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     Спортска 2019. година, мора се означити као нови почетак за 
све спортисте, спортске раднике, спортске организације, јавне и 
приватне институције и грађане нашег града. Нас, као одговорне 
људе из локалне самоуправе спортска прошлост Берана, обавезује 
на одговорно и дугорочно планирање, Спорт има кључну улогу у 
сваком друштву.  

     Беране је кроз историју до данашњих дана био град спорта. 
Неколико клубова и спортиста из различитих спортских 
дисциплина је пронијело славу града како на националној, некада 

савезној, тако и на међународној спортској позорници. Спорт је дио културе живљења у 
Беранама. Снажно утиче на развој појединца и друштва, чува здравље и побољшава 
здравствену заштиту, али исто тако развија друштвене вјештине чинећи човјека још 
бољим, активнијим и вреднијим чланом локалне заједнице.  

     Први важан документ у нашем граду који је везан за спорт је „Стратегија развоја 
спорта у општини Беране за период 2019-2021“ (у даљем тексту „Стратегија“). 
„Стратегија“ је уједно велика прилика којом ћемо сигурно осигурати боље услове за 
развој спорта. Доношење и спровођење оваквих докумената посебно је важно у 
транзиционом процесу земље, на прагу уласка у Европску унију, јер су „Стратешки 
документи“ неопходни као подлога за повлачење средстава из фондова који ће нам 
стајати на располагању. Највећа вриједност наше „Стратегије развоја спорта“ је у томе 
што је она објединила опсег наших спортских потреба и што представља један живи 
скуп заједничких размишљања. Ако нешто није идеално повезано или се не може 
развити у датом тренутку, „Стратегија“ пружа добар план за размишљање о будућности 
у којој наше Беране видим као град у којем је спорт и даље веома важан сегмент 
живота.  

     Имплементацијом стратегије побољшавају се општи услови и додатно ће се развити 
локални систем за развој спорта у Беранама. Као приоритет документа који је пред 
вама, дато је укључивање у спорт и рекреацију што већег броја дјеце и младих, грађана 
свих старосних доби, особа с инвалидитетом, док је додатни значај дат спорту у 
школама и такмичарском спорту. Такође се под појмом спорта подразумијева и 
рекреација, изузетно важна за све грађане и здравом начину живота. С друге стране, 
“Стратегија” ће се бавити свим питањима спорта и рекреације, финансирања, посебно 
путем нових модела, инфраструктуре, а нови приступ огледа се кроз укључивање 
спорта у сва подручја живота локалне заједнице туризам, културу, подузетништво и 
спортско-здравствену едукацију. Ово је нови приступ спорту који се укључује у све 
аспекте локалне заједнице. 

      

Предсједник општине Беране 

                                                                                         Драгослав Шћекић 
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 Поштовани спортисти, спортски радници, љубитељи спорта и грађани.  

 

     Пред вама је један веома значајан документ за сву дјецу 
спортисте, спортске организације, јавне и приватне институције, 
и све оне који воле спорт у Беранама. „“Стратегија” развоја 
спорта у општини Беране за период 2019-2021“, је настала као 
потреба, која отвара и решава актуелне проблеме у спорту у 
односу на постојеће стање, у складу са „Новим Законом о 
спорту“ и потребама грађана и спортских организација/клубова. 

     “Стратегија” је подијељена у три фазе, наравно као пројекција са законским 
усвајањем и пројектованим  задацима, циљевима и резултатима за период 2019-2021. 
године. Нама, који смо учествовали у изради овог важног локалног стратешког 
документа, је био циљ да омогућимо бољи и стратешко-одређенији развој спорта у 
нашој општини, који ће допринијети да се што већи број грађана, а посебно дјеце и 
адолесцената бави спортом, а да сваки успјех и резулат буде од интереса за општину 
Беране, као и то да буде валоризован на прави начин. 

     Скупштина општине Беране, спортски клубови, грађани и љубитељи спорта су 
једногласно прихватили документ, што је по нама велики успјех и што обећава да ће 
његова примјена, као најважнији дио послије израде „Стратегије“ бити реална, лакша и 
успјешнија.    

     Драги грађани, жеља свих нас чланова комисије и сарадника који су радили на 
развоју стратешко важног документа је да пројектована “Стратегија” нађе своју 
практичну примјену у времену које долази, да да подстрек за спортске успјехе наших 
спортиста у свим спортским пољима, а никако да заврши на некој од полица као 
сакупљач прашине.  

 

Предсједник Комисије за израду предлога „Стратегије“ 
Зоран Јојић 
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1. УВОД 

 

    У „Уставу Црне Горе“ као највишег правног акта у систему правних аката једне 
државе у члану 77 истиче се да Држава подстиче и помаже развој спорта. 
Министарство спорта Црне Горе израдило „Стратегију развоја спорта у Црној Гори за 
временски период од 2018-2021 и на тај начин поставило циљеве и приоритете развоја 
спорта и одредили организационе, административне и друге мјере за њихово 
остваривање.  

     Предсједник општине Беране Г-дин Драгослав Шћекић је крајем фебруара 2019. 
године (27.02.2019. br.01-031-449)  донио одлуку и формирао комисију која ће радити 
на разради стратегије за нашу Општину.  

     Многе спортске активности на свим нивоима одавно служе становницима сваког 
града или државе њиховим личним срећним ситуацијама, благостању, заштити и 
побољшању здравља, хуманизацији и социјализацији личности, испољавању 
стваралачких и одржавању радно-одбрамбених способности. Данас спорт представља 
веома важну област у којем човјек на специфичан начин може истаћи своје, прије свега, 
креативне и моторичке способности. Спорт представља веома сложену и комплексну 
људску активност, чију структуру и функционисање чине разни спортски подсистеми и 
то: школски спорт, професионални спорт, аматерски спорт, универзитетски спорт, 
рекреативни спорт, спорт за све, спорт особа са инвалидитетом, спорт у туризму, 
спортске манифестације итд...  

     Ако нам је стало до успјеха у спорту и здраве средине када је у питању 
становништво, комисија препоручује спровођење реалне стратегије. Пројекција или 
предвиђање, у генералном погледу, представља један од начина сагледавања будућих 
жељених стања неког система. 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 исти остварити. Да би 
задате циљеве на прави начин препознали, направили смо детаљну анализу стања и 
сагледали узрочно последичне везе у протеклом периоду. 

     Комисија је закључила да су успјешне стратегије само оне које су резултат добро 
усклађене примјене знања, сналажљивости и правилног разумијевања локалног 
спортског окружења. Могући принцип спровођења активности које ће довести до 
резултата у спортској заједници је један од најважнијих којим се комисија руководила. 
Та активност у својој основи има вишеструке циљеве и на бази је правилног 
сагледавања спортских циљева, као и кључних фактора и трендова у савременом 
спорту који на те циљеве дјелују. Комисија је сигурна да пречице до зацртаних 
специфичних циљева нема. Пут до успјеха нас води преко ове стратегије. Развој спорта 
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у Беранама биће заснован на одговорном сагледавању потреба датог спортског 
окружења уз реалне могућности, као и активном дјеловању свих спортских чиниоца.  

     “Стратегија” садржи: анализу стања у области спорта; основне принципе на којима 
се заснива развој спорта у Беранама; стратешке циљеве развоја спорта, као и носиоце 
реализације тих циљева; садржину и обим активности на реализовању постављених 
спортско-развојних циљева, визију и план реализације „Стратегије“. 
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2. РЕЛЕВАНТНИ ФАКТОРИ (приступ и разматрања) 

 

     На основу решења предсједника општине Беране и Секретаријата за спорт, младе, 
НВО и младе, о именовању комисије која ће радити на разради „Стратегије“, 
предложена је форма документа „Стратегије развоја спорта у општини Беране за 
период од двије и по године, односно 2019-2021“. Чланом 14 став 2 „Општина у складу 
са Законом и другим прописима“  под тачком 19 Статута општине Беране предвиђено је 
да Општина преко својих органа, у складу са законом, ствара услове за развој и 
унапређење спорта дјеце, омладине и грађана, као и развијање међуопштинске 
спортске сарадње. „Стратегија“ је у складу са чланом 16 Закона о спорту и садржи: 
дугорочне потребе локалног становништва у области спорта, развојне приоритете у 
области спорта у општини, обавезе и задатке органа и организација које учествују у 
реализацији спортскоразвојних циљева, динамику реализације стратегије развоја 
спорта на локалном нивоу, план изградње, реконструкције односно адаптације 
спортских објеката на подручју општине и организационе и административне мјере за 
остваривање стратегије развоја спорта на локалном нивоу.  

     Принципи дати у Европској спортској повељи, Кодексу спортске етике и Повељи 
спорта Савјета Европе, Међународној повељи о физичком образовању и спорту 
UNESCO-а, Резолуцији Генералне скупштине Уједињених нација 58/5 – Спорт као 
средство за промоцију образовања, здравља, развоја и мира и Бијелој књизи о спорту 
Европске уније, од јавних власти у области спорта свих нивоа се очекује да: 

o предузимају мјере како би се обезбиједило да сви грађани имају прилику да се 
баве спортом, и, гдје је то потребно, предузимају додатне мјере како би се 
младим талентованим људима, али и лицима са инвалидитетом, било 
појединцима или групама, омогућило да ефикасно користе ту могућност; 

o не дозволе било какву дискриминацију у спорту; 
o обезбиједе опште планирање потребних спортских објеката (број, разноврсност 

и доступност); 
o осигурају изградњу темеља спорта у свакој заједници а то је „Спорт у школама и 

око школа“; 
o промовишу бављења спортом у свим сегментима популације кроз пружање 

одговарајућих услова и програма свих врста, обезбјеђивање квалификованих 
тренера, службених спортских лица и спортских радника; 

o подрже и подстакну бављење спортом на вишим нивоима, на одговарајуће и 
посебне начине, у сарадњи са релевантним спортским организацијама. Подршка 
треба да покрије различита подручја, као што су: препознавање талената и 
савјетовање; пружање одговарајућих услова; развој бриге и подршке кроз 
спортску медицину и спортску науку; охрабривање тренирања уз примјену 
научних метода; едукација за тренере и друге лидерске функције; помоћ 
клубовима у образовању одговарајућих структура и такмичарских екипа; 

o унаприједе стручни рад у спорту (људски ресурси); 
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o усклађују спортске активности са ограниченим ресурсима планете и њихово 
практиковање у складу са принципима оправданог развоја и уравнотеженог 
управљања околином; 

o развију одговарајуће структуре и средства за сакупљање и дистрибуцију 
релевантних информација; 

o подстичу комбиновану јавну и приватну финансијску подршку спорту, 
укључујући и сопствене приходе спортског сектора у циљу стицања средстава 
потребних његовом даљем развоју; 

o обезбиједе аутономију спортског покрета, пошто су активности јавних власти 
само допуна дјелатностима спортских организација, и у том циљу подрже развој 
духа добровољности (волонтеризма) и покретљивости у спорту; 

o обезбиједе адекватно спортско здравствено образовање, укључујући и 
антидопинг образовање; 

o спречавају насиље и недолично понашање на спортским такмичењима. 

     „Стратегија” треба да отклони сва нејасна питања између општине Беране, 
спортских организација/клубова, јавних установа у спорту, везу са школским спортом, 
финансирањем, приоритетним спортовима, спортским манифестацијама, спортом 
инвалида итд... Уз помоћ категоризације и планова, позитивних прописа, може 
максимално помоћи спорту и свим њеним актерима. 

 

2.1. Законска регулатива 

 

     Развијајући „Стратегију“ комисија је слиједила следећу законску регулативу и 
стратегије на националном нивоу.  

o Устав Црне Горе ("Сл. лист Црне Горе", бр. 1/2007 и 38/2013 - Амандмани I-
XVI) 

o Закон о спорту ("Службени лист Црне Горе", бр. 044/18 од 06.07.2018 ) 
o Стратегија развоја спорта у Црној Гори за период 2018-2021. година.      

     Општина Беране као подзаконски акт везан за спорт донијела је Одлуку о 
утврђивању основа и критеријума за суфинансирање активности у спорту ("Сл. лист ЦГ 
- Општински прописи", бр. 49/015), а која је била у складу са Законом о спорту Црне 
Горе ("Сл. лист ЦГ", бр. 036/11). Законом о спорту ("Сл. лист ЦГ", бр. 044/18 од 
06.07.2018) прописано је да је за остваривање јавног интереса у спорту потребно 
донијети Стратегију развоја спорта у Црној Гори и Стратегије развоја спорта на 
локалном нивоу.  

     Ступањем на снагу новог Закона о спорту јавила са потреба за доношење нове 
општинске Одлуке којом ће се уредити услови, начин, поступак и критеријуми 
суфинансирања активности у спорту, као и других подзаконских аката којима ће се 
унаприједити функционисање и опште стање спорта у Беранама.  
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2.2. Терминологија 

 

     Спорт има своју одређену и стручну терминологију, те стога ради лакшег тумачења 
„Стратегије“ сви релевантни спортски субјекти се могу упознати са следећим 
терминима:  

o спортска активност ; представља физичку или другу активност која има за циљ 
очување, унапређење и развој психифизичких способности и спортских знања, 
задовољење потребе за кретањем и игром, спортско изражавање и стваралаштво 
и постизање спортских резултата на свим нивоима. Спортка активност остварује 
се самостално или у спортским организацијама. 

o спортске дјелатности су дјелатности којима се обезбјеђују 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; обезбјеђење 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;  

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

o спортска организација јесте организација која се оснива ради обављања 
спортских активности и спортских дјелатности, у складу са законом; 

o спoртскo друштвo je шкoлскo спoртскo друштвo, oднoснo студeнтскo спoртскo 
друштвo; 

o спoртскo-рeкрeaтивнo друштвo: Рaди зaдoвoљaвaњa пoтрeбa зa oчувaњeм, 
oдржaвaњeм, пoбoљшaњeм и унaпрeђeњeм психoфизичких спoсoбнoсти и 
здрaвљa људи, кao и oбoгaћивaњeм слoбoднoг врeмeнa, вjeжбaњeм и бaвљeњeм 
спoртским aктивнoстимa, мoжe сe oснoвaти нeпрoфитнo, спoртскo-рeкрeaтивнo 
друштвo. 

o спoртскa oргaнизaциja лицa сa инвaлидитeтoм: Зa спoртску рeкрeaциjу и 
спoртскa тaкмичeњa лицa сa инвaлидитeтoм мoжe сe oснoвaти спoртскa 
oргaнизaциja лицa сa инвaлидитeтoм; 

o спортиста јесте лице које се бави спортским активностима; Спoртистa je лицe 
кoje сe припрeмa зa спoртскa тaкмичeњa и учeствуje у њимa, или сe спoртoм 
бaви рeкрeaтивнo. Зaвиснo oд нaчинa нa кojи сe бaви спoртскoм aктивнoшћу 
спoртистa мoжe бити: спoртистa aмaтeр, прoфeсиoнaлни спoртистa или 
спoртистa рeкрeaтивaц. Зaвиснo oд oствaрeних рeзултaтa спoртистa мoжe имaти 
стaтус спoртистe сa врхунским рeпрeзeнтaтивним рeзултaтимa или 
пeрспeктивнoг спoртистe. 
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o спортиста аматер Спoртистa aмaтeр je лицe кojeм спoрт ниje oснoвнo зaнимaњe 
a зaрaдa ниje oснoвни циљ бaвљeњa спoртoм. Спoртистa aмaтeр мoжe у 
спoртскoj oргaнизaциjи oствaрити нoвчaну нaкнaду.; 

o професионални спортиста je лицe кoje сe бaви спoртoм кao oснoвним 
зaнимaњeм и зaснoвao je рaдни oднoс сa спoртскoм oргaнизaциjoм у склaду сa 
прoписимa o рaду; 

o спoртистa рeкрeaтивaц je лицe кoje сe бaви спoртскoм рeкрeaциjoм у циљу 
зaдoвoљeњa пoтрeбa зa oчувaњeм, oдржaвaњeм и унaпрeђeњeм психoфизичких 
спoсoбнoсти и здрaвљa, oбoгaћивaњa слoбoднoг врeмeнa и вjeжбaњa, и мoжe дa 
учeствуje у спoртским тaкмичeњимa кoje oргaнизуje нaциoнaлни спoртски сaвeз 
нaдлeжaн зa спoртску рeкрeaциjу. 

o спoртистa сa врхунским рeпрeзeнтaтивним рeзултaтoм Спoртистa сa 
врхунским рeпрeзeнтaтивним рeзултaтoм je спoртистa кojeм je нa oснoву 
oсвojeних спoртских рeзултaтa утврђeн стaтус спoртистe сa врхунским 
рeпрeзeнтaтивним рeзултaтoм. Спoртисти сe утврђуje стaтус спoртистe сa 
врхунским рeпрeзeнтaтивним рeзултaтoм aкo je кao рeпрeзeнтaтивaц Црнe Гoрe 
oствaриo, у пojeдинaчнoj или eкипнoj кoнкурeнциjи, првo, другo или трeћe 
мjeстo нa Oлимпиjским игрaмa, Пaрaoлимпиjским игрaмa, jeдинoм звaничнoм 
свjeтскoм или eврoпскoм сeниoрскoм првeнству у спoртскoj дисциплини кoja je 
нa прoгрaму Oлимпиjских игaрa, oднoснo Пaрaoлимпиjских игaрa. Спoртисти сe 
утврђуje стaтус спoртистe сa врхунским рeпрeзeнтaтивним рeзултaтoм aкo je кao 
црнoгoрски држaвљaнин и рeпрeзeнт Црнe Гoрe пoстao првaк свиjeтa у бoксу, у 
сeниoрскoj кoнкурeнциjи, у oргaнизaциjи WБЦ, WБA, WБO или ИБФ, или 
пoстao финaлистa ДEJВИС купa, ФEД купa Meђунaрoднe тeнискe oргaнизaциje 
или Грaнд слaм турнирa.; 

o перспективни спортиста je спoртистa кojeм je нa oснoву oсвojeних спoртских 
рeзултaтa утврђeн стaтус пeрспeктивни спoртистa. Спoртисти сe утврђуje стaтус 
пeрспeктивни спoртистa aкo je кao рeпрeзeнтaтивaц Црнe Гoрe oствaриo, у 
пojeдинaчнoj или eкипнoj кoнкурeнциjи, првo, другo или трeћe мjeстo нa 
jeдинoм звaничнoм свjeтскoм или eврoпскoм првeнству зa млaђe кaтeгoриje у 
спoрту кojи je нa прoгрaму Oлимпиjских и Пaрaoлимпиjских игaрa или у спoрту 
кojи je рaзврстaн у I кaтeгoриjу спoртoвa кojи ниjeсу нa прoгрaму Oлимпиjских 
игaрa, a признaти су oд стрaнe MOК-a.; 

o национални спортски савез Нaциoнaлни спoртски сaвeз мoжe дa oснуje 
нajмaњe пeт спoртских клубoвa истe врстe спoртa сa пoдручja нajмaњe три 
oпштинe у Црнoj Гoри. Нa нaциoнaлнoм нивoу мoжe сe oснoвaти сaмo jeдaн 
спoртски сaвeз зa исти спoрт.; 

o спoртски клуб je спoртскa oргaнизaциja кoja сe oснивa зa oргaнизoвaњe и 
спрoвoђeњe спoртских припрeмa, oбучaвaњe зa бaвљeњe спoртским 
aктивнoстимa и учeствoвaњe у спoртским тaкмичeњимa 

o спортске приредбе се организују у облику спортских манифестација 
(фестивали, сусрети, смотре, игре и сл.) и спортских такмичења. Спортске 
приредбе се организују у складу са законом и спортским правилима (члан 68. 
„Закона о спорту Црне Горе“ – објављен у "Сл. листу Црне Горе", бр. 36 од 27. 
јула 2011, 36/13); 

o национално спортско такмичење јесте спортско такмичење које се организује 
за територију Црне Горе; 
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o рекреативни спорт (спорт за све) јесте област спорта која обухвата бављење 
спортским активностима ради одмора и рекреације, унапређивања здравља или 
унапређивања сопствених резултата у свим сегментима популације; 

3. МЕТОДОЛОГИЈА РАДА 

     Методологија коју смо користили темељи се на заједничким акцијама комисије и 
заједничком учешћу у планирању, истраживању, разради и „слагању“ стратегије за 
развој спорта у Беранама, у временском периоду од двије и по (2,5) године. Стога, 
користећи досадашња искуства и информације, методологију стратегије по смо 
подијелили у три фазе: 

Фаза 1 – Припремни период 

Обухвата теоријски и стратешки дио развоја стратегије, што подразумијева следеће 
методе: 

o Проучавање стратешких докумената („Нови закон о спорту ЦГ“, „Национална 
“Стратегија” спорта“, „Национална “Стратегија” одрживог развоја ЦГ“, 
“Стратегија” развоја туризма до 2020. године и сл.) 

o Истраживање терена и прављење базе података 
o Планирање и припрема анкета и интервјуа   

Фаза 2 – Период развоја стратегије обухвата двије компоненте: 

Прва компонента   

o Остваривање контаката са циљним групама стратегије (спортске 
организације, клубови, јавне и приватне институције итд...) 

o Идентификација праваца стратегије (анализа спорта у општини Беране –
клубови и организације, положај спорта у општини Беране, спортски објекти, 
врхунски спорт, спортски кадрови, анализа финансијског стања спорта у 
Беранама, анализа здравствене заштите спортиста и анализа узрока проблема. 

o Презентација радног задатка циљним групама (спортске организације, 
клубови, школе, наставниици физичког васпитања, бивши и садашњи 
врхунски спортисти, јавни и приватни сектор и грађани) 

o Прикупљање података 

Друга  компонента 

o Медијска кампања - Кампања “Стратегија” развоја спорта у Беранама за 
период од 2019-2021” 

o Анкетирање грађана 
o Прикупљање података 
o Припрема и писање документа 
o Представљање „Нацрта стратегије“ беранском парламенту 
o Завршна дорада  
o Израда финалног стратешког документа „Стратегија” развоја спорта у 

општини Беране 2019-2021“ 



Стратегија развоја спорта у општини Беране 2019-2021 
 

 

14 
 

Фаза 3 – Период мониторинга и евалуације 

o Мониторинг и евалуацију „Стратегије“ смо представили у дијелу под бројем 
10 – МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА, зато што смо као комисија били 
сигурни да се мора мјерити успјешност „Стратегије“, као и спровођење од 
стране корисника и локалне самоуправе са својим секретаријатом. Да би се 
испунили специфични циљеви документа одговорни људи из области спорта, 
јавног и спортског сектора мониторинг је веома важна ставка. Кроз 
процедуре праћења и одговорности предлажемо модел мониторинга. 

o Реализација  приоритета  
 

3.1. Процедура праћења 

 

     Комисија која ради на разради „Стратегије“ предлаже следећу процедуру за 
спровођење и прађење успјешности реализације специфичних циљева „Стратрегије“ 
Општина Беране, кроз свој „Секретаријат за спорт, културу, НВО и младе“, биће 
директно одговорна за реализацију „Стратегије“. Предсједник општине, Секретар 
поменутог секретаријата и општински службеници и намјештеници ће током 
реализације планираних активности бити задужени за обезбеђивање услова за 
спровођење активности, координацију и повезивање свих актера потребних за успјешну 
реализацију двоипогодишње стратегије. Служеници ће бити директно одговорни 
Секретару за спорт, културу, НВО и омладину. Секретар има следеће функције: 
одговоран је за реализацију стратегије у својем секретаријату (интерно и екстерно) као 
и свим спортским организацијама, који су као циљне групе исто толико одговорни у 
свом домену спорта. Секретар је исто тако одговоран за извјештавање како ресорном 
Министартсву, у нашем случају Министарству спорта Црне Горе, као и општини 
Беране. У саставу секретаријата значајно мјесто заузима и секретар за финансије на 
локалном нивоу. За ефикасну размјену информација на дневној бази путем е-меила, 
телафона и сл,  између општине Беране, секретаријата и циљних група директно ће 
бити одогворни службеници секретаријата који ће о квалитету сарадње  извјештавати 
Секретара. Осим овог вида комункикације током реализације стратегије планирани су 
састанци на нивоима, секретар спортске организације/клубови, секретар спортске 
институције, као и секретар лпредставници локалне самоуправе Беране. Састанци ће се 
одржавати најмање једном мјесечно. На састанцима ће се вршити мониторинг и 
пратити имплементација стратегије и предлагати одређене мјере за даљу реализацију 
приоритета из „Стратегије“. Одлуке се доносе на нивоу Општина – Секретар – 
Спортске организације – Јавне спортске институције уз консултације са ресорним 
Министарств ом које спроводи Националну спортску стратегију Црне Горе. Састанци 
су планирани у правцу јаче сарадње, праћења околности на терену, уклањања 
евентуалних пријетни и сл. Осим тога, ванредни састанци ће се, независно од 
планираних, одржавати по потреби, у зависности од ситуације. 

     Свака планирана активност ће бити контолисана од стране службеника и по њеном  
завршетку дефинисана у виду наративног извјештаја уз фото-документацију, као 
посебан вид извјештавања. Извјештаји ће се достављати Секретару а они шире. 
Евалуација ће бити припремана у складу са индикаторима који су приказани у 
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„Стратегији“. Осим ових типова извјештаја, успјех имплементације стратегије ће бити 
оцјењиван – пропраћен у виду евалуације на половини, али и на самом крају 
имплементације „Стратегије“ 

 

 

3.2. Однос (ставови) заинтересованих страна према „Стратегији“  

 

     „Стратегија” развоја спорта у општини Беране 2019-2021“ као дио већег програма, 
надовезује се на Устав Црне Горе и Стратегију развоја спорта за период 2018. – 2021 
Министарства спорта, кроз циљеве који су постављени у поменутом стратешком 
документу:  

o Промоција Берана и Црне Горе путем спорта  
o Подстицање и промоција врхунског спорта и спортиста са врхунским 

репрезентативним резултатима; 
o Промоција и подстицање грађана да се баве спортом;  
o Унапређивање и промоција развоја спорта особа са инвалидитетом; 
o Континуирано унапријеђивање спортске инфраструктуре у Црној Гори; 
o Системско унапређивање спорта дјеце, ученика и студената и подстицање 

њиховог бављења спортским активностима; 
o Системска подршка рада „Школског спортског савеза“, али и едукација дјеце, 

ученика и студената о важности спорта за њихово здравље; 
o Унапређивање система утврђивања здравствене способности спортиста; 
o Спречавање негативних појава у спорту; 
o Подстицање истраживачко-развојног, васпитно-образовног и стручног рада у 

спорту; 
o Стручно оспособљавање у спорту у складу са међународним стандардима, 

полагање стручног испита за рад у области спорта. 

Сматрамо да је таква методологија у складу са јавним начином рада, како би се 
осигурао квалитет документа и ефективна имплементација „Стратегије“. 
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3.3. Схема 1 – Методологијa 

Фаза 1 
Теоријски и 

практични дио 

Припремни период 
 

o Проучавање 
стратешких 
докумената  

o Истраживање 
терена и 
прављење базе 
података 

o Планирање и 
припрема 
анкета и 
интервјуа   

Фаза 2 
Период развоја стратегије 

Прва компонента   

o Остваривање контаката са циљним групама 
стратегије (спортске организације, клубови, јавне 
и приватне институције итд...) 

o Идентификација праваца стратегије (анализа 
спорта у општини Беране – клубови и 
организације, положај спорта у општини Беране, 
спортски објекти, врхунски спорт, спортски 
кадрови, анализа финансијског стања спорта у 
Беранама, анализа здравствене заштите спортиста 
и анализа узрока проблема. 

o Презентација радног задатка циљним групама 
(спортске организације, клубови, школе, 
наставниици физичког васпитања, бивши и 
садашњи врхунски спортисти, јавни и приватни 
сектор и грађани) 

o Прикупљање података 

Фаза 2 
Други дио 

Друга  компонента 

o Медијска кампања - Кампања 
“Стратегија развоја спорта у Беранама за 
период од 2019-2021” 

o Анкетирање грађана 
o Прикупљање података 
o Припрема и писање документа 
o Представљање „Нацрта стратегије“ 

беранском парламенту 
o Завршна дорада  
o Израда финалног стратешког документа 

„Стратегија развоја спорта у општини 
Беране 2019-2021“ 

Фаза 3 
Период 

мониторинга и 
евалуације 

o Процедуре 
праћења 

o Ставови свих 
заинтересованих 
страна према 
„Стратегији“ 
уопште и 
појединачним 
активностима 

o Реализација  
приоритета 
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4. ШКОЛСКИ СПОРТ 

 

     Изузетно је битна улога физичких активности у образовању дјеце. Дјеца стичу 
моторичке и друштвене способности, као и веома битан фактор који се огледа у 
очувању здравља. Спорт се сматра нарочито погодном активношћу за физичку и 
менталну корист дјеце и суштински је битан за превенцију здравствених проблема. За 
свестрани развој дјетета од кључног значаја је одговарајуће физичко образовање у 
школи и бављење ваннаставним спортским активностима у школским спортским 
секцијама и школским спортским селекцијама. Дјеца у школама треба да користе 
адекватно физичко образовање и стекну основне спортске вјештине у оквиру редовног 
наставног програма или у оквиру ваннаставних активности, чиме се омогућава 
свакодневно бављење спортом. Министарство просвјете Црне Горе преко образовних 
институција дјеци треба спорт да учине привлачним да своје слободно вријеме проведу 
у затвореном или отвореном простору играјући различите игре, као и да одговоре на 
прихватљиве нове трендове у спорту. Квалитет физичког образовања и спортске обуке 
зависи од квалификованих наставнике физичког образовања, уз одговарајуће мјере за 
надзор квалитета. Наставници физичког васпитања своје ученике треба да упознају и да 
остваре сарадњу са  локалним спортским организацијама/клубовима. Дјеца треба да 
знају које спортске могућности имају у свом граду, како могу да наставе да се баве 
спортом након завршетка школе, те да буду свјесни које то активности највише воле и 
које их највише стимулишу. Све школе треба да имају неопходну и одговарајућу 
опрему и објекте за бављење младих физичким активностима и спортом.  
 

4.1. Анализа школског спорта  

 
     Након увида у анкету и анализу стања школског спорта и физичког васпитања, као и 
стварног стања и резултата, констатовано је следеће: 

o школски спорт није на задовољавајућем нивоу 
 

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

o посебан корективни рад са ученицима не постоји 
 

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

o наставници физичког васпитања истичу да је потребно повећати фонд часова  
 

     У прилогу „Стратегије“ постављена је на увид спроведена анкета међу учитељима и  
наставницима основних и средњих школа, која јасно показује садашње стање, гдје се, 
сем тога могу и примијетити да постоје и системски проблеми, који нису у 
надлежности општине Беране.  
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Назив школе Број дјеце Дјевојчице Дјечаци 
ОШ Радомир 
Митровић 
(са подручним 
школама) 

892 416 476 

ОШ Вук Караџић 
(са подручним 
школама) 

   

ОШ Вукашин 
Радуновић 
(са подручним 
школама) 

   

УКУПНО:     
 

Проблеми су следећи:  

o сале за физичко васпитање су старе и неусловне 
o реквизити непходни –– за часове спорта и физичког васпитања су недовољни за 

квалитетан рад 
o веома мали број такмичења на нивоу општине и школе  
o реализују се школска такмичења углавном са ученицима који су већ активни у 

клубовима 
o мали број часова физичке културе у трећем циклусу, непостојање часова које 

спроводе професори физичке културе у првом циклусу школовања 
 

4.2. Стратешка принципи и циљеви школског спорта 

 

Стратешки циљ бр 1: Побољшање услова рада у објектима гдје се изводи физичко 
васпитање  

Специфични циљ бр 1: Реконструкције и реновирањa сала и отворених школских 
терена за физичко васпитање  

Специфични циљ бр 2: Опремање сала за физичко васпитање савременом спортском 
опремом 

Стратешки циљ бр 2: Побољшање квалитета педагошког рада са ученицима/цама 

Специфични циљ бр 1: Обезбеђивање стручног усавршавања за наставнике разредне 
наставе и физичког васпитања  

Специфични циљ бр 2: Повећање броја часова физичког васпитања у трећем циклусу и 
увођење професора/наставника физичког васпитања за рад са дјецом од првог циклуса 
школовања.  

Стратешки циљ бр. 3: Унапређење статуса школског спорта у општини Беране   

Специфични циљ бр 1: Успостављање општинског система такмичења 
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Специфични циљ бр 2: Успостављање квалитетније сарадње школа и спортских 
клубова у циљу популаризације спорта  

Специфични циљ бр 3: Побољшање здравствене контроле дјеце која су у систему 
школских такмичења  

Специфични циљ бр 4: Успостављање одрживог модела развијања спортског духа код 
школске дјеце  
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5. ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ 

 

5.1. Анализа спорта у општини Беране 

 

Број клубова унутар спортске гране 

Р. 
бр. 

Спорт Број клубова/орг. Женски Мушки 

1. Атлетика 2 2 
2. Бокс 1 / 1 
3. Џудо 2 / 1 
4. Кошарка 5 1 4 
5. Одбојка 1 1 / 
6. Орјентиринг 1 1 
7. Параглајдинг 1 1 
8. Планинарење 2 2 
9. Рукомет 3 1 2 

10. Скијање 1 1 
11. Стрељаштво 3 3 
12. Стони тенис 3 3 
13. Шах  2 / 2 
14. Авио 1 1 
15. Фудбал 5 1 4 
16. Кик бокс  1 1 / 
17. Џиу Џицу 1 / 1 
18. Ву шу кунг фу 1 / 1 
19. Рекреативно друштво 1 / 1 
20. Риболов 1 1 

21. 
Специјална олимпијада 
Беране 

1 1 

Извор: Министарство спорта ЦГ и  Секретаријат за спорт, културу, медије и НВО општине Беране 

 

Називи клубова, чланство и ранг такмичења (Izvor - Ministarstvo Sporta CG) 

Р. 
бр. 

Назив клуба Број 
регистрованих 

чланова 

Такмичење/Ранг Стање 
на 

табели 

1. 
Атлетски клуб „Џамп“ 
Беране 

45 / / 

2. 
Атлетски клуб „Лим“ 
Беране 

72 / / 

3. 
Боксерски клуб 
„Раднички“ Беране 

28 
Прва екипно 

регионална лига 
/ 
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4. 
Џиу џицу клуб „Пантер“ 
Беране 

80 / / 

5. 
Џудо клуб „Cocodan“ 
Беране 

63 / / 

6. 
Џудо клуб „Беране“ 
Беране 

151 / / 

7. 
Фудбалски клуб 
„Цветекс“ Беране 

45 Прва лига 4 

9. 
Фудбалски клуб 
„Напредак“ Беране 

58 Сјеверна регија 8 

10. 
Омладински фудбалски 
клуб „Беране“ Беране 

150 Трећа лига / 

11. 
Фудбалски клуб „Беране“ 
Беране 

250  Сјеверна регија 12 

12. 
Кик бокс клуб „Перјаник“ 
Беране 

25 / / 

13. 
Кошаркашки клуб „Беране 
Бобкетс“ Беране 

/ / / 

14. 
Кошаркашки клуб „Лим“ 
Беране 

110 Друга лига / 

15. 
Омладински кошаркашки 
клуб „Иванград“ Беране 

/ / / 

16. 
Омладински кошаркашки 
клуб „Иванград 2016“ 
Беране 

80 Омладинске лиге / 

17. 
Женски кошаркашки клуб 
„Беране“ Беране 

30 / / 

19. 
Одбојкашки клуб 
„Иванград 2011“ Беране 

80 Трећа лига / 

20. 
Орјентиринг клуб 
„Беране“ Беране 

41 / / 

21.  
Планинарски клуб 
„Беране“ Беране 

82 / / 

22. 
Спортско планинарски 
клуб „Војо Масловарић“ 
Беране 

60 / / 

23. 
Спортско рекреативно 
друштво „Полимље“ 
Беране 

/ / / 

24. 
Рукометни клуб 
„Иванград“ Беране 

124 
Друга ЦГ лига за 

рукометаше 
7 

25. 
Женски рукометни клуб 
„Беране 2003“ Беране 

130 
Друга ЦГ лига за 

рукометашице 
3 

26. 
Мушки омладински 
рукометни клуб „Беране 
2003“ Беране 

80 
Друга ЦГ лига за 

рукометаше 
4 

27. 
Шаховски клуб „Беране“ 
Беране 

50 Прва лига ЦГ / 

28. Шаховски клуб „Гамбит“ 30 Друга ЦГ лига за / 
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Беране рукометашице 

29. 
Скијашки клуб 
„Смиљевица“ Беране 

50 / / 

30.  
Спортско риболовни клуб 
„Лим“ Беране 

250 Прва лига / 

31. 
Стонотенисерски клуб 
„Будим“ Беране 

38 Прва лига / 

32. 
Стонотенисерски клуб 
„Будимља“ Беране 

14 Прва лига сениорке / 

33. 
Стонотенисерски клуб 
„Иванград“ Беране 

57 / / 

34. 
Стрељачки клуб „Мета“ 
Беране 

/ / / 

35. 
Стрељачки клуб „Беране“ 
Беране 

60 / / 

36. 
Стрељачки клуб „Доње 
Луге“ Беране 

80 / / 

37. 
Параглајдинг клуб „Наша 
крила“ Беране 

30 / / 

38. 
Ву шу кунг фу клуб 
„Беране“ Беране 

20 / / 

39. 
Специјална олимпијада 
Беране 

12 / / 

Извор: Министарство спорта Црне Горе и  Секретаријат за спорт, културу, медије и НВО општине Беране 

 

 

5.1.1. Стратешка принципи и циљеви такмичарског спорта 

 

Стратешки циљ 1: Обезбјеђивање услова за развој такмичарског спорта и 
створање услова за развој професионалног спорта 

Специфични циљ 1: Подизање капацитета и унапређење стручног рада у области 
такмичарског спорта у Беранама 

Специфични циљ 2: Створени услови за одржавање и даље постизање врхунских 
такмичарских спортског резултата; 

 

5.2. Спортски објекти 

      

У следећој табели представљамо спортске објекте у Беранама и околини.  

 

Бр. Назив дворане/терена Адреса Капацитет 
1. Спортска дворана Ђачка бб Беране 2000 мјеста 
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2. Стрељана Доње Луге бб / 
3. Сала „Поповић“ Обилазница / 

4. 
Стадион малих спортова ( 
Кошаркашки стадион ) 

Стара ватрогасна 
станица 

1500 мјеста 

5. Фудбалски стадион Ђачка бб Беране 7200 мјеста 

6. Балон сала ( Крофт спорт ) 
Помоћни терени 
(Ђачка бб) 

/ 

7. Атлетска стаза 
Ђачка бб Беране 
(Градски стадион) 

7200 мјеста 

8. Трим стаза Јасиковац / 
9. Тениски терен „Поповић“ Обилазница / 

10. Помоћни фудбалски терени 
Помоћни терени 
(Ђачка бб) 

200 мјеста 

11. Полигони код старе хале спортова Хареме бб 300 мјеста 

12. 
Батерија малих спортова (полигони 
код фудбалског стадиона, 3 ком) 

Помоћни терени 
(Ђачка бб) 

400 Мјеста 

13. Полигон „ код лимских зграда“ 29. новембар 36/а 200 мјеста 

14. 
Средња школа „ Вукадин 
Вукадиновић“ Беране 
Фискултурна сала 

Н.Насеље бб / 

15. 
Гимназија „Панто Малишић“ – 
Беране - Фискултурна сала 

Светог Саве 15 
Беране 

/ 

16. 
Гимназија „Панто Малишић“ – 
Беране - Фискултурна сала 

Светог Саве 15 
Беране 

100 

17. 
Основна школа „Вукашин 
Радуновић“ Беране – Фискултурна 
сала 

4 црногорске 
бригаде 

/ 

18. 
Основна школа „Вукашин 
Радуновић“ Беране – Полигон 

4 црногорске 
бригаде 

/ 

19. 
Основна школа „Вук Караџић“ 
Беране – Фискултурна сала 

Влада Мартиновића 
бб 

/ 

20. 
Основна школа „Вук Караџић“ 
Беране –  Полигон 

Влада Мартиновића 
бб 

/ 

21. Основна школа „Бабино“ – Полица Полица бб / 

22. 
Основна школа „ Полица“ – Полица 
- Полигон 

Полица бб / 

23. 
Основна школа „ Владислав Рајко 
Кораћ“, Штитари - Полигон 

Штитари бб / 

24. 
Основна школа „Вукајло Кукаљ“ – 
Шекулар – Фискултурна сала 

Шекулар бб / 

25. 
Основна школа „Вукајло Кукаљ“ – 
Шекулар – Полигон 

Шекулар бб / 

26. 
Основна школа „Лубнице“, 
Лубнице - Полигон 

Лубнице бб / 

27. 
Основна школа „Доња Рженица“,  
Доња Ржаница – Фискултурна сала 

Доња Ржаница бб / 

28. 
Основна школа „Доња Рженица“,  
Доња Ржаница - Полигон 

Доња Ржаница бб / 

29. Мјесна заједница Долац - Полигон Долац бб 100 мјеста 
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30. Мјесна заједница Пешца - Полигон Пешца бб / 
31. Мјесна заједница Лужац - Полигон Лужац бб / 

 

Увидом у стање свих спортских објеката у оштини Беране, гдје припадају и сале за 
физичко васпитање при школама, може се констатовати следеће.  

- кровови фискултурних сала су у лошем стању, тоалети су неадекватни, 
купатила и врата се морају мијењати, нема довољан број квалитетних струњача 

- паркет је оштећен и треба га мијењати осим у гимназији „Панто Малишић“ 
- справе, које су дотрајале, због безбиједности треба замијенити. 
- спортски мобилијар (табле са кошевима, мрежа и конструкција за одбојку, 

голови, ) је дотрајао  
- не постоји адекватан објекат за тренинг и такмичење за спортове борилачких  

вјештина 
- нова хала спортова, стадион и спортски терени у склопу СЦ Беране се користе 

по уговорима који се морају ускладити са буџетима града и клубова  
- сви полигони (мали фудбал, кошарка, рукомет и одбојка) су у доста лошем 

стању па се морају редовније одржавати или реновирати и опремити са новим 
мобилијаром 
 

5.2.1 План изградње, реконструкције и адаптације спортских oбјеката на 
територији Општине Беране: 

 
1. реконструкција западне трибине фудбалсог стадиона – 1 000 000,00е 
2. реконструкција атлетске стазе – 300 000,00е 
3. реконструкција стадиона малих спортова – 86 000,00е 
4. реконструкција старе хале спортова „Јасиковац“ – 2 000 000,00е 
5. реконструкција терена код лимских зграда – 20 000,00е 
6. реконструкција терена код старе хале – ОШ „Радомир Митровић–30 000,00е 
7. адаптација хангара на аеродрумској писти – 15 000,00е 
8. реконструкција спортских полигона – 50 000,00е 
9. изградња спортског терена ОШ „Вук Караџић“ – 30 000,00е 
10. изграднња градског базена – 1 200 000,00е 
 
 

5.3. Стручни кадар 

 

     „Проблем недостатка стручног кадра“ у спорту је био и остао један од 
најзначајнијих проблема. Савремени захтјеви и потребе спортског сектора у Беранама 
не трпе даље одлагање рјешавање овог проблема. Повећани захтјеви за унапрјеђивањем 
селекција у спорту, система спортских припрема, побољшање материјално 
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финансијских услова, брига за здравље спортиста, прехрану, друштвени и јавни значај 
спорта, траже озбиљно и системско профилирање тренера и осталих стручних кадрова. 

     Према важећем Закону о спорту тренер је лице које организује и спроводи спортску 
припрему, рекреацију и обуку у одређеном спорту. На Факултету за спорт и физичко 
васпитање школује се довољно кадра за потребе наставе физичког васпитања у Црној 
Гори, али још увијек има недовољно стручно специјалистичког кадра за потребе 
спортова и кадрова за организовање и руковођење. Секретаријат за спорт, културу, 
младе и НВО, као и спортске организације/клубови треба да подстичу и стварају услове 
за школовање недостајућих кадрова. Школовање стручног кадра мора се усагласити и 
кореспондирати са критеријумима и стандардима.  

     Кадрове у спорту можемо подијелити на: организацијско - управљачке кадрове као 
што су предсједници, службена лица, спортски директори, спортски менаџери, 
маркетиншки и административни радници, економи и сл. стручни кадрови које чине 
тренери, кондициони тренери, спортски љекари, физиотерапеути, психолози, особе 
оспособљене за рад у спорту и слично, те на пратеће кадрове судије, новинаре, 
статистичаре, сниматеље, водитеље спортских објеката итд... Захтјеви према тренерима 
и осталим стручним кадровима усмјерени су према знањима из подручја процеса 
спортских припрема као средства повећања спортског учинка. За врхунске спортске 
резултате увијек је потребан врхунски тренерски и стручни кадар, јер некадашње 
универзалне и самоуке тренере данас замјењују стручни тимови са специјалистима 
разних профила. 

     Развој спорта у Беранама у значајној мјери зависи од квалитета рада у клубовима. 
Задатак Секретаријата за спорт, културу, младе и НВО је да кроз да кроз партнерски 
однос подстиче развој и јача клубове у стручном и организационом смислу. Сарадња је 
могућа у пружању помоћи клубовима је: у области стручног рада кроз организоване 
посјете и ангажовање инструктора из различитих грана спорта у организовању 
посебних семинара из маркетинга за представнике клубова и клупске маркетинг 
агенције; у преношењу квалитетних организационих рјешења из земље и иностранства 
кроз организацију савјетовања и размјене искустава између клубова.  

Проблеми: 

o Недостатак финансијских средстава за образовање и усавршавање тренера; 
o Нередована и нестручна контрола/надзор рада тренера; 

Организовано оспособљавање спортског кадра данас се врши у следећим образовним 
институцијама: 

o Школовање и усавршавање тренера (Факултет за спорт и физичко васпитање), 
o Савремена организација и менаџмент клубова (Факултет за спорт и физичко 

васпитање), 
o Едукација у области здравствене заштите играча (Медицински факултет), и 
o Едукација у области маркетинга и менаџмента рукометног спорта (Економски 

факултет) 
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5.3.1. Стратешка принципи и циљеви за спортске кадрове у Беранама 

 

Стратешки циљ 1: Обезбјеђивање услова за едукацију стручног тренерског кадра 
у свим гранама спорта у Беранама 

Специфични циљ 1: Успостављање одрживог модела за школовање и усавршавање 
тренера кроз оснивање фонда за намјенска средства;  

Специфични циљ 2: Подизање капацитета и квалитета стручног рада у остваривању 
планираних врхунских резултата; 

Специфични циљ 3: Успостављање сарадње са спортским објектима, кроз стављање на 
располагање свих капацитета за тренинг  

Специфични циљ 4: Унаприједити управљачке капацитете и остале вјештине код 
спортских клубова 

 

5.4. Анализа такмичарског/врхунског спорта 

 

     Врхунски спорт у задњих десет година не постоји, односно није постојан у нашој 
општини. Спортски клубови, који заузимају нека мјеста у држави и спортисти који су 
категорисани од надлежних спортских институција, су предмет анализе врхунског 
спорта. Резултате и не обазирући се на остале параметре, спортски клубови или 
поједини играчи тих клубова не остварују, односно, не остварују нешто што се зове 
изузетни резултати у спортској грани. Локална самопурава, односно „Секретаријат за 
спорт, културу младе и НВО“, нема тзв. „Правилник“ који би прогласио или препознао 
врхунске спортисте по јасно одређеним критеријумима. По новом Закону о спорту, 
биће усвојени правилници на нивоу државе, који ће врхунски спорт дефинисати и дати 
јасне смјернице. До сад, ти спортисти и клубови нису добили адекватну стимулацију од 
општине Беране 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“. 

 

5.5. Анализа финансијског стања спорта 

 

     Анализа тренутног стања показује да Општина Беране, у складу са Законом о 
спорту, средства којима се суфинанцирају спортске дјелатности планира и издваја у 
буџету града. Одлуком о финансирању и суфинансирању спорта ("Службене лист Црне 
Горе" – Општински прописи, бр. 049/15 од 31.12.2015. године) одређено је да се у 
дијелу за спорт: осигуравају локалне потребе становника у подручју спорта, води брига 
о градским објектима спорта, у сарадњи с другим секретаријатима локалне самоуправе 
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осмишљава и планира развој спортских објеката, спорта и спроводе заједничке 
активности на градским пројектима, обављају стручни послови у вези спортско-
културних манифестација од значаја и приоритета за Беране.  

 

ПЕРИО
Д 

НАМИЈЕЊЕН
А 

СРЕДСТВА ИЗ 
БУЏЕТА 

ПЛАНИРАНО 
РЕАЛИЗОВАН

О 
ПРОЦЕНА

Т 
ИЗНОС 

СРЕДСТАВ
А ЗА СПОРТ 

% УКУПНО +/- % 

2016 149,850  149.915,10 100
% 

+65,10 100,04 

2017 161,880  160.806,88 100
% 

-1073,12 99,34 

2018 160,000 150.687,16 100
% 

-9312,84 94,18 

Табела 1. Средства намјењена за спортске активности и дјелатности у протеклих три (3). године 

 

     Послови осигуравања локалних потреба становника у подручју спорта обухватају 
послове и задатке у вези с програмом јавних потреба општине Беране у спорту.      
Обавезе локалне самоуправе везано за суфинансирање спорта зависе од Одлуке о 
финансирању и суфинансирању спорта. Спортске организације/клубови су носиоци 
пројеката/програма и морају да испуњавају позитивне услове програма. Носилац 
програма мора: да буде регистрован у складу са законом, да буде уписан у националну 
евиденцију у складу са Новим Законом о спорту, да претежно послује на непрофитној 
основи, да има сједиште на територији општине, да је директно одговоран за припрему 
и извођење програма, да је претходно обављао дјелатност најмање годину дана од дана 
расписивања позива, да испуњава, у складу са Новим Законом о спорту, прописане 
услове за обављање спортских активности и дјелатности, да је са успјехом реализовао 
одобрени програм, уколико је био носилац програма ранијих година, да располаже 
капацитетима за реализацију пројеката или програма у спорту, да буде члан 
одговарајућег надлежног националног спортског савеза, да је поднио завршни 
извјештај о реализацији одобрених програма у претходној години. 

     По правилнику носилац пројекта или програма у спорту истог часа се 
дисквалификује са конкурса ако: Није регистрован или пререгистрован по Новом 
закону о спорту, ако је у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном 
обављања дјелатности (потврда УИП ЦГ), да има блокаду пословног рачуна у тренутку 
закључења уговора о реализацији програма и пребацивања (уплате) буџетских 
средстава на пословни рачун, пореске дугове или дугове према организацијама 
социјалног осигурања. да у последње двије године буде правноснажном одлуком 
кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским 
пословањем, коришћењем имовине, раду са дјецом и спречавањем негативних појава у 
спорту, да је у последње двије године у потпуности ненамјенски употријебио одобрена 
средства за реализацију пројекта или програма или да својим пропустом није постигао 
у битном дијелу планиране ефекте/резултате одобреног пројекта или програма.  
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     Носилац пројекта или програма не смије да буде у конфликту интереса, намјерно 
или с крајњом непажњом лажно прикаже податке тражене у обрасцима за подношење 
пројеката или програма или да пропусти да дâ све потребне информације, покуша да 
дође до повјерљивих информација или да утиче на органе и радна тијела јединице 
локалне самоуправе током евалуационог периода или неког претходног поступка 
додјеле средстава. 

     Вођење бриге о објектима спорта обухвата предлагање намјене и начина коришћења 
објеката намијењених спорту и надзор коришћења истих. Осмишљавање и планирање 
развоја мреже објеката спорта и активности на градским пројектима „Секретаријат“ 
спроводи у сарадњи с другим секретаријатима.  

     Стручни послови у вези спортских манифестација од значаја за Беране обухватају 
послове усмјерене ка успјешној реализацији наведених манифестација.  

 

 

5.5.1. Одређивање основних поља финансирања беранског спорта 

 

     Спортске субјекте, који су предмет финансирања из буџета, треба подијелити у 
неколико основних поља финансирања на следећи начин: 

1. Спортски клубови: обухвата финансирање спортских клубова по 
категоризацији спортских клубова општине Беране и суфинансирање спортских 
манифестација. 

2. 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 

3. Спортски објекти: обухвата сталне трошкове спортских објеката 
4. Врхунски спортиста: обухвата трошкове спортисте који је рангиран 

националном категоризациојом, од интереса за Општину. 
5. Учешће на играма (МОСИ, Мале земље итд...) Финансира екипе и појединце 

који представљају Општини из свих грана спорта које су заступљене на играма 
6. Спорт и туризам: обухвата трошкове спортиских манифестација, турнира, 

сусрета од интереса за Општину. 
7. Рекреација (спорт за све узрасте) обухвата трошкове спортских активности 

ради рекреације, радничког спорта, унапређивање здравља и сопствених 
резултата, инвалида, за све сегментиме популације, као и трошкове организације 
манифестација. 
 

5.5.2. Одређивање приоритета у подручју спорта  
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     „Комисија“ предлаже да спортске субјекте, који су предмет финансирања из буџета, 
подијели су у седам основних поља финансирања и то на следећи начин – табеларни 
приказ: 

ОСНОВНА ПОЉА ФИНАНСИРАЊА СПОРТА У БЕРАНАМА 
1 2 3 4 5 6 7 

Спортски клубови Школски 
спорт 

Спортски 
објекти 

Врхунски 
спортиста 

Учешће 
на 

играма 

Спорт и 
туризам 

Спорт за 
све 

Рекреација 
40% 4,5% 26% 1,5% 21% 5% 2% 

 

5.5.3. Усвајање већег буџетског издвајања за спортску делатност 

      

1. „Комисија“ предлаже буџет за 2020. годину: Усвојити из општинског 
буџета за 1,2 % за дјелатност спорта више него у 2019. години 

2. Наставити до 2021. године од општинског буџета усвајање за подручује 
спорта за 0,9 % већа у односу на прошлу годину.  

     Стратешки циљ свих спортских субјеката на нивоу града је да се повећа општинско 
улагање у спорт и спортске активности за 2% у односу на 2019. годину. Укупно 3,1% до 
2021. године. Свако повећање које се односи на укупна буџетска средства предвиђена 
за спорт, треба, сем предвиђених повећања повећања трошкова у пољима 1 и 3, да се 
усмјери на поља од 2,4.5,7 са тендецијом да стални трошкови буду ван спортског 
буџета. 

 

5.6. Анализа здравствене заштите спортиста 

 

     У току спровођења истраживања за израду „Стратегије развоја спорта у Беранама у 
периоду од 2019-2021. године, комисија је закључила да већина клубова из Берана 
поштује дате пропозиције што обавезне што такмичарске, прописане законом и 
начинима за такмичење националних савеза у Црној Гори. Здравствена заштита 
спортиста је обавезна за сваког спортисту који се такмичи или излаже посебним 
физичким напорима. Специјалистички прегледи се углавном реализују са дјецом која 
право наступа имају у сениорским такмичењима. Дом здравља Беране сарађује са свим 
спортским клубовима у општини Беране. Постоје примјери да се неколико спортских 
клубова основу личних познанстава, решавају једно овакво значајно питање и тиме 
решавају проблем „спортског прегледа“. У Дому здравља и општој Болници при има 
један (1) љекар специјалиса, тзв. љекар спортске медицине. Љекарски прегледи су 
законска обавеза на сваких шест мјесеци. Одабрани љекар по новим прописима не 
може извршити прегледе, већ то мора да уради љекар специјалиста за спорт. 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 побољшања наведених 
проблема, „Стратегија“ ће се детаљно бавити овим проблемом.  
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     Спортска медицина заузима посебно мјесто у процесу тренинга и такмичења. 
Праћењем функционалних статуса, она налази мјесто и у планирању и контроли 
тренажних процеса. Дјеца у образовним институцијама су такође приоритет. Пошто се 
све већи број особа средње и старије доби укључује у спортско-рекреативне  
активности, потребно је сагледати њихово здравствено стање да би се могло доћи до 
сазнања о оптерећености, јер се показало у пракси да нагла и превелика оптерећења 
могу бити погубна за старије особе које нису биле у континуираном тренажном 
процесу. Посебно је важна здравствена брига особа с инвалидитетом које се све више 
баве спортом, посебно такмичарским. На том подручју, спортска медицина мора 
уважити одређене специфичности особа које се баве спортом, те одредити здравствене 
критеријуме за учешће у појединим спортова. 

     Предлог „Комисије“ је да се искористе просторије у новој хали спортова за отварање 
спортске амбуланте, на коришћење дјеци, спортистима, рекреативним спортистима и 
спортистима ОСИ. Такмичарски/врхунски спорт, уз изузетно велике физичке и 
психичке напоре, захтијева континуирану здравствену бригу и редовне здравствене 
прегледе у за то опремљеним амбулантама. Без адекватне здравствене заштите 
онемогућен је развој спорта у Беранама. 

Грађани Берана ће кроз реализацију пројектованих или сличних активности остварити 
више користи као што су:  

1. Унапређење индивидуалне здравствене заштите, посебно борбе против растућег 
проблема гојазности;  

2. Унапређење здравља код свих дјелова друштва, превенције болести и 
рехабилитације;  

3. Дат допринос систематичнијем и одрживијем развоју друштва;  
4. Спречавање асоцијалног понашања дјеце и омладине;  

 

Истраживање др. Стефан Лалевић 

 

     Дуго времена се сматрало да код спортиста постоји низ преваленција 
психијатријских обољења. Медјутим данас је познато да је ова претпоставка била у 
вези са институционалном неразвијеношћу псхијатрисјких програма и чињеницом да 
спортисити, ако уопште, касно буду упућени стручним лицима. Према најновијим 
истразивањима не постоји разлика у превалецији психичких болести код спортиста и 
општег становништва. Психичка обољена код спортиста су са изузетком поремећаја 
исхране још увијек недовољно истражена. Међутим постоје обољења која су 
специфична за спорт, тзв. зависност од „спорта и Anorexia athletica“. Ове психичке 
болести су често пристутне код спортиста чије дисциплине изискују велику 
издрзљивост (Маратон). Поремећаји исхране се јављају код спортиста у чијим је 
дисциплинама од посебног значаја сама тежина спортисте у килограмима. Једно 
истаживање је утврдило повећану инциденцију поремећаја исхране код гимнастичарки 
од око 60%. Схизофренија и биполарни афективни поремећаји код спортиста су 
углавном последица узимања анаболичких стероида. Студија („Pope i Katz“) код 
спортиста је показала да након узимања стероида 23% развије депресивне и /или 
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маничне симптоме, док 12% њих развије симптоме схизофреније. Болести зависности, 
прије свега зависност од алкохола, је једно од најчесћих психичких обољења код 
спортиста. Чак је утврђена већа преваленција код тимских него у појединачних врста 
спорта. У неким студијама је утврђена учестала појава депресије и појаве различитих 
врста страхова код спортиста. 

ADHD (хиперактивни/поремећај пажње синдром) се дијагностикује у отприлике 5% 
дјеце. За овај синдром је карактеристичан велики број коморбидитета-болести 
зависности, остала психичка обољења, различите врсте тјелесних повреда. Студије су 
показале да дјеца/одрасли са овим поремећајем показују у односу на остали дио 
популације другачију, у односу на интензитет снижену реакцију на стрес тзв. 
недостатак страха, што објасњава учесталију појаву тзв. поремећаја созијалног 
понашања код ових особа као и појаву тејелесних повреда. За особе са овим 
поремећајем је карактеристично упражњавање, понекад и ексцесивно, спортских 
активности у циљу „самотерапирања“ симптома овог поремећаја као што су повећан 
импулсивитет, хиперактивност, раздразљивост итд. Многе студије препоручију спорт 
као врсту терапије код овог поремећаја. Многе студије су доказале каузалитет повреда 
главе спортиста са појавом психичких поремецаја - деменција, депресија, афективни 
поремећаји итд. 

 

5.6.1. Стратешка принципи и циљеви здравствене заштите дјеце, 
спортиста, рекреативних спортиста и спортиста ОСИ у Беранама 

 

Стратешки циљ бр 1: Успоставити учесталији модел пружања љекарских услуга  
и обављања прегледа унутар постојећих медицинских амбуланти свим 
спортистима у Беранама 

Специфични циљ бр 1: Дати допринос оформљавању амбуланте за спортску медицину 
у беранском Спортском Центру, гдје би се обављао обавезни преглед спортиста који су 
у такмичарском систему, рекреативних спортиста по посебном програму, као и 
спортиста са инвалидитетом.   

Специфични циљ бр 2: Опремање амбуланте са савременим апаратима за спортску 
медицину 

Специфични циљ бр 3: Унапређење медицинске бриге за све спортисте у Беранама и 
потписивање меморандума о сарадњи између СЦ Беране и Дома здравља у Беранама. 

Специфични циљ бр 4: Унапређење адекватног спортско-здравственог образовања, 
укључујући и антидопинг образовање код спортских клубова/организација и школске 
дјеце.  

 

5.7. Анализа и предлози за рекреацију (спорт за све) 
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     Конвенција из Лисабона 1998, Бела књига о спорту из 2004, као и препоруке 
Свјетске здравствене организације о исхрани и физичкој активности из 2007. године 
биле су полазиште за одлуку Европске уније у децембру 2010. године да до 2020. 
године покрене нових сто (100) милиона европљана на редовну физичку активност, као 
основе за очување и унапређење здравља становништва. У приоритетне задатке сваке 
државе/региона/општина спада и промоција здравих стилова живота и пружање 
могућности свим грађанима да се баве спортским активностима. Приоритет наше 
Општине, Секретаријата за спорт, културу, младе и НВО, заједно са „Спортским 
центром Беране“, школама и спортским организацијама/клубовима је да се створи 
способан, одржив и међусобно повезан сектор, који ће се бавити организацијом 
рекреације свих грађана Берана и који ће допринијети масовнијем бављењу спортом у 
граду. Наша “Стратегија“ треба да подстакне разраду идеја, реализацију програма и 
пројеката у области спортске рекреације, као и да се организују рекреативне спортске 
манифестације. Стратешки документ Берана из области спорта, ће предвидјети да се 
младима пружи прилика и створи мотивациони амбијент да се баве рекреативним 
вјежбањем и да стекну спортску навику и потребу која ће трајати током живота.    

     „Комисија“ која је радила на изради „Стратегије“ утврдила је да је прецизан број 
особа које се рекреирају у Беранама немогуће одредити будући да се интензитет и 
учесталост спортске активности рекреативаца мијења зависно од врсте активности и 
животног доба грађанина/ке. Рекреација исто тако зависи и од временских услова па се 
приликом топлијих дана грађани више рекреирају на игралиштима, стазама за шетњу, у 
парковима и сличним отвореним површинама које се посљедњих година све више 
уређују како би што више становника подстакло на рекреирање на отвореном. Не 
постоји организација или институција која се бави организацијом рекреативних 
активности. Клубови су нас информисали да се суочавају са примјерима лоше праксе и 
да се кроз организовање тренажног процеса један дио дјеце која се при преласку из 
кадетског у јуниорски узраст, посебно из јуниорског у сениорски узраст, престају 
бавити спортском активношћу. Проблем представља и даља неактивност у 
рекреативном смислу. Већина спортиста одустајањем од спорта у тим годинама ријетко 
поново развије навику бављења спортско-рекреативним активностима. 

     Истраживање које смо анкетно одрадили са свим грађанима наше Општине, гдје се 
истицало питање о ставовима грађана по питању бављења активностима у слободном 
времену, показало је да се 39% бави неком врстом спортске рекреације, док је велик 
дио неактиван. Анкетирању су приступили испитаници старији од 18 година. Највише 
се грађана рекреира на подручју града гдје се истиче парк Јасиковац, простор око 
аеродрома, обилазница, кошаркашки терени, терени за мали фудбал, као и рекреативни 
лов и риболов. Током њета користи се рекреативна активност пливања на ријеци Лим. 
Активност грађана у току зимског годишњег доба своди се на посјету Ски – центру 
Локве и стази Петњик и рекреативном скијању.  

Слиједи табела активности грађана на поменутим рекреативним просторима 

Врсте 
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. 
Кошарка 99,8% 0,2%      
Мали 
фудбал 

81% 19%      

Тенис 9%       
Пливање    31%    
Скијање   27%     
Ходање     42% 37% 21% 
 

Слиједи графикон активности грађана по старосној доби 

 

     У анкети се види да се највише особа бави било којим обликом рекреације у 
старосној доби од 38 до 52 године (М33-Ж21%). Најмање се рекреацијом баве особе 
старије од 52 година (7%). Према анкети, уочено је да се дјеца предшколске и школске 
доби најчешће рекреирају у оквиру школа спортова и фолклора. Дјечаци највише 
тренирају фудбал, кошарку, рукомет и укључени у разне спортске школе како 
појединачних тако и екипних спортова. Код дјевојчица се истиче рукомет и одбојка. 
Најчешћа активност особа од 38 до 52 година је рекреативни фудбал и кошарка, шетња, 
скијање, фитес центри, планинарење. Сљедећи дијаграм приказује најзаступљеније 
облике рекреације према истраживању. 

27%

23%

37%
28%

33%

21%

7%

Редовна рекреација

М 18-30

Ж 18-30

М 31-37

Ж 31-37

М 38-52

Ж 38-52

МЖ преко 52
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     Истраживања показују активност особа свих старосних структура. Комисија 
препоручује повећање спортско-рекреационих манифестација за шире грађанство кроз 
цијелу годину, користећи већ постојећу спортску инфраструктуру, јер активности на 
отвореном имају вишеструке користи. Подстакнути манифестације, догађања и радити 
на подизању свијести о важности кретања, стварању навике рекреације и кретања.   

 

5.7.1. Стратешка принципи и циљеви рекреативног спорта (спорта за све) 

 

Стратешки циљ бр 1: Повећање процента становништва које се бави рекреацијом 
у свим сегментима код младих, жена, мушкараца, особа са инвалидитетом и 
старих. 

Специфични циљ бр 1: Подизање нивоа свијести о важности редовне физичке 
активности за грађане; 

Специфични циљ бр 2: Повећати број квалификованог стручног кадра у рекреацији и 
развијати цјелогодишњу рекреацију на простору Берана 

Специфични циљ бр 3: Побољшање материјално-техничких услова са циљем 
доступности свим грађанима за бављење спортом и рекреацијом  

Специфични циљ бр 4: Значајније укључивање локалне самоуправе у финансирање 
програмских активности из области спортске рекреације и спорта особа са 
инвалидитетом; 

Специфични циљ бр 5: Успостављање веће сарадње било којег вида спортске 
рекреације са школским спортом, врхунским - такмичарским спортом, радничким 
спортом, све у циљу повећања бављења спортом у свим сегментима становништва 
посебно, дјеце, жена, мушкараца, особа са инвалидитетом и старих;  
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Специфични циљ бр 6: Успоставити одрживи модел локалних критеријума у оквиру 
области спортске рекреације кроз правилнике и унапређење стручних потенцијала с 
циљем израде критеријума за финансирање ове области;  

 

5.8. Анализа узрока проблема 

 

     У току разраде „Стратегије“, Комисија је закључила да се и поред различитих 
утицаја на развој спорта у Држави и шире и да су препознате слабости на сва неколико 
нивоа спортских организација у примарном (спортисти, тренери, тренажни 
процес/програм, родитељи), секундарном (спортски клубови, национални савези) и 
терцијалном нивоу (друштво, економија, образовање, здравство, закони, јавни и 
приватни сектор, медији и др.). Они су последица не само кризе кроз коју је прошло 
Беране у протеклом периоду, већ и неспремности појединаца који су политички 
дјеловали у спорту, као и организација из спортских области да се прилагоде новим 
друштвеним околностима. Не постојање стратешког документа из области спорта на 
локалном нивоу је акутни проблем. До сада нисмо имали јасне и одређене смјернице 
које нам видљиво показују одређени правац и смјер гдје би берански спорт требао да се 
развија. Увијек су проблем финансије које треба планирати и одвојити за наредну 
годину или код неких спортских клубова половину те сезоне зато што размишљају 
краткорочно и гдје их главни циљеви њиховог постојања не воде. Осим тих акутних 
питања, актуелна су и питања спортских објеката, спортских стручњака и позитивних 
законских прописа.  

У прилогу је Анализа стања „SWOT“ - анализа 

САДАШЊЕ СТАЊЕ  

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

o „Стратегијом за спорт“ кроз развој 
спорта, локална самоуправа показује 
озбиљност и заинтересованост за 
спорт 

o Доста стручних, искусних и довољно 
мотивисаних кадрова за даљи рад, 

o Нова спортска дворана је мотив више 
за све оне који су досад имали 
проблем с простором 

o Велики избор спортских грана у 
Беранама за све узрасте дјеце, 
рекреативце и ОСИ 

o Услови за рад у спортским објектима 
су добри 

o Видљив је пад заинтересованости за 
спорт 

o Нема довољне сарадње са школама 
o Нема довољно средстава за директне 

трошкова такмичења 
o Појединци сматрају да поједине 

спортске гране морају имати 
приоритет 

o Различити ставови око важности 
који спорт подржати: масовни или 
врхунски спорт – појединачни или 
екипни 

o Лоша организација школског спорта 
o Недостатак креативности или воље 

код спортских радника 
 

БУДУЋНОСТ/ДЕФИНИСАЊЕ ТРЕНДОВА У БЕРАНАМА 

ШАНСЕ ПРИЈЕТЊЕ 
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o Услови и могућности за рад у спорту 
су дефинисане Новим законом о 
спорту ЦГ 

o Услови и могућности рада или 
пословања у спорту су веће 

o Сви спортски клубови имају исте 
шансе за конкурисање за материјална 
средства како на општинском тако и 
на националном нивоу 

o Нови услови за стадионске и 
дворанске спортове а са тим и бољи 
резултати у тим спортским гранама 

o Секретаријат за спорт отворен за 
сарадњу, помоћ и подршка за учешће 
при конкурисању код различитих 
фондовима за разој спорта 

o Миграције становништва, неповољне 
демографске промене 

o Повећан интерес за алтернтивне 
видове забаве (интернет, видео 
игрице, социјалне мреже....) 

o ТВ програм није прилагођен спорту и 
здравим начинима живота  

o Погрешан избор приоритета у 
финансирању за неке гране спорта 

o Веома слаба економска моћ грађана и 
незаинтересованост за спорт 

o Лоши тренажни и такмичарски услови 
за борилачке спортове 

 

“Стратегиј развоја спорта у општини Беране 2019-2021.године, даће одговор на та 
питања. 

 

6. СПОРТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

 

     Особе са инвалидитетом (у даљем тексту ОСИ) имају физички или ментални 
недостатак, који их ограничава у једној или више животних активности. Према 
Свјетској здравственој организацији, инвалидност може узроковати проблеме у вези 
покретности, комуникације, усвајања знања и учења, бриге о себи, друштвености итд. 
Инвалидност захтијева стручну медицинску бригу. Међутим, процес „Инклузија“ 
укључује особе с различитим обликом инвалидности у што активније и равноправније 
учествовање у друштву. Свако модерно друштво би требало да омогућити укључивање 
ОСИ у спортске садржаје у што већем броју. Комисији до момента усвајања 
„Стратегије“ није било познато колико је особа са оваквим или сличним недостатком 
укључено у спортске активности. Комисија претпоставња да већина случајева нису у 
могућности да се укључе у редовне спортске активности, рекреативне (самосталне или 
групне) или при клубовима. Комисија је закључила да се потреба за очувањем 
тренутног или побољшањем зравственог статуса путем физичких активности као и 
потреба за доказивањем и надметањем присутна и код особа с инвалидитетом. 
Секретаријат за спорт, културу, младе и НВО се задњих година ради на побољшању 
укључености у спорт и рекреацију ОСИ.  
     Помоћ у реализацији програма и пројеката спорта и рекреације за ОСИ по мишљењу 
„Комисије“ требало би да укључују различите врсте спортских радника или асистената 
као што су: спортски асистенти из различитих грана спорта, асистенте за кориснике 
инвалидских колица и дефектолози. За селекцију спортиста ОСИ потребно је вријеме. 
Спорт и рекреација ОСИ има велику важност у процесима инклузије и побољшања 
квалитета њиховог живота. 
 
У следећој табели су проблеми и потребе или приоритети развоја ОСИ у спорту 
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ПРОБЛЕМИ ПОТРЕБЕ / ПРИОРИТЕТИ   
Мали број младих особа с инвалидитетом 
укључен у рекреацију и у рад спортских 
клубова 

Укључивање већег броја ОСИ у 
рекреативне и спортске активности 

Слаба мобилност особа с инвалидитетом   Интензивна мотивација ОСИ 
Недовољна количина специфичне 
спортске опреме за спорт особа с 
инвалидитетом 

Осигурати боље материјалне услове за 
набавку спортске опреме 

Спортисти са  инвалидитетом одлазе на 
мали број такмичења 

Осигурати материјалне услове за чешћи 
одлазак на такмичења и спортске 
манифестације 

Недовољно разумијевање потреба ОСИ од 
стране клубова, појединаца, спортске 
јавности и јединица локалне самоуправе 

Изједначавања могућности за бављење 
спортом за ОСИ  
Унаприједити запошљавање ОСИ у 
спортске организације  

 
Графички приказ заступљености особа с инвалидитетом у појединим спортским 

активностима у Беранама (позната „Комисији“) 
 

 Атлетика Стрељаштво Шах Моделарство УКУПНО 
ОСИ 3 1 6 2 12 

 
 

 
 
 
     У Беранама је недавно регистрован клуб „Специјална олимпијада Беране“ са 
дванаест (12) активних чланова.  

25%

8%

50%

17%

ОСИ

Атлетика

Стрељаштво

Шах

Моделарство



Стратегија развоја спорта у општини Беране 2019-2021 
 

 

38 
 

 

6.1. Стратешка принципи и циљеви спорта код ОСИ 

 
Стратешки циљ 1: Повећати степен активних спортиста ОСИ до 25 година за 20% 
до 2021. године 
 
Специфични циљ 1: Омогућивање доступности цјелокупне спортске инфраструктуре у 
Беранама за ОСИ. 
 
Специфични циљ 2: Прилагођавање програма школског спорта особама с 
инвалидитетом и укључивање што већег броја ОСИ у спорт путем системски 
организованих рекреативно-спортских садржаја. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. СВОТ АНАЛИЗА 

 

     Израда Стратегије базирала се на анализи стања која је била подлога за сагледавање 
унутрашњих и спољашњих фактора који утичу на све аспекте спорта и рекреације у 
Беранама. СВОТ-анализа коју смо користили уједно представља најпогоднију методу за 
рад с великим бројем учесника. СWОТ је скраћеница енглеских ријечи (S –
strengths/снаге, W - weaknesses/слабости, O - opportunities/могућности и T –
threats/пријетње). Сва истраживања које је „Комисија“ за израду „Стратегије“ 
примијенила је СВОТ - анализу на одређено подручје, а што је детаљније наведено у 
анкетама, интервјуима, записницима с радионица. У даљем тексту презентујемо 
обједињену СВОТ-анализу: 

“Стратегија” развоја спорта у Беранама за период од 2019 – 2021. године  

SWOT– СВОТ-анализа 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 
o “Стратегија” спорта Беране 2019-2021 
o Национална “Стратегија” развоја 

спорта 
o Велики број спортиста и спортских 

радника 
o Масовност дјеце и младих у спорту 

o Недовољна финансијска средства за 
клубове од стране Општине Беране 

o Недовољно финансирање спорта из 
Министарства спорта ЦГ 

o Мали број часова физичке културе у 
школама 
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o Успјешни спортски пројекти за дјецу 
(програм за базичне спортове) 

o Традиција организованих 
манифестација у спорту особа с 
инвалидитетом 

o Добри спортски резултати 
o Искуства у организацији спортских 

манифестација 
o Инфраструктура  (Спортски центар, 

Стадион, помоћни терени за све 
спортове...) 

o Популарни простори за рекреацију 
(Парк Јасиковац, риболовачки ревири, 
планинарске стазе, узлетишта и 
слетишта за параглајдере...) 

o Подаци о расту туризма и туристичке 
привреде 

o Сарадња са школама и факултетима 
o Искуство једног спортског радника у 

пријавама пројеката за коришћење ЕУ-
средстава 

o Високи трошкови и сложеност 
учешћа у такмичењу особа са 
инвалидитетом 

o Недостатак стручног кадра у спорту 
o Мањак лиценцираних спортских 

психолога и љекара 
o Неадекватна спортска 

инфраструктура на предшколској и 
средњошколској нивоу 

o Недостатак објеката за поједине 
спортове (гимнастика, тенис и 
стрељаштво) и простора за рекреацију 
грађана 

o Дотрајалост спортских објеката  
o Недовољна популаризација 

рекреације 
o Недовољна промоција спорта у 

функцији туризма 
o Недостатак спортских програма и 

доступности објеката за спровођење 
спортских активности дјеце 
предшколског, школског и 
средњошколског узраста 

o Недостатак система мотивације и 
подстицаја за приватне подузетнике у 
спорту и рекреацији 

o Недостатак људских ресурса при 
клубовима за пријаве пројеката за 
коришћење ЕУ-средстава 

o Недостатак координације 
здравственог система и спорта у граду 
који се баве програмима превенције у 
спорту 

 

МОГУЋНОСТИ   ПРИЈЕТЊЕ 
o Нови Закон о спорту 
o Израђени правилник и критеријуми 

финансирања јавних потреба у 
спорту 

o Повећање свјесности о важности 
рекреације 

o Финансирање спорта са социјалним 
и здравственим програмима 

o Прихватање одрживог модела 
повезивања спорта и рекреације с 
туризмом 

o Стварање услова за квалитетно 
образовање врхунских спортиста, и 
системско праћење школских и 

o Слаба примјена постојећих законских 
аката и стратешких докумената 

o Финансијски дефицит - пријетња 
даљем улагању средстава у спорт од 
стране Министарства спорта ЦГ 

o Неусаглашен порезни систем за 
улагања у спорт 

o Мали број часова физичке културе у 
школама 

o Недовољна медијска промоција значаја 
спорта и рекреације у функцији 
здравља 

o Централизација ЕУ-средстава за 
техничку помоћ на државном нивоу 
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спортских обавеза 
o Укључивање спорта у 

предузетничке иницијативе 
o Повезивање свих учесника у 

градском систему спорта у 
пријављивање пројеката за 
коришћење ЕУ-средстава 

o Модел подстицања/финансирања 
тренера 

o Помоћ и суфинансирање спортских 
реквизита и наставе физичке и 
здравствене културе у школама 

o Могућност сарадње са 
Министарством здравља и 
отварање спортске амбуланте у СЦ 
Беране, свим спортистима на 
коришћење 

o Континуирана едукација за 
спортисте, родитеље и тренере 

o У некој мјери неискоришћени 
капацитети игралишта основних 
школа и МЗ.  

o Могућност уређења јавних 
простора за рекреацију 

o Коришћење бивших индустријских 
објеката у функцији спорта и 
културе 

o Израда дигиталног регистра 
објеката и клубова 

o Промоција спорта особа с 
инвалидитетом  

o Умрежавање актера који се баве 
превенцијом негативних појава у 
спорту 

o Могућност коришћења нових 
медија и друштвених мрежа за 
промоцију спорта и рекреације 

o Спровођење мјера енергетске 
ефикасности и коришћење 
обновљивих извора енергије у 
појединим спортским објектима 

o Мањак стручних кадрова и њиховог 
континуираног рада 

o Неодговарајући распоред и недостатак 
термина у градским спортским 
објектима 

o Недовољна искоришћеност и 
презентација простора за рекреацију 

o Јачање конкуренције у спорту 
o Штетан утиецај нових медија и 

друштвених мрежа на спортске 
клубове, спортисте и спорт уопште 

o Недоступност информација и семинара 
у вези са недозвољеним средствима 
средства/материје ради постизања 
бољих резултата (допинг) 

o Превелике амбиције родитеља 
o Недовољна медијска покривеност 

програма превенције у спорту 
o Одустајање младих од спорта након 

средњошколског образовања због 
аматерског статуса у клубовима 

 

     Као Снаге беранског спорта комисија је током разраде „Стратегије“ навела кључне 
стратешке материјале на нивоу Града, и обрадила тематику спорта и рекреације. Кад су 
у питању спортисти, закључено је да у Беранама дјелује велики број спортиста, да 
постоји традиција организираног спорта особа с инвалидитетом и изврсни спортски 
резултати с великим бројем врхунских остварења. Посебно, као Снага, истакнута је 
масовност дјеце и младих у спорту као и успјешно спровођење спортских пројеката за 
дјецу (програм за базичне спортове). Уз наведено, истичу се и искуства службе 
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Менаџера, Секретаријата за спорт, културу, младе и НВО и ТО Беране, у организацији 
спортских манифестација од којих је најмасовнија популарна „Шлауфијада“, 
Међународни атлетски митинг гдје су укључене и особе са инвалидитетом итд... Што 
се тиче објеката, у Снаге су убројени Спортски Центар Беране са фудбалским 
стадионом и помоћним теренима, спортских терена за рукомет, кошарку, одбојку итд... 
с обзиром на то да се ради о новим објектима који окупљају велики број корисника. 
Такође, кроз истрашиваеа приликом разраде „Стратегије“ су под Снаге набројани и 
нови/стари простори за рекреацију као што су Парк Јасиковац, риболовачки ревир, али 
и планинарске стазе, узлетиште за екстремне спортове, параглајдинг итд... У окружењу 
као Снагу треба истакнути и предузетништво с посебним нагласком на позитивне 
трендове на пољу туризма и спорских активности у туризму. Такође, Снага је и  
сарадња са школама. Искуство једног спортског радника у пријавама пројеката за 
коришћење ЕУ-средстава представља снагу на локалном нивоу. Посебно се разматрала 
тема коришћења ЕУ-средстава па је наглашено да је Снага и искуство Службе 
Менаџера и Секретаријата за спорт, културу, младе и НВО у пријавама и спровођењу 
таквих пројеката. 

     На састанцима „Комисије“ и током разраде стратегије у дијелу истраживања су се 
разматрале и Слабости, при чему је посебно наглашена недовољна финансијска 
средства за клубове од стране Општине Беране, недовољно финансирање спорта из 
Министарства спорта ЦГ и мали број часова физичке културе у школама. Наведено је и 
посебно истакнуто код спорта особа с инвалидитетом с обзиром на високе трошкове и 
сложеност њиховог учествовања на такмичењима. Наглашена је Слабост везана за 
стручни кадар у спорту, а односи се на недовољан број стручних кадрова, као и  мањак 
лиценцираних спортских психолога и љекара. Исто тако, као Слабост истакнута је и 
слаба инфраструктура и недостатак реквизите уз обавезне спортске програме и 
доступности објеката за спровођење спортских активности дјеце предшколског, 
школског и средњошколског узраста. Уз наведено, Слабост је и дотрајалост дијела 
спортских објеката. Оцијењено је да је видно недовољна медијска промоција 
рекреације, а такође и спорта у функцији туризма. Са стајалишта приватног 
предузетништва у спорту и рекреацији, као Слабост је наведен и недостатак система 
подстицаја за ту врсту подузетника. Општи је став да је једна од Слабости и недостатак 
образованих људских ресурса при клубовима који би се бавили пријавама пројеката за 
финансирање ЕУ-средствима. Уз све наведено, сматра се да постоји и недостатак 
координације свих учесника који се баве програмима превенције и здравственог 
система у спорту. 

     Као Могућност наведене су нове одредбе Закона о спорту који је на снази. Као 
Могућност сагледава се израда критеријума финансирања јавних потреба у спорту и та 
се чињеница сматра као Могућност даље надоградње критеријума и правилника. 
Повећана свијест о важности рекреације је веома битна Могућност, а посебно 
могућност укључивања спорта и рекреације у програме и пројекте на нивоу Општине. 
Што се тиче нових облика финансирања спорта, као Могућност је наведено повезивање 
спорта и рекреације са социјалним и здравственим програмима, а посебно са туризмом. 
Такође, могуће је и додатно укључивање предузетничке иницијативе на пројектима 
изградње и адаптације објеката за спорт и рекреацију. Уопштено се сматра да је 
Могућност повезивање свих актера система спорта у граду у циљу пријављивања 
пројеката и програма на позиве за ЕУ-средства. Што се тиче основних школа, могуће је 
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примијенити модел подстицања школских турнира/такмичења, тренера и 
суфинансирати физичке активности у школама. Спортска амбуланта у Спортском 
Центру Беране је једна нова Могућност, која би била на услузи свим спортистима, 
амбуланта може бити и центар континуиране едукације везане за допинг средства за 
спортисте, тренере и родитеље. Кад су у питању објекти за спорт и рекреацију, као 
Могућности се нуде неискоришћене дворане и игралишта основних школа и мјесних 
заједница али и могућност уређења јавних простора за рекреацију. Исто тако, истакнуто 
је да дио бивших индустријских објеката треба ставити у функцију кроз програме 
спорта и културе. Позитивно је оцијењено, као нова Могућност, израда дигиталног 
регистра свих релевантних података везаних за спорт, чиме би се омогућило 
квалитетније праћење система спорта у Беранама, као и доношење одлука. Као нове 
Могућности наведене су умрежавање партнера који се баве превенцијом и коришћењем 
нових медија и друштвених мрежа за промоцију спорта и рекреације, а посебно спорта 
особа с инвалидитетом. 

     Као највећа Пријетња истакнута је веома слаба примјена постојећих законских аката 
и стратешких докумената. Пријетње је и финансијски дефицит, као и порезки систем 
који не стимулише улагања у спорт од стране јавног и приватног сектора. Сматра се да 
је физичка култура мало заступљена у школама. Недовољна је медијска промоција 
спорта и рекреације у функцији здравља. Што се тиче коришћења ЕУ-средстава, 
истакнута је чињеница да су средства за развојно-техничку помоћ централизована на 
државном нивоу. Велика је Пријетња недостатак стручних кадрова у спорту и њиховог 
континуираног рада.  Што се тиче градских спортских објеката Пријетњом се сматра 
лош распоред и недостатак термина у Спортском Центру Беране. Пријетњу представља 
и недовољна искоришћеност и презентација простора за рекреацију. На основном 
нивоу истиче се штетан утицај нових медија и друштвених мрежа на спортске клубове, 
спортисте и спорт уопште. Даље слиједе недоступност информација и семинара у вези 
са недозвољеним средствима средства/материје ради постизања бољих резултата 
(допинг), превелике амбиције родитеља и недовољна медијска покривеност програма 
превенције у спорту. Веома видна Пријетња са којом се тренутно срећу клубови или 
спортске организације јесте одустајање младих од спорта након средњошколског 
образовања због аматерског статуса у клубовима. „Комисија“ је током истраживања 
уложила велики труд, како би сагледала све аспекте спорта у Беранама, и оцијенила 
њихову узрочно последичну везу, да би олакшали даљи развој локалне спортске 
заједнице. 

     Комисија која је радила на изради документа закључује да су неки клубови 
дјелимично задржали своје спортске резултате и функционисање спорта и у највећим 
економским и другим кризама, задржали су своју традицију. Случај врхунских 
резултата у појединачном спорту десио се у стрељаштву. Општина Беране је са својим 
„Секретаријатом за спорт, културу, младе и НВО“, „Службом менаџера“, Туристичком 
организацијом Беране, Агенцијом за развој и изградњу Берана, Комуналним 
предузећем, ЈУ Водовод Беране и установама Полимски Музеј и Центар за културу 
Беране, као и НВО и грађанима, задржала традиционално-спортске манифестације као 
што су „Шлауфијада“, „Међународно атлетско првенство за ОСИ, Триатлон у 
екстремним спортоивима, Авио митинг моделара и „љетњи турнир у Малом фудбалу“.  
У овим процесима је увек велику улогу имала локална самоуправа.  
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8. ВИЗИЈА 

 
     Визија је јасна спортска слика будућности наше Општине, која се може остварити 
успјешном стратегијом. У овом случају тиче се Стратегије развоја спорта у Беранама од 
2019-2021. године, валоризацијом свих спортских грана, јачањем школског, клубског, 
врхунског спорта и осавремењивањем спортске инфраструктуре. У дефинисању визије 
морамо ограничити временски рок трајања, као и одредити приоритетне активности 
како би допринели остваривању циљева визије. Спортска визија општине Беране је 
следећа: 

 

Визија: 

 

Беране као град спорта видимо у будућности као респектабилан спортски центар,  
обогађен развојним спортским потенцијалима појединаца и локалних спортских 
организација који ће имати запажену улогу у остваривању врхунских спортских 
резултата у Црној Гор и широм свијета.   
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9. СПОРТ И ТУРИЗАМ  

 

     Заједнички утицај на нивоу заједнице, кроз спорт и туризам у земљама чланицама 
ЕУ даје високе резултат. Ако су спортске манифестације у питању туризам и спорт гдје 
се све више „питају“ за коалицију између двије области, што нарочито долази до 
изражаја током великих спортских догађања, манифестација или културно спортских  
традиционалних догађаја, а што је случај у нашем граду, онда ће рекреација, као једна 
од спортских грана све више бити заступљена у туризму нашег града. Туризам код нас 
има шта да понуди, а савремена интеракција између „њега“ и спорта, која прије свега 
повезује људе, па туристичко атрактивне дестинације, даје све више шанси да се наш 
град учврсти на мапи популарних дестинација за овај вид ове терцијалне гране 
привреде. У Беранама се активности спортског туризма могу одвијати у урбаним или 
руралним срединама, на отвореном или у затвореним просторијама, у свим сезонама.  

     У Националној стратегији одрживог развоја Црне Горе до 2020. године потенцирано 
је да је за будући развој туризма на Сјеверу чини брендирање тог дијела Црне Горе. 
Управо учешће у спортским догађајима и спортским активностима гостију/туриста, на 
сличним манифестацијама по којима смо у региону препознати у позитивном смислу 
гдје се прије свега мисли на популарну беранску „Шлауфијаду“, представља начин да 
региону понудимо оно чиме се поносимо, што је „наше“. Програм и садржаји сличних 
програма (културно-спортско-рекреативног и манифестационог туризма) могу донијети 
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новчани прилив општини Беране. Комисија је мишљења да јеадан овакав начин 
туризма првенствено подразумијева промоцију здравог начина живота и редовних 
физичких активности, али он мора бити подстакнут и изградњом одговарајуће 
саобраћајне и друге инфраструктуре, као и обезбеђењем адекватног стручног кадра.  

     Што се тиче спорта и животне средине њихов значај постаје све већи и видљивији, 
посебно узимајући стратешко опредјељење Владе Црне Горе да се придружи 
Европском економском простору (ЕЕА) и прикључи државама/чланицама Европске 
Уније (ЕУ). Животна средина, човјекова околина представља све оно што нас окружује, 
односно све оно са чиме је директно или индиректно повезана човјекова животна и 
производна активност те је такву не смијемо мијењати у било ком степену. Како би се 
избјегли негативни ефекти који прате спортске активности сви учесници у систему 
спорта (спортске институције/спортске организације, школе, предшколске установе, 
родитељи...) морају пронаћи начине да смање негативне последице попут потрошње 
енергије, загађења ваздуха, емисије гасова који изазивају ефекат стаклене баште као и 
оних штетних по озонски омотач, одстрањивање отпада, ерозије и штетних утицаја по 
биодиверсификацију средине.  

     Спорт, као и спортски туризам се мора развијати у складу са правилима очувања 
еколошке исправности, поштујући принцип да је здрава средина предуслов за здрав 
спорт. Учесници (туристи, посјетиоци, гости, школске екскурзије или сл.) морају 
научити да поштују и цијене природно окружење, а самим тим и да постану спремнији 
да узму учешће у активностима заједнице.  

     Туристичка понуда у Беранам и Црној Гори базирана је на ексклузивитету 
природних и културних атракција. Туризам орјентисан на природу представља развојну 
шансу за Беране, а планинарење и планински бициклизам јесте сегмент за који регион 
Берана има огроман потенцијал. Већи дио планина Бјеласице, Мокре и Смиљеvице 
налази се у административним границама нашег града. Регионална развојна агенција за 
Бјеласицу, Комове и Проклетије са сједиштем у Беранама је недавно реализовала 
пројекат „365“ који се тиче развоја и коришћења пјешачких и бициклистичкеих стаза, 
мушичарских ревира, уређених стијена за пењање итд.   

 

9.1. Екстремни спортови 

 

     У стварњу компексне туристичке понуде Берана (извор: Национална “Стратегија” 
одрживог развоја Црне Горе и “Стратегија развоја туризма до 2020 године) истиче да се 
у овом региону региона пружа најбоља могућност продужења љетњих сезона у туризму 
и да треба дати импулсе за екстремни туризам због велике потражње иностраних 
гостију. Једна од тренутно најпопуларнијих грана туризма у свијету је тзв адреналински 
туризам, који кроз себе провлачи спортску ноту. „Национална Стратегија одрживог 
развоја Црне Горе“, на стр. 30 у секцији – „Туризам и спортске манифестације и све 
популарнији екстремни спортови“, истиче се да су „екстремни спортови од посебног 
значаја, као и квалитет њиховог садржаја, што  указује на то да ће они, убудуће, наћи 
различите изворе финансирања и постићи самоодрживост, као и да ће бити  дефинисана 
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адекватна институционална организација, која ће водити рачуна о овој врсти 
екстремно-спортског-туризма, који је све чешће тражен.  

 

9.1.1. Параглајдинг  

 

     Параглајдинг у Беранама има потенцијал да привуче све веће истомишљенике 
заљубљене у екстремне спортове. У Беранама је регистрован параглајдинг клуб „Наша 
крила“. Постоји, али је неуређено узлетиште за параглајдере на брду „Јејевица“. 
„Стратегија“ ће дати пројекцију за уређење полетишта и предвидјети одговорне стране 
за реализацију. Постоје више користи за заједницу од овог екстремног спорта. 
Медијска презентација и поменуто узлетиште ће Беране сврстати у једну од могућих 
дестинација за адреналински туризам.  

     Самосталан параглајдинг или у тандему са инструктором/ком је удобан и сигуран, а 
такође омогућава да корисници сазнају више о слободном летењу у пространом 
ваздушном простору. У просјеку, лет аматерског пилота траје око сат времена: трајање 
зависи од локације, временских услова, као и вјештина параглајдера и његове 
издржљивости. Све већи број туриста користи параглајдер као екстреман и узбудљив 
доживљај.  

      

 

9.1.2. Бициклизам 

 

     Беранска територија обилује предивним природним теренима за развој планинског 
бициклизма. Бициклистичка мрежа која пролази кроз регион Берана пружа 
спортистима или рекреативцима, као и туристима лијепу авантуру. Кроз Беране пролазе 
регионалне бициклистичке стазе врло атрактивне и са великим бројем посјетиоца. 
Најпознатија бициклистичка стаза у граду је : Будимља – Бањевац, дужине: 22,25км, са 
стартном висином: 684мнв и максималном висином: 843мнв. Ова бициклистичка рута 
води кроз већи дио сеоског подручја општине Беране. Ријеч је о прелијепим 
предјелима, благом зеленом пејзажу долине Лима. Дјелови стазе воде и кроз шуме, 
преко интересантних мостића, дуж равнице поред ријеке. У селима има лијепих кућа, и 
традиционалних и новијих. Занимљиво је да око главног има велики број прикључних 
шумских и других путева и стаза. Мјештани су изузетно гостољубиви и срдачни, радо 
ће вам помоћи да се снађете у лавиринту. Старт руте је на четвртом километру од 
центра града. Поједине дионице су макадамске, повремено има и лошег асфалта. Два 
пута се прелази магистрала па треба бити опрезан. Само је један успон мало напорнији. 
Крај ове руте је мјесто гдје се лијево одваја пут који води према Лубницама и Бјеласици 
а десно пут према Беранама. Овдје се рута спаја са врхунском бициклистичком стазом 
“Топ Траил 3“ која води преко Лубница. 

Развој атрактивног концепта планинарских, пјешачких и бициклистичких стаза треба 
да садржи сљедеће компоненте: 
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o Уређење и означавање постојећих стаза и развој нових што укључује стазе које 
се међусобно спајају и повезују; 

o Организовање рута са пунктовима на кључним тачкама интереса и видиковцима 
на различитим локацијама на Бјеласици и Комовима који у близини нуде мјеста 
за кратки одмор, а све у природном окружењу; 

o Инфо материјали, мапе са рутама, и сл. 

 

9.1.3. Путне пјешачке туре 

 

     Најпознатија путна-пјешачка тура у Беранама је Шудикова – Скакавац, дужине 
седам (7) км, са стартном висином 670 мнв и максималном висином од 950 мнв. Старт 
стазе је поред улазне капије обновљеног древног манастира Шудикова и води лаганом 
узбрдицом кроз шуму све до села Маште. Одатле, после неколико сеоских раскрсница и 
тарабама ограђених имања стаза води до улаза у село Драгосава, али ту скреће према 
шумовитим брежуљцима преко којих шумска стаза води све до села Скакавца. 
Јединствено по прелијепом водопаду који је величанствен и питом у исто вријеме, а 
такви су и људи који тамо живе. Сам почетак стазе је веома занимљив. Манастир 
Шудикова, вјековима културни и духовни центар Полимља, сакривен је на самом улазу 
у Тифранску клисуру. Подигнут је вјероватно у 14. вијеку, а познат је и по повременом 
извору љековите воде – Свето врело.  

 

9.1.4. Стијена за пењање 

 

     Стијена опремљена за слободно пењање налази се на локацији „Сјелача“ на путу 
Беране-Лубнице. Састоји се од укупно 31 пењачка смјера. Категорије смјерова се 
разликују од једног до другог и крећу се у распону од 5 до 10 према „UIAA“ 
стандардима. До пењалишта је потребно петнаестак минута вожње од Берана (на излазу 
из града према Јеловици и наставити све до скретања према селу Бањевац). Стијена за 
пењање из године у годину има све више корисника. Овој грани екстрамног спорта 
треба обезбиједити одрживост и медијску презентацију.  

 

9.1.5. Сплаварење и кајак  

 

     Лим настаје у подножју Проклетија као отока Плавског језера, на око 1000 метара 
надморске висине. Лим је погодан за сплаварење цијелом својом дужином (140 km), а 
потребно је четири до пет дана да се низ њега спусти до улива у ријеку Дрину 
(Медвеђа, Република Српска - БиХ). Кањони су урезани у високе стене обрасле шумом 
стварајући призоре за уживање. Сезона сплаварења почиње у мају када је вода највиша, 
а ријека веома брза, што је последица чињенице да се горњи ток Лима храни искључиво 
од снежнице са Проклетија и Кома. Од манифестација на ријеци најпознатија је 
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„Лимска регата“ која окупља заљубљенике адреналинских спортова на води из свих 
крајева свијета. Домаћин из Берана је Туристичка организација која учесницима у 
Беранама организује конак. Интересовање за сплаварење нашом ријеком је све веће, а 
манифестацију „Лимска регата“ морамо унаприједити и обезбиједити одрживост.  

 

9.2. Риболов 

 

     Риболов је активност са дугом традицијом у Беранама. Водама у Беранама газдује 
Спортско риболовни клуб „Лим“ који броји око 250 чланова. Клуб је члан Савеза 
спортско риболовних организација Црне Горе. Регистровани су мушичарски ревири. 
Правила за риболов у ревирима су дефинисана, али је важно је да знате да су ове зоне 
намијењене строго мушичарењу и то по принципу ухвати и пусти. Ревири се редовно 
порибљавају поточном пастрмком, аутохтоном врстом у нашим водама, али осим 
пастрмке наћи ћете и липљена, младицу у друге салмонидне врсте рибе. Berane 
посједује ревире за такмицарски и спортско рекреативни риболов искључиво у 
дисциплини флај фишинг „Fly fishing“. Дужина такмичарског ревира је 2900м од 
Талумског моста до Ватрогасног дома. Од ове године на ријеци Бистрици 
функционише још један ревир дужине 2000 м који је у фази сређивања и обиљежавања. 
Министарству пољопривреде је достављен захтјев за успостављање „Спин“ ревира на 
подручју Тифранске клисуре, јер је тренутно у експанзији број такмичара, који се баве 
спортско рекреативним риболовом у дисциплини „СПИН- фишинг“. 

 

9.3. Клима као предуслов за базичне љетње и зимске припреме  

 

     Клима подручја општине Беране дефинисана је географским положајем и берански 
крај се налази у зони планинског континенталног климатског појаса.  

 

9.3.1. Температура 

 

     За период 1951-2017. године, просјечна годишња температура ваздуха је 9,40Ц. У 
Беранама је најтоплији мјесец јул, са средњом температуром од 19,10Ц, а најхладнији 
јануар, -1,20Ц. У просјечној години, јануар је једини мјесец са негативном средњом 
температуром. Апсолутни екстреми температуре варирају у широком опсегу. Највиша 
температура ваздуха у Беранама регистрована је 23. августа 2007. године, 40,40Ц. Те 
2007. године, углавном 23. или 24. августа, у многим мјестима у Црној Гори измјерене 
су рекордне температуре (у Подгорици 24. августа 2007.  измјерена је температура од 
44,80Ц, рекорд за Црну Гору). Апсолутно најнижа температура у Беранама измјерена је 
13. јануара 1985. године, када се жива у термометру спустила на -28,30Ц. У периоду од 
67 година (1951-2017), у Беранама се љети температура никада није спустила испод 
00Ц /табели 1). Током осталих мјесеци регистровани су мразни дани (Тмин < 00Ц), 
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истина ријетко у мају и септембру. У просјеку, највише мразних дана има јануар - око 
26-27 дана.  

     Од новембра до марта регистовани су и ледени дани (Тмаx < 00Ц). Јунуар има 
просјечно око 8 ових ледених дана. У периоду април-октобар нијесу регистровани 
ледени дани. Током просјечне године, Беране има око 80 љетњих дана (Тмаx ≥ 250Ц). 
Тропски дани (Тмаx ≥ 300Ц) се јављају од маја до септембра, а најчешћи су у августу - 
у просјеку око 11 дана. Средњи број тропских дана је око 26.  

 

     Добар показатељ термичких карактеристика су и просјечне температуре годишњих 
доба. Љети је просјечна температура у беранама 18,40Ц. Пријатне су и температуре 
током прољећа и јесени, просјечне 9,30Ц, оно 9,80Ц. Ипак, зими је хладно, али 
просјечна температура није испод 00Ц, односно тачно је 0,00Ц (г 

Taбела 1. Вриједности температурних показатеља у Беранмама за период 1951-2017. 

Параметри 
температуре 

јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец год 

Средња 
температура 
(0Ц) 

-1.2 0.9 4.8 9.3 13.9 17.2 19.1 18.8 14.6 9.8 4.9 0.4 9.4 

Апсолутни 
маx 
температуре 
0Ц) 

18.8 24.1 26.5 31.6 33.9 35.2 39.1 40.4 36.8 32.3 24.1 20.2 40.4 

Апсолутни 
мин 
температуре 
(0Ц) 

-28.3 -26.0 -18.6 -9.2 -4.2 0.2 1.2 3.0 -4.2 -7.7 -19.8 -22.7 -28.3 

Ср. број 
мразних дана 

26.5 21.7 16.7 5.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4 7.2 14.5 24.5 117.6 

Ср. број 
ледених дана 

8.2 4.5 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 9.3 24.7 

Ср. број 
љетњих дана 

0.0 0.0 0.1 1.1 7.5 14.6 21.7 22.2 10.7 2.3 0.0 0.0 80.2 

Sr. broj 
tropskih dana 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 3.8 8.7 10.6 2.0 0.0 0.0 0.0 26.0 

Средња годишња температура годишњих доба

9.8 

18.4

9.3 

0.0
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Графикон 1. просјечне температуре ваздуха по годишњим добима у Беранама, период 1954-2017 

 

9.3.2. Падавине  

 

     Просјечна годишња количина падавина у Беранама је 911,1 лит/м2 (табела 2). 
Највише падавина излучи се у новембру (109,8 мм), а најмање у августу (51,2 мм). За 
разлику од јужних крајева Црне Горе, у Беранама су падавине равномјерније 
распоређене у току године. Августовске суме чине око 5,6%, а новембарске око 12,1% 
годишње суме (графикон 2). Апсолутни дневни максимум количине падавина у 
Беранама је 96,0 мм, а регистрован је 7. октобра 1992. године. Готово у свим мјестима у 
Црној Гори апсолутни дневни максимум падавина је већи него у Беранама. Просјечан 
број падавинских дана (дневне сума падавина ≥ 0,1 мм) износи око 123 дана годишње. 
Поређења ради, Подгорица (116 падавинских дана) има само 7 падавинских дана мање 
од Берана. Средњи број дана са падавинама ≥ 1 мм је око 101 дан годишње. У Беранама 
просјечно годишње има 54 дана са снијежним покривачем ≥ 1 цм. Јануар има просјечно 
16-17, а фебруар 12-13 дана са снијежним покривачем. 

 

 

Графикон 2. Процентуално учешће мјесечних у годишњој суми падавина, Беране 1951-2017. 

 

Табела 2. Вриједности падавинских показатеља у Беранама, период 1951-2017. 

 

Параметри 
падавина 

јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец год 

Средња сума 
падавина (мм) 

76.0 68.8 66.6 73.8 78.1 65.9 58.9 51.2 78.0 87.0 109.8 96.9 911.1 

Апсолутни 
дневни маx 
количине 
падавина (мм) 

62.4 87.0 61.3 63.1 80.5 42.0 65.4 54.8 70.0 96.0 84.0 52.6 96.0 

Средњи број 
дана са 
падавинама ≥ 
0,1 мм 

10.6 10.4 10.2 11.2 11.9 10.8 8.8 7.5 8.5 9.2 11.3 12.4 122.8 

Средњи број 
дана са 
падавинама ≥ 
1 мм 

8.1 7.9 7.8 9.5 9.9 8.9 7.5 6.4 7.4 8 9.7 10.2 101.3 

Средњи број 
дана са 
снијежним 
покривачем ≥ 
1 цм 

16.7 12.9 6.7 1.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 3.9 11.7 53.7 
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9.3.3. Осунчавање, облачност и релативна влажност 

 

     Просјечна годишња сума осунчавања у Беранама износи 1799 часова. Другим 
ријечима, Сунце у просјеку сија близу 5 часова дневно (4,9 х/дан). Најкраће трајање 
сијања Сунца је у децембру, око 51 час или дневно близу 2 сата (1,6 х/дан). Од зиме 
према љету дужина трајања Сунчевог сјаја перманентно се повећава. Јул има најдуже 
осунчавање, око 258 часова, односно дневно у просјеку 8,3 часа (табела 3).  У Беранама 
су најоблачнији зимски мјесеци, од 7,1 до 7,8 десетина (71-78%). Просјечна годишња 
облачност је око 6,2 десетине. Најмања облачност је љети, у августу око 45% (табела 3).  
Просјечна годишња релативна влажност ваздуха у Беранама је 74,2%. Највећа влажност 
ваздуха је у децембру, 83,5%, а најмања у јулу, 67,5% (табела 3). Генерално, у Беранама 
је умјерено влажно, док се ни један мјесец не може оцијенити као веома сув и веома 
влажан. 

 

9.3.4. Вјетар 

 

     Увидом у ружу вјетрова (графикон 2), уочава се доминација сјеверног вјетра. 
Сјеверни вјетар (Н) је заступљен са 4% од укупног броја честина праваца, а дува 
просјечном брзином од 2,5 м/с. Јужни вјетар (С) се рјеђе јавља, просјечно 1,3%, али је 
јачи, средње брзине око 3,3 м/с. Максимални удари су регистровани код јужног-

Табела 3. Вриједности осунчавања, облачности и релативне влажности ваздуха у Беранама, период 1951-2017. 

Осунчавање 
и облачност 

јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец год 

Средња сума 
осунчавања 
(час) 

65 91 137 156 189 224 258 243 171 132 83 51 1799 

Средње 
дневно 
осунчавање 
(час) 

2.1 3.2 4.4 5.2 6.1 7.5 8.3 7.8 5.7 4.2 2.8 1.6 4.9 

Средња 
облачност у 
десетинама 
(1/10) 

7.6 7.1 6.6 6.5 6.1 5.9 4.7 4.5 5.3 5.8 7.0 7.8 6.2 

Средња 
релативна 
влажност 
ваздуха (%) 

81.4 76.4 71.7 69.3 69.2 69.4 67.5 68.8 74.9 77.6 80.5 83.5 74.2 

феб, 7.5јан 8.3дец, 10.6 
нов, 12.1 

окт, 9.5 
сеп, 8.6 

авг, 5.6
јул, 6.5 јун, 7.2 

мај, 8.6

апр. 8.1

мар, 7.3

Учешће количине падавина (%) у годишњој суми
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југоисточног вјетра (ССW), од 18 м/с (табела 4). У просјечној години Беране имају 
велики број тишина, око 64%. Међутим, треба нагласити да је у питању климатолошка 
ружа вјетрова, која узима у разматрање само 3 термина у току 24 шаса, па је зато 
велики број тишина. Стварно стање је сигурно другачије. 

 

Графикон 2. климатолошка ружа вјетрова за Беране 

Табела 4. средња учесталост праваца вјетра (%), средња и максимална брзина вјетра (м/с) у Беранама 

 

9.3.5. Резиме  

 

     Беране има умјерено континенталну климу. Према Кепеновој класификацији, 
климатска формула берана је Цс''бx'' (графикон 3). То је умјерено топла клима (ознака 
Ц). Однос између најсувљег и највлажнијег мјесеца стоји у размјери око 1:2 (ознака с''), 
а љето је топло (ознака б). Примарни маxимум падавина је у јесен, секундарни у 
прољеће (ознака x''). Просјечна годишња температура је око 9,40Ц, а сума падавина око 
911 мм. Годишње осунчавање је око 1799 часова. Беране има око 123 падавинска дана, 
док је просјечан годишњи број дана са снијежним покривачем око 54 дана. Зиме су 
хладне, са просјечном температуром око 0,00Ц, а љета топла, са средњом температуром 
око 18,40Ц. Током прелазних годишњих доба температуре су пријатне - средња јесења 
температура је око 9,80Ц, а прољећна око 9,30Ц. Утицај рељефа и континенталсности је 
уочљив, али и код термичког и плувиометријског режима осјећа се утицај Средоземног 
мора и Јадрана.   
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Графикон 3. климадијаграм по Валтеру и Кепенов Cs''bx'' подтип климе за Беране 

 

9.2.1. Стратешка принципи и циљеви за припреме, односе природне 
средине и климата 

 

Стратешки циљ 1: Унапређење односа спорта, туризма и животне средине 

Специфични циљ 1: Промоција спортско-туристичких потенцијала Берана, као 
изузетно повољне дестинације за припреме врхунских спортиста 

Стратешки циљ 2: Развој и промоција Берана и беранске спортско-туристичке 
инфраструктуре  

Специфични циљ 1: Унапређење и промоција спортско-рекреативне инфраструктуре са 
уређењем градских паркова и мјеста за одмор за припреме врхунских спортиста. 
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Легенда: 
m - назив мјеста (број испод имена означава климатски период -1951/2017);    n   - надморска висина станице; 
tg - просјечна годишња температура ваздуха; Rg - просјечна годишња сума падавина; tn - средња 
минимална температура најхладнијег мјесеца;  At   n  - апсолутни минимум температуре у кл. 
периоду; g - мјесеци са апсолутним минимумом температуре ваздуха испод 00C;  h - мјесеци са 
негативном ср.мјес.мин.т.; R (mm) – годишњи ход средњих мјесечних сума падавина;  t   (0 C) – годишњи ход
средњих мјесечних температура ваздуха; k  - климатска формула по Кепену.                 
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10. МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА 

 

     Циљ мониторинга и евалуације је мјерење и процјена постигнутог, како би се 
успјешније управљало крајњим резултатима. Мониторинг треба да осигура објективне 
показатеље, тј. да ли по решавању одређеног питања или проблема има напретка, а 
евалуацијом се процјењује колико је напредак у функцији постизања коначног циља.  

     Најважнији циљеви послије усвајања плана развоја општине Беране јесу 
осигуравање мониторинга, евалуације и одрживости процеса. Уколико се ови циљеви 
не успоставе, процес ће доживети неуспјех, јер и најбоље написана “Стратегија” не 
вриједи уколико је људи/организације који су надлежни за спровеђење појединих 
одредби не користе као алат за остварење циљева, нити уколико јавност није даље 
заинтересована за остварење тих циљева. Међутим, мониторинг не треба схватати као 
надзор или контролу, већ као партнерски процес учења како се успјешније решавају 
важна питања у спортској заједници. Партиципативни мониторинг и евалуација је 
другачији приступ, који позива широк круг заинтересованих да заједно одлуче како 
треба мјерити успјех стратешког плана и које активности треба предузети да би се 
прикупили релевантни потребни подаци. Иницијатори имају пуно право да учествују у 
мониторингу реализовања акционих планова и испуњења зацртаних циљева. 

     У оквиру плана мониторинга и евалуације предлажемо оснивање Спортског савјета 
стратешког плана развоја спорта, као неформалног тијела који ће чинити 
заинтересоване стране и јавност, прије свега Спортске организације у општини Беране, 
општина Беране са релевантним секретаријатом, које су водиле процес, представници 
јавног и приватног сектора, појединаца и друге заинтересоване јавности. Ово тијело 
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треба да засиједа најмање два пута годишње (предлог: март и септембар). Потребна је 
анализа резултата процеса - да ли се по питању сваког појединачног дијела акционог 
плана догодио напредак, ако јесте, колики је напредак, да ли је и колико у функцији 
постизања коначног циља, ако није, зашто се ништа није догодило и какве су даље 
активности, какви су нивои ризика од неостварења задатог циља. Мишљења су описни 
извјештаји о напретку процеса, а препоруке садрже предложене корективне мјере како 
би се одређени ризици отклонили, циљеви боље остварили или како би се покренуле 
активности тамо где су изостале. Мишљења и препоруке се шаљу надлежнима за 
одређену спортску активност, као и заинтересираној јавности. Саопштења су кратке 
писане форме којима се јавност обавештава о резултатима анализе на састанцима 
„Савјета“ и стању процеса.  

     Ово је процес који има потенцијал да донесе значајну спортску добробит заједници у 
којој се спроводи. Да процес не би замро и престао постојати, потребно је осигурати и 
економске инструменте одрживости. По искуству држава које су процес привеле фази 
евалуације у оквиру постојећих локалних планова, потребно је да се сваке године 
планирају одређена средства за пројекте са листе акционог плана, која би била 
намијењена локалним институцијама, спортским организацијама, као суфинансирајући 
дио за даље конкурисање код других донатора. На тај начин би локалне самоуправе 
подстакле спортске организације на активни приступ и партнерски однос у решавању 
заједничких питања у спорту и дале би велику подршку напорима спортских 
организација и пројектима које имају на конкурсима код других донатора.  

 

10.1. План мониторинга 

 

     Планирање у „Стратегији“ треба да укључи планове за мониторинг, и по потреби, 
прикупљање полазних података као и обезбјеђивање одговарајућих средстава за 
финансирање ових планова. Планови треба да идентификују како ће информације о 
учинку у активностима мониторинга и евалуације бити коришћене за усмјеравање 
управљања активности ка постизању предвиђених циљева. Планови мониторинга 
укључују дефиницију сваког индикатора процеса и јединице мјерења, опис извора 
података за дати индикатор; полазне податке и методе за прикупљање и обраду 
података, учесталост или распоред прикупљања података, као и идентификовање 
појединаца одговорних за осигурање расположивости података. Индикаторе процеса 
треба одабрати тако да буду директни, објективни, и практични, у смислу да ће већина 
података бити доступна у интервалима конзистентним са потребама управљања. 
Пожељни су квантитативни индикатори. Међутим, уколико се користе квалитативни 
индикатори, они морају бити дефинисани тако да омогуће редовну, систематску, и 
релативно објективну процјену у погледу промјене „вриједности” или статуса 
индикатора како би се олакшале процјене оног претходног и каснијег, и оног што се 
налази унутар или изван дате ситуације. Кредибилитет налаза и процјена у великој 
мјери зависи од начина на који се спроводи мониторинг и евалуација. 
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10.2. Принципи доброг мониторинга 

 

     Добар мониторинг се фокусира на резултате и пратеће акције. Он тражи „оно што се 
добро одвија” и „оно око чега нема прогреса” у смислу напредовања према 
намјераваним резултатима. То се затим биљежи у извјештајима, да би се дале 
препоруке и предлози одлука и акција које треба да услиједе. 

     Добар мониторинг зависи од доброг планирања. Уколико је “Стратегија” лоше 
замишљена или почива на погрешним претпоставкама, чак ни најбоље мониторинг не 
може да обезбиједи успјех. Нарочито је важно планирање реалистичног ланца 
свеобухватних и специфичних резултата и активности. Спортски радници треба да 
избјегавају коришћење мониторинга за исправљање стално искрсавајућих проблема за 
које је потребно наћи трајна рјешења. 

     Мониторинг се такође унапређује коришћењем механизама партиципативног 
мониторинга како би се осигурала посвећеност, власништво, пратеће акције и повратни 
одговор о учинку. Ово је незаобилазно за мониторинг свеобухватних резултата где се 
напредак не може процијенити без неког знања о томе шта остали спортски радници, 
партнери у неком пројекту или сл. раде. 

 

10.3. Инструменти и механизми мониторинга 

 

     Неки од најадекватнијих инструмената и механизама за мониторинг су: теренске 
посјете, извјештаји, групни прегледи и анализе, годишњи прегледи и квантитативна и 
квалитативна истраживања. Форме и приступи могу се прилагодити потребама будућег 
стратешког плана развоја спорта у општини Беране, под условом да се одрази минимум 
садржаја. Тачније, напредак према свеобухватним и специфичним резултатима, као и 
партнерство између локалних власти и спортских организација. Конкретно у случају 
плана развоја за анализу резултата, користиће се следећи инструменти: анализа 
докумената, стања у клубовима, испуњених годисњих пројекција и планова, извештаја, 
истраживања и посјете тренажним процесима. 
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11. АКЦИОНИ ПЛАН 

 

     Акциони план или оперативни план, дефинише специфичне начине на које заједница 
остварује зацртани стратешки план, у нашем случају спорт. Као примјер у табели смо 
описали спортске приоритете за период од двије и по (2019-2021) године. 
Идентификовали смо проблеме, активности, индикаторе, одговорне особе и временско 
раздобље за реализацију потенцијалних приоритета. Укратко ко, шта, када и како ради, 
колики ће бити трошкови и који се циљеви тиме постижу.  

     Укључивање и учествовање важних особа/организација доста је важно у процесу 
планирања, како би се тиме осигурало одговорно дјеловање усмерено ка постизању 
очекиваних резултата. У складу с тим, потребно је следеће: 

o Идентификовати критична подручја која захтијевају непосредну пажњу 
o Идентификовати  проблеме 
o Дефинисати специфичне резултате или производе који ће произаћи из акционог 

плана и одредити индикаторе спровођења, којима се провјеравају показатељи 
успјеха  

o Одредити потребне ресурсе за имплементацију акционог плана (вријеме, 
особље, опрема, остала логистика) 

o Идентификовати актере имплементације плана 
o Временско раздобље (временски оквир активности) 

 

     У табеларном приказу активности, по стратешким областима, за период од 2019-
2021. године извршена је систематизација циљева, активности, индикатора, носилаца 
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активности извора финансирања и временског оквира помоћу којих ће се вршити 
праћење спровођења пројеката и Акционог плана, „Стратегије развоја спорта у 
Беранама у периоду од 2019-2021. године“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1. ШКОЛСКИ СПОРТ 

 

Стратешки циљ бр 1: Побољшање услова рада у објектима гдје се изводи физичко 
васпитање  

 
Приоритет 

Идентификовани проблем 
Активност 

 
Индикатор

и 
 

Потенцијални 
партнери у 

реализацији 
активности 

Временско 
раздобље 

 
 

Новчана 
средства 

2021 2019 2020 2021 
Специфични циљ бр 1: Реконструкције и реновирање сала и отворених школских терена 
за физичко васпитање  

Реновирање сала за 
физичко васпитање  

Број 
школских 

сала са 
побољша

ним 
условима 

Министарство 
просвјете и 

Министарство 
спорта ЦГ, 
Општина 

Беране 

X X X 100000,00 € 

Поправка отворених 
спортских терена  

Број 
отворени

х 
спортских 
терена са 
побољша

ним 
условима 

Министарство 
просвјете и 

Министарство 
спорта ЦГ, 
Општина 

Беране 

X X X 40000,00 € 

Специфични циљ бр 2: Опремање сала и отворених школских терена за физичко 
васпитање 
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Набавка спортске 
реквизите за сале 
основних и средњих 
школа у Беранама 

Број 
опремљен

их сала 

Министарство 
просвјете и 

Министарство 
спорта ЦГ, 
Општина 

Беране 

X X X 25000,00 € 

Набавка спортске 
реквизите за отворене 
школске терене  
основних и средњих 
школа у Беранама  

Број 
опремљен
их терена 
спортско

м 
реквизито

м 

Министарство 
просвјете и 

Министарство 
спорта ЦГ, 
Општина 

Беране 

X X X 10000,00 € 

 
 

 

Стратешки циљ бр 2: Побољшање квалитета педагошког рада са ученицима/цама 

 
Приоритет 

Идентификовани проблем 
Активност 

 
Индикатори 

 

Потенцијални 
партнери у 

реализацији 
активности 

Временско 
раздобље 

 
 

Новчана 
средства 2021 2019 2020 2021 

Специфични циљ бр 1: Обезбеђивање стручног усавршавања за наставнике разредне 
наставе и физичког васпитања 

Организовање 
радионица и семинара из 
области спорта  

Број 
радионица, 
учесника  

Министарст
во просвјете 

и 
Министарст

во спорта 
ЦГ, 

Општина 
Беране 

Факултет за 
спорт и 
физичко 

васпитање 
Подгорица 

 X X 20000,00 € 

Специфични циљ бр 2: Повећање броја часова физичког васпитања у трећем циклусу и 
увођење професора/наставника физичког васпитања за рад са дјецом од првог циклуса 
школовања. 

Медијска кампања ка 
грађанима и ресорном 
министарству 

Промотивн
и 

материјал, 
ТВ и радио 

емисије, 
Билборди, 
едукативни 
ТВ и радио 

спотови, 
амкете 

Министарст
во спорта 

ЦГ, 
Општина 
Беране, 

спортске 
организације 

из Берана 

 X X 10000,00 € 
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Стратешки циљ бр. 3: Унапређење статуса школског спорта у општини Беране   

 

Приоритет 
Идентификовани 

проблем 
Активност 

 
Индикатори 

 

Потенцијални 
партнери у 

реализацији 
активности 

Временско 
раздобље 

 
 

Новчана 
средства 2021 2019 2020 2021 

Специфични циљ бр 1: Успостављање општинског система такмичења 

Организовање спортских 
такмичења за основне 
школе 

Број 
учесника 

Секретарија
т за спорт 
општине 
Беране, 
Спортски 
клубови, 
Основне 
школе из 
Берана 

 X X 

 
 
 
 

80000,00 € 

Организовање спортских 
такмичења за средње 
школе 

Број 
учесника 

Секретарија
т за спорт 
општине 
Беране, 
Спортски 
клубови, 
Средње 
школе из 
Берана 

 X X 50000,00 € 

Специфични циљ бр 2: Успостављање квалитетније сарадње школа и спортских клубова у 
циљу популаризације спорта  

Промоција спортских 
клубова у основним 
школама 

Промотивн
и материјал 

Спортски 
клубови, 
Основне 
школе из 
Берана, 

родитељи 

X X X 10000,00 € 

Организовање школских 
спортских одбора из 
различитих спортских 
грана 

Број 
чланова 
одбора  

Спортски 
клубови, 
Основне 
школе из 
Берана 

родитељи 

X X X 2500,00 € 

Специфични циљ бр 3: Побољшање здравствене контроле дјеце која су у систему 
школских такмичења  

Организовање 
здравствених прегледа у 
ОШ 

Број 
прегледа, 
број дјеце 

Основне 
школе из 
Берана 

родитељи и 

X X X 40000,00 € 
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Дом здравља 
Беране 

Специфични циљ бр 4: Успостављање одрживог модела развијања спортског духа код 
школске дјеце  

Организовање 
промоције спортова у 
Беранама 

Промотивн
и материјал 

Спортски 
клубови, 
тренери, 
спортски 
радници 
Основне 
школе из 
Берана  

X X X 10000,00 € 

 
 

11.2. ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ 

 

Стратешки циљ 1: Обезбјеђивање услова за развој такмичарског спорта и 
створање услова за развој професионалног спорта 

 

 
Приоритет 

Идентификовани проблем 
Активност 

 
Индикатори 

 

Потенцијални 
партнери у 

реализацији 
активности 

Временско раздобље 
 
 

Новчана 
средства 2021 2019 2020 2021 

Специфични циљ 1: Подигнути капацитети и унапријеђен стручни рад у области 
такмичарског спорта у Беранама 
Јачање образовних 
капацитета тренера и 
спортских радника 
кроз образовање у 
спортским гранама, 
образовне семинаре, 
едукативне радионице 

Број 
школованог 
тренерског и 
службеног 

кадра у 
клубовима 

Спортски 
клубови, 
Општина 
Беране, 

Спортске 
образовне 

институције 

X X X 20000,00 € 

Задржавање спортиста 
у колективном и 
индивидуалном спорту 
у сениорској 
категорији 

Број 
спортиста 

Општина 
Беране, 

Секретарија
т за спорт... 
Спортски 
клубови 

X X X 40000,00 € 

Мониторинг 
тренерског рада у 
спортским гранама 

Извјештаји о 
напретку  

Општина 
Беране, 

Секретарија
т за спорт... 
Спортски 
клубови 

X X X 

Нису 
потребна 
додатна 
средства 

Набавка општинског 
спортског возила за 
транспорт дјеце на 

Извештај 
путних 

трошкова за 

Општина 
Беране 

 X X 90000,00 € 
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спортска такмичења такмичења 

Омогућити креирање и 
емитовање / штампање 
информативних 
садржаја о врхунском  
спорту 

Архива 
медија, 
прилози 
,емисије,  
медијски 
формати 

Општина 
Беране, 

Спортски 
клубови, 
медији 

X X X 10000,00 € 

Усвајање нове одлуке о 
начину финансирања 
спорта 

Одлука о 
начину 

финансирањ
а спорта 

Скупштина 
општине 
Беране, 

Спортски 
клубови 

X X X 

Нису 
потребна 
додатна 
средства 

Специфични циљ 2: Створени услови за одржавање и даље постизање врхунских 
такмичарских спортског резултата; 
Награђивање најбољих 
спортиста и спортских 
радника. 

Додијељен
е награде 

Општина 
Беране 

 X X 10000,00 € 

 

 

 

11.3. СТРУЧНИ КАДРОВИ У СПОРТУ 

 

Стратешки циљ бр 1: Обезбјеђивање услова за едукацију стручног тренерског кадра 
у свим гранама спорта у Беранама 

 

 
Приоритет 

Идентификовани проблем 
Активност 

 
Индикатори 

 

Потенцијални 
партнери у 

реализацији 
активности 

Временско 
раздобље 

 
 

Новчана 
средства 2021 2019 2020 2021 

Специфични циљ 1: Успостављање одрживог модела за школовање и усавршавање 
тренера кроз оснивање фонда за намјенска средства; 

Путем медија и кроз 
тематске радионице 
стварати повољну климу 
за повећан ангажман 
професионалних тренера 
и осталих стручних 
кадрова у спорту 

Број 
медијских 
презентаци

ја 

Спортски 
клубови у 
Беранама, 
Општина 

Беране 

 X X 10000,00 € 
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Промоција резултата 
рада садашњих тренера 
како би се у јавности 
видјела њихова важност 
за развој спорта кроз 
објаве у медијима, на 
wеб порталима и 
локалним медијским 
средствима 

Број 
тренера 
који је 

промовиса
н, медији, 

wеб 
портали и 
друштвене 

мреже 

Спортски 
клубови у 
Беранама, 

Медији,порт
., друштвене 

мреже 

 X X 10000,00 € 

Специфични циљ 2: Подизање капацитета и квалитета стручног рада у остваривању 
планираних врхунских резултата; 
Израда регистра 
стручних кадрова у 
спорту за Беране 

Регистар 
тренера са 
лиценцама  

Спортски 
клубови у 
Беранама 

X X X 2500,00 € 

Осигурати потребна 
средства за за 
усавршавање садашњих 
тренера кроз редовну 
едукацију из различитих 
грана спорта 

Буџет 
општине 
Беране 

повећан за 
едукацију 
тренера за  

2,8  % 

Општина 
Беране 

 X X 40000,00 € 

Специфични циљ 3: Успостављање сарадње са спортским објектима, кроз стављање на 
располагање свих капацитета за тренинг  
Обезбјеђивање термина 
за практично 
усавршавање тренера 

Број 
термина 

СЦ Беране X X X 2000,00 € 

Помоћ професора 
физичке културе 
запослених у СЦ Беране 
приликом тренажног 
процеса у клубовима 

Број 
професора 
укључених 
у тренинге 

СЦ Беране и 
Општина 

Беране 
X X X 1500,00 € 

Специфични циљ 4: Унаприједити управљачке капацитете и остале вјештине код 
спортских клубова 

Организација радионица 
из спортског 
менаџмента, спортске 
тактике у појединим 
спортским гранама и 
управљања пројектним 
циклусом 

Број 
реализован

их 
радионица 

Општина 
Беране , СЦ 

Беране и 
Спортски 
клубови 

X X X 50000,00 € 

Организација спортских 
турнира  

Број 
реализован

их 
спортских 
турнира 

Секретарија
т за спорт 
Беране и 
спортски 
клубови 

X X X 35000,00 € 
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11.4. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У СПОРТУ 

 

Стратешки циљ бр 1: Успоставити учесталији модел пружања љекарских услуга  
и обављања прегледа унутар постојећих медицинских амбуланти свим 
спортистима у Беранама 

 

 
Приоритет 

Идентификовани проблем 
Активност 

 
Индикатори 

 

Потенцијални 
партнери у 

реализацији 
активности 

Временско 
раздобље 

 
 

Новчана 
средства 2021 2019 2020 2021 

Специфични циљ бр 1: Дати допринос оформљавању амбуланте за спортску медицину у 
беранском Спортском Центру, гдје би се обављао обавезни преглед спортиста који су у 
такмичарском систему, рекреативних спортиста по посебном програму, као и спортиста са 
инвалидитетом.   

Потписивање 
меморандума о сарадњи 
са Министаррством 
здравља Општине 
Беране 

Меморанду
м о 

сарадњи 

Општина 
Беране, СЦ 

Беране 
Општа 

Болница 
Беране, Дом 

здравља 
Беране 

 X X 

Нису 
потребна 
додатна 
средства 

Специфични циљ бр 2: Опремање амбуланте са савременим апаратима за спортску 
медицину 
Специфични циљ бр 3: Унапређење медицинске бриге за све спортисте у Беранама и 
потписивање меморандума о сарадњи између СЦ Беране и Дома здравља у Беранама. 

Набавка медицинске 
опреме за амбуланту 

Набављен 
одговарају

ћи број 
опреме  

Општина 
Беране/Секр
етаријат за 

спорт 

X X X 20000,00 € 

Набавка намјештаја и 
реквизите 

НАбављен 
намјештај 

и 
реквизита 

за 
амбуланту 

Општина 
Беране/Секр
етаријат за 

спорт 

 X X 2500,00 € 

Специфични циљ бр 4: Унапређење адекватног спортско-здравственог образовања, 
укључујући и антидопинг образовање код спортских клубова/организација и школске 
дјеце.  

Организација радионица 
из здравственог система 
у спорту, правилног 
начина живота, значаја 
спорта и рекреације  

Број 
реализован

их 
радионица 

СЦ Беране, 
Дом здравља 

Беране и 
Спортски 
клубови 

X X X 10000,00 € 
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Организација 
антидопинг радионица  

Број 
реализован

их 
спортских 
турнира 

Секретарија
т за спорт 
Беране и 
спортски 
клубови 

X X X 10000,00 € 

 
 

 

11.5. СПОРТСКА РЕКРЕАЦИЈА (СПОРТ ЗА СВЕ) 

 

Стратешки циљ бр 1: Повећање процента становништва које се бави рекреацијом 
у свим сегментима код младих, жена, мушкараца, особа са инвалидитетом и 
старих. 

 
Приоритет 

Идентификовани проблем 
Активност 

 
Индикатори 

 

Потенцијални 
партнери у 

реализацији 
активности 

Временско 
раздобље 

 
 

Новчана 
средства 2021 2019 2020 2021 

Специфични циљ бр 1: Подизање нивоа свијести о важности редовне физичке активности 
за грађане; 

Медијска кампања 

Број промо 
материјала, 
наступа на 
медијима, 
мрежама и 
трибинама 

Општина 
Беране, СЦ 

Беране 
Спортски 
клубови, 
Школе 

 X X 5000,00 € 

Израда брошуре „Здрав 
живот и рекреација“  
с пописом свих 
спортских клубова и 
спортских објеката за 
рекреацију 

Израђена 
брошура у 

5000 
примерака 

Секретарија
т за спорт и 

спортски 
клубови 

X X X 2500,00 € 

Медијска презентација 
рекреације и 
манифестација са 
садржајем кроз медије 

Број промо 
материјала, 
наступа на 
медијима, 
мрежама и 
трибинама 

Општина 
Беране, 

секретаријат 
за спорт и 
спортски 
клубови 

X X X 2500,00 € 

Специфични циљ бр 2: Повећати број квалификованог стручног кадра у рекреацији и 
развијати цјелогодишњу рекреацију на простору Берана 

Ангажовање 
рекреативних тренера за 
све грађане 

основана 
организаци

ја 

Секретарија
т за спорт и 

спортски 
клубови 

СЦ Беране 

X X X 3000,00 € 

Организоване радионице реализован Секретарија  X X 3000,00 € 
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за тренере који ће се 
бавити рекреацијом за 
грађане 

о (пет) 5 
радионица 

Број 
присутних 

грађана 

т за спорт и 
спортски 
клубови 

Специфични циљ бр 3: Побољшање материјално-техничких услова са циљем доступности 
свим грађанима за бављење спортом и рекреацијом  
Специфични циљ бр 4: Значајније укључивање локалне самоуправе у финансирање 
програмских активности из области спортске рекреације и спорта особа са 
инвалидитетом; 

Осигурати адекватне 
условее на игралиштима 
на отвореном и 
допунити садржаје 
отворених игралишта 

Набавка 
реквизите и 
мобилијара 

за 
рекреативце 

Министарс
тво спорта, 
Општина 
Беране, 

секретарија
т за спорт  

X X X 10000,00 € 

Уређење стазе за 
рекреацију на Јасиковцу 

Адаптирана 
и уређена 
стаза за 

рекреацију 
са свим 

спортским 
садржајем 

Општина 
Беране 

 X X 50000,00 € 

Специфични циљ бр 5: Успостављање веће сарадње било којег вида спортске рекреације 
са школским спортом, врхунским - такмичарским спортом, радничким спортом, све у 
циљу повећања бављења спортом у свим сегментима становништва посебно, дјеце, жена, 
мушкараца, особа са инвалидитетом и старих;  

Образовати родитеље и 
анимирати дјецу и младе 
да се баве рекреацијом 

Реализоване 
радионице  

Школе, 
Секретариј
ат за спорт, 

спортски 
клубови и 
тренери 

X X X 5000,00 € 

Укључивање 
здравствених 
институција у праћењу 
организоване  
рекреације у Беранама 

Споразум о 
сарадњи и 
извјештаји 

здравствени
х 

организација 

Дом 
здравља 
Беране, 

Општина 
Беране са 

секретарија
том за 
спорт, 

рекреацион
и тренери 

X X X 

Нису 
потребна 
додатна 

средства, 
једино  

у случају да 
се не 

дефинише у 
меморандуму 

о сарадњи 
Специфични циљ бр 6: Успоставити одрживи модел локалних критеријума у оквиру 
области спортске рекреације кроз правилнике и унапређење стручних потенцијала с 
циљем израде критеријума за финансирање ове области;  
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Успоставити сарадњу с 
Туристичком 
организацијом за боље 
промовисање спортских 
и рекреацијсоних 
садржаја, рада на  
манифестацијма 

укључен 
велики 

број 
рекреатива

ца, 
промовиса
на понуда 

ТО на 
нивоу 

региона 

Општина 
Беране, ТО 
Беране, СЦ 

Беране и 
клубови 

X X X 

Нису 
потребна 
додатна 
средства 

 

 

11.6. СПОРТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ (ОСИ) 

 
Стратешки циљ 1: Повећати степен активних спортиста ОСИ до 25 година за 
20% до 2021. године 
 

 
Приоритет 

Идентификовани проблем 
Активност 

 
Индикатори 

 

Потенцијални 
партнери у 

реализацији 
активности 

Временско 
раздобље 

 
 

Новчана 
средства 2021 2019 2020 2021 

Специфични циљ 1: Омогућивање доступности цјелокупне спортске инфраструктуре у 
Беранама за ОСИ; 

Ријешити архитектонске 
баријере 

Спортски 
терени 

приступачн
и ОСИ 

Министарст
во спорта, 
Општина 

Беране, НВО 
ОСИ 

 

X X 35000,00 € 

Специфични циљ бр 2: Прилагођавање програма школског спорта особама с 
инвалидитетом и укључивање што већег броја ОСИ у спорт путем системски 
организованих рекреативно-спортских садржаја 
Организовање 
савјетовања с 
родитељима дјеце с 
инвалидитетом како би 
им се представиле 
могућности 
и користи коју дјеца с 
инвалидитетом могу да 
имају уколико се баве 
спортом  

Одржано 
савјетовањ

е по 
школским 

и 
предшколс

ким 
установана 
у Беранама 

(број) 

Секретарија
т за спорт 
Општина 

Беране 

X X X 5000,00 € 

Организовање 
савјетовања са 
спортским клубовима о 
могућностима 
укључивања дјеце с 
инвалидитетом у рад 

Одржано 
савјетовањ

е по 
школским 

и 
предшколс

Секретарија
т за спорт 
Општина 
Беране и 
спортски 
клубови 

 X X 1000,00 € 
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спортских 
клубова према врсти 
спорта и према врсти 
инвалидитета 

ким 
установана 
у Беранама 

(број) 

Едуковати стручни и 
професионални кадар за 
рад с особама с 
инвалидитетом 

број 
едукованих 

тренера 
професора 

Секретарија
т за спорт 
Општина 
Беране и 
спортски 
клубови 

 X X 10000,00 € 

Медијска презентација 
спорта за особе са 
инвалидитетом и 
редовна презентација 
резултата 

број дјеце 
ОСИ која 

су 
укључена у 
спорт, број 
презентаци

ја 

Медији, 
Спортски 
клубови, 

Секретарија
т за спорт 

Беране 

 X X 2500,00 € 

 

 

 

11.7. ПОСЕБНА ПОДРУЧЈА И ВЕЗЕ СПОРТА И ОСТАЛИХ ПРИВРЕДНИХ ГРАНА  

 

Стратешки циљ 1: Унапређење односа спорта, туризма и животне средине. 

Стратешки циљ 2: Развој и промоција Берана и беранске спортско-туристичке 
инфраструктуре  

 
Приоритет 

Идентификовани проблем 
Активност 

 
Индикатори 

 

Потенцијални 
партнери у 

реализацији 
активности 

Временско 
раздобље 

 
 

Новчана 
средства 2021 2019 2020 2021 

Специфични циљ 1: Подстакнуте и ојачане везе спорта и туризма  
Специфични циљ 2: Промоција спортско-туристичких потенцијала Берана, као изузетно 
повољне дестинације за припреме врхунских спортиста 
Специфични циљ 3: Унапређење и промоција спортско-рекреативне инфраструктуре са 
уређењем градских паркова и мјеста за одмор за припреме врхунских спортиста. 

Унапређење путних и 
туристичких 
дестинација у Беранама 

Број стаза 
за пјешачке 
спортскоту
ристичке 

туре 

Министарст
во туризма, 
Министарст
во спорта и 
Општина 

Беране 

 

X X 30000,00 € 

Развој и промоција 
бициклистичких стаза 

Број стаза 
бициклист
ичке туре 

Министарст
во туризма 
Општина 

Беране 

 

X X 10000,00 € 

Унапређење водених 
екстремних спортова 
Рафтинг, кајак 

Број 
екстремних 

спортова 

Министарст
во туризма 
Општина 

 
X X 25000,00 € 
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на води Беране 

Уређење полетних 
мјеста за параглајдинг 

Број 
полетних 

мјеста 

Министарст
во туризма, 
Министарст
во спорта и 
Општина 

Беране 

 

X X 18000,00 € 

Побољшање и 
унапређење спортско-
туристичких 
манифестација у 
Беранама 

Број 
манифеста

ција 

Министарст
во туризма 
Општина 

Беране 

X X X 30000,00 € 

Промоција екстремних 
спортова у Беранама 

Број промо 
материјала, 
наступа на 
медијима, 
мрежама  

Број 
спортиста  

Број 
туриста 

Министарст
во туризма 
Општина 

Беране 
Спортски 

клубови који 
се баве 

екстремним 
спортовима 

 

X X 2500,00 € 
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ЗАКЉУЧАК 

 

     Код друштвене интеграције и изградње друштва једнаких могућности, врло је важна 
улога спорта. Грађани Берана морају имати отворену могућност бављења спортом и 
коришћења свих спортских објеката у граду. Такмичарски резултат није једини смисао 
бављења спортом, јер се спорт темељи на етичким вриједностима, подиже се  
самопоштовање и самопоуздање појединца и развија низ социјалних вриједности које 
смањују друштвено неприхватљиве облике понашања младих. Спорт у Беранама има 
дугу и богату традицију на којој треба наставити његов даљи развој. Спорт је био и 
остаће важан фактор нашег друштва и већина грађана нашег града очекује наставак 
традиције остваривања врхунских резултата, али и боље услове за несметан развој 
спорта. Радећи на „Стратегији“ комисија је утврдила да спорт може значајно 
допринијети промоцији и препознавању нашег града у државним и међународним 
оквирима. Радећи на анализама које смо спровели за потребу израде овог документа 
потврдиле су и раније позната сазнања о кључним проблемима за развој спорта у нашој 
општини. Већина тих проблема нису само специфична нашој заједници, већ су на 
државном нивоу још израженији. Узрок многих проблема раније су били  
неприлагођена законска регулатива, општи јавашлук, нерад и паметовања људи који су 
радили у спорту. Нови закон о спорту и стратегија развоја спорта у Црној Гори су на 
снази а они нам одређују и смјерницу наше стратегије.  Све спортске активности 
посебно сорт дјеце и младих, такмичарски спорт, спорт особа с инвалидитетом и 
спортска рекреација грађана, могу се даље развијати само уз снажну потпору локалне 
управе и Државе Црне Горе. Таква финансијска подршка спорту у Беранама из јавних 
извора мора се темељити на прецизним начелима и смјерницама које ће омогућити 
транспарентну и праведну расподјелу средстава на основу објективних критеријума.  

Комисија је закључила неке од трендова:  

1. Игре са лоптом су најпопуларнији и најмасовнији спортови му Беранама. 
2. Клубовима је успостављена инфраструктура и обезбијеђени простори (осим 

борилачких спортова) за неометано обављање тренинга и такмичења, али 
клубови веома тешко могу да опстану у такмичењима и буду у највишим 
нивоима лига 

3. Општина Беране мора повећати свој буджет за спорт за 3,1% до краја 2021. 
године да би клубови постигли задате циљеве. 

4. Општина Беране треба сем материјалних средстава да обезбиједити и простор за 
борилачке спортове, да би клубови постигли задате циљеве.  

     Предочили смо вам циљеве, мјере и активности, показатеље те почетног стања и 
очекиваног резултата. Представљени су потенцијални носиоци одређених мјера и 
активности са којима ћемо добити резултате и побољшати спорт и спортске активности 
на нивоу града. Одређени циљеви дефинисани су праћењем трендова и анализом 
постојећег стања и досадашњим искуством у подручју спорта. Постојећи проблеми с 
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којима се спорт свакодневно сусреће у неким се дијеловима не могу приказати на 
мјерљив начин па је почетно стање показатеља неких од њих није познато. У наредном 
периоду очекује се спровођењеа мјера којима ће се исти проблеми ријешити, а крајњи 
ће резултат бити почетна тачка даљег напретка спорта у наредном периоду. 

Спровођење ове стратегије, односно циљева и активности односи се на раздобље од 
2019. до 2021. године, односно двије и по (2,5) године.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стратегија развоја спорта у општини Беране 2019-2021 
 

 

72 
 

 

 

СТРАТЕГИЈА - ПРИЛОЗИ 

 

Прилог 1. Одлука о формирању комисије 

Прилог 2. Одлуку о утврђивању основа и критеријума за суфинансирање активности у 
спорту 

Прилог 3. Правилник о начину и критеријуми о финансирању и суфинансирању 
спортских колектива на територији општине Беране 

Прилог 4. Попис спортских објеката у Беранама 
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