и омладину, 

Буџет
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организоване облике бављења  спортом и физичким 
вежбањем 

области спорта кроз 
сарадњу тих 
организација и школа МОС, спортске 

организацијеАктивност 7.1.1.7.1.2.: Реализовање програма и 
пројеката унапређења спортских активности деце и 
младих у спортовима који их привлаче 

Број реализованих 
програма и пројеката 

извештај о реализованим 
пројектима

заинтересованост деце и 
младих за учешће у 
програмима и пројектима

СПОРТ ЗА СВЕ/ ОПШТИ ЦИЉ 7.2.1. ПОВЕЋАН ОБУХВАТ БАВЉЕЊА СПОРТОМ У СВИМ СЕГМЕНТИМА 
СТАНОВНИШТВА ПОСЕБНО ДЕЦЕ, МЛАДИХ, ЖЕНА, ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И СТАРИХ

ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.2.1.1. Подстакнута и ојачана свест о важности редовне физичке активности 

Мера 7.2.1.1.1: Медијска промоција редовне
физичке активности у функцији здравља 

број медијских 
промоција

Израђен медијски план 
за промоцију физичке 
активности

недовољна медијска 
промоција

ЈЛС, ССОЖ, Савез 
спорт за све, Дом 
здравља

Буџет

Активност 7.2.1.1.1.1: Медијска кампања о потреби 
физичке активности 

број спроведених 
медијских кампања

Израђен медијски план за 
промоцију физичке 
активности

недовољна медијска 
промоција

ЈЛС, ССОЖ, Савез спорт 
за све, Дом здравља

Буџет

Активност 7.2.1.1.1.2: Покретање портала који 
повезује владине, невладине и спортске организације
које промовишу и организују редовну физичку 
активност 

број посета портала Покренут портал
заинтересованост за 
покретање портала

ЈЛС, ССОЖ, Савез спорт 
за све , Дом здравља

Буџет

ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.2.1.3. Подстакнуто значајније укључивање јединица локалне самоуправе у финансирању програмских активности из области 
спортске рекреације и спорта особа са инвалидитетом 

Мера 7.2.1.3.1: Израда програма развоја 
рекреативног спорта и спорта особа са 
инвалидитетом на територији општине 
Житиште

израђен програм
Одлука о усвајању 
програма

заинтересованост 
грађана и особа са 
инвалидитетом за 
рекреативним спортом

ЈЛС,ССОЖ, Савез 
спорт за све

Буџет



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ
ИЗВОРИ

ВЕРИФИКАЦИЈЕ
ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА

БУЏЕТ
ФИН. И
ИЗВОРИ

ФИН.
Активност 7.2.1.3.1.1: Израда анализе стања спортске
рекреације и спорта особа са инвалидитетом на 
територији општине Житиште

Урађена анализа стања извештај 
заинтересованост грађана и 
особа са инвалидитетом за 
рекреативним спортом

ЈЛС,ССОЖ, Савез спорт 
за све

Буџет

Активност 7.2.1.3.1.2: Израда препорука и 
утврђивање приоритета за функционисање спортске 
рекреације у оквиру програма развоја спорта

Број израђених 
препорука 

усвојене препоруке
заинтересованост грађана и 
особа са инвалидитетом за 
рекреативним спортом

Активност 7.2.1.3.1.3: Израда препорука и 
утврђивање приоритета за функционисање спорта 
особа са инвалидитетом у оквиру програма развоја 
спорта

Број израђених 
препорука 

усвојене препоруке
заинтересованост грађана и 
особа са инвалидитетом за 
рекреативним спортом

Активност 7.2.1.6.1.4: Ангажовање ЈЛС за потребе  
израде пројеката и праћења развоја спортске 
рекреације, посебно младих, жена, старих и особа са 
инвалидитетом

број израђених пројеката Одлука о изради пројеката Ангажованост ЈЛС

ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.2.1.6. Унапређена сарадња са удружењима и савезима пензионера, спортским покретима трећег доба, невладиним организацијама 
и гранским спортским савезима ради повећања обухвата и развоја нових облика и садржаја који су намењени старим особама у функцији одржавања 
здравља, виталности и дигнитета 

