
 

 

ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ ЕВИДЕНТИРАЊА И УТВРЂИВАЊА - ИСТРАЖИВАЊА СТАЊА СПОРТСКИХ 

ОБЈЕКАТА У АП ВОЈВОДИНИ НА УЗОРKУ ОД 5 ЈЛС 

 

Увод 

Спортска инфраструктура је један од приоритета стратегија развоја спорта од националног, 

преко покрајинског па све до нивоа јединица локалних самоуправа. 

Полазну основу  сваке стратегије представља евиденција релевантних субјеката. Овим 

предлогом  обухватила би се област евиденције (прикупљање података и попуњавање 

упитника) и утврђивања - истраживања стања (обрада података)  спортских објеката на 

територији АП Војводини. 

Обзиром да се ради о веома обимном послу, комплетан пројекат треба реализовати по фазама 

и путем предвиђеног пилот пројеката како би се на крају дошло до циља и имала комплетна 

евиденција и утврђено стање спортских објеката у АП Војводини. 

Пилот пројекат 

Сам пилот пројекат би се реализовао на узорку од 5 ЈЛС са територије АП Војводине (од укупно 

45 ЈЛС). 

У циљу добијања што објективнијег резултата истраживања, при избору ЈЛС водило се рачуна о 

равномерној заступљености свих група развијености ЈЛС  а према Уредби о утврђивању 

јединствене листе развијености региона и ЈЛС. 

Предлог ЈЛС на којима би се обавила комплетна евиденција и утврђивање стања спортских 

објеката (у загради је приказан степен развијености ЈЛС): 

• Бачка Паланка (I група) 

• Зрењанин (II група) 

• Инђија (II група) 

• Оџаци (III група) 

• Опово (IV група) 

База података 

Овим пилот пројектом, предвиђено је коришћење података из матичне односно националне 

евиденције спортских објеката којом управља Завод за спорт и медицину спорта РС. Такође , 

планирано је да  се у овом поступку користе расположиви  упитници које је усвојила Радна 

група за истраживање стања спортске инфраструктуре у Србији а у којој партиципира 

Покрајински секретаријат за спорт и омладину. У овом смислу, послат је допис Заводу РС и 

Министарству омладине и спорта у вези добијања приступних података као и за достављање 

табеле са унетим подацима са територије АП Војводине (Број 116-031-403/2016-04 од 15. 

децембра 2016. године и 08.02.2017.године). 

Како софтвер за прикупљање и обраду ових података предвиђених упитником није још увек 

обезбеђен на националном нивоу а Покрајински секретаријат за спорт и омладину располаже 

капацитетима и може да омогући све техничке услове како би се прикупљени подаци сачували 

и заштитили од неовлашћеног приступа (сервер, систем за управљање базама података, 

софтвер, програмер), у плану је израда напредне базе података са веб апликацијом путем које 

би се обављао унос података. 



 

 

Предвиђено је да се након попуњених и прикупљених упитника са терена подаци уносе у ову 

будућу базу података . 

Такође би се креирала и посебна апликација путем које би се унети подаци статистички 

обрадили и били припремљени за извештај. 

Одговорне институције - партнери 

Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Завод за спорт и медицину спорта РС, 

Покрајински завод за спорт и медицину спорта,  Спортски савез Војводине, представници ЈЛС, 

представници општинских/градских спортских савеза, волонтери, ... 

Циљ пилот пројекта 

Циљ овог пилот пројекта је  евидентирање свих спортских објеката и утврђено стање спортске 

инфраструктуре на територији изабраног узорка.  

Циљ овог пилот пројекта иде у сусрет утврђеном посебном циљу Акционог плана Програма 

развоја спорта АПВ за период 2016-2018, а то је да, у стратешком периоду до краја 2018 године, 

буду евидентирани сви спортски објекти на територији АПВ као и да се изврши анализа стања 

спортске инфраструктуре  са територије АПВ и изврши припрема предлога пројекта „Спортске 

мапе Војводине“. 

 
Спровођењем пилот пројекта провериће се и степен ефикасности предвиђеног истраживачког  

метода и добиће се могућност  да се кроз практичну примену установи  евентуална потреба за  

корекцијом ове методологије. По завршетку пилот пројекта, почевши од септембра 2017. 

године, створиће се услови да се провереним и напреднијим методолошким поступком 

настави и изврши евидентирање свих спортских објеката са територије АП Војводине и обави 

истраживање о стању спортских објеката у АП Војводини. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МИНИ АКЦИОНИ ПЛАН 

Рбр Назив активности Одговорна институција Извор верификације Временски оквир 

1 -Присуство састанку Радне 

групе у Минитарству омладине 

и спорта 

МОС, ЗСИМС, ПССО Записник новембар 2016. 

2 -Слање дописа ЗСИМС, МОС у 

вези добијања налога за 

приступ матичнним 

евиденцијама у области 

спорта-спортски објекти и 

захтев за достављање табеле 

МОС, ЗСИМС, ПССО Допис децембар 2016. 

фебруар 2017. 

3 -Дефинисање коначног 

предлога пилот пројекта 

ПССО Пилот пројекат фебруар 2017. 

4 -Израда односно коришћење 

упитника који је израдила 

*Радна група 

-Израда упутстава за 

попуњавање 

-Штампање упитника  

ПССО, ПЗСИМС, ЈЛС, ... Упитници, упутства фебруар-март 2017. 

5 -Организација заједничког 

састанка са свим чиниоцима 

који учествују у пројекту 

-Креирање и обука тимова који 

би обилазили ЈСЛ 

ПССО, МОС, ЗСИМС 

ПЗСИМС, ЈЛС, ... 

Одржан састанак март 2017. 

6 -Обилазак ЈЛС и прикупљање 

података путем упитника, 

фотографисање спортских 

објеката, обука за унос 

података 

ПССО, ПЗСИМС, ЈЛС, ... Попуњени упитници, 

фотографисани објекти, 

обучене особе за унос 

података 

април-мај 2017. 

7 -Израда и тестирање базе 

података са пратећом веб 

апликацијом, израда упутства 

за употребу 

ПССО Израђена и тестирана 

база података, израђено 

и достављено упутство 

април 2017. 

8 -Провера унетих упитика 

-Прикупљење и достављање 

валидних упитника 

ПССО, ПЗСИМС, ЈЛС, ... Прикупљени 

валиднопопуњени 

упитници 

април-мај 

7 -Унос података из упитника у 

базу података 

ПССО, ПЗСИМС, ЈЛС, ... Унети сви упитници април-мај-јун 

8 -Статистичка обрада података 

и израда извештаја 

ПССО Обрађени сви унети 

подаци 

септембар 2017. 

9 -Израда извештаја о самом 

пројекту 

ПССО Израђен извештај септембар 2017. 

10 -Анализа самог пројекта у 

смислу предности и 

недостатака 

ПССО Израђена анализа септембар 2017. 

11 -Предлог за проширење 

пројекта на све ЈЛС са 

територије АП Војводине 

ПССО Израђен предлог за 

проширење пилот 

пројекта 

септембар 2017. 

Радна група за реализацију активности истраживања о стању спортске инфраструктуре 
у РС 


