АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ГРАДА КРАЉЕВА ЗА ПЕРИОД
2016 – 2018. ГОДИНЕ
ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

НАДЛЕЖНЕ
БУЏЕТ/ИЗВОР
ПЕРИОД
ПРЕTПОСТАВКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАНСИРАЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ПРИОРИТЕТ 1 - РАЗВОЈ СПОРТА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ШКОЛСКИ СПОРТ
Посебан циљ 1.1: Унапређен школски спорт
Мера 1.1.1 Побољшати инфраструктурне и материјално техничке услове за реализацију спорта деце, омладине и школског спорта
Активност 1.1.1.1: Израда
анализе стања постојећих
школских спортских
објеката намењених за
реализацију наставе
физичког васпитања и
ваннаставних активности у
оквиру школског спорта

Урађена анализа
стања постојећих
школских
спортских
објеката

Активност 1.1.1.2: Припрема
плана изградње, санације,
адаптације и одржавање
школских спортских
објеката

Израђен план за
изградњу,
санацију,
адаптација и
одржавање,
школских
спортских
објеката

Активност 1.1.1.3: Израда
пројектно техничке
документације за изградњу
недостајуће и
реконструкцију постојеће
школске спортске
инфраструктуре

Урађена
пројектно –
техничка
документација

Достављен списак
Постојање људских
школских спортских
ресурса и добра
објеката са анализом
сарадња са школама
стања

Фотографије
затеченог
стања,исказане
потребе школа за
капиталне
инвестиције

Пројектно –
техничка
документација

Постојање људских
ресурса и добра
сарадња са школама

Постојање људских
ресурса и добра
сарадња са школама

Комисија
формирана са
циљем израде
анализе стања

Материјална
средства нису
потребна

2016. година

Комисија

Материјална
средства нису
потребна

2016. година

Одељење за
друштвене
делатности
Градске управе
града Краљева

Буџет града

2016 – 2017.
година

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

Активност 1.1.1.4: Изградња
недостајуће и
Изграђена
реконструкција постојеће
недостајућа и
школске спортске
реконструисана
инфраструктуре у складу са
постојећа школска
приоритетима и предходно
инфраструктура
припремљеном техничком
документацијом
Активност 1.1.1.5: Наставак
изградње фискултурне сале
Изграђена
и набавка опреме за
фискултурна сала
образовање за школу и
и набављена
фискултурну салу Основне
опрема за школу и
школе„Живан Маричић“
фискултурну салу
Жича
Извршена
Активност 1.1.1.6: Санација
санација
постојеће фискултурне сале
постојеће
која није у функцији у
фискултурне сале
Шумарској школи
у Шумарској
школи
Израђена анализа
Активност 1.1.1.7: Израда
за опремање
анализе опремљености
спортских
спортских објеката при
објеката
школама справама и
реквизитима и
реквизитима
справама
Активност 1.1.1.8: Израда
Израђен план за
плана континуираног
опремање

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

Употребна дозвола,
Извештај о
изведеним радовима

НАДЛЕЖНЕ
БУЏЕТ/ИЗВОР
ПЕРИОД
ПРЕTПОСТАВКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАНСИРАЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Постојање
потребних
материјалних
ресурса

Употребна дозвола,
Извештај о
изведеним радовима,
Записник о
примопредаји
опреме

Постојање
потребних
материјалних
ресурса

Извештај о
изведеним радовима,

Постојање
потребних
материјалних
ресурса

Исказане потребе
школа за реквизитима
и справама, попис
постојећих спортских
реквизита и справа
Израђена анализа за
опремање спортских

Одељење за
друштвене
делатности
Градске управе
града Краљева
Одељење за
друштвене
делатности
Градске управе
града Краљева,
ОШ „Живан
Маричић“
Одељење за
друштвене
делатности
Градске управе
града Краљева,
Шумарска школа

Буџет града
Надлежно
Министарство
Донаторски
програми

34.000.000,00
Буџет града
Надлежно
Министарство
Донаторски
програми
34.000.000,00
Буџет града
Надлежно
Министарство
ЕИБ

2016 – 2018.
година

2016. година

2016. година

сс
Заинтересованост
школа за
спровођење
анализессс

сс Постојање
људских и

Комисија

Материјална
средства нису
потребна

2016 – 2017.
година

Комисија

Материјална
средства нису

2016 – 2017.
година

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ
опремања спортских
објеката при школама
справама и спортским
реквизитима