Мера 7.2.1.6.1: Формирање међуресорне 
координације области здравља, културе, 
социјалне политике и спорта 

број заједничких 
манифестација

извештај са 
манифестација

заинтересованост за 
сарадњу и промоцију 
рекреативног спорта

ЈЛС,ССОЖ,Дом 
здравља, КПЗ, 
удружења 
пензионера, Савез 
спорт за све, 
невладине 
организације

Буџет

Активност 7.2.1.6.1.1: Едукација и усавршавање 
волонтера и спортских стручњака за рад са старим 
особама

Број едукованих 
волонтера и спортских 
стручњака 

листе присутности са 
едукација

Потреба за усавршавањем 

ЈЛС,ССОЖ,Дом здравља,
КПЗ, удружења 
пензионера, Савез спорт 
за све, невладине 
организације

Буџет

Активност 7.2.1.6.1.2: Подстицање оснивања и рада Број основаних актива и извештај непостојање актива и група



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ
ИЗВОРИ

ВЕРИФИКАЦИЈЕ
ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА

БУЏЕТ
ФИН. И
ИЗВОРИ

ФИН.
актива и група за вежбање старих особа при 
спортским клубовима, спортским друштвима и 
културно уметничким друштвима

реализованих програма 

Активност 7.2.1.6.1.3: Промотивне акције и 
манифестације особа трећег доба

Број акција и 
манифестација

Извештај са манифестација
заинтересованост особа 
трећег доба

7.3.ВРХУНСКИ И КВАЛИТЕТАН СПОРТ /7.3.1. ОПШТИ ЦИЉ: НАСТАВАК ОБЕЗБЕЂИВАЊА УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ 
ВРХУНСКОГ СПОРТА И СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ПРОФЕСИОНАЛНОГ СПОРТА  У ОПШТИНИ ЖИТИШТЕ
7.3.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Подизање капацитета и даље унапређење стручног рада у области врхунског спорта

Мера 7.3.1.1.1: Задржавање талентованих 
врхунских спортиста

Број талентованих 
спортиста који 
наступају за 
спортске 
организације

Књиге чланова у 
спортским 
организацијама, 
извештаји спортских 
организација

Средства опредељена у 
буџету и стручни кадар

ЈЛС, ССОЖ, спортске 
организације Буџет

Активност 7.3.1.1.1.1: Стручно усавршавање и 
запошљавање високообразованих тренера у односу 
на спортове од значаја за општину

Број спроведених
едукација

Број запослених
високообразованих
тренера

евиденција тренерске 
организације

недовољан број високоо 
бразованих тренера, 
законска обавеза

ЈЛС, ССОЖ, спортске 
организације

Буџет

Активност 7.3.1.1.1.2: Праћење спортских резултата 
носилаца у јуниорском и кадетском узрасту

Листа резултата са 
јуниорских и кадетских 
такмичења

извештај спортских 
организација

Сарадња са спортским 
организацијама

ЈЛС, ССОЖ, спортске 
организације

Буџет

Активност 7.3.1.1.1.3:Стипендирање врхунских 
младих спортиста

број стипендираних 
спортиста

одлука о стипенирању обезбеђена финансијска 
средства

ЈЛС, ССОЖ Буџет

Активност 7.3.1.1.1.4: Организовање годишњих 
скупова и конференција

Број одржаних 
годишњих скупова и 
конференција

извештај
недовољан број скупова и 
конференција

ЈЛС, ССОЖ, спортске 
организације, грански 
савези

Буџет



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ
ИЗВОРИ

ВЕРИФИКАЦИЈЕ
ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА

БУЏЕТ
ФИН. И
ИЗВОРИ

ФИН.

Активност 7.3.1.1.1.5: Креирање система надзора и 
рада у спортским организацијама и школама спорта, 
у погледу ангажмана нестручног кадра

Формирано тело за 
праћење и контролу рада
у спортским 
организацијама и 
школама спорта

извештај радног тела
недовољан број 
високообразованих тренера, 
законска обавеза

ЈЛС, ССОЖ, спортске 
организације, грански 
савези

Буџет

7.3.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Стварање услова за одржавање и даље постизање врхунског спортског резултата

Мера 7.3.1.2.1.: План развоја такмичарског 
спорта ради постизања врхунских резултата

усвојен план одлука о усвајању
мотивисани и 
талентовани спортисти

ЈЛС, ССОЖ, 
Спортске орг.

Буџет

Активност 7.3.1.2.1.1: Утврђивање критеријума за 
издвајање клубова/ спортова од посебног значаја за 
општину

правилник о 
критеријумима

Одлука о усвајању 
правилника

остварени резултати ЈЛС, ССОЖ, Спортске 
организације

Буџет

Активност 7.3.1.2.1.2: Посебни подстицаји и 
подршка за спортске организације који постижу 
резултате и раде са млађим категоријама

одлука о подстицајима 
спортским 
организацијама

усвојена одлука
обезбеђена средства у 
буџету ЈЛС Буџет

Активност 7.3.1.2.1.3: Подизање капацитета 
спортских радника за планирање и управљање 
пројектима 

Број обука листе присутности

спортски радници 
недовољно едуковани за 
планирање и управљање 
пројектима

ЈЛС, ССОЖ, спортске 
организације.ж

Буџет и други 
видови 
финансирања

Мера 7.3.1.2.2: Подстицање привредних 
субјеката на већа финансијска улагања у 
спорту

% улагања 
привредних 
субјеката у спорт

финансијски извештај 
спортских организација

недовољно улагање 
привредних субјеката

ЈЛС, ССОЖ, 
спортске 
организације 
Привредни субјекти

Буџет и 
други видови
финансирања

Активност 7.3.1.2.2.1: Медијска промоција и 
афирмација потенцијалних  донатора за спонзорства 
различитог типа са циљем развоја друштвено 
одговорног понашања

Број донација спортским 
организацијама

уговор о донаторству мали % донација спортске организације
други видови 
финансирања

СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА / ОПШТИ ЦИЉ 7.4.1. РАЗВИЈЕНА СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
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БУЏЕТ
ФИН. И
ИЗВОРИ

ФИН.

7.4.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Успостављена потпуна база података, односно евидентирано и евалуирано постојеће стања спортске инфраструктуре

Мера 7.4.1.1.1: Формирање базе података 
спортских објеката

број евидентираних 
спортских објеката

ВЕБ страница ССО 
Житиште

непостојање базе ЈЛС, ССОЖ Буџет

Активност 7.4.1.1.1.1:  Прикупљање података, 
евидентирање спортских објеката и ажурирање базе 
података на годишњем нивоу

База података веб страница Стручан кадар ЈЛС, ССОЖ Буџет

7.4.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Системски планирана, реконструисана и изграђена спортска инфраструктура 

Мера 7.4.1.2.1: Развој спортске 
инфраструктуре

број изграђених и 
реконструисаних 
спортских објеката

база података
Лоше стање и 
недовољан број  
спортских објеката

ЈЛС,ССОЖ

Буџет и 
остали 
извори 
финансирања

Активност 7.4.1.2.1.1: Анализа стања спортских 
објеката

Урађена анализа  извештај о анализи
Лоше стање и недовољан 
број  спортских објеката 

ЈЛС,ССОЖ
Буџет и остали 
извори 
финансирања

Активност 7.4.1.2.1.2: Израда техничке 
документације за  реконструкцију и изградњу 
спортских објеката

Број израђених 
техничких 
документација

грађевинске дозволе
Лоше стање и недовољан 
број  спортских објеката

ЈЛС,ССОЖ
Буџет и остали 
извори 
финансирања

Активност 7.4.1.2.1.3: Изградња и реконструкција 
спортске инфраструктуре

број изграђених и 
реконструисаних 
спортских објеката

употребна дозвола
Лоше стање и недовољан 
број  спортских објеката

ЈЛС,ССОЖ
Буџет и остали 
извори 
финансирања


