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135. 

На основу члана 137. Закона о спорту („Службени гласник РС“,  бр. 24/2011), члана 20. тачка 
16. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007), члана 16. тачка 45. 
и члана 46. тачка 33. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 5/2011), 
Скупштина општине Сента на седници дана 04. октобра 2011. године донела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СПОРТА 

У ОПШТИНИ СЕНТА 2012-2016 ГОДИНЕ 

 

I 

Усваја се Стратегија развоја спорта у општини Сента 2012-2016 године. 

 

II 

Овај Закључак се објављује у „Службеном листу општине Сента“. 

 

 

 

Скупштина општине      Председник Скупштине општине 

Број: 66-4/2011- I                

                                                                                                 Rácz Szabó László, c.p. 
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Република Србија  

Скупштина општина Сента  
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Стратегија развоја спорта у општини Сента 
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1.  УВОД 

У савременим друштвима спорт се сматра саставним делом интегрално развијене 
личности.  Раз новрсне активности у области спорта почеле су да служе човеку, 
његовој личној срећи,  благостању, заштити и унапређењу здравља, хуманизацији и 
социјализацији личности, испољавању стваралачких и одржавању радно- одбрамбених 
способности. 

Сматра се да је један од основних мотива, који покреће људе да се баве спортом, 
управо тежња за  усавршавањем и мерењем својих способности и карактеристика, који се 
могу развијати- трансформисати под утицајем спортског тренинга. 

У данашњим условима живота и рада, спорт предстaвља веома важно подручје у 
којем човек на специфичан начин може испољити своје, пре свега, стваралачке, кретне и 
моторичке способности. 

Спорт представља веома сложену и комплексну људску активност, чију структуру и 
функционисање  чине разни спортски подсистеми и то: професионални спорт, аматерски 
спорт,  школски  спорт,  универзитетски  спорт,  рекреативни  спорт,  спорт  за  све,  спорт 
инвалида.... 

Спорт  је  условљен и  зависан  одговарајућем друштвеним развојем. Сходно томе, 
зависно од историје, културних традиција и осталих етнопсихолошких, социолошклих као и 
других особености конкретног друштва (етнографских, климатских, економских), сваки од 
друштвених односа дао је спорту различита обележја, социјална значења и смисао. 

Последњих година у свету и код нас у систему спорта све већа пажња се поклања 
конструисању што оптималнијег модела функционисања управљања, с обзиром да се још 
увек  управљање  базира  на  интиутивним  и  традиционалним  искуствима,  али  уз  веће 
уважавање и континуирану примену научних  сазнања, као и кибернетичког мишљења у 
управљaњу. 

Предвиђање,  у  генералном  погледу,  представља  један  од  начина  сагледавања 
будућих  жељених  стања  неког  сиситема.  Уз  жељено  стање  и  пројекцију  „Стратегија“ 
представља основну структуру предвиђања. 

„Стратегија“ мора одговорити на своје суштинско питање а то је да одреди жељено 
стање, односно циљ и како исто остварити. 

Да би задате циљеве на прави начин препознали, направили смо детаљну анализу 
стања и сагледавања истог. 
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2.  ПРИСТУПНА РАЗМАТРАЊА 

На основу решења председника општине Сента и  Управног одбора Спортског савеза 
општине Сента  о  именовању комисије , предложен је текст „Стратегије развоја спорта у 
општини Сента 2012-2016“. 

Њена израда  је произишла из широког консензуса свих релевантних фактора, оних 
који раде у  спорту и финансирају спорт, као и оних који одлучују о развоју спорта и о 
главним  смерницама.  То  су  пре  свега  спортски  клубови  ,  чланови  Спортског  савеза, 
стручна служба и Управни одбор Спортског савеза општине Сента, спортски новинари и 
Општинско веће Скупштине општине Сента и Скупштина ССОС. 

Општина  Сента  има  веома  пуно  спортских  клубова  који  имају  традиционално 
врхунске  резултате,  клубове  који  се  баве  млађим  категоријама,  женским  селекцијама, 
сениорским такмичењима...  Сажето речено, спорт је развијен у нашој општини. 

Оно што је   акутни проблем је да нема одређених и јасних смерница   где и у ком 
правцу би тај спорт требао да се развија у општини Сенте. Увек су проблем финансије које 
треба планирати и одвојити за наредну годину , где се постављаљу главна питања коме и 
зашто. Сем тих акутних питања,   актуелна су и  питања   спортских објеката , спортских 
стручњака и позитивних законских прописа. 

Овом  „Стратегијом“  покушавамо  дати  одговор  на  сва  спорна  питања  која  су  у 
одговарајућој надлежности и помоћи развоју спорта у општини Сента. 

Чланом 190. став 1. тачком 4. Статута општине Сента предвиђено је да се општина 
преко својих органа, у складу са законом, стара о задовољавању потреба грађана у области 
спорта и физичке културе. 

Поред утицаја низа објективних друштвених околности на тренутни статус спорта у 
Републици Србији, мора се констатовати да су уочене слабости на сва три нивоа спортске 
организације- у примарном (спортисти, тренери, тренажни програм, 
родитељи), секундарном (спортски клубови, национални грански савези) и терцијалном 
нивоу (друштво, економија, образовање, здравство, закони, приватни сектор, јавна гласила и 
др.). Они су последица не само кризе кроз коју је прошла држава у последњих двадестак 
година, већ и неспремности невладиног  Спортског сектора да се прилагоде новим 
друштвеним околностима. 
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Не  треба  заборавити  да  је  организација  спорта  у  општини  Сента специфична. 
Организована је преко Спортског савеза а буџетски финансирана од стране општине Сента, 
заједно са петнаест запослених радника, од којих су шест тренери а остали запослени  који 
раде на одржавању спортских објеката. 

 „Стратегија“  треба  да  отклони  нејасноће  који  клубови  и  зашто  имају  плаћеног 
тренера, плаћене материјалне трошкове и остале дотације , док неки то немају или имају у 
мањој мери. 

Сви спортски клубови тренутно имају одређену дотацију, стипендије и спортске 
манифестације  које свакако помажу у опстанку клубова , али такав вид дотације мора 
имати јасан циљ. 

Јасна и недвосмислена „ Стратегија“ треба да одговори на ова питања која, уз помоћ 
категоризације  и  глобалних планова , позитивних прописа , може максимално помоћи 
спорту и свим њеним актерима. 
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3.  ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА 

Сви спортски радници   и они који одлучују о истим,   треба да буду упознати са 
законском регулативом која регулише питање спорта. 

„Стратегија“ подразумева да субјекти у спорту треба да познају: 

– Устав Републике Србије ( „Службени гласник РС“ бр. 83/06) 

– Закон о спорту („Службени гласник РС“ , бр. 24/11 ) 

– Омнибус закон ( Закон о утврђивању одређених надлежности Аутономне Покрајине – 

„Службени гласник РС“ бр. 6/02) 

– Законо о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“ бр. 129/07 ). 

На основу горене наведеног, јасно је да су спорт и физичка култура препознати у 
највишем законском акту државе Србије, Уставу. 

У два члана Устава Републике Србије (члан 97. и члан 190.), спорт је препознат као 
делатност од посебног интереса за грађане Србије. 

Од посебног значаја за нашу „ Стратегију“ је законски акт, односно Закон о локалној 
самоуправи, који је пресудан када је у питању спорт. 

Чланом 190. тачке  4 наводи се  да:  „Општина  преко својих  органа,  у складу са 
законом,   стара   се   о   задовољавању  потреба   грађана   у   области   просвете,   културе, 
здравствене и социјалне заштите,  дечије заштите,спорта и физичке културе“. Такође је 
прописано  (члан  20.)  да  општина  оснива  установе  и  организације  у области  основног 
образовања,  културе,  примарне  здравствене  заштите,  физичке  културе,  спорта,  дечије 
заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање. 

Нови Закон о спорту  конкретно уређује област ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА 
У ОБЛАСТИ СПОРТА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ. Потребе  и  интереси  
грађана  за  чије  се  остваривање обезбеђују средства  у буџету јединица локалне самоуправе 
у складу са законом јесу: 

1. подстицање  и  стварање  услова  за  унапређење  спорта  за  све,  односно  бављења 
грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом; 

2. изградња,  одржавање  и  опремање  спортских  објеката  на  територији  јединице локалне 
самоуправе, а посебно јавних спортских терена у стамбеним насељима или у  њиховој  
близини  и  школских  спортских  објеката,  набавка  спортске  опреме  и реквизита; 
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3. организација  спортских  такмичења  од  посебног  значаја  за  јединицу  локалне 
самоуправе; 

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

5. учешће  спортских  организација  са  територије  јединице  локалне  самоуправе  у 
европским клупским такмичењима; 

6. предшколски  и  школски  спорт  (рад  школских  спортских  секција  и  друштава, 
општинска, градска и међуопштинска школска спортска такмичења и др.); 

7. делатност организација у области спорта чији је оснивач или члан јединица локалне 
самоуправе; 

8. активности  спортских  организација,  спортских  друштава,  удружења,  гранских  и 
територијалних  Спортских савеза на територији јединице локалне самоуправе,  у зависности  
од  тога  да  ли  је   спортска  грана  од  значаја  за  јединицу  локалне самоуправе, која је 
категорија спортске гране,  колико спортиста окупља, у којој мери се унапређује спортски 
рад, у ком рангу такмичења  спортска организација учествује и у којој мери се повећава 
обухват бављења грађана спортом; 

9. унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско- 

-здравственог  образовања  спортиста,  посебно  младих,  укључујући  и  антидопинг 
образовање; 

10. стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, 
посебно перспективних спортиста; 

11. спречавање негативних појава у спорту; 

12. едукација,  информисање и  саветовање  грађана,  спортиста  и  осталих  учесника  у 
систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење 
спортским активностима и делатностима; 

13.  периодична   тестирања, сакупљање,  анализа и дистрибуција 
релевантних информација  за  адекватно  задовољавање  потреба  грађана  у  области  спорта  
на територији јединице локалне самоуправе, истраживачко-развојни  пројекти 
и издавање спортских публикација; 

14. унапређивање стручног  рада  учесника  у систему спорта  са  територије  јединице 
локалне самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских 
стручњака и врхунских спортиста; 

15. рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној 
својини чији је  корисник јединица локалне самоуправе, кроз одобравање њиховог 
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коришћења за спортске  активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему 
спорта; 

16. награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта. 

Сем  наведених  закона  ,  сва  питања спорта регулишу се  и  подзаконским 
актима, уредбама, правилницима, одлукама и законима који су у посредној вези са спортом. 
Од тога су најзначајнији: 

– Закон о спречавању допинга у спорту („Службени гласник РС“, број 101/05) 

– Закон о ратификацији Европске конвенције против допинговања у спорту, са 
додатком („Службени лист СФРЈ-међународни уговори“- број 4/91) 

– Закон  о  спречавању  насиља  и  недоличног  понашања  на  спортским  приредбама 
(„Сл.гласник РС“ број 67/03, 101/05 и 90/07) 

– Закон  о  ратификацији  Европске  конвенције  о  насиљу  и  недоличном  понашању 
гледалаца на  спортским приредбама,  посебно на  фудбалским  утакмицама („Сл.лист СФРЈ 
–Међународни уговори“, број 9/90 ) 

– Закон о јавним скијалиштима ( „Сл.гласник РС“, број 46/06) 

– Уредба  о  националним  признањима  и  наградама  за  посебан  допринос  развоју  и 
афирмацији спорта ( „Сл.гласник РС“, број 65/06 и 6/07) 

– Правилник о ближим критеријумима за утврђивање општег интереса у области спорта 
(„Сл.гласник РС“, број 39/06) 

– Правилник  о  ближим  критеријумима  за  стипендирање  врхунских  спортиста  и  за 
новчану помоћ врхунским спортистима („Сл.гласник РС“, број 18/00) 

– Правилник о допинг контроли на спортским такмичењима и изван такмичења 
(„Сл.гласник РС“, број 32/07 и 88/08) 

– Правилник о надзору над стручним радом у области спорта („Сл.гласник РС“, број 18/00) 

– Правилник о номенклатури спортских занимања и звања („Сл.гласник РС“, број 30/99) 

– Правилник о регистрацији спортских организација као удружења спортских друштава 
и савеза („Сл.гласник РС“, број 87/06) 

– Правилник о условима за обављање спортских активности и делатности („Сл.гласник 

РС“, број 30/99). 
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Напомена: У складу са новим Законом о спорту , од дана 04.04.2011. године, у току је израда 
око 20 подзаконских аката од стране Министарства, које ће комисија за спровођење 
стратегије пратити. 
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4.  ТЕРМИНОЛОГИЈА 

У спорту, као и у свим областима, постоји одређена ужа стручна терминологија, па из  
тог  разлога,  ради  лакшег  разумевања,  требало  би  да  се  сваки  спортски  радник  и 
релеватни субјекти  упознају са следећим терминима: 

1.  спортске активности јесу сви облици физичке и умне  активности који, кроз 
неорганизовано  или  организовано  учешће,  имају  за  циљ  изражавање  или побољшање 
физичке спремности и духовног благостања, стварање друштвених односа 
или постизање резултата на такмичењима свих нивоа; 

2.  спортске  делатности  јесу  делатности  којима  се  обезбеђују  услови  за 
обављање  спортских  активности,  односно  омогућава  њихово  обављање  а нарочито: 
организовање учешћа и вођење спортских такмичења укључујући и међународна такмичења; 
обучавање  за бављење спортским активностима, планирање и вођење спортских активности; 
спортско  суђење; организовање спортских  припрема  и  приредби;  обезбеђење и  
управљање   спортском опремом и објектима; стручно образовање, оспособљавање, 
усавршавање и информисање  у  области  спорта;  научно-  истраживачки  и  истраживачко- 
развојни  рад  у  спорту;  пропаганда  и  маркетинг  у  спорту;  саветодавне  и стручне услуге 
у спорту; спортско посредовање; 

3.  спорт  за  све  (рекреативни  спорт)  јесте  област  спорта  која  обухвата бављење  
спортским активностима ради одмора и рекреације, унапређивања здравља или

 унапређивања сопствених резултата у   свим сегментима 
популације; 

4.  врхунски спорт јесте област спорта која обухвата спортске активности које за 
резултат имају изузетне (врхунске) резултате и спортске квалитете; 

5.  спортска организација јесте организација која се оснива ради обављања 
спортских активности и спортских делатности, у складу са законом; 

6.  спортиста јесте лице које се бави спортским активностима; 

7.  спортиста аматер јесте спортиста којем зарада није циљ бављења спортским 
активностима и тим активностима се не бави у виду занимања; 

8.  професионални спортиста јесте спортиста који се бави

 спортском активношћу као јединим или основним занимањем; 
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9.  спортиста такмичар јесте спортиста аматер или професионални спортиста који 
учествује на спортском такмичењу, као члан спортске организације или самостално, у складу 
са спортским правилима; 

10. врхунски спортиста   јесте   спортиста   који  се,   на   основу   остварених 
спортских  резултата  на  спортским  такмичењима,  рангира  у  складу  са Националном
 категоризацијом спортиста у категегорију врхунских спортиста; 

11. перспективни (талентовани) спортиста јесте малолетни спортиста који се, на 
основу остварених спортских резултата, рангира у складу са Националном категоризацијом 
спортиста у категорију перспективних спортиста; 

12. категорисани  спортиста  јесте  спортиста  који  је,  на  основу  остварених 
спортских  резултата,  рангиран  у складу са  Националном категоризацијом спортиста; 

13. Национални спортски савез јесте спортски савез (грански
 или територијални)  чији  су  циљеви,  задаци  и  деловање  у  области  спорта 
усмерени на територију Републике Србије; 

14. надлежни  национални  грански  спортски  савез  јесте  онај  национални 
спортски   савез   у   који   су,   непосредно   или   посредно,   учлањена   лица обухваћена 
спортским правилима тог савеза; 

15. спортска  приредба  јесте  одређени,  плански  припремљен  и  спроведен, 
временски  ограничен спортски догађај, за који постоји јавни интерес и на коме учествује 
више спортиста; 

16. спортско такмичење јесте спортска приредба која се одвија према унапред 
утврђеним и познатим спортским правилима, која могу бити општеважећа за конкретну 
грану спорта или само за конкретну спортску приредбу и чији је циљ,  којем  сваки  учесник  
тежи,  или  победа  противника  или  постизање извесно унапред одређеног спортског 
резултата; 

17. национално   спортско   такмичење   јесте   спортско   такмичење   које   се 
организује за територију Републике Србије; 

18. организатор спортске приредбе јесте лице које на сопствену одговорност 
одлучује о  организовању и спровођењу одређене спортске приредбе , њоме управља и води 
или на  неки други начин својим поступцима ствара битне претпоставке за њено одржавање. 

 

 

 



 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 

− Број 13. − 
15. новембар 2011. 

 

 743

5.  ШКОЛСКИ СПОРТ 

5.1. Анализа  школског спорта 

Након  увида  у  стање  школског  спорта  и  физичког  васпитања,  преко  анкета  са 
ученицима   основних  и  средњих  школа  у  Сенти,  форума  са  професорима  физичког 
васпитања, стварног стања и резултата, констатовано је следеће: 

- реквизити  непходни  за  часове  спорта  и  физичког  васпитања  су  недовољни  за 
квалитетан рад 

– школски спорт није на задовољавајућем нивоу 

– не постоји , ван наставе у спорту, посебан рад са ученицима 

– такмичења на нивоу општине и школе не постоје 

– посебан корективни рад са ученицима не постоји 

– реализују се школска такмичења тзв. Ђачка олимпијада, али углавном са ученицима 
који су већ активни у клубовима 

– школе имају стручан и млад кадар, од којих има и активних спортиста и сви су 
мотивисани за напредак школског спорта. 

У прилогу „Стратегије“ је стављена на увид спроведена анкета међу учитељима, 
наставницима и ученицима основних и средњих школа, која јасно показује садашње стање, 
где,  сем  тога,  могу  се  и  приметити  да  постоје  и  системски  проблеми,  које  нису  у 
надлежности општине Сента. 

 

 

5.2 Стратешка начела и циљеви школског спорта 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ БР. 1. 

ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА РАДА У ОБЈЕКТИМА ГДЕ СЕ ИЗВОДИ ФИЗИЧКО 
ВАСПИТАЊЕ 
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СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ БР. 1. 

РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И РЕНОВИРАЊА САЛА И ОТВОРЕНИХ СПОРТСКИХ 
ТЕРЕНА ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

АКТИВНОСТИ: 

1.  реновирање сале за физичко васпитање РЈ „11.новембар“ (2011/12.) 

2.  поправка отворених спортских терена у дворишту Сенћанске гимназије (2011/2012.). 

 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА: 

Буџет општине Сента 

Покрајински секретаријат за спорт и омладину  

Фонд за капитална улагања АПВ  

Министарство омладине и спорта РС 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ БР. 2. 

ОПРЕМАЊЕ САЛА ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ САВРЕМЕНОМ СПОРТСКОМ 
ОПРЕМОМ 

 

АКТИВНОСТИ: 

1. Редовно опремање сала за физичко васпитање спортским реквизитима (континуирано). 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА: 

Буџет општине Сента 

Покрајински секретаријат за спорт и омладину Покрајински и национални грански савези  

Домаћи и међународни донатор 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ БР. 2 

ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ПЕДАГОШКОГ РАДА СА УЧЕНИЦИМА 
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СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ БР. 1. 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА НАСТАВНИКЕ РАЗРЕДНЕ 
НАСТАВЕ 

АКТИВНОСТИ: 

1.  редовна стручна консултација између наставника физичког васпитања и наставника 
разредне наставе 

2.  редовна стручна консултација између тренера из спортских клубова и наставника 
разредне наставе 

3.  организовање стручних семинара за наставнике разредне наставе из области физичког 
васпитања 

4.  куповина стручне литературе из области физичког васпитања. 

 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА: 

1. Буџет општине Сента 

2. Покрајински и национални грански савези 

3. Домаћи и страни донатори 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ БР. 2. 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА ФИЗИЧКОГ 
ВАСПИТАЊА 

АКТИВНОСТИ: 

1.  оснивање Друштва педагога физичког васпитања општине Сента (2011.) 

2.  обезбеђивање редовног стручног усавршавања из области физичког васпитања 

3.  редовна стручна консултација између тренера и наставника физичког васпитања 

4.  обезбеђивање спортске литературе из области физичког васпитања. 
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ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА: 

Буџет општине Сента 

Покрајински секретаријат за спорт и омладину  

Покрајински и национални грански савези  

Домаћи и међународни донатори. 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ БР. 3. 

УНАПРЕЂИВАЊЕ СТАТУСА ШКОЛСКОГ СПОРТА У ОПШТИНИ СЕНТА 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ БР. 1. 

УСПОСТАВЉАЊЕ ОПШТИНСКОГ СИСТЕМА ТАКМИЧЕЊА 

АКТИВНОСТИ: 

1.  осмислити систем школског такмичења, школских лига ( у току другог полугодишта шк. 
2011/12. године) 

2.  оспособљавање судија за спровођење школских такмичења 

3.  изградња што квалитетније сарадње са спортским клубовима у реализацији школских 
такмичења. 

 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА: 

Буџет општине Сента – буџетска линија за спортску стратегију 

Покрајински и национални грански савези 
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СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ БР. 2. 

УСПОСТАВЉАЊЕ ШТО КВАЛИТЕТНИЈЕ САРАДЊЕ ШКОЛА И СПОРТСКИХ 
КЛУБОВА   У   ЦИЉУ   ПОПУЛАРИЗАЦИЈЕ   СПОРТА   И   РЕКРЕАЦИЈЕ   МЕЂУ 
УЧЕНИЦИМА 

АКТИВНОСТИ: 

1.  организација презентација спортских клубова за ученике и родитеље 

2.  осмислити брошуре  за  ученике  и  родитеље  о  позитивном  утицају  физичког вежбања 
на организам (2011.) 

3.  редовно посећивање наставе физичког васпитања од стране тренера 

4.  реализација програма за рано откривање талената 

5.  обезбеђивање рекреативног програма за ученика у спортским клубовима 

6.  адекватно  награђивање  ученика  кроз  оцене  који  се  баве  спортско-рекреативним 
активностима у слободно време 

7. награђивање најуспешнијих ученика на школским спортским такмичењима 

 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА: 

1. Буџет општине Сента – буџетска линија за спортску стратегију 

2. Буџет општине Сента – Знање- имање 

3. Домаћи и међународни донатор 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ БР. 3 . 

ПОБОЉШАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ КОНТРОЛЕ ДЕЦЕ КОЈА   СУ У СИСТЕМУ 
ШКОЛСКИХ ТАКМИЧЕЊА 

АКТИВНОСТИ: 

1. Редован лекарски преглед ученика који учествују у систему школског спорта. 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА: 

Буџет општине Сента 
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СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ БР. 4. 

РАЗВИЈАЊЕ СПОРТСКОГ ДУХА КОД ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 

АКТИВНОСТИ: 

1.  организација различитих едукативних програма, радионица на ту тему 

2.  Учествовање у програмима Владе АПВ ( Куп толеранције, Буди фер...) 

3.  Истицање  значаја  фер-плеја  на  свим  школским  спортским  манифестацијама  и 
награђивање истог на њима. 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА: 

1. Буџет општине Сента – буџетска линија за спортску стратегију 

2. Програми  Покрајинског  секретаријата  за  спорт  и  омладину  и  Министарства 
омладине и спорта РС 

3. Домаћи и страни донатори 

У  прилогу  су  приказани  нормативи  који  су  предвиђени  Законом  и  који  показују 
комплексност и захтевност према фискултурној сали и самој настави физичког васпитања и 
спорта. 
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6.  ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ 

Када  се  каже  такмичарски  спорт  у  општини  Сента,  мисли  се  на  спортску 
активност и  делатност која се одвија по програмима спортских клубова-организација. 
Њихови  програми су  прилагођени потребама  грађана који су удружују у организацију у 
складу са Законом и програмима и правилима матичног гранског савеза. 

Такмичарски  спорт  у  изворном  облику  речи  је  такмичарски  по  појединим 
селекцијама  и  категоријама  које  има спортски  клуб  или  се  односи  на  тренажну 
активност  обавља  у  континуитету  ради  обуке  и  задовољења  потреба  за  бављење 
спортом. 

Сем неких организација која се баве фитнесом и плесом, све остале организације из 
спорта су учлањене у Спортски савез општине Сента, где оставарују своја права и обавезе по 
статуту Савеза. 

 

6.1. Анализа спорта у општини Сента 

6.1.1.  Положај спорта у општини Сента 

Почеци   сенћанског спорта   званично датирају од 1875. године.   Тада   су   се сви 
спортисти називали једним заједничким називом – „ атлета“. 

Од  почетака  до данас,  оснивани су и нестали  бројни клубови.  Моментално  на територији 
наше  општине има 35 регистрованих удружења. Од тога 3 
удружења немају активности,  тј. они су неактивни.  Преосталих 32  удружења можемо  
разврстати у више група: 

- активни, али не раде свакодневно 

- активни, раде свакодневно, баве се и такмичењима 

- активни, раде свакодневно и обучавају такмичаре 

- удружења која постижу истакнуте резултате. 

 

Осврћући се на прошлост и анализирајући  данашњицу, можемо констатовати да је у 
Сенти увек било и увек има одличних резултата  на домаћем и међународном пољу, 
захваљујући  добром  систему  физичког  васпитања  у  школама, који  је  био  извор 
многих талената . Нажалост био, јер је данас  веома потиснут у задњи план и постао 
занемарен. Према подацима пописа  становништа из 2002. године, у нашој општини 
живи   4892  младих,  према структури  њих 1524  старости 15-19 година,  1749 старости 
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20-24 година, 1629 старости 25-29 година.  Број ученика  основних школа  у  школској 
2009/2010. години је био  1954, што је за  нас  најмеродавнији податак, пошто  се избор 
спортске гране врши   на почетку тинејџерског доба. 

Према  подацима  из 2009. године,  у сенћанским спортским удружењима,  спортом се 
бави   приближно  1200 младих.  То значи   да се   сваки шести   омладинац бави неким 
спортом.  Можемо констатовати  да  су  подаци  пописа становништва  из 2002. године 
варљиви,  пошто је  добијена  сразмера од  48%, показујући број младих, а унутар чега 
број спортиста није тачан. 

Мада у Сенти  има  пуно могућности за  бављење спортом,  ипак  многи нису ни 
чули за то,  или  никада нису  пробали  ниједну спортску грану. То можемо приписати лошој 
комуникацији међу спортским  удружењима и  информисаности о  спортским 
резултатима  ,  као  и  недовољној  едукацији  о  неопходности и  позитивним  странама 
спорта. Осећа се недостатак престижа сенћанског спорта. 

Бављење  спортом  није  привилегија,  већ  често  пре недостатак,  што  се може 
приписати поново недостацима физичке културе и  здравственог 
васпитања у школама. 

Систем спортских  организација  који  моментално  функционишу у  општини Сента 
је следећи: 

Организациона  шема спортских субјеката 

Локална самоуправа 

 

Општинско веће 

 

члан Општинског већа  

 

Спортски савез 

 

Спортско удружење 
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Клубови који су чланови  Спортског савеза: 

1.  Сенћански атлетски клуб „Сента“, основан 1882. г. 
2.  Куглашки клуб „Сента“, основан 1889. г. 
3.  Тениски клуб „Сента“, основан 1903. г. 
4.  Фудбалски клуб „Сента“, основан 1905. г. 
5.  Рвачки клуб „Сента“, основан 1924. г. 
6.  Железнички ватерполо клуб „Сента“, основан  1924. г. 
7.  Железнички пливачки клуб „Сента“, основан 1930. г. 
8.  Шаховски клуб „Сента“, основан 1932. г. 
9.  Фудбалски клуб „Раднички“-Торњош, основан 1947. г. 
10. Стонотениски клуб „Сента“, основан 1949. г. 
11. Удружење спортских риболоваца, Сента, основано 1949. г. 
12. Рукометни клуб „Сента“, основан 1958. г. 
13. Шаховски клуб „Раднички“, Торњош, основан 1968. г. 
14. Карате клуб „Партизан“, Сента, основан 1974. г. 
15. Гимнастички клуб „Линеа“, Сента, основан 1995. г. 
16. Клуб за боди билдинг и рекреацију „Титан“, Сента, основан 1994. г. 
17. Кунг-Фу Ву Шу, Сента, основан 1995. г. 
18. Стрељачки клуб „Queen“, Сента, основан 1999. г. 
19. Карате клуб „Сента“, основан 2000. г. 
20. Кошаркашки клуб „Баскет стар“, Сента, основан 2001. г. 
21. Кошаркашки клуб „Плави кош“, Сента, основан 2001. г. 
22. Стрељачки клуб „Сента“, основан 2002. г. 
23. Плесни клуб „Фламенко“, Сента, основан 2003. г. 
24. Кајакашко- рекрациони клуб „Тисин цвет“, Сента, основан 2005. г. 
25. Будо клуб „Ре ални Аикидо“, Сента, основан 2005. г. 
26. Рвачки клуб „ Херкулес“, Горњи Брег, основан 2007. г. 
27. Kлуб борилачких вештина „MS GYM“ , Сента, основан 2008.г. 
28. Стреличарски клуб „ Arcus“, Сента, основан 1983. г. 
29. Kлуб подводних активности „Тиса“, Сента, основан 1983. г. 
30. Фудбалски клуб „Академија“, Сента, основан  2010. г. 
31. Одбојкашки клуб „Сента“, Сента, основан 2010. г. 
32. Удружење „Спорт за све“, Сента,  основан 2011. г. 
 

Списак неактивних клубова: 

1.  Фудбалски клуб „Слобода“, Горњи Брег, основан 1949. г. 
2.  Кошаркашки клуб „Сента 2000“, основан 2000. г. 
3.  Карате клуб „Шотокан ДО“, Сента, основан 2007. г. 
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1. У  општини  Сента  моментално  спроводи  спортску  активност  6  финансираних тренера , 
на нивоу Спортског савеза. Имајући у виду број клубова ( 35), мали је број такозваних 
професионалних тренера. 

2. Узимајући у обзир  резултате  и број  удружења,  може се констатовати недостатак система 
подршке. Додела помоћи се врши неорганизовано, на ад-хок начин. Удружења  и 
општина не нуде ништа конкретно предузетницима   за евентуално спонзорисање.  

3. И то се може приписати недостатку популаризације спорта. Сумирајући горе 
написано,можемо рећи да је у општини Сента постојао и постоји спортски живот.   У односу 
на  његов квалитет и његову масовност   могу се   наћи недостаци, али се мора борити за то 
да се убудуће створе  уређенији услови. Треба израдити транспарентни и јединствени систем 
и израдити планове  за будућност, узимајући као  првобитну потребу развој и инвестиције. 

4. Грађани треба да буду свесни да  у Сенти  постоји спорт и  треба да буду  поносни на  
такмичаре, тренере и спортске  раднике  који  у  спорту  постижу изврсне 
резултате. 

 

 

6.1.2.  Анализа спортских објеката 

Увидом  у  стање  објеката  у  којима  се  одвија  спортска  делатност,  може  се 
констатовати да спортске гране имају различите нивое услова рада: 

– оптималне  услове  рада  имају  спортске  гране:  фудбал,  стони  тенис,  тенис,  шах, 

куглање, рвање 

– делимично добре услове  имају борилачке вештине, атлетика, плес, стрељаштво, 
кајак, пливање и ватерполо, гимнастика 

– лоше услове имају кошарка, рукомет, одбојка. 

Наведени нивои су изведени по основу не само физичког стања објеката, већ и начина 
и услова коришћења као и носиоца сталних трошкова. 

У општини  Сента  има  укупно  20  спортских  објеката,  односно  простора  где  се обавља 
спортска делатност, док у селима укупно 3. 
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Спортски објекти су : 

– Градски  стадион  (Мали  рит  4),  са  посебним  објектом  за  теретану,  
свлачионице, канцеларије , купатилом и собама за боравак 30 особа. Објекти су у добром 
стању сем атлетске стазе која би требало да се промени. Носилац сталних трошкова  је 
општина Сента. Запослени при Спортском савезу су два  домара-хигијенска 
радника и два тренера. Корисници су ФК „СЕНТА“ и САК „СЕНТА“. 

– Куглана (Народна башта бб), са свим пратећим просторијама, једна од модернијих 
куглана  у  Србији.  Носилац  сталних  трошкова је  општина  Сента. Запослен је  један 
домар-мајстор при спортском Савезу. Корисник објекта је КК „СЕНТА“. 

– Базени (Народна башта бб), постоје три базена од којих је један затворен за тренинге 
у зимском периоду и један отворени базен за трениге и такмичење. Оба базена су у лошем 
стању, предвиђени за реновирање. Трећи базен је издат за потребе грађана и не користе га 
спортисти. Сталне трошкове сноси општина Сента, запослен је један домар и два тренера. 
Корисници објекта су ПК “СЕНТА“и ВК „СЕНТА“. 

– Тениски терени (Народна башта бб), постоје три  отворена терена и један затворени 
терен који је у фази адаптације. Носилац сталних   трошкова је општина Сента. Нема 
запослених кадрова при Спортском савезу општине Сента. Корисник објекта-терена је ТК 
„СЕНТА“. 

– Спортски  објекат  „  Партизан“ (Бошка  Југовића  23), има  салу за  вежбање  мале 
површине  као и  пратеће просторије, које су реновиране и  адаптиране за  нормално 
обављање спортских делатности. Фасада објекта је у  руинираном стању и потребно је хитно  
извршити  реновирање.  Ту  се  налази  и  један отворени  рукометни  терен  са бетонском 
подлогом која је такође руиниран и лошем стању , ком  је хитно потребно постављање   нове   
адекватне  подлоге.  Један   хигијенски   радник  је   запослен   при Спортском  савезу.  
Корисник  отвореног  терена  је  РК  „СЕНТА“.  Корисници  сале  и објекта  су:  
ПК“ФЛАМЕНГО“,  „  БОЉА“  ГИМНАЗИЈА,  КК  “ПАРТИЗАН“,  БК“МС ГУМ“, фитнес-
рекреативне групе. 

– Стонотениска сала (Бошка Југовића број 24), је у добром стању са свим попратним 
просторијама за реализацију спортског процеса. У оквиру овог објекта су и собе за 10 особа-
спортиста. Запослен је један тренер и хигијенски радник при Спортском савезу. Корисник 
објекта је СК „СЕНТА“. 

– Рвачка сала (Ађанска 7), је у скорије време адаптирана за тренинге рвача, у 
солидном је стању са свим  неопходним пратећим просторијама, али се не може користити за 
такмичење.  При  Спортском  савезу  је  запослен  један  тренер  и  хигијенски  радник. 
Корисник објекта је РК „СЕНТА“. 
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– Сала за борилачке вештине (Главни трг 1),  није адекватна за оптималан рад јер је 
мале површине у оквиру објекта друге намене. Нема запосленог тренера, као ни домара- 
хигијенског  радника.  Сталне   трошкове  сноси  општина  Сента.  Корисник  сале  су 
РЕАЛНИ АИКИДО БУДО КЛУБ „СЕНТА“ и КК „СЕНТА“. 

– Просторије Спортског савеза (Ађанска 7), је простор који има једну канцеларију и 
једну већу заједничку просторију. Прилично сређено, док је фасада у лошем стању и 
неопходно  је  одмах  реновирати.  Потребна  је  још  једна  посебна  канцеларија  за 
књиговођу и  архиву Савеза. Сталне трошкове сноси општина Сента. Запослени који овде 
раде су секретар,  књиговођа, референт за масовни спорт и хигијенски радник. Корисници  
објекта-просториј  су  органи   спортског  Савеза,  клубови  за  седнице  и састанке, семинаре 
и слично. 

– Фискултурна сала ОШ РЈ „11.новембар“,  је у веома лошем стању са паркетом и 
подлогом који се морају  одмах променити. То исто се односи на осветљење и стакла на 
зидовима сале. Сталне трошкове сноси школа уз обавезу клубова- корисника да плаћају 
надокнаду за коришћење сале по могућностима. Домара плаћају корисници. Клубови- 
корисници немају плаћеног тренера ни посебног хигијенског радника-домара на терет 
Савеза. Корисници су КК „ПЛАВИ КОШ“, КК „БАСКЕТ СТАР“, ОК  „СЕНТА“, РК 
“СЕНТА“ , РК „СЕНТА“, САК „СЕНТА“ и плесне групе по могућностима. 

– Фискултурна  сала  ОШ  РЈ  „Спомен  школа“,  je  мале  површине,  неадекватна  за 
обављање  спортских делатности и користе је углавном зими за одржавање тренажног 
процеса. Корисници плаћају  домара и надокнаду за коришћење фискултурне сале по 
могућностима. Сталне трошкове сноси школа. Корисници су ОК „СЕНТА“, КК “ПЛАВИ 
КОШ“, ФК “СЕНТА“, КК “ТИСИН ЦВЕТ“, РК “СЕНТА“ и фитнес групе. 

– Фискултурна сала ОШ РЈ „Турзо Лајош“,  је у добром стању са делом паркета који 
се мора одмах променити. Сталне трошкове сноси школа уз обавезу клубова корисника да 
плаћа  надокнаду  за  коришћење  сале  по  могућностима.  Домара  плаћају  корисници. 
Корисници су ГК „ЛИНЕА“, КК „ТИСИН ЦВЕТ“ и САК „СЕНТА“. 

– Фудбалски терен –Торњош ( Јожеф Атила бб), је релативно добар за 
тренажни- такмичарски рад са помоћним просторијама. Сталне трошкове сноси општина 
Сента. Клуб нема плаћеног домара ни тренера од стране Спортског савеза. Корисник је ФК 
„РАДНИЧКИ“ из Торњоша. 

– Шаховски  сала  „Раднички“  (Велики  шор  2.),  је  у  оквиру  Месне  заједнице  са 
простором који  је  релативно добар за шаховски клуб. Сталне трошкове сноси Месна 
заједница, односно општина  Сента. Посебног домара и тренера нема запосленог при 
Спортском савезу. Корисник је ШК „РАДНИЧКИ“ из Торњоша. 
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– Фискултурна сала „Чоконаи Витез“- Горњи Брег, је у лошем стању, захтева хитно 
реновирање, без  функционалних пратећих просторија. Сталне трошкове сноси школа, 
односно  општина  Сента.  Нема  посебно  плаћеног  тренера  ни  хигијенског  радника. 

Корисник је РК „ХЕРКУЛЕС“ из Горњег Брега, за рекреативни спорт. 

– Стрељана (Главни пут 23), није адекаватно опремљена, у доста руинираном стању, 
где је  неопходно  реновирање.  Сталне  трошкове  сноси  општина  Сента.  Нема  посебног 
домара ни тренера запосленог при Савезу. Корисник је СК „СЕНТА“. 

– Сала за борилачке вештине ( Стеван Сремац 3), сама зграда је у веома лошем 
стању , сала је мале површине која се искључиво користи за тренинге борилачких вештина. 
Сталне трошкове  сноси општина Сента. У току је поступак враћања тог простора 
власнику. Корисник је Кунг Фу Ву ШУ „СЕНТА“. 

– Стрељана (Петефи  Шандора  8,  Крстак)  се  налази  у  веома  лепом  природном 
амбијенту. Стрелиште за гађање глинених голубова задовољава све потребе и може да прими 
50 стрелаца на једном такмичењу са врхунском услугом. Нема посебног домара ни тренера 
запосленог при Савезу. Сталне трошкове сноси клуб, а део закупнине сноси општина. 
Корисник је СК „КВИН“. 

– Шаховска сала (Ађанска 7), има две просторије и једну канцеларију. Једна 
просторија је скоро реновирана. Цео простор је адекватан за бављење шахом. Клуб нема 
посебно плаћеног тренера и има  једног хигијенског радника запосленог при Савезу. Сталне 
трошкове сноси општина Сента. Корисник је ШК „СEНТА“. 

– Тениска сала  ( Петефи Шандора 24), је бивша фабричка хала  Фабрике намештаја „ 
.Тиса“ и још је у фази адаптације. Све трошкове сноси Тениски клуб „СЕНТА“, без посебног 
домара и тренера запосленог при Савезу. Корисник сале је ТК „СЕНТА“. 

 

6.1.3.  Анализа спортских кадрова 

У општини  Сента, по питању кадрова, њихове стручности и оспособљености за рад у 
спорту, за рад са децом и са одраслима, може се рећи да је стање шаролико са тендецијом 
побољшања. 

Ситуација је много боља код млађих тренера, који желе да се усавршавају и  стручно 
оспособљавају, док у већем броју клубова  кадрови немају високо образовање а још мање 
адекватно спортско образовање. Према томе под хитно морају се донети мере које ће такво 
стање унапредити. 
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Када смо направили табеларни преглед , узели смо у обзир : 

• Правилник  о  листи  стручних  ,  академских  назива  („Службени  гласник  РС“  ,  бр. 
30/2007), поље 4 : Медицинске науке, Физичко васпитање и спорт 

• Правилник о номенклатури спортских занимања и звања ( „Службени гласник 
РС“,бр.30/99) 

• Правилник о лиценцама гранских савеза 

• Правилник о номенклатури спортских занимања и звања( „Службени гласник , одлука 
од 22.јула 2010.године). 

 

Р.Број Тренери спортских клубова у општини Сента Број Проценат 

1. Тренери без звања- средње образовање 27 37,5% 
2. Тренери без звања- више образовање 3 4,2% 
3. Тренери без  звања- високо образовање 5 6,9% 
4. Тренери средње образовање- оперативни тренер( курс) 20 27,8% 
5. Тренери више образовање- виши спортски тренер 4 5,6% 

6. Тренери високо образов.- дипл.трен., тренери, 
проф.ф.в.-тр. 

13 18% 

Укупан број тренера у општини Сента 72 100,00% 
 

Приказана табела су сумирани резулати док у прилогу број 2 су приказани подаци по 
спортским клубовима 

 

Клубови су показали велики ниво интересовања за стицање звања тренера преко 
Покрајинског секретеријата за спорт и омладину и могућности заснивања радног односа у 
клубовима. 

Такође, Спортски савез и општина Сента су максимално успешно испратили ове 
програме, што треба имати на  уму за будуће усавршавање и школовање тренера. 

Треба истаћи да за сада нема довољно средстава за финансирање и запошљавање 
тренера на досадашњи начин, поготово не у Савезу, јер за то нема ни законске основе. 

Клубови треба да озбиљно планирају надокнаде- плате за стручне тренере и за 
њихово усавршавањње, чиме ће битно побољшати рад клуба и развој спортске гране. 
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6.1.4.  Анализа спорта за све 

Спорт за све у Сенти није организован преко Савеза, посебне организације или 
удружења. Он је делимично организован кад је у питању  раднички спорт , док особе које су 
у систему спорта за све , самостално обављају своју активност. Те активности нису стручно 
планиране нити имају посебно место у буџету општине Сенте. 

Активности спорта за све које постоје у нашој општини су пливање особа са 
инвалидитетом  и  генерације  трећег  доба,  радничке  игре  скоро  у  свим  спортским 
гранама  предвиђене правилима Радничке олимпијаде, такмичења у оквирима месних 
заједница, фитнес  рекреативне групе, тренирање и такмичење ветерана у кошарци, 
рукомету, атлетици, стрељаштву, ватерполу, тенису, куглању итд. Самостално вежбање 
појединаца, мањих група је такође присутно. 

Ниједна од наведених активности нису у систему спорта за све, али то стање се 
побољшава јер  је  основана, али не и регистрована, организација «СПОРТ ЗА СВЕ- 
СЕНТА». Та организација мора  што пре да се региструје и почне да ради по основу правила  
и  струке.  Самим  тим  финансирање   ће   бити  олакшано  и омогућено конкурисање  за  
општинска  и  покрајинска  средства  ради  реализације  планираних програма и пројеката. 

Савременим приступом  и тендецијама у спорту  јасно указују на то да Спорт за све је  
нешто  што  мора  да  постоји,  као  одлика  друштва  који  брине  о  психофизичком здрављу 
својих грађана и њиховом социјалном улогом и потребама. 

 

 

 

 

6.1.5.  Анализа сеоског спорта 

Сеоски спорт је у овој стратегији добио своје посебно место из разлога што је заузет 
став да је врло важно да мислимо, пре свега, на децу и њихову потребу за игром, бављење 
спортом и доказивањем. 

У терминологији не постоји термин сеоски спорт, али је јасно да се ради о спорту у 
селима, који  у просецу социјализације деце има наглашену улогу. 

У Торњошу има организована два спортска клуба а у Горњем Брегу само један. У 
свим осталим мањим селима и насељима спорт није организован нити је развијен. 
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Спортске-фискултурне сале су у  лошем стању, са мало спортских реквизита али оно 
што је највише забрињавајуће је што нема заинтересованих ( и)  стручних кадрова који би 
радили, пре свега,  са децом и омладином. 

Такво  стање  мора  одмах  да  се  промени  и  ова  стратегија  то  препознаје  као 
проблем, који се може решити јер „сеоска“ деца не смеју бити дискриминисана само зато 
што живе на селу . 

6.1.6.  Анализа врхунског спорта 

Врхунски спорт је , имајући  у виду терминологију, постојан у нашој 
општини скоро у континуитету. 

Спортски клубови, који заузимају прва места у држави и спортисти који су 
категорисани  од  надлежних спортских институција, су предмет анализе врхунског спорта. 

Сумирајући резултате и не обазирући се на остале параметре, спортски клубови или 
поједини играчи тих клубова у континуитету остварују оно што се зове изузетни резултати. 

Локална  самопурава  нема  Правилник  који  би  прогласио  или  препознао врхунске  
спортисте по јасно одређеним критеријумима. То ради Спортски савез општине Сента, на 
основу параметара које прописује Спортски савез Србије. 

По новом Закону о спорту, биће усвојени акти на нивоу државе који ће врхунски 
спорт  дефинисати и дати јасне смернице. 

До сад , ти спортисти и клубови нису добили адекватну стимулацију од општине 
Сента  али,   како  је претходно  наведено,  нису  ни  јасно  дефинисани  субјекти 
награђивања. Протеклих година било је одређених новчаних стимулација које су биле 
једнократне. 

Због недефинисане и јасне идеје шта , како и зашто подржати, врхунски спорт је 
предмет анализе и стратешког циља ове стратегије. 

6.1.7.  Анализа финансијског стања у спорту 

Детаљном анализом финансијског стања у општини Сента утврђено је да се спортски 
клубови и сам спорт финансира без посебних критеријума, правилника , сем испоштованих 
формалних законских процедура. 

Овакав  вид  финансирања  и  организовања је  наслеђен  и  веома  специфичан,  
није карактеристичан за остале општине. 

Општина Сента нема Правилник о финансирању у области спорта, као ни Правилник 
о категоризацији спортских клубова из области такмичарског спорта. 
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Буџетом општине Сента утврђено је да , за 2011. годину са ребалансом, укупан 
номиналан износ је 16.878.090.оо динара, што је 2,07 % од укупног буџета. Овај износ се 
оцењује  као  недовољан,   узмајући  у  обзир  да  при  Спортском  савезу  има  15  стално 
запослених радника. Јасно је да мањи део  средстава, односно 5.770.000,00, иде директно 
клубовима или 34,60% укупних средства предвиђених за спорт. 

Износ од 5.770.000,00 динара  који се исплаћују директно клубовима, је подељен у три 
врсте или подгрупе, а то су дотације за спортску активност , које је у укупном износу за 

2011. године  износи  3.270.000,00  динара  или  19,37  %  спортског  буџета,  за  
спортске стипендије  издваја се 1.050.000,00 динара или 6,22% и за спортске манифестације 
исто 1.050.000,00 динара односно 6,22%. И за  ова издвајања , која су директна помоћ 
клубовима и веома значајна чак и за њихово постајање, не постоји посебан и јасан 
Правилник, већ се износи увећавају за неколико процената у односу на прошлу годину на 
износе који су били, што значи да извештаји клубова немају посебан значај за одређивање 
коначног износа. 

То је још један аргумент више да се буџетска средства не могу делити по наслеђеним 
стањима,  лобирањем  и  слично,  већ  по  јасним  правилима  утврђеним  Правилником  о 
финансирању из области спорта и категоризацијом спортских клубова, у складу са Законом и 
„Стратегијом“. 

Запослени тренери јесу у функцији клубова, плаћени тренер је значајна помоћ једном 
клубу , те се сматра да је и тај износ саставни део дотација клубу ( кдодуше, није формално 
директан али су његови неизоставан део) .То је наслеђено стање, без посебних критеријума и 
докумената шта је определило да неке спортске гране-клубови имају плаћене тренере,  те је 
предмет даље анализе и усклађености са важећим законским прописима. У том контексту 
спортским клубовима иде директно 8.956.132,00 или 53%, односно  за  тренере се издваја 
3.186.132,00 динара или 18,87 %. 

 

Домари и хигијенски радници  такође су у оквиру спортског буџета, што је 
недопустиво јер то није директна помоћ спортским делатностима и активностима. Спортски 
објекти су општински и они као такви  треба да су у оквиру система општине. Спортски 
објекти, закључно са спортском двораном која је у изградњи, свакако њима обезбеђује посао 
али не под оваквим начином приказа. Њихов садашњи удео при спорту је 14% средстава, 
односно номинално 2.362.932,60 динара. 

У току 2010. и 2011.године, многи клубови су узели од стране општине спортске 
објекте под  закуп.   Таква   решења  треба  анализирати,  јер  многи  уговори  нису  
усклађени  са потребама клубова, узимајући  у обзир већински став да су објекти општински 
–државни, где би она требала да сноси трошкове за њих.  То јесте сада случај , посебном 
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одлуком локалне самоуправе за 2011.године,  али требало би да је сталан , такође без да се 
уврсти односно приказује у спортску дотацију или помоћ спорту. 

Законом о спорту, чланом 137 . став 1. препознате су потребе и интереси грађана за 
чије се остваривање обезбеђују средства у буџету јединица локалне самоуправе . 

На основу горе изнетог, „ Стратегија“ треба да одреди јасне смернице на који начин 
треба да се финансира спорт у општини Сента, полазећи од става да је спорт део модерног 
друштва  непходан за правилан психомоторички развој појединца, те да се буџетом издвоји 
најмање 3% буџестких средстава , без трошкова спортских објеката. 

 

 

6.1.8.  Анализе здравствене заштите спортиста 

Посебна здравствена заштита спортиста је обавезна за сваког спортисту који се 
такмичи или излаже посебним физичким напорима. У општини Сента нема организованог 
спортског прегледа при  Здравственом центру. Спортски клубови и појединци се сналазе 
сами на основу познанстава и тиме  решавају проблем „спортског прегледа“. У Дому 
здравља и Болници при општини Сента нема лекара специјалисте, тзв. спортског лекара. 

То је велики проблем, јер је лекарски преглед постала обавеза и то на сваких шест 
месеци. По  новим  прописима , општи лекар не може извршити прегледе већ то мора да 
уради лекар специјалиста за спорт. Тренутно најближа општина је Суботица где се то може 
обавити и то по веома високој цени плус путни трошкови. 

Сем обавезног прегледа, недостају стручњаци за спортске повреде, рехабилатацију, 
саветовање и  посебну здравствену заштиту и превентиву. 

Овај проблем је акутан и веома скуп за клубове и спортисте . У циљу решавања и 
побољшање  наведених проблема, „Стратегија“ се детаљно у више наврата бави овим 
проблемом. 
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7.  СТРАТЕШКА НАЧЕЛА И ЦИЉЕВИ 

7.1. Oпшта стратешка начела 

– спортом се представља  сама спортска организација, општина  и држава  са свим 
својим богаствима 

– спортом се развија демократска пракса, толеранција   и   промовише једнакост свих 
грађана 

– учешће  деце  и  омладине  у  спортским  активностима  предуслов  је  њиховог 
физичког и менталног развоја 

– полне  ,  верске,  националне,  расне  као  и  разлике  по  основу инвалидности  , 
заједно са свим осталим различитостима појединаца, не смеју бити препрека за бављење 
спортом 

– спорт подстиче и развија све облике слободе 

– спорт је део модерно развијеног друштва 

– финансирање   спорта   мора   бити уређено,   правно   утемељено,   економски 
рационално и друштвено оправдано , реално спрам стања у друштву 

– институционална и функционална сарадња спортских

 организација на националном, регионалном и локалном нивоу неопходна је за 
успешан развој 

спорта  у општини 

– стварање услова за развој женског спорта. 

 

7.2. Стратешка начела специфична за општину Сента 

– бављење  спортом  јача  јединство  међу  младима,  међусобну  толеранцију  и 
уважавање различитости, како верске тако и националне 

– свако има право да се бави спортом  , сви слојеви  становништва, не узимајући у обзир 
њихов финансијски статус 

– треба развијати свест да је спорт интегрални део модерног друштва 

– здравствена  заштита  и  превентива  треба  да  је  доступна   свим   актерима 
спортских активности 
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– спортом треба да се баве сви, почев  од предшколског  узраста до особа трећег доба, 
као и особама са различитим степеном инвалидитета 

– финасирање  спорта  у  општини  мора  бити потпуно  усклађено  са  Законом, 
интересима   најширих   слојева   становништва   по   јасним   критеријумима   и правилима, 
са којима ће сви бити упознати. 

 

7.3. Општи стратешки циљеви 

– деполитизација спорта 

– развој и унапређење физичког вежбања деце у предшколским установама 

– јачање школског и радничког спорта као и спорта за све 

– успостављање система школских такмичења 

– успостављање правног механизма за очување и

 коришћење постојећих спортских објеката 

– системско планирање изградње, реновирања , одржавања спортских објеката 

– стварање услова за квалитетно спортско достигнуће 

– успостављањае   транспаретног   система   финансирања   спорта   из   јавних   и 
приватних извора и контрола коришћења додељених средстава 

– јачање аутономије Спортског савеза у регулисању унутрашњих односа сваке 
спортске организације 

– унапређење стручног рада у спорту 

– унапређење здравствене заштите свих учесника у спорту 

– омасовљавање учешћа грађана у рекреативном вежбању кроз ситем “Спорт за све” 

– подстицање масовности женског спорта кроз максимално поштовање родне полне 
и равноправности 

– смањење свих облика насиља у спорту 

– промовисање волонтеризма у спорту 

– jачање улога јавних гласила и промоцијa бављења спортом. 
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7.4. Посебни стратешки циљеви у спорту у општини Сента 

7.4.1.  ПОСЕБАН СТРАТЕШКИ ЦИЉ БР.1 

 

УСВАЈАЊЕ ВЕЋЕГ БУЏЕТСКОГ ИЗДВАЈАЊА ЗА СПОРТСКУ ДЕЛАТНОСТ 

АКТИВНОСТИ: 

1.  за 2012. годину усвојити из општинског буџета 3,0 % за делатност спорта 

2.  наставити до 2016. године од општинског буџета усвајање за подручује спорта за пола 
процента већа у односу на прошлу годину дo 4,00 %. 

 

НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ  

Скупштина општине Сента 

 

7.4.2.  ПОСЕБАН СТРАТЕШКИ ЦИЉ БР.2 

ОДРЕЂИВАЊЕ ОСАМ ОСНОВНИХ ПОЉА ФИНАНСИРАЊА 

АКТИВНОСТИ: 

1.  све спортске субјекте , који су предмет финансирања из буџета , треба поделити у 
осам основних поља финансирања на следећи начин: 

I  Спортски савез општине Сента: обухвата трошкове функционисања Спортског савеза 
општине Сента, зараде секретара , књиговође и референта, помоћних  радника и  сталне  
трошкове седишта Савеза 

II Спортски објекти: обухвата сталне трошкове спортских објеката 

III Спортски клубови: обухвата дотацију спортским клубовима по категоризацији спортских 
клубова општине Сента и суфинансирање спортских манифестација 

IV Врхунски спортиста: обухвата трошкове спортисте који је рангиран националном 
категоризациојом , од интереса за општину Сента 

V Спортска стипендија: обухвата трошкове такмичара аматера и члана спортске 
организације који учествује на спортском такмичењу 
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VI Школски спорт: обухвата трошкове организовања ваннаставне спортске активности у 
области школског физичког васпитања у предшколском, основном и  средњошколском 
узрасту, општинске лиге такмичења и трошкове удружења педагога спорта и физичке 
културе 

VI Спорт за све: обухвата трошкове спортских активности ради рекреације, радничког 
спорта , унапређивање здравља и сопствених резултата, инвалида, за све сегментиме 
популације и трошкове организације Спорта за све. 

VIII Сеоски спорт: обухвата трошкове спортских активности у селима и афирмација истог 

 

2. до 2013. године решити, у складу са Законом, трајни статус помоћних радника 
те од 2013. године то да буде посебна ставка, ван буџета за спортску делатност. 

 

НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ: 

Скупштина општине Сента-локална самоуправа 

Спортски савез општине Сента 

 

7.4.3.  ПОСЕБАН СТРАТЕШКИ ЦИЉ БР.3 

ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИОРИТЕТА ФИНАНСИРАЊА НА НИВОУ ОПШТИНЕ 

АКТИВНОСТИ: 

1. на основу одређивања осам основних поља финансирања на нивоу општине, 

одређује  се  и  процентуално  учешће  од  предвиђених  буџетских  средстава; приказан 
табеларан преглед 

I II III IV V VI VII VIII 

Спортски 

савез 
општине 
Сента 

Спортски 

објекти 

Спортски 

клубови 

Врхунски 

спортиста 

Спортске 

стипендије 

Школски 

спорт 

Спорт за 

све 

Сеоски 

спорт 

25% 16% 44% 3% 6% 3% 1.5% 1.5% 
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2.  свако повећање које се односи на укупна буџетска средства предвиђена за спорт, треба 
,сем  инфлаторних повећања трошкова у пољима  I и  II, да  се усмери искључиво на поља од 
III до VIII, са тендецијом да стални трошкови буду ван спортског буџета. 

НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ 

Локална самоуправа 

Спортски савез општине Сента 

 

7.4.4.  ПОСЕБАН СТРАТЕШКИ ЦИЉ  БР. 4 

УСВАЈАЊЕ ОСНОВНОГ ПРАВИЛНИКА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА И ПРАТЕЋИХ 
ПРАВИЛНИКА 

АКТИВНОСТИ: 

1.  у току 2011. године усвајање „кровног“ Правилника о финансирању из области спорта 

2.  у  току 2011. године усвајање Правилника о категоризацији спортских клубова, који треба  
да  садржи  број  спортских  клубова  који  се  финансирају, до  ког  нивоа такмичења  и  
које  су  спортске  гране приоритетне  ,  начин  бодовања  клубова  и прописане обрасце. 

„СТРАТЕГИЈА“ УТВРЂУЈЕ ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ОПШТИНСКЕ КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ, 
KOJА НИЈЕ ТРАЈНА И ИЗРАЂУЈЕ СЕ СВАКЕ ДВЕ ГОДИНЕ, ПОЛАЗЕЋИ ОД 
НАЦИОНАЛНЕ И ПОКРАЈИНСКЕ КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ. 

Прва категорија: рукомет, фудбал, атлетика, ватерполо, рвање, стони тенис Друга категорија: 
кајак, гимнастика, куглање, пливање, одбојка, тенис, кошарка Трећа категорија: карате, 
савате, шах, стрељаштво, 

Четврта категорија: боди билдинг, роњење, плес, стреличарство, спортски риболов, кунг фу 
шу 

 

� ЛОКАЛНА  САМОУПРАВА  СВАКЕ ГОДИНЕ ИЗРАЂУЈЕ КАТЕГОРИЗАЦИЈУ 
СПОРТСКИХ КЛУБОВА  НА ОСНОВУ ПРОПИСАНОГ ПРАВИЛНИК  
И ОБРАСЦА 
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Категоризација  спортских  клубова  приликом  израде  не  сме  да  буде дискриминаторска   
и   треба   да   пружи   приближне   шансе   свакој   спортској организацији клуба. 

За израду категоризације спортских клубова  треба узети у обзир следеће параметре: 

• правдање одобрених средстава по уговорним обавезама степен реализације одобрених 
програма 

• програм рада за наредни период масовност,  
• број селекција и категорија постигнути резултати у претходној години постигнути  

• резултати у последњих 5 година 
•  традиција и постојање клуба 
• заступљеност стручног кадра 

• општинска категоризација спортске гране 
• степен испуњености услова за обављање спортске активности  

• остало 
 

3.  усвајање Правилника о врхунском спорту, спортских стипендија, школског спорта, 

спорта за све, сеоског спорта и посебних програма 

4.  предлог Правилника и програма  подноси Спортски савез општине Сента  за себе и своје 
чланице, на  основу члана 138.став 4 Закона о спорту. 

 

� Против коначности одлуке јединице локалне самоуправе може се водити управни спор. 

НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ  

Локална самоуправа 

Спортски савез општине Сента 

 

7.4.5.  ПОСЕБАН СТРАТЕШКИ ЦИЉ  БР. 5 

РЕОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ СЕНТА 

АКТИВНОСТИ: 

1.  Спортски савез општине Сента треба у току 2011. године да промени Статут који ће бити 
усклађен са Законом о спорту и Статутом  Спортског савеза Србије 
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2.  извршити нову систематизацију радних места у току 2011. године , те сви запослени 
тренери треба да пређу  у спортске клубове а помоћни радници да буду обухваћени у склопу 
спортских објекта који припадају СО Сента 

3.  програм рада Савеза прилагодити као помоћ спортским клубовима - књиговодство,  
писање  пројеката  и  програма,  стручно  усавршавање,  праћење  и упознавање са 
позитивним спортским прописима, организовање школског такмичења и 
популаризације спорта. 

7.4.6.  ПОСЕБАН СТРАТЕШКИ ЦИЉ  БР. 6 

ПОБОЉШАЊЕ  УСЛОВА  ЗА  ТРЕНИРАЊЕ,  СПОРТСКУ  РЕКРЕАЦИЈУ  И 
ТАКМИЧЕЊА АДАПТИРАЊЕМ И ИЗГРАДЊОМ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА 

ДЕЛАТНОСТИ: 

1.  извршити у току 2011. године адаптацију фискултурне сале РЈ „11. новембар“ 

2.  у току 2011. године адаптирати мали базен-кровну конструкцију 

3.  на рукометни терен спортског објекта „Партизан“ поставити одговарајућу подлогу и 
урадити фасаду објекта 

4.  на отвореном базену за тренинг и такмичење извршити потпуну адаптацију 

5.  реновирање фасаде седишта Спортског савеза   и додатних просторија за архиву и 
књиговодство 

6. адаптирање бивше фабричке хале „Тиса“ 

7.  завршетак спортске дворане у Народној башти 

8.  постављање нове атлетске стазе на градском стадиону 

9.  изградња нових отворених терена за спортску рекреацију 

10. постављање кровне конструкције на делу стадиона 

11. отварање Спортског музеја. 

НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ  

Буџет општине Сента 

Покрајински фонд за капитална улагања  

Покрајински секретријат за спорт и омладину  
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Републичко министарство омладине и спорта 

7.4.7.  ПОСЕБАН СТРАТЕШКИ ЦИЉ  БР. 7 

ПРОМЕНА УСЛОВА КОРИШЋЕЊА СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА 

АКТИВНОСТИ: 

1.  ревидирање свих постојећих  уговора о коришћењу и закупу спортских објекта, у складу 
са Законом, интересима спортских корисника-грађана, где би под одређеним условима 
општина Сента сносила трошкове одржавања 

2.  правно регулисање начина обезбеђења отворених спортских терена за грађане 

3.  трајно решавање проблема спортских објеката који су без статуса. 

НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ  

Локална самоуправа 

 

7.4.8.  ПОСЕБАН СТРАТЕШКИ ЦИЉ  БР. 8 

ПЛАНИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ: 

1.  планирање посебних програма у којима СО Сента има интерес да учествују као домаћин 
разних такмичења који би унапредили и популаризовали спорт и саму општину 

2.  подршка спортским манифестацијама од значаја за општину Сента. 

НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ  

Општина Сента 

Покрајински секретеријат за спорт 
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7.4.9.  ПОСЕБАН СТРАТЕШКИ ЦИЉ  БР. 9 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СПОРТИСТА 

АКТИВНОСТИ: 

1.  потписивање споразума са Здравственом установом у Сенти о потреби хитног стицања 
стручног звања „спортски лекар“ 

2.  обезбеђивање простора за рад спортског лекара 

3.  редован лекарски преглед спортиста и такмичара, најмање два пута годишње 

4.  закључивање уговора о осигурању спортиста. 

НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ  

Локална самоуправа Сента  

Здравствена установа Сента  

Спортски клубови 

 

7.4.10. ПОСЕБАН СТРАТЕШКИ ЦИЉ  БР. 10 

СТРУЧНО  УСАВРШАВАЊЕ ТРЕНЕРА  И  СТИЦАЊЕ  СПОРТСКИХ ЗВАЊА  НА 
ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА 

АКТИВНОСТИ: 

1. Одобрити посебне програме за стицање високих спортских звања тренерима који немају 
адекватну стручну спрему за рад са децом. 

НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ 

Локална самоуправа Сента 

Спортски савез општине Сента 

Спортски клубови 
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8. ПЕРИОДИ СПРОВОЂЕЊА „ СТРАТЕГИЈЕ“ 

Период 2011. 

Нови Закон о спорту је усвојен 31.03.2011. године. Члан Општинског већа за спорт и 
стручна служба Спортског савеза, као и комисија за спровођење „Стратегије“, дужни су да 
прате доношење подзаконских аката, ради примене новог Закона. 

На основу тих аката и „Стратегије развоја спорта“ треба ускладити сва постојећа акта. 

Закључак : именовање Комисије за спровођење „Стратегије“; усвајање буџета за спорт 
до 3%; усвајање кровног и свих пратећих Правилника, пререгистарција Спортског савеза  и  
свих  спортских  клубова;  едукација  и  информисање  спортских  субјеката  о  „ Стратегији“, 
Закону и подактима; израда програма „Школске –градске лиге“; регистрација Спорта  за  све;  
оснивање  Удружења  спортских  педагога;  наставак  изградње  спортске дворане и 
адаптирања кровне конструкције малог базена, мини пич терена и фискултурне сале 
„11.новембар“. 

 

Период 2012. 

Повећање издвајања средстава буџета до 3,0 %. 

У  овом  периоду  се  предвиђа  припрема  за  почетак  примене  „Стратегије“  и Правилника 
на основу посебних стратешких циљева. Одобравање спортских програма и праћење њихове 
реализације. 

Прелазак запослених тренера у клубове, стручна усавршавања и стицања што већег звања из 
области физичке културе и спорта. 

Реновирање спортских објеката, фискултурне сале , рукометног терена и базена. 

Промена и склапање нових уговора за спортске објекте. 

Приоритетно решавање здравствене заштите и контроле, како превентивне тако и обавезне 
шестомесечне . 

Почетак општинске школске лиге. 
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Период 2013. 

Повећање издвајања средстава буџета до 3,5%. 

Стварање  предуслова за  развој  спорта  за  све,  израда  планова  и  реализација 
програма спорта за све. 

Стварање повољне климе и посебних програма за врхунске спортисте са тендецијом њиховог 
останка у Сенти. 

Анализа општинске-школске лиге  и предузимање мера за  повећање броја деце 
предшколског и школског узраста у спорту. 

Отварање нових, отворених спортских терена, најмање два за кошарку, одбојку и рекреацију 
–за трчање, бициклизам, разгибавање и слично. 

Информисање и едуковање становништва о здравственој и друштвено социјалној улози 
спорта у модерном друштву. 

Партиципирање приступним фондовима за куповину превозних средстава комби- мини бус 
за превоз спортиста. 

Усклађивање текста „Стратегије“ са новом републичком и покрајинском 
„Стратегијом“. 

 

Период 2014-2015. 

Израда нове категоризације спортских грана. 

Анализа и одобравање посебних програма за завршетак започетих стицања стручних звања и 
високог образовања у спорту. 

Повећање издвајања средстава буџета до 4%. 

Завршетак  изградње  спортске  дворане  и  реорганизација  коришћења  спортских терена. 

Израда посебних програма за развој сеоског спорта и реализација истог. 

 

Период 2015-2016. 

Наставак и развој свих задатих стратешких циљева. Свеобухватна анализа стања у спорту 
и припрема документације на основу стварног стања, анкете и извештаја , за израду нове 
„Стратегије“  2017-2020. 
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9.  АКЦИОНИ ПЛАН 

Акциони план за спровођење ове „Стратегије“ Општинско веће ће утврдити у року од 
30 дана од дана објављивања исте. 

 

10. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Ова „Стратегија“ садржи прилоге ради разумевање контекста и предмета, чији је 
садржај приказан у целости. Исту објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА СЕНТА  
Председник општине  
Број: 020-39/2011-II 
Дана: 04.04.2011. године  
С е н т а 
 

На  основу  члана  75.  тач.  8.  Статута  општине  Сента  („Службени  лист  општине 
Сента", бр. 5/2011), Председник општине Сента, дана 04.04.2011. године доноси следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за израду предлога Стратегије развоја спорта у општини Сента 

2012-2016. године 
 
1. Именује се Комисије за израду предлога Стратегије развоја спорта у општини 
Сента 2012-2016. године а коју доноси Скупштина општине Сента, у следећем саставу: 
 
1.  Данило Попов, дипл. тренер спорта- за председника, 
2.  Андраш Кошицки, члан Општинског већа - за члана, 
3.  Анико Жирош Јанкелић, проф. физичког васпитања - за члана, 
4.  Игор Сегедински, проф. физичког васпитања - за члана, 
5.  Чаба Фехер, проф. физичког васпитања - за члана, 
6.  Ненад Попов дипл. инж. пољопривреде, рукометни тренер- за члана, 
7.  Тибор Чипак дипл. економиста - за члана. 
 
2. Задатак комисије је да изради предлог Стратегије развоја спорта у општини Сента 
2012-2016. године и да достави Скупштини општине Сента на разматрање и усвајање, након 
јавне расправе. 
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Ред. 

 

Назив клуба 

 

Стални 
трошкови 

 

Тренер 

 

Приправ- 

 

Дотација 
клуба 

 

Спортске 
стипендије 

Спортска 
манифеста- 
ција 

Укупно буџетских 
средстава 

1. Сенћански 
атлетски клуб 

420.491,46 439.169,17  224.000,00 144.000,00 150.000,00 1.377.660,13 

2. Фудбалски клуб 
Сента 

420.491,46 443.962,97  180.000,00 - 50.000,00 1.094.454,43 

3. Фудбалски клуб 

Раднички 

73.278,31   170.000,00 -  243.278,31 

4. Куглашки клуб 
Сента 

255.098,27   50.000,00 96.000,00 30.000,00 431.098,27 

5. Ватерполо клуб 
Сента 

88.223,93 418.519,75 55.600,00 100.000,00 96.000,00 30.000,00 788.343,68 

6. Пливачки клуб 
Сента 

203.652,00 318.041,49  80.000,00 6.000,00 30.000,00 637.693,49 

7. Kошаркашки 
клуб Плави кош 

- -  120.000,00 - 10.000,00 130.000,00 

8. Koшаркашки 
клуб Баскет стар 

- -  80.000,00 - 10.000,00 90.000,00 

9. Рукометни клуб 
Сента 

13.859,95  55.600,00 162.000,00 - 30.000,00 261.459,95 

10. Стонотениски 
клуб Сента 

367.482,46 529.141,58 27.800,00 352.000,00 192.000,00 150.000,00 1.618.424,04 

11. Тениски 
клубСента 

28.280,66  55.600,00 40.000,00 48.000,00 20.000,00 191.880,66 

12. Шаховски клуб 
Раднички 

   70.000,00 48.000,00 10.000,00 128.000,00 

13. Шаховски клуб 
Сента 

86.787,40  55.600,00 100.000,00 - 80.000,00 322.387,40 

14. Рвачки клуб 
Сента  

95.422,79 428.107,02 27.800,00 345.800,00 288.000,00 150.000,00 1.335.129,81 

15. Kарате клуб 
Партизан 

110.271,16   20.000,00 6.000,00  136.271,16 

16. Kaрате клуб 
Сента 

12.811,16  55.600,00  - 20.000,00 88.411,16 

17. Гимнастички 
клуб Линеа 

   70.000,00 - 10.000,00 80.000,00 

18. Стрељачки клуб 
Квин 

   60.000,00 - 20.000,00 80.000,00 

19. Стрељачки клуб 
Сента 

     20.000,00 20.000,00 
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20. Стрелачарски клуб 
Аркус 

   32.000,00 - 20.000,00 52.000,00 

21. Плесни клуб 
Фламенго 

   50.000,00 - 40.000,00 90.000,00 

22. Kaјакашки клуб 
Тисин цвет 

  27.800,00 100.000,00 6.000,00 40.000,00 173.800,00 

23. Боди билдинг Титан     -   

24. Kлуб подводних 
активности 

   10.000,00 -  10.000,00 

25. Kлуб Кунг Фу Шу 14.541,04   35.000,00 -  49.541,04 

26. Bудо клуб Реал 
аикидо 

  27.800,00 65.000,00 48.000,00 20.000,00 160.800,00 

27. Kлуб борилачких 
спортова МС ГУМ 

99.560,99   35.000,00 48.000,00 10.000,00 192.560,99 

28. Рвачки клуб 
Херкулес 

   70.000,00 6.000,00 40.000,00 116.000,00 

29. Фудбалски клуб 

Академија 

- -  - - - Активан клуб 

0,00 

30 Удружење 
спортских риболов. 

   10.000,00 - 50.000,00 60.000,00 

31 Kарате клуб 
Камиказе 

- -  - - - Неактиван клуб   0,00 

32 Фудбалски клуб 
Слобода 

- -  - - - Неактиван клуб   0,00 

33 Kaрате клуб 
Шотокан 

- -  - - - Неактиван  клубo,oo 

Неактиван клуб 34 Koшаркашкиклуб 
Сента  2000 

- -  - - - 

0,00 

35 Oдбојкашки клуб 
Сента 

 

- 

 

- 

  

- 

 

- 

 

- 

Активан клуб 0,00 

36 Укупно 2.290.253,04 2.576.941,
98 

389.200,00 2.630.800,00 1.032.000,00 1.040.000,00 9.959.195,02 
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Р. 

бр. 

 

Cпортски клубови 

 

Средња школа, 
без тренерског 
звања 

 

Виша школа 
безтренерског 
звања 

 

Висока школа 
без тренерског 
звања 

 

Средња 
школа, 
оперативни 
тренер 

 

Виша школа, 
виши 
спортски 
тренери 

 

Висока школа, 
тренер, дипл. 
тренер, проф. 

 

Укупан 
бројтренера у 
клубу 

1. Сенћански атлетски клуб    2  2 4 

2. Kуглашки клуб Сента 3  1    4 

3. Тениски клуб Сента    1   1 

4. Фудбласки клуб Сента   1 2 1 1 5 

 

5. 

Железнички шаховски 

кл.Сента 

 

3 

   

1 

   

4 
6. Рвачки клуб Сента 1   1   2 

 

7. 

Железнички ватерполо 

кл.Сента 

    

1 

   

1 
 Железнички пливачки клуб Сента     1  1 

 

9. 

Фудбалски клубv“Раднички“ 
Торњош 

    

1 

  

1 

 

2 
10. Стонотениски клуб Сента   1 2 1 1 5 

 

11. 

Удруж.спортских 

риболоваца Сента 

 

4 

 

1 

     

5 
 

12. 

Фудб. кл.“ Слобода“- 

Горњи Брег 

Неактиван клуб       

- 
13. Рукометни клуб Сента    1  1 2 

 

14. 

Шаховски клуб „Раднички “ 
Торњош 

 

2 

      

2 
 

15. 

Карате клуб „Партизан“ Сента  

1 

      

1 
 

16. 

Гимнастички клуб „Линеа“Сента    

2 

   

3 

 

5 
 

17. 

Боди- билдинг  kлуб„Титан“ 
Сента 

 

1 

      

1 
18. Кунг-фу Ву Шу Сента 1      1 

19. Стрељачки клуб „ Сента“ 3      3 

20. Kарате клуб „ Сента“ 1      1 

 

21. 

Кошаркашки клуб 

„ Баскет стар“Сента 

  

1 

  

1 

   

2 
 

22. 

.Kошаркашки клуб 

„Плави кош“Сента 

     

1 

 

1 

 

2 
 

23. 

Фудбалски клуб 

“Академија“ - Сента 

     

1 

 

1 

 

2 
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Р. 

 

 

 

 

Cпортски клубови 

 

Средња школа, 
без тренерског 
звања 

 

Виша школа 
безтренерск

ог звања 

 

Висока 
школа без 
тренерског 
звања 

 

Средња 
школа, 
оперативни 
тренер 

 

Виша школа, 
виши 
спортски 
тренери 

 

Висока 
школа, 
тренер, 
дипл. 
тренер, 
проф. 

 

Укупан 
бројтренера 
у клубу 

24. Kaрате клуб „Шотокан“- Неактиван 

клуб 

      

 

25. 

Стрељачки клуб „ Queen“ 

Сента“  

 

2 

      

2 
26. Плесни клуб „Фламeнко” 1      1 

 

27. 

Kајакашки клуб „Тисин 

цвет“ Сента 

      

2 

 

2 
 

28. 

Реал аикидо Будо клуб 

Сента 

   

1 

 

3 

   

4 
29. Карате клуб „ Камиказе“ Неактиван 

клуб 

     - 

 

30. 

Клуб подводних 

активности „ Тиса “ 

    

2 

   

2 
 

31. 

Рвачки клуб „ Херкулес “ 

Горњи Брег 

 

1 

      

1 
32. МС ЏИМ клуб Сента 2      2 

 

33. 

Стреличарски клуб 

„Аркус“Сента 

 

1 

      

1 
 

34. 

Одбојкашки клуб 

„Сента“ 

    

2 

  

1 

 

3 
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Анкета спроведена у основним школама 

За откривање проблема који се јављају у настави физичког васпитања и у школском 
спорту, спроведена је анкета међу наставницима разредне наставе, наставницима физичког 
васпитања, ученицима  виших разреда основне школе и средњошколцима. О добијеним 
резултатима је вођена веома садржајна дискусија са наставницима физичког васпитања. 

Основни став наставника физичког васпитања да деца долазе у више разреде са јако 
слабим предзнањем из овог предмета. Свега 11,1 % наставника сматра да је то предзнање 
одлично, 11,1%  је предзнање оценило као врло добро док 44,4 %  наставника мисли да је 
предзнање деце просечно. 33,3 % наставника апсолутно није задовољно стеченим знањем у 
нижим разредима основне школе. Наставници сматрају да учитељице уопште не реализују 
предвиђени наставни програм, не припремају се студиозно за  часове, веома често их изводе 
у неадекватној опреми или уопште не одржавају часове физичког васпитања. 

Став наставника физичког васпитања је да наставу у нижим разредима основне 
школе, па чак  и  у предшколској установи, би требало да изводе наставници физичког 
васпитања. 

Наставници разредне наставе су проценили да је сарадња са наставницима физичког 
васпитања углавном добра, свега 18% сматра ту сарадњу незадовољавајућом. 
Заинтересованост ученика за физичко  васпитање и школски спорт у вишим разредима опада 
по мишљењу просветних радника. Зато је од  непроцењиве важности да најбољи стручњаци 
раде са децом од најмлађих узраста јер љубав према спорту и заинтересованост за физичке 
активности, која се стичу у том периоду, су пресудне за даљи напредак и развој деце. 

 

Важно  је  такође  организовати  допунске  часове  за  децу  која  теже  савладавају 
садржаје из физичког васпитања и која имају одређене телесне деформитете. 

Да би се деца благовремено усмерила према одређеним спортским активностима 
неопходно је изградити много бољу сарадњу и комуникацију са спортским клубовима. Са 
том  констатацијом  се  слажу  како  наставници  физичког  васпитања  тако  и  наставници 
разредне наставе. 

Упитани просветни радници сматрају да услови рада, што се тиче стања објеката и 
опремљености реквизитима, су   просечни или испод просека. За 
успешнијирад, квалитетнију наставу је потребан много већи број реквизита у односу на број 
ученика. 

Неравномерно  састављен  распоред  такође  негативно  утиче  на  квалитет  наставе 
физичког  васпитања.  Понекад  се  дешава  да  и  по  три  разреда  деле  салу  за  физичко 
васпитање што је недопустиво. 
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Учитељице сматрају да им недостају едукације, предавања, стручна литература за 
подизање нивоа знања у настави физичког васпитања. 

За  укључење  што  већег  броја деце  у  школска  спортска  такмичења  је  важно 
оформити школске лиге, на којима би право учешћа имала деца која се активно не баве том 
спортском дисциплином. Наравно, од изузетне важности је разумевање и подршка осталог 
дела колектива. 

Веома би било важно оформити општинско Удружење педагога

 физичког васпитања, чије би задужење било окупљање стручњака ангажованих у 
настави физичког васпитања и у школском спорту, стварање што боље комуникације међу 
стручњацима из физичког васпитања и спорта, организација стручних усавршавања и 
слично. Удружење би требало да окупи активне наставнике, али такође и наставнике у 
пензији и тек дипломиране незапослене наставнике физичког васпитања и спорта. 

За стицање што бољег  увида  у стање наставе физичког васпитања су питани и 
ученици виших разреда основних и средњих школа. У основној школи  је упитано укупно 
259 деце, 129 дечака и 130 девојчица. Узорак је изабран случајним избором, сваки трећи 
ученик у дневнику је питан. 

Мало више од 50% упитане деце се бави физичким активностима 1-3 сата. Готово 
18% девојчица посвећује највише пола сата недељно физичким активностима, тај проценат је 
код дечака нижи и износи нешто мало мање од 12%. 

75% упитаних дечака се активно бави спортом. Тај проценат је нешто нижи код девојчица. 
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Просечна оцена наставе физичког васпитања од стране упитане деце је 4. Оно што 
највише замерају часовима је следеће: 

 

 

Дечаци 

 

Девојчице 

 
Нема довољно реквизита 33%3 22,5% 

Часови су тешки 5,1% 9,1% 

Наставници су строги 9,6% 4,6% 

Наставници не обраћају пажњу на њих 9% 14,8% 

Ученици у разреду су нетолерантни 10,3% 14,8% 

Нешто друго 20,5% 23% 

 

Под нешто друго су ученици навели следеће : смета им што треба да пишу на 
часовима  физичког васпитања, превише се трчи на часовима, неправедно оцењивање, не 
обраћа се довољно пажње изградњи тимског духа, више разреда ради на часу истовремено у 
премалој сали, колективно кажњавање  ученика због нечијег недоличног понашања на часу, 
на часу спорта се не ради програм из изабраног спорта. 

Ученици средњих школа су се изјашњавали у анкетама о њиховом ставу према спорту  
и  својим  спортским  навикама.  Упитано  је  укупно  53  ученика  и  180  ученица. 
Временско трајање бављења спортом се креће у следећим интервалима: 

Ученици: 

0-1 година 44% 

1-2 године 12,5% 

3-4 године 10% Више од 4 године 52%  

Ученице: 

0-1 година 40% 

1-2 године 18% 

3-4 године 

Више од 4 године 25% 
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На питање из којих разлога се баве спортом , 50% ученика је одговорило да је то из 
хобија док је код ученица тај проценат знатно виши- 70% . 

Из упитника  смо  сазнали  да  88%  упитаних  ученика спортиста  се  редовно бави 
спортским  активностима,  док  редовна  спортска  активност  код  ученица  је  заступљена 

64,5%. 

Редовност бављења спортским активностима разложено на сате се креће у следећим 
оквирима: 

Ученици: 

 

 

 
3 пута недељно 39,1% 

3-5 пута недељно 21,1% 

5-7 пута недељно 16,5% 

Више од 7 пута недељно 9%. 

Ученице: 

 

 

 
1 пут недељно 13,5% 

3 пута недељно 35,8% 

3-5 пута недељно 16% 

5-7 пута недељно 7,8% 

Више од 7 пута недељно 1,7% 

 

Горе  наведене  вредности  преточене  у  недељне  сате  проведене  на  спортским теренима 
су следеће: 

Ученици: 
0-30 минута  8,7% 
1-2 сата  33%  
До 3 сата  17,4% 
 Више од 3 сата 43,4%  
Ученице: 
0-30 минута  29% 
1-2 сата  38% 
До 3 сата  15,3% 
Више од 3 сата 16,4% 
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Разлози  због  којих  се  баве  спортом  код  ученика  се  своде  на  самоостваривање, 
доказивање  међу  вршњацима,  остваривање  неких  идеала  и  одржавање  добре  спортске 
форме. 

Девојчице наводе следеће разлоге: одржавање добре кондиције и телесне линије, 
релаксације, због друштва, због здравствених разлога. 

 

Анкете спроведене у средњим школама 

Ученици средњих школа су се изјашњавали у анкетама о њиховом ставу према спорту 
и својим спортским навикама. Упитано је укупно 63 ученика и 209 ученица. 

Укупан проценат средњошколаца који се баве спортом је 30.5% . Временско трајање 
бављења спортом се креће у следећим интервалима: 

Ученици: 

 

 

 
1-2 године 12,5% 

3-4 године 10% 

Више од 4 године 

 

52% 

Ученице: 
 

 

0-1 година 40% 

1-2 године 18% 

3-4 године 15% 

Више од 4 године 25% 

 

На питање из којих разлога се баве спортом, 50% ученика је одговорило да је то из хобија 
док је код ученица тај проценат знатно виши, 70% . 

Из упитника  смо  сазнали  да  88%  упитаних  ученика спортиста  се  редовно бави 
спортским  активностима,  док  редовна  спортска  активност  код  ученица  је  заступљена 

64,5%. 
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Редовност бављења спортским активностима разложено на сате се креће у следећим 
оквирима: 

    Ученици: 

   Уопште се не бави спортом 0% 

   3 пута недељно   39,1% 

3-5 пута недељно 21,1% 

5-7 пута недељно 16,5% 

Више од 7 пута недељно 9%. 

Ученице: 

 

 

 
1 пут недељно 13,5% 

3 пута недељно 35,8% 

3-5 пута недељно 16% 

5-7 пута недељно 7,8% 

Више од 7 пута недељно 1,7% 

 

Горе  наведене  вредности  преточене  у  недељне  сате  проведене  на  спортским теренима 
су следеће: 

Ученици:  

0-30 минута 8,7% 

1-2 сата 33% 

До 3 сата 17,4% 

Више од 3 сата 43,4% 

Ученице:  

0-30 минута 29% 

1-2 сата 38% 

До 3 сата 15,3% 

Више од 3 сата 16,4% 
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Правилник о нормативима школског простора, опреме и наставних  средстава за 
основну школу  ("Сл. гласник СРС - Просветни гласник", бр.4/90 ) 

 

а) Сала за физичко васпитање 

Салу за физичко васпитање са пратећим просторијама имају све потпуне основне 

школе: 

– основна школа од 8 до 16 одељења има једну салу за физичко васпитање, величине 

24 x 12 м 

– основна  школа  са  више  од  16  одељења  има  једну  салу  за  физичко  васпитање 
величине 26 x 15 м2. 

Сале имају пратеће просторије: 

– просторија за справе величине 30 м2 за мању салу, 50 м2  за већу салу 

– просторија за наставника са посебним простором за гардеробу, тушем и WC-ом, уз 
просторију за наставника, све величине 16 м2 

– две свлачионице, величине по 16 м2 

– два  купатила  (тушеви,  корито,  WC)  величине  по  16  м2, од  којих  су  по  једна 
свлачионица  и  по  једно  купатило  повезани  и  одвојени  за  ученике,  односно  за ученице, 
а по правилу са чистим ходником повезани са салом за физичко васпитање. 

– салу за физичко васпитање са пратећим просторијама најбоље је градити као анекс 
школске зграде,  с тим да има приступ из комуникација школе и посебни приступ споља за 
евентуално коришћење  околине када школа не ради. Може се градити и као засебан објекат 
уз школу, али прилаз у салу из школе треба обезбедити у виду пропусника. Међутим, 
оваквом градњом заузима се више  земљишта и поскупљује изградња. 
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а) Врста наставне просторије: сала за вежбање (за школу до 16 одељења једна, а преко 
16  одељења две или хала, односно сала) и већа просторија кабинета за кондицију 

б) Простор у склопу наставне просторије: сала 28 x 16 x 7 м, кабинет за кондицију 

30 м2  - 50 м2  ,свлачионице 2 x 16 м2, купатило са WC 2 x 16 м2, справарница 30 м2, кабинет 
за наставника са туш кабином и WC, кабинет за корективно-педагошки рад 30 м2 

в) базен за пливање - заједнички за више школа 

г) отворени спортски терени - површина терена 4.100 м2 

д) опрема наставних просторија даје се појединачно у комплету за сваку просторију 
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ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

Ред. 
број 

Врста и назив наставног средства Јединица 
мере 

Кол. Посебне 
напомене 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Столчић (вис. 400 мм) комад 1 2 
3. Шведски сандук (вис. 1100 мм) комад 1 2 
4. Одскочна даска "Ројтер" комад 2 3 
5. Одскочна даска обична комад 1 2 
6. Струњаче комад 8 12 
7. Вратило зидно комплет 1 2 
8. Рипстол фиксни 260 x 100 цм комад 8 16 
9. Конопци за пењање комад 4 4 
10. Мотке за пењање комад 4 4 
11. Морнарске лестве комад - 1 
12. Кругови комплет 1 2 
13. Квадрати за пењање комад 1 1 
14. Греда ниска комад 1 2 
15. Греда висока комад 1 1 
16. Клупа шведска комад 2 4 
17. Лестве са куком комад 2 2 
18. Разбој велики комад 1 1 
19. Разбој ниски комад 1 1 
20. Еластична платформа комад - 1 
21. Сунђерасто доскочиште комад 1 1 
22. Сталци за скок увис пар 1 1 
23. Сто за стони тенис комплет 2 2 
24. Конопац за надвлачење комад 2 2 
25. Еластични тепих за акробат. комад - 1 

 

26. Конструкција за одбојку комплет 2 2 уграђ. и 
27. Конструкција за кошарку комплет 4 6  
28. Голови за рукомет пар 1 2  
29. Зидна табла комад 1 1  
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РеквизитиПрепоне ниске  

 

 

 

 

 

 

2. Летвице за скок увис комад 5 5  
3. Гуме за скок увис комад 2 4  
4. Кугле тежине 3 кг комад 10 15  
5. Кугле тежине 4 кг комад 10 15  
6. Штафетне палице дрвене комад 6 10  
7. Медицинке гумене 1 кг комад 15 15  
8. Медицинке гумене 2 кг комад 15 15  
9. Медицинке гумене 4 кг комад 10 10  
10. Лоптице за бацање (200 гр) комад 20 20  
11. Обручи комад 30 30  
12. Чуњеви гимнастички комад 30 40  
13. Палица гимнаст. 100 x 2,5 цм комад 30 40  
14. Палица гимнаст. 250 x 4 цм комад 4 8  
15. Вијаче кратке комад 30 40  
16. Прескочно уже с хватаљкама комад 2 4  
17. Пластичне лопте за рукомет комад 20 20  
18. Пластичне лопте за кошарку комад 20 20  
19. Пластичне лопте за одбојку комад 20 20  
20. Пластичне лопте за ногомет комад 20 20  
21. Лопте за рукомет комад 10 15  
22. Лопте за кошарку комад 10 15  
23. Лопте за одбојку комад 10 15  
24. Лопте за ногомет комад 10 15 
25. Пумпа за лопте комад 2 2 
26. Удараљке комад 1 2 
27. Рекети за стони тенис пар 4 4 
28. Мрежа за стони тенис држач комад 2 2 
29. Рекети за бадминтон с лопт. пар 5 8 
30. Сталци за обележавање комад 8 8 
31. Траке за обележ. играча у две комад 20 20 
32. Скије пар - 30 
33. Мрежа за одбојку комад 2 2 
34. Сталак за став на рукама пар 3 6 
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 Опрема кабинета за кондицију    
1. Вишенаменска клупа комад 1 1 
2. Гарнитура утега комад 1 1 
3. Тегови од 2, 3, 4, 5 кг комплет 2 2 
4. Врећа за оптерећење 5 кг комад 2 4 
5. Врећа за оптерећење 10 кг комад 2 2 
6. Растезач двојни комад 2 2 
7. Растезач 50 цм комад 2 2 
8. Растезач 130 цм комад 2 2 
9. Растезач са куком 130 цм комад 2 2 
10. Мостница велика комад 1 2 
11. Мостница мала комад 2 2 
12. Хрбтница велика комад 1 2 
13. Хрбтница мала комад 2 2 
14. Штап гибљив 5 кг комад 1 2 
15. Штап гибљив 10 кг комад 1 2 
16. Рипстол комад 2 2 
17. Трим лествица комад 1 2 
18. Струњача Сернеиге комад 2 4 
19. Ергопед 950 комад 1 2 
20. Справа за вежбу скијања комад 1 2 
21. Справа за веслање комад 1 1 
22. Реквизит за јачање миш. руку комад 2 2 
23. Равна даска комад 2 2 
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 Опрема кабинета за 
корективно-педагошки рад 

   

1. Струњаче (180 x 80 x 3 цм) комад 5 10 
2. Рипстол (60 x 90) комад 4 8 
3. Мосница универзална комад 3 5 
4. Грбача мала пластична комад 2 3 
5. Равна даска полиестер комад 4 8 
6. Коса даска тапацирана комад 1 3 
7. Справа за веслање комад 2 2 
8. Призматична даска за плант. комад 1 2 
9. Гумени растезач 50 цм комад 5 8 
10. Гумени растезач 130 цм комад 5 8 
11. Гумени растезач са појасом комад 2 5 
12. Врећа за оптерећење 5 кг комад 3 5 
13. Врећа за оптерећење 10 кг комад 3 5 
14. Опасач за оптер. ногу до 5 кг комад 4 8 
15. Растезач једноструки с куком комад 3 5 
16. Намотач с утегом (од 1,5 до 3 кг) комад 3 6 
     
 Реквизити    
1. Медицинке гумене 1-5 кг комад 8 10 
2. Палице дрвене 80-100 цм комад 10 15 
3. Пластични ручни тегови 1-5 кг комад 10 15 
4. Медицински завој шир. 10 цм комад 10 30 
5. Гумица за јачање шаке комад 4 8 
6. Ваљак дрвени Ø 5-15 цм комад 6 10 
7. Вучник комад 2 4 
     
 Инструменти    
1. Мартинов антропометар комад 1 1 
2. Проводни пластични лењир 50 цм комад 2 3 
3. Дрвени лењир 200 мм комад 1 2 
4. Метална цм трака од 200 мм комад 1 2 
5. Платнена цм трака од 200 мм комад 1 1 
6. Правоугли троугао 60 цм комад 1 2 
7. Пелвиметар комад 1 1 
8. Провидни пласт. угломер комад 1 1 
9. Провидни пласт. угломер 360о комад 1 1 

10. Адапт. школски угломер са 
помоћним 

комад 1 1 

11. Гравитациони угломер комад 1 1 
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12. Динамометар ногу и леђа комад 2 2 
13. Холотопометар комад 1 1 
14. Либела дрвена 70 цм комад 1 1 
15. Зидарски висак мали комад 1 1 
16. Штоперица комад 2 3 
17. Подскоп комад 1 2 
18. Сандуче за отисак стопала комад 1 2 
19. Дрмограф крејон комад 2 4 
20. Калипер комад 1 1 
21. Фиксна и покрет. огледала (180/60 комад 5 8 
22. Бели платнени чаршави за комад 8 12 
     
1. Вага медицинска с висином комад 1 1 
2. Стартни пиштољ комад 1 2 
3. Хронометар (штоперице) комад 3 5 
4. Метал. пантљика од 15 м комад 1 1 
5. Стетоскоп комад 1 1 

6. Јастуче за отисак стопала комад 1 1 

7. Тапинг даска комад 1 1 

8. Тепих за скок удаљ комад 1 1 
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НАСТАВНА СРЕДСТВА - за непотпуне основне школе од I до VI раз. 

 Справе  

1. Козлић мали  комад - 1 

2. Шведски сандук  комад - 1 

3. Столчић вис. 400 мм  комад 1 2 

4. Рипстол  комад 2 4 

5. Ниска греда  комад 1 2 

6. Струњача  комад 2 4 

7. Одскочна даска  комад - 2 

8. Морнарске лестве  комад - 1 

9. Равна даска комад 2 2 

10. Конопац за надвлачење комад 1 1 

     

     

1. Пластичне лопте за рукомет комад 10 10 

2. Пластичне лопте за одбојку комад 10 10 

3. Лоптице за бацање (200 гр) комад 10 10 

4. Пумпа за лопте комад 1 2 

5. Медицинке гумене 1 кг комад 10 20 

6. Медицинке гумене 2 кг комад 10 20 

7. Вијаче кратке комад 15 30 

8. Прескочно уже с хватаљком комад 2 4 

9. Палица гимнастичка 100 x 2,5 комад 10 20 

10. Палица гимнастичка 250 x 4 цм комад 2 4 

     

     

     

     



 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 

− Број 13. − 
15. новембар 2011. 

 

 793

11. Рекети за бадминтон пар 5 5 

12. Грбача мала комад 2 4 

13. Сталци за скок увис пар 1 1 

14. Гуме за скок увис комад 2 2 

15. Траке за обележавање 2 x 10 у две боје комад 20 20 

16. Магнетни пикадо комплет 2 2 

17. Мета за лоптицу 

 

комад 1 2 

 

1. Касетофон комад 1 1 

2. Траке са колима комплет 1 1 

3. Траке са ритм. гимнаст. комад 1 1 

4. Тамбурин комад 1 1 

5. Графоскоп комад 1 1 

6. Слајдови са програмом за млађе разреде комплет - 1 

7. Сандуче за прву помоћ комплет 1 1 

8. Хронометар (штоперица) комад 1 2 

9. Вага са висиномером комад 1 1 

10. Метална пантљика 15 м комад - 1 

11. Зидарски висак мали комад 1 1 

12. Јастуче за отисак стопала комад 1 1 

 

 Објекти  

1. Просторија за вежбање комад 1 1 

2. Отворени спортски терени комад 1 1 

3. Кабинет за физичко васпитање комад 1 1 

 

Отворени терени концепцијски треба да су полигони за елементарне игре, а са стране 
полигон са справама (Трим стаза) 
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Форум неолимпијских спортова 

И З В Е Ш Т А Ј 

о Форуму који је одржан у просторијама Спортског савеза општине Сента дана 10. 12. 2010. 

године са почетком у 12,00 часова у вези стратегије развоја спорта  у општини. 

Присутни су: 

Председавајући: Игор Сегедински 

Шаховски клуб „Жељезничар“, Сента: Амбруш Селеш Шаховски клуб „Раднички“, Торњош: 
Ласло Леринц Плесни клуб „Фламенко“, Сента: Петер Хорват Катаи Ронилачки клуб „Тиса“, 
Сента: Бела Нађ Абоњи 

Дневни ред форума: 

1.  упознавање са циљевима стратегије спорта 

2.  место и  улога спортских клубова  у будућој спортској стратегији 

1.  Игор Сегедински, председавајући форума, упознаје присутне са важношћу „ 

Стратегија развоја спорта  општине Сента“ која је под  израдом и која ће важити од 

2011.  до 2016.  године.  Документ  је  веома  важан,  пошто  ће  исти  одредити 
приоритете у спорту. 

2.  Представник Шаховског клуба „Железничар“, Сента, Амбруш Селеш је  рекао да је њихов 
клуб један од најорганизованијих и најактивнијих клубова  у  земљи. Пре 

14  година  су  организовали Шаховски фестивал у Сенти. Годишње учествују  на отприлике 
30  такмичења, а 20 организују у Сенти. Клуб има добре иностране контакте,  
озбиљне  контакте  негују углавном са удружењима  из Мађарске.  Клуб финансијски   добро  
стоји,  целокупно  руководство  ради  на  томе  да  створи материјална средства.
 Међу члановима руководства нема неспоразума, ко колико новца доноси, 
толико је његово право гласа. Смрт Иштвана Кајарија клубу значи огроман 
губитак са свих аспеката. 

Клуб  игра  у Севернобачкој лиги. Немају амбиције  за  даљи напредак, пошто се такмиче  
само  са  сопственим играчима и не би желели да региструју плаћене играче. Клуб има 
отприлике 70 активних играча. 

О будућим циљевима: Ниво организације помен такмичења поводом Сенћанске битке 
зависи од материјалних услова. Ако клуб  буде добио довољно  подршке од општине и ако 
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буде  могао набавити новац, тада ће моћи поново организовати такмичење на  
нивоу.  Клуб  и  убудуће жели да  се  ослања  на играче које  он обучава. 

3.  Представник Ронилачког клуба Бела Нађ Абоњи је изјавио да њихов клуб има 5 чланова.  
По   потреби  користе једну салу у „ Народној техници“.  Практични део обављају  на базену.  
Тренинге немају.  Годишње учествују  на  1-2 такмичења. Од оних који  заврше ронилачки 
курс ,  веома  мало њих  или скоро  нико не рони  на домаћем терену, већ иду на   море. 
Клуб има   минималну опрему, а дотацију коју добијају од општине  троше  на одржавање, 
атестирање  и поправку исте. Свако има своју опрему,  коју  сам одржава, пошто је  
безбедност  његов  интерес. Бела Нађ Абоњи  је положио испит  за  инструктора  
(предавач)  код  једног  америчког удружења, где се ронилаштво посматра у сасвим другом 
светлу.  Роњењем се може започети од 8. године   живота.  Већ има  пријављених,  једино 
опрема недостаје да би могли подучавати децу. 

4.  Петер Хорват Катаи, тренер Плесног клуба „Фламенко“  је изјавио  да су се до сада 
бавили само такмичарским плесом. Међутим, од сад ће се бавити само  мажоретом, а  и за то 
им је  неопходна   помоћ једног тренера са стране. Његов хонорар плаћају од  скоро  
целокупног  новца  чланарина, што  месечно  износи  отприлике 20-25 хиљада динара. 
Клуб је  двоструки државни првак  али, на  жалост, у земљи постоји само мали број мажорет 
клубова.  Са  Државног првенства  на  Европском првенству могу  учествовати  прва 3 
клуба.  Тренинзи  се  обављају  у  „Партизану“.  Међу будућим циљевима клуба  је 
популаризација и учествовање  на међународним такмичењима, пошто исти 
могу пружати могућност за даљи развој. 

5.  Представник Шаховског клуба „Раднички“ из Торњоша Ласло Леринц је изнео следеће 
чињенице: клуб се такмичи у  Суботичкој лиги, зграда коју  користе је  у власништву 
локалне самоуправе и   имају   уговор   о коришћењу. Опремљеност је мање-више 
задовољавајућа, али би   било   неопходно купити   и нову. Играче не могу 
финансирати.  Сва материјална  средства  се  троше на  децу.  И 
родитељи подржавају клуб и плаћају приватног тренера. Убудуће би желели да 
замоле локалну самоуправу да  финансира  плату  овог тренера. Немају 
амбицију да  уђу у вишу  лигу.  У  клубу  има  5-6 деце,  остали су средовечни.   Желе да 
одрже овај ниво. Шах је  факултативни предмет у школи.  У Сенти у школама за  то  не 
постоји воља да се    уведе,  а  улога школе је   веома битна. У
 школи  се шахисти дискриминишу. 

Раније је у свим насељима било спортских клубова. Локална самоуправа би 
требала да пробуди спортски живот на селу. 

Сента, 10. 12. 2010. г. 

Председавајући на форуму: 

Игор Сегедински 
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Форум  индивидуалних спортских грана 

ИЗВЕШТАЈ 

о договору који је одржан 9. децембра  2010. године са  почетком у 10:00 часова у просторији 
Спортског  савеза.  Заступници индивидуалних спортских грана који су добили позив: 

- Јожеф Урбан – Сенћански атлетски клуб 
- Чаба Ђере - Сенћански тениски клуб (представник се није одазвао) 
- Золтан Антал – Сенћански рвачки клуб 
- Александар Зелић – Сенћански пливачки клуб 
- Золтан Мелик – Сенћански стонотениски клуб 
- Клара Брановачки – Гимнастички клуб „Линеа“ 
- Бела Молнар - Стрељачки клуб „Queen“ (представник се није одазвао) 
- Роберт Гаврановић - Сенћански стрељачки клуб  (представник се није одазвао) 
- Лајош Нађ Абоњи – Кајакашки клуб „Тисин цвет“ 
- Карољ Копас – Рвачки клуб „Херкул“ из Горњег Брега 
- Имре Ђере – „Arcus“ Сента 
 

Руководилац  договора: Чаба Фехер 

Дневни ред Форума: 

1. упознавање са досадашњим резултатима израде  Стратегије спорта општине Сента 

2. интерактивни разговор: 

- актуелни проблеми унутар сенћанског спорта 

- откривање доживљаја 

3. сумирање 

Резултати: 

- Опште мишљење  у  кругу  присутних  је  да  су сенћански  наставници  физичке 
културе  немотивисани. Не укључују  се  у  рад удружења, не  
помажу  у прикупљању чланова и не помажу рад тренера. 

- Клара Брановачки напомиње  да  би  било неопходно  свакодневно одржати час 
физичке  културе у  школама .  Деца  се мало крећу и  због тога  се  у  њима  не формира 
жеља  за кретањем.  Додала  је да менталитет, схватање  родитеља много утиче  на  то да 
ли се дете бави спортом или не. 
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- Золтан Мелик је позвао пажњу на важности различитости појединих 
спортских грана.  У   случају неких спортских грана специјалним радом треба започети  већ  
у забавишту, ако желимо да  то дете постане такмичар. 

- Многи су сагласни и са тиме да је укључивање родитеља  у живот клубова  веома 
важно.  Деца   се не  могу прерано навићи  на кретање,  пошто  се  могу умешати многи други 
кругови  интересовања. 

- Поставља  се питање  да  ли је  у Сенти огроман  проблем недостатак 
 физичке културе у забавишту. Стручњака има, али нису запослени, а не

 постоји ни одговарајућа сала за физичко васпитање у забавишту. 

- Карољ Копас је мишљења да се мора ставити већи нагласак на
 подржавање врхунског  спорта. Недостају идеали  због  којих би   и најмањи   
започели   тренинг у клубовима. 

- Много њих је  нагласило  да је врхунски  спорт важан, али се не  сме заборавити  ни 
важност популаризације спорта. 

- Учесници  договора  су  и даље  сагласни да  је битан задатак да се   између клубова 
Спортског  савеза успостави хијерархија. Моле да се изради систем тачних 
професионалних  критеријума доделе материјалне помоћи. 

- Опште мишљење је да  се обнове и прошире  спортски објекти. 
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Форум за колективне спортове- игре с лоптом 

И З В Е Ш Т А Ј 

са одржаног Форума за колективне спортове- игре с лоптом, Стратегије за развој спорта  у  
општини  Сента  ,  дана  09.12.2010.  године  са  почетком  у 12,  00  часова у 
просторијама Спортског савеза . Присутни су сви позвани представници клубова , сем 
представника ФК” Раднички “ из Торњоша, који је оправдао свој изостанак. 

Присутни представници: 

Председавајући Данило Попов 

КК « Плави кош”- Сента; Шандор Шаркањ КК « Баскет-стар”- Сента; Александра Дулка ОК 
«Сента”- Немања Раденковић 

ФК « Сента”- Езвеђ Јожеф 

ФК « Академија”- Имре Ароксалаши 

РК «Сента”- Ненад Попов ВК « Сента”- Шереги Оскар Дневни ред Форума: 

упознавање са основним циљевима Спортске стратегије 

1.  место и улога спортске гране- клуба у будућој Стратегији развоја спорта општине 

Сента 

- излагање клубова 

- дискусија 

2.  усвајање закључака 
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АД/1 

Данило Попов је упознао присутне да је у току израда « Стратегије развоја спорта општине 
Сента 2011-2016. године»  и да се ради о суштинском документу, који треба да усвоји  
општина  Сента  крајем  фебруара  месеца  2011.  године.  То  је  документ  који  ће 
одговорити на најтежа питања која  оптерећују спорт у нашој општини, одредити правац 
развоја спорта и приоритете у   партиципирању   буџетских средстава, 
спортске инфраструктуре   као и   препознати неопходне мере за развој спорта. Општинска 
управа Сенте  ће  моћи  на  основу  овог  документа  да  аплицира  на  све  расписане  
конкурсе  и приступне фондове  

 

АД/2 

Представник  Ватерполо  клуба  «Сента»  Шереги Оскар  је  нагласио  да  клуб 
тренутно има све селекције по пропозицијама Ватерполо савеза, како у мушкој тако  и у 
женској селекцији . Ове године су остварени најбољи резултати клуба а најважније је прво 
место сениора у  лиги и улажење у Прву Б лигу, у којој клуб жели и даље  да учествује . Све 
женске селекције су оствариле најбоље резултате. Услови рада у малом базену у лоши јер је 
објекат такав да не испуњава услове за  такмичење, не дозвољава велике промене а кров 
базена се мора одмах мењати. Тзв. "црни базен“ је у лошем стању , без могућности великих 
преправки, испушта велику количину воде, не испуњава услове за играње зимске прве Б 
лиге, те се мора путовати и слично.  

Изградња новог базена је приоритет за развој  ватерполо спорта. Клуб сматра да 
ова спортска грана и сам клуб требају имати приоритет у општини Сента, као и још 
једног плаћеног тренера на терет буџетских средстава. 

Представник Рукометног клуба „Сента” Ненад Попов је рекао да клуб има млађе 
мушке и женске селекције  као и  сениорске селекције које играју Другу војвођанску лигу. 
Што се услова тиче, сматра да  су  они најтежи од свих присутних клубова.  Ради се о 
отвореном бетонском терену који само троши спортске реквизите и  опрему, свлачионице су 
неадекватне за  бројност рукометног тима, а сам објекат “ Партизан “ је по питању 
фасаде ругло . Недавна адаптација није била усмерена ка побољшању услова рукомета , што 
је очигледно. Уколико се не побољшају услови рада клуба , материјално и технички биће 
принуђени да се одвоје у два клуба- мушки и женски. 
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Пресвлачење терена адекватним материјалом, изградња свлачионица као и 
очување спортског  објекта  „Партизан  “  без  обзира  на  изградњу спортске  дворане
 треба  да  је стратешки циљ. Учествовање у Првој српској лиги  и одржавању 
истог , плаћени тренер од стране  буџета  као  и  сврставање  у  приоритетне  групе  
спортова  у  општини  Сента  је стратешки важно за овај клуб и за саму спортску грану. 

Представник Фудбалског клуба „Сента” Езвеђ Јожеф је нагласио да постоје све 
селекције у клубу  по пропозицијама Савеза, као и још једна селекција најмлађих која се 
такмичи. Клуб је ушао 2008. године у Српску лигу са сениорима и тиме се уврстио у ред 
високо рангираних фудбаских клубова , којих у земљи има огроман број, око 5000. Стадион 
има све потребне  услове рада, сем недовољног броја свлачионица.  Помоћни  терен  је  
незаштићен  и  потребне  су  мере  ради  заштите  истог. Дотација  није  велика,  узимајући  у  
обзир  број  деце  и  износ  такмичења  али,  укупно гледајући, плаћање трошкова, тренера и 
стање је задовољавајуће. 

 Клубу је стратешки циљ  даља игра у Српској лиги, постојање свих селекција 
као и заштита помоћног терена. Клуб сматра да треба да буде приоритетан у општини 
Сента . 

Представник ФК   „Академија”   Ароксалаши Имре је рекао да   су се основали   у 
априлу 2010.  године, због потребе која је исказана у више наврата. Пошто нису добили 
место за тренинг у Сенти, због тога су принуђени да тренирају у Орому , док  у Кањижи 
играју утакмице. Такмичарска селекција је  кадетска, у почетничком рангу , где су први. 
Деца похађају гимназијско образовање у Тотовом селу, где  иду наставници из „ Бољаи“ 
гимназије. Досад имају 22 играча 95. годишта а   пријавили су око 70 нових  играча који нису 
почели са тренинзима. У плану овог клуба је 200-300 полазника- играча из целе Војводине. 
Следеће године планирају да играју квалитетну Војвођанску лигу за кадете. Велику подршку 
имају од приватника и од државног апарата Мађарске и Србије. Сенћанска самопурава досад 
није показала потребно разумевање. 
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Високо стручни рад са млађим селекцијама, такмичење у квалитетним лигама 
као и повећање база играча је стратешки циљ овог клуба. 

Представник  КК  „Баскет-стар“  Александра  Дулка  је  напоменула  да  клуб  има  
три такмичарске селекције и да ће ускоро бити још једна такмичарска женска 
селекција.Услови рада су врло лоши, као и сам простор фискултурне сале који је недовољан 
за потребе клуба. Клуб има добре резултате са млађим  селекцијама, а поједини играчи се у 
конитунитету налазе на ширим или ужим списковима репрезентације. 

Главни циљ клуба је учествовање у Српској лиги за сениорке као и наставак 
рада са млађим селекцијама . Клуб сматра да треба да има место у првој групи 
спортова општине Сента, као и плаћеног тренера од стране савеза-буџета. 

Представник  КК  „Плави  кош“  Шандор  Шаркањ  је  рекао  да  је  преузео  клуб, млађе 
селекције од 1. септембра и да није радио досад у Сенти.  Данило Попов је рекао да је до сад 
клуб водио и да је клуб настао 2001. године, као последица распада КК „Сента“ и 
немогућности  његовог поновног  конституисања. Клуб у конинуитету ради  са  млађим 
мушким  селекецијама.  Углавном  се  сваке  године  такмичио,  пре  свега  са  јуниорима  и 
кадетима.  Кошарка тражи дужи период обуке а играчи после средње школе одлазе на 
факултет или у друге  клубове у Новом Саду, Суботици и Београду. То јесте успех, али 
уједно за клуб веома тешко јер мора поново да ствара играче и екипу. 

Кошарка у оба клуба се ради на завидном нивоу, колико то услови дозвољавају, 
али финансијски није испраћен од буџета. Нема плаћеног тренера, домара, салу и то 
клубови све сами морају да финансират што отежава развој овог спорта. 

Главни циљ клуба је учествовање у  мушкој Сенирској лиги, повећање  базе 
играча из Сенте, како мушке тако и женске. Свакако је потребан професионални 
тренер кошарке у Сенти, али по одређеним критеријумима , што важи и за остале 
спортске гране. 

Кошарка као спорт треба да да буде примаран  у Стратегији развоја спорта 
општине Сента и да добије салу која ће одговарати правилима ФИБА. 
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Представник Одбојкашког клуба „Сента“ Немања Раденковић је подсетио присутне 
да  је  клуб  основан  крајем  прошле  године,  да  има  велику  популарност  али  потпуно 
неадекватан  простор. Клуб се такмичи у Другој војвођанској лиги за сениорке. Савез овде 
нема млађе селекције,  па се са кадеткињама и пиониркама такмиче у групи сениорки  и  на 
тај  начин  стичу неопходна искуства. Постоји  заинтересованост за  мушке  селекције и 
такмичење, али услова нема.  Школе одбојке постоје у „Турзо Лајош“ школи и у Горњем 
Брегу . Клубу је  потребно, сем реквизита, и терен . До изградње дворане треба да се за летњи 
период обезбеди терен за  тренирање. Клуб је обезбедио стручни кадар те је , сем тренера из 
Сенте , ангажовао  тренера из Суботице који долази да ради са селекцијама, по уговору, а 
који је сам играч одбојке републичког ранга и бич волеја. 

Сам спорт   има велику популарност, те треба да има финансијску подршку 
града. Клубу је циљ да  за овај период пређе у виши ранг такмичења, женску селекцију 
у Прву војвођанску лигу а мушку  селекцију у Другу војвођанску лигу. Град треба 
обавезно да планира један посебан отворени одбојкашки терен . 

Закључак : 

- колективни спортови – игре с лоптом претходно наведени су најпопулaрнији , 
најмасовнији и најтрофејнији у Републици Србији, те је клубовима веома тешко да у 
постојећим условима буду у највишим нивоима такмичења 

- клубовима,  да   би  постигли  задате  циљеве,  општина  мора  да   обезбеди  сем 

материјалних средстава и простор који је скоро за све клубове горући проблем 

- спортски клубови који су заступљени у истој спортској грани( кошарка, фудбал ) су 
сагласни да њихова спортска грана има примарно место у општини, а да на основу 
Правилника о категоризацији ће партиципирати за исто 

- фудбалски терен-простор је велики проблем за Фудбалски клуб „ Академија“, те се он 
мора  приоритетно решити у складу са програмом клуба, локалном управом   и савезом . 
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Нацрт спортског музеја у Сенти , по предлогу Табороши Ласла 

Спортски музеј је институција  чији је  задатак сакупљање,  складиштење и чување 
писаних и   сликаних докумената  везаних за спорт , разних  спортских  средстава, купова, 
плакета, диплома и   материјалних доказа.  Циљ  је да  се  од сакупљеног и  у инвентар 
примљеног спортског материјала организује  стална или пригодна изложба 
поводом значајнијег  спортског  догађаја  или  јубилеја. Општа  јавност  може  на тај  
начин  из изложеног материјала стећи увид  у историјат, рад, развој и успехе дате спортске 
гране. 

Службени спортски живот  у  Сенти има прошлост стару  130 година.  На  велике 
спортске  традиције  између осталог указује  и то  да више  од  15  спортских грана  има 
прошлост стару и по 100 година.  О  томе сведоче  до сада осамнаест објављених спортских 
књига  о  сенћанском спорту Ласла Таборошија,  који су издати на  српском и мађарском 
језику на 3654  страна, илустровано са 3601 сликом. 

Отварање Спортског музеја у Сенти више је него    неопходно и актуелно. Од 
сакупљеног и  изложеног материјала   достојно бисмо   могли   приказати  славну прошлост и 
успехе сенћанског спорта, пошто имамо  довољно  јубилеја  и спортских манифестација! 
Мали је  број таквих градова, који се  могу похвалити тиме  да је скоро 100 такмичара 
репрезентативаца учествовало на светским такмичењима (Олимпијада, Светско првенство, 
Светски куп, Европски куп,  Универзијада, Медитеранске  и Балканске  игре), да има  17 
олимпијаца, више  сениорских првотимаца и бројне  знамените  и свестране личности. 
Они заслужују да се  успомена на њих  и  њихове успехе на достојан начин  очувају 
и изложе,  ширећи и на тај начин добар  глас Сенте. 

Отварање   и функционисање Спортског музеја би се могло организовати тако да 
функционише  у оквиру Градског музеја, као пододељење, или као посебни  део Спортског 
савеза Сенте. 
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Cадржај: 

 

135. 
ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СПОРТА У 
ОПШТИНИ СЕНТА 2012-2016 ГОДИНЕ 

730 

 

 

ИЗДАВАЧ: 
Одељење за скупштинске и извршне послове, Сента, Главни  
трг бр. 1. Тел. 024/813-574 

ОДГОВОРНИ 
УРЕДНИК: 

Spec. Ана Кочиш Сирке Мак, Секретар СО Сента 

ГОДИШЊА 
ПРЕТПЛАТА: 

2.400,00 дин. Аконтација треба да се уплати тромесечно или за 
годину дана унапред. Цена огласа је 2.000,00 динара, за 
претплатнике 1.000,00 динара. За кориснике буџета оглашавање 
је бесплатно. 

ЖИРО РАЧУН 840-745151843-03 – остали приходи у корист нивоа општине 

ШТАМПА: Одељење за скупштинске и извршне послове 

ТИРАЖ: 200 ком. 

 

 