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

НАДЛЕЖНЕ
БУЏЕТ/ИЗВОР
ПЕРИОД
ПРЕTПОСТАВКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАНСИРАЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ

спортских
објеката реквизитима
материјалних
потребна
објеката
и справама.
ресурса Пос
реквизитима и
справама
Набављени
потребни
спортски
Активност 1.1.1.9: Набавка
реквизити за
потребних спортских
спровођење
сс Постојање
реквизитаза спровођење
Попис спортских
Комисија, Град
Буџет града,
наставе физичког
наставе физичког васпитања
реквизита који су
материјалних и
Краљево,
Доступни фондови, 2016 – 2018.
васпитања и
и организацију школских
предати школама,
финасијских
Савез за школски
Надлежно
година
организацију
спортских такмичења,
отпремнице и фактуре
спорт
министарство
средстава с
школских
предшколски и школски
спортских
спорт
такмичења,
предшколски и
школски спорт
Мера 1.1.2.: Стварити услове за испуњење основних приоритета школског спорта: свеобухватност, здравствени аспект и препознавање
талената
Израђен систем за
спровођење,
План за спровођење,
Постојање
праћење и
праћење
Спортски савез
Активност 1.1.2.1: Праћење
мотивације ученика
координацију
координацију
Краљево, Савез за
Буџет града
2016 -2018.
система школских
и професора за
школских
школских спортских
школски спорт, Доступни фондови
година
спортских такмичења
спортска такмичења
спортских
такмичења унутар
Школска управа
унутар школе
такмичења унутар
школа
школа
Активност 1.1.2.2:
Број
План за
Постојање
Основне и средње
Организовање
организованих
организоване
мотивације ученика
Буџет града,
2016 – 2018.
школе, Школска
међуодељенских,
међуодељенских, међуодељенских,међ
и професора за
Доступни фондови
година
управа
међуразредних и
међуразредних и
уразредних и
спортска такмичења

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ
унутаршколских такмичења
Активност 1.1.2.3:
Организовање школских
такмичења по моделу
лигашких такмичења,
мењања спортских
дисциплина, полне
заступљености и
равномерност

ПОКАЗАТЕЉИ
унутаршколских
такмичења
Израђени
савременији и
функционалнији
системи
спортских
школских и
универзитетских
такмичења.

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ
унутаршколских
такмичења

НАДЛЕЖНЕ
БУЏЕТ/ИЗВОР
ПЕРИОД
ПРЕTПОСТАВКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАНСИРАЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
унутар школе

План за савременији
Постојање
и функционалнији
Основне и средње
Буџет града,
мотивације ученика
системи спортских
школе, Савез за Доступни фондови,
и професора за
школских и
школски спорт,
Надлежно
спортска такмичења
универзитетских
Школска управа
министарство
унутар школе
такмичења.

Постојање услова за
укључивање
План за стварање
Активност 1.1.2.4:
ученика са
услова за
Интеграција ученика са
инвалидитетом
Основне и средње
интеграцију
ученика
инвалидитетом у
(рампе, адекватни
школе, Савез за
Буџет града,
са инвалидитетом у лифтови ,адекватни школски спорт, Доступни фондови
међуодељенска,
системе спортских
међуразредна и
реквизити и
Школска управа
такмичења
унутаршколска такмичења
обучени тренери за
рад са ученицима са
инвалидитетом
Мера 1.1.3: Побољшати стручно педагошки рад и унапредити институционалну сарадњу у оквиру школског спорта
Активност 1.1.3.1:
Организација стручних
Дефинисано
семинара, трибина и
Одржане стручне
Постојање
појединачним
симпозијума у циљу
трибине,
Листа присутних ,
заинтересованих
Министарство
програмима
едукације наставника
семинари и
фотографије самих
учесника,
просвете,
Буџет града,
разредне наставе,
симпозијуми на
трибина ,семинара
капацитета за
Школска управа Доступни фондови,
наставника физичког
тему школског
семинаре
Надлежна
васпитања, координатора
спорта
министарства
школског спорта и
директора школа
Обезбеђени
услови за
интеграцију
ученика са
инвалидитетом у
системе
спортских
такмичења

2016 – 2018.
година

2016 – 2018.
година

2016 – 2018.
година

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ

Активност 1.1.3.2:
Успоставити стални систем
сертификације програма и
пројеката школског спорта,
органа и организација

НАДЛЕЖНЕ
БУЏЕТ/ИЗВОР
ПЕРИОД
ПРЕTПОСТАВКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАНСИРАЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

Успостављен
систем
сертификације
програма и
пројеката унутар
школског спорта

Дефинисано
појединачним
Постојање
Министарство
програмима
Сертификован
заинтересованих
просвете,
Буџет града,
програм, сертификат учесника, капацитеа
Школска управа Доступни фондови,
за семинаре
Надлежна
министарства

2016 – 2018.
година

Посебан циљ 1.2: Подстакнуто значајније укључивање јединице локалне самоуправе у реализацију и унапређење
школског спорта
Мера 1.2.1 Стварање услова за плански развој предшколског и школског спорта на нивоу града Краљева као приоритета
Урађена анализа
План анализе стања
стања школског
школског спорта и
спорта и услова за
Активност 1.2.1.1: Израда
услова за његово
његово
анализе стања школског
спровођење на нивоу
спровођење на
спорта и услова за његово
града Краљева
нивоу града
Локална
спровођење на нивоу града
(обухват деце,
Краљева(обухват
Постојање људских
самоуправа
Материјална
Краљева (обухват деце,
стручни
деце, стручни
и материјалних
Школска управа
средства нису
стручни потенцијали,
потенцијали,
потенцијали,
ресурса
Савез за школски
потребна
спортска и педагошка
спортска и
спортска и
спорт
друштва, спортска
педагошка друштва,
педагошка
инфраструктура, спортске
спортска
друштва, спортска
справе и реквизити)
инфраструктура,
инфраструктура,
спортске справе и
спортске справе и
реквизити).
реквизити).
Активност 1.2.1.2:
Идентификовани
Именована лица и
Заинтересованост
Локална
Донаторски
Одређивање носиоца
и одређени
институције које су професора и школа
самоуправа
програми
школског спорта на нивоу
носиоци
одређени као
за спровођење
Савез за школски
Буџет града

2016. година

2016. година

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ
јединице локалне
самоуправе кроз
дефинисање одговорних
лица – "канцеларија за
спорт"
Активност 1.2.1.3:
Адекватно позиционирање
школског спорта кроз
програме града Краљева

Активност 1.2.1.4: Набавка
потребних спортских
реквизита и обезбеђивање
услова за спровођење и
организацију школских
спортских такмичења,
предшколски и школски
спорт

ПОКАЗАТЕЉИ
школског спорта

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ
носиоци школског
спорта

Школски спорт у
Програму развоја
града Краљева је
препознат као
Програм развоја
приоритет града спорта града Краљева
Краљева у оквиру
Програма развоја
спорта
Опремљене школе
одговарајућим
спортским
Отпремнице и
реквизитима и
фактуре за спортским
обезбеђени услови
реквизитима
за квалитетнији
школски спорт на
нивоу града

НАДЛЕЖНЕ
БУЏЕТ/ИЗВОР
ПЕРИОД
ПРЕTПОСТАВКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАНСИРАЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
школског спорта

спорт

Препознавање
Локална
школског спорта као
самоуправа,
приоритетну област Савез за школски
од стране локалане
спорт
самоуправе

Локална
самоуправа,
Постојање свих
Школска управа,
реквизита у продаји Савез за школски
спорт

Буџет града

2016 - 2018.
година

Дефинисано
појединачним
пројектима
Буџет града
Донаторски
програми

2016 – 2018.
година

Посебан циљ 1.3: Унапређење медиjског праћења и промоција школског спорта у циљу неговања културе спортског
понашања, фер плеја, сарадње, толеранције и поштовања различитости на спортским теренима и поред њих
Мера 1.3.1 Популарисање предшколског физичког вежбања, школског спорта кроз већу медијску присутност и истицања јавног значаја
школског спорт, спортског понашања, фер плеја, сарадње, толеранције и поштовања различитости код деце и младих на спортским теренима
и поред њих
Активност 1.3.1.1: Израда и Израђен медијски Прес клипинзи, тв и Заинтересованост
Локална
250.000,00 дин
2016 - 2018.
реализација медијског плана
план праћења и
радио наступи,
локалне самоуправе,
самоуправа,
Буџет града
година
у циљу популаризације
извештавања
емисије о значају
заинтересованост Школска управа,
Донаторски

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ
предшколског вежбања и
школског спорта

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

НАДЛЕЖНЕ
БУЏЕТ/ИЗВОР
ПЕРИОД
ПРЕTПОСТАВКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАНСИРАЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ

предшколског
медија као и
вежбања и школског стручњака из области
спорта.
спорта да говоре о
значају
предшколског
вежбања и школског
спорта.
Заинтересованост
Фотографије
локалне самоуправе,
реализованих
заинтересованост
Активност 1.3.1.2:
програма и пројеката
медија као и
Реализовање програма и
у циљу промоције фер
стручњака из области
пројеката у циљу промоције
плеј , толеранција и
Број реализованих
спорта у циљу
фер плеја, толеранције и
поштовања
програма и
промоције фер плеја,
поштовања различитости
различитости код деце
пројеката
толеранције и
код деце и младих на
и младих на
поштовања
спортским теренима и поред
спортским теренима ,
различитости код
њих
листе присутних, прес
деце и младих на
клипинг, гостовања на
спортским теренима
медијима
и поред њих
Активност 1.3.1.3:
Штампање промо
материјала о значају
бављења спортом

предшколског
вежбања и
школског спорта.

Одштампани и
Број подељених
Постојање људства,
подељени флајери флаера по школама и
институција и
по школама и
вртићима,
сфинасијских
вртићима
фотографије
средстава

Савез за школски
спорт, Локални
медији

Локална
самоуправа,
Канцеларија за
младе, Школска
управа, Савез за
школски спорт

Локална
самоуправа,
Канцеларија за
младе ,Школска
управа, Савез за
школски спорт

Активност 1.3.1.4:
Број промотивних
Фографије са
Постојање
Локална
Информативно-промотивне кампања, медијских
промотивних
заинтересованих за
самоуправа,
кампање, медијске кампање,
кампања, јавни
медијских кампања, промотивне кампање, Школска управа,
јавни догађаји, округли
догађаја, округлих
јавних догађаја,
трибине
Канцеларија за

програми

Дефинисано
појединачним
пројектима
Буџет града
Донаторски
програми

2016 – 2018.
година

250.000,00 дин
Буџет града
Донаторски
програми

2016 – 2017.
година

200.000,00 дин
Буџет града
Донаторски
програми

2016 – 2018.
година

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

НАДЛЕЖНЕ
БУЏЕТ/ИЗВОР
ПЕРИОД
ПРЕTПОСТАВКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАНСИРАЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ

столови, трибине на тему
столова, трибина на округлих столова,
значаја бављења спортом од
тему значај
трибина на тему
најранијег узраста
бављења спортом
значај бављења
од најранијег
спортом од најранијег
узраста
узраста, прес клипинг

младе, Савез за
школски спорт

ПРИОРИТЕТ 2: ПОВЕЋАН ОБУХВАТ БАВЉЕЊА СПОРТОМ У СВИМ СЕГМЕНТИМА
СТАНОВНИШТА ПОСЕБНО ДЕЦЕ, МЛАДИХ, ЖЕНА, ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Посебан циљ 2.1: Подстакнута и ојачана свест о важности редовне физичке активности
Мера 2.1.1: Медијска популаризација масовног спорта
Активност 2.1.1.1: У оквиру
постојећег медијског
простора направити емисије
које се искључиво баве
популаризацијом
рекреативног спорта

Активност 2.1.1.2:
Покретање портала који
повезује владине, не владине
и спортске организације које
промовишу и организују
редовну физичку активност

Повећан број
спортско
рекреативних
емисија

Покренут портал

Заинтересованост
Локална
локалне самоуправе,
самоуправа,
заинтересованост
Прес клипинзи, тв и
Спортски савез
медија као и
радио наступи,
Краљева, спортска
стручњака из
емисије о значају
удружења и
области спорта да
рекреативног спорта
организације,
говоре о значају
Локални медији
рекреативног
спорта
Локална
Заинтересованост
самоуправа,
локалне самоуправе Спортски савез
Посеченос портала,
и постојање
Краљево, спортска
број објава на
финасијсих
удружења и
порталу
средстава за
организације,
отварање портала
Локални медији

Мера 2.1.2 Организовани спортско рекеативни садржаји на територији града
Активност 2.1.2.1: Увећати
Обогаћена
Програм рада
Заинтересованост

Локална

500.000,00 дин
Буџет града
Донаторски
програми

2016 – 2018.
година

100.000,00 дин
Буџет града
Донаторски
програми

2017. година

Дефинисано

2017. година

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ
спортско рекреативне
садржаје у оквиру
постојећих спортских
институција и организација

Активност 2.1.2.2:
Формирање асоцијације
„Спорт за све“

ПОКАЗАТЕЉИ
спортско
рекреативна
понуда у оквиру
постојећих
спортских
институција и
организација

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ
спортских
институција и
организација

НАДЛЕЖНЕ
БУЏЕТ/ИЗВОР
ПЕРИОД
ПРЕTПОСТАВКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАНСИРАЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ

грађанства за
самоуправа,
рекреативне
Спортски савез
садржаје, постојање
Краљево,
адекаватног
спортски клубови
простора и
разумевања
спортских
институција и
организација
Подршка локалне
Записник са састанка
самоуправе,
Локална
Формирана
о фромирању
заинтересованост
самоуправа,
асоцијација спорт асоцијације спорт за
чланица за стврање Спортски савез
за све
све , регистација у
асоцијације спорт за
Краљево
АПР-у
све

појединачним
програмима
Буџет града
Донаторски
програми

Материјална
средства нису
потребна

2018. година

Посебан циљ 2.2: Побољшани материјално технички услови у циљу доступности свим грађанима да се баве спортом
Мера 2.2.1: Изградња , реконструкција , адаптација и санација отворених и затворених објеката за рекреацију грађана
Локална
План изградње,
самоуправа,
Дефинисано
Активност 2.2.1.1:
Изграђене и
снимак терена ,
Подршка локалне
Спортски савез
појединачним
Изградња, обележавање и
обележене стазе
фотографије
самоуправе ,
Краљево,
пројектима
одржавање стаза за шетњу и
за шетњу и
обележене стазе за
заинтересованост
Дирекција за
Буџет града
планинарење
планинарење
шетњу и
грађанства
планирање и
Донаторски
планинарење
изградњу
програми
Подршка локалне
Дефинисано
Град Краљево,
Постављена
Фотографије, снимак
самоуправе,
појединачним
Активност 2.2.1.2: Изградња
Дирекција за
теретана на
теретане на
заинтересованост
пројектима
теретана на отвореном
планирање и
отвореном
отвореном
грађанства за
Буџет града,
изградњу
теретану на
Надлежно

2016 – 2018.
година

2016 - 2018.
година

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

НАДЛЕЖНЕ
БУЏЕТ/ИЗВОР
ПЕРИОД
ПРЕTПОСТАВКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАНСИРАЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
отвореном

Активност 2.2.1.3:
Одржавање и опремање
отворених и затворених
спортских објеката –
игралишта

Континуирано
одржавање
отворених и
затворених
спортских
објеката игралишта

План одржавања
отворених и
затворених
спортских објеката игралишта

Обезбеђена
материјална
средства

Град Краљево,
Дирекција за
планирање и
изградњу,
Спортски центар
«Ибар»

Министарство,
Донаторски
програми
Дефинисано
годишњим
програмима
Дирекције и СЦ
„Ибар“
Буџет града,
Надлежно
Министарство
Донаторски
програми

2016 – 2018.
година

Посебан циљ 2.3: Унапређење квалитета спортско рекреативних програма који промовишу и унапређују здравље свих
становника у граду Краљеву
Мера 2.3.1 Обезбеђивање услова за квалитетно спровођење спортско рекреативних програма
Извештај о стању
Активност 2.3.1.1: Урадити
спортско
План спортско
Доступност
извештај о стању спортско
рекреативних
рекреативних
информација, добра Спортски савез
рекреативних активности у
активности у
активности по
сарадња са месним
Краљева, МЗ
области месних заједница и
области месних
месним заједницама
заједницама
радничког спорта
заједница и
спорта
радничког спорта
Број одржаних
Активност 2.3.1.2: Едукација едукација и број
Заинтересованост
лиценцирање и ангажман
ангажованих и
Листе
тренера за
Град Краљево,
стручних сарадника за
лиценцираних
присутних,фотограф
едукацију,
Спортски савез
реализацију бесплатних
стручњака за
ије , издате лиценце
финансијска
Краљева
програма
реализацију
подршка
бесплатних

Материјална
средства нису
потребна

2017 – 2018.
година

Буџет града,
Доступни фондови

2018. година

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

НАДЛЕЖНЕ
БУЏЕТ/ИЗВОР
ПЕРИОД
ПРЕTПОСТАВКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАНСИРАЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ

програма
Листе присутних,
Заинтересованост
Град Краљево,
Број одржаних
склопљени Уговори са тренера за едукацију, Спортски савез
Буџет града,
семинара и број
предавачима,
финансијска средства Краљева, спортски Доступни фондови
полазника
фотографије
за предаваче
клубови
Мера 2.3.2. Спровођење спортско рекреативних програма који промовишу и унапређују здравље код свих становника
Активност 2.3.1.3:
Организација стручних
трибина и семинара

Активност 2.3.2.1:
Организовање програма
спорта и рекреације у
области радничког спорта
Активност 2.3.2.2:
Организовање програма
рекреације и такмичења у
месним заједницама

Број програма који
су покренути
број учесника у
програмима

Заинтересованост
Град Краљево,
радника за
Спортски савез
Буџет града,
учествовање у
Краљева,Синдика Доступни фондови
рдничким играма
ти
Доступност
Дефинисано
Број програма који
План спортско
информација, добра
Град Краљево,
појединачним
су покренути број
рекреативних
сарадња са месним
Спортски савез
програмима
учесника у
активности по месним
заједницама,
Краљева, МЗ
Буџет града,
програмима
заједницама
заинтересованост
Доступни фондови
становника

Активност 2.3.2.3:
Организовање једнодневних,
Број програма који
месечних и вишемесечних
су покренути број
програма масовне
учесника у
рекреације доступне свима
програмима
(за децу,младе,жене,старе и
лица са инвалидитетом)

План спортско
рекреативних
активности

Заинтересованост
План спортско
Спортски савез
грађанства,
рекреативних
Краљева, Школе,
планирана
активности и буђет
Спортски клубови
финансијска средства

Дефинисано
појединачним
програмима
Буџет града,
Доступни фондови

2016 – 2018.
година

2016 – 2018.
година

2016 – 2018.
година

2016 – 2018.
година

Посебан циљ 2.4: Унапређена сарадња спортске рекреације са школским спортом, врхунским спортом, спортом у војсци
и полицији, радничким спортом, спортом на селу, у циљу повећања обухвата бављења спортом у свим сегментима
становништва посебно деце, младих, жена, особа са инвалидитетом (ОСИ)
Мера 2.4.1. Обједињавање активности спортске рекреације,школског и спорта,врхунског спорта,спорта у војсци,радничког спорта и спорта
на селу у оквиру територијалних спортских савеза, у циљу повећања обухвата бављења спортом у свим сегментима становништва,посебно
деце, младих,жена,особа са инвалидитетом и старих

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ

Активност 2.4.1.1: Сарадња
са територијалним
спортским савезом и
територијалним гранским
савезима

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

НАДЛЕЖНЕ
БУЏЕТ/ИЗВОР
ПЕРИОД
ПРЕTПОСТАВКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАНСИРАЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Потписан протокол
о сарадњи
територијалним Протокол о сарадњи
спортским савезом
територијалним
Заинтересованост и
и територијалним спортским савезом и потреба за сарадњом
гранским савезима
територијалним
ова два савеза
и број
гранским савезима
реализованих
програма

Активност 2.4.1.2: Сарадња
Потписан протокол
са војском у области спорта
Протокол о сарадњи и
о сарадњи и број
Заинтересованост и
и синдикалним
план о заједничким
реализованих
потреба за сарадњом
организацијама, установама
активностима
програма
и предузећима
Активност 2.4.1.3:
Подстицање програма
спортске рекреације на селу

Број реализованих
програма на селу

План програма
рекреације на селу

Списак лица
Број особа
укључених у програме
укључених у
Активност 2.4.1.4:
намењене младима,
програме намењене
Подстицање деце, младих,
женама, особама са
младима,женама,
жена, особа са
инвалидитетом и
особама са
инвалидитетом и старих на
старих за редовну
инвалидитетом и
редовну физичку активност
физичку активност,
старих за редовну
фотографије, прес
физичку активност
клипинг
Активност 2.4.1.5:
Број реализованих Списак жена које су
Подстицање програма за
активности за
се укључиле да се
омасовљавање женског
укључивање жена у
баве спортом

Заинтересованост
грађанства

Спортски савез
Краљева

Дефинисано
појединачним
програмима
Буџет града,
Доступни фондови

Дефинисано
појединачним
Спортски савез
програмима
Краљева
Буџет града,
Доступни фондови
Дефинисано
Спортски савез
појединачним
Краљева, МЗ,
програмима
локални клубови
Буџет града,
Доступни фондови

2017 – 2018.
година

2017 – 2018.
година

2017 – 2018.
година

Заинтересованост
Дефинисано
деце, младих, жена, Спортски савез
појединачним
особа са
Краљева, спортски
програмима
инвалидитетом и клубови, локални
Буџет града,
старих на редовну
медији
Доступни фондови
физичку активност

2016 – 2018.
година

Спортски савез
Краљева, спортски
клубови, локални

2016 - 2018.
година

Зинтересованост
жена

Дефинисано
појединачним
програмима

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ
спорта

ПОКАЗАТЕЉИ
спорт

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

НАДЛЕЖНЕ
БУЏЕТ/ИЗВОР
ПЕРИОД
ПРЕTПОСТАВКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАНСИРАЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
медији, НВО

Буџет града,
Доступни фондови
Мера 2.4.2. Унапређени услови за масовно учешће особа са инвалидитетом (ОСИ) у спортским активностима
Заинтересованост
особа са
Организовани
Уговори са
Град Краљево,
Дефинисано
Активност 2.4.2.1: Едукација
инвалидитетом о
састанци, трибине предавачима, листа
Спортски савез
појединачним
особа са инвалидитетом о
значају бављења
на тему значаја
присутних,
Краљева,
пројектима
значају бављења физичким
физичким
бављења физичким фотографије, пред
Удружења особа
Буџет града,
активностима
активностима и
активностима
клипинг
са инвалидитетом Доступни фондови
подршка Локалне
самоуправе
Подршка локалне
Град Краљево,
Активност 2.4.2.2: Анализа
Урађена анализа
Списак постојећи
самоуправе и
Спортски савез
Материјална
стања спортских објеката
стања спортских
спортских објеката
спортских
Краљева,
средства нису
која су приступачни за
објеката, спортских која су приступачна за
институција и
Удружења особа
потребна
коришћење ОСИ
реквизита
коришћење ОСИ.
организација
са инвалидитетом
Урађен списак
Заинтересованих
Списак
Активност 2.4.2.3: Анализа
заинтересованих
особа за
Материјална
заинтереованих ОСИ
Удружења особа
стања заинтересованих ОСИ
ОСИ преко
инвалидитетом за
средства нису
за физичким
са инвалидитетом
за физичким активностима
постојећих
бављење физичком
потребна
активностима
организација
активношћу
Постојање и
Набављена
Активност 2.4.2.4: Набавка
Отпремнице и
могућност набавке Удружења особа
Дефинисано
спортска опрема и
опреме и реквизита за
фактуре
ових реквизита на са инвалидитетом, појединачним
реквизити за
поједине спортске
тржишту и планирана Град Краљево, СЦ
пројектима
поједине спортске
дисциплине за особе са
финансијска средства «Ибар», Школска
Буџет града,
дисциплине
инвалидитетом
за куповину истих
управа
Доступни фондови

2016 -2018.
година

2016. година

2016. година

2017 – 2018.
година

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

НАДЛЕЖНЕ
БУЏЕТ/ИЗВОР
ПЕРИОД
ПРЕTПОСТАВКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАНСИРАЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Мера 2.4.3. Успостављена сарадња са волонтерима који су заинтересовани за помоћ у раду са особама са инвалидитетом
( ОСИ)
Организовани
Активност 2.4.3.1:
Листа
састанци и број
Заинтересованост
Организација састанака са
заинтересованих
заинтересованих
грађанства за
Удружења особа
Материјална
волонтерима у циљу
волонтера за
волонтера за
волонтерски рад са са инвалидитетом, средства нису
2016. година
едукације и методологије
едукацију о
физичке
особама за
Град Краљево
потребна
рада са особама са
методологији рада са
активности особа
инвалидитетом
инвалидитетом
ОСИ
са инвалидитетом
Активност 2.4.3.2: Едукација
Број обучених
Заинтересованост
Дефинисано
волонтера о методском
волонтера за помоћ
грађанства за
Удружења особа
појединачним
Сертификати
поступку рада спортских
у спортским
волонтерски рад са са инвалидитетом,
пројектима
2017. година
волонтера
активности особа са
активностима особа
особама за
Град Краљево
Буџет града,
инвалидитетом
са инвалидитетом
инвалидитетом
Доступни фондови
Мера 2.4.4. Анимирање особа са инвалидитетом за учествовање на манифестацијама у граду, спортским такмичењима и приредбама
Број особама са
Дефинисано
Активност 2.4.4.1: Учешће
инвалидитетом на
Заинтересованост Удружења особа
појединачним
особа са инвалидитетом на
Листа присутних,
2016 – 2018.
манифестацијама у
особа са
са инвалидитетом,
програмима
манифестацијама у граду и
фотографије
година
граду и спортским
инвалидитетом
Град Краљево
Буџет града,
спортским активностима
активностима
Доступни фондови

ПРИОРИТЕТ 3 РАЗВОЈ ВРХУНСКОГ СПОРТА
Посебан циљ 3.1: Подизање капацитета стручног рада у области врхунског спорта
Мера 3.1.1: Развијање система подршке за унапређење и праћење људских ресурса у врхунском спорту на територији града Краљева
Израђена
Активност 3.1.1.1: Креирање
База лиценцираних
Град Краљево,
евиденција
Заинтересовани
Материјална
евиденције лиценцираних
тренера са највишом
Спортски савез
лиценцираних
тренерио за
средства нису
2016. година
тренера у врхунском спорту
лиценцом гранског
Краљево,
тренера са
лиценцирање
потребна
на територији града Краљева
савеза
Спортски клубови
највишом

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

лиценцом
гранског савеза
Успостављен рад
Активност 3.1.1.2: Јачање
јединице за
капацитета «Канцеларије за планирање развоја
спорт» и Спортског савеза
спорта у Градској
Краљева ради планирања и
управи и ојачани
координације развоја спорта
капацитети
на подручју града Краљева
Спортског савеза
Краљева
Број стручно
Активност 3.1.1.3: Стручно
оспособљених
усавршавање и
тренера и број
организовање годишњих
одржаних
едукативних скупова за
годишњих
тренере
едукативних
скупова

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

Извештаји о раду и
спроведеним
активностима

Листе присутних,
фотографије

НАДЛЕЖНЕ
БУЏЕТ/ИЗВОР
ПЕРИОД
ПРЕTПОСТАВКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАНСИРАЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Потреба спортских
организација за
запошљавање
високообразованих
тренера у спортске
огранизације града
Краљева
Заинтересованост
локалне
самоуправе,
спортских
организација и
спортских радника

Град Краљево,
Спортски савез
Краљево

300.000,00 дин
Буџет града
Донаторски
програми

2016. година

Град Краљево,
Спортски савез
Краљево

Дефинисано
годишњим
програмима
Буџет града,
Доступни фондови

2017 – 2018.
година

Посебан циљ 3.2: Стварање и унапређење услова за постизање врхунског спортског резултата
Мера 3.2.1. Повећати улагање у развој спорта млађих категорија као базе врхунског спорта
Планирана
средства у буџету
града за
Буџетска линија у
Активност 3.2.1.1:
стипендирање и
буџету за
Унапређење подршке за
израђен
стипендирање и
Буџет и подршка
спортисте млађих категорија
правилник о
Град Краљево
усвојен Правилних локалне самоуправе
кроз стипендирање или
стипендирању
од стране Градског
друге начине награђивања
талентованих
већа
младих спортиста
и формиран фонд
за стипендирање

Буџет града

2016 – 2018.
година

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

НАДЛЕЖНЕ
БУЏЕТ/ИЗВОР
ПЕРИОД
ПРЕTПОСТАВКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАНСИРАЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Мера 3.2.2. Повећати улагање у опремање постојећих спортских објеката савременом спортском опремом и реквизитима
Активност 3.2.2.1: Попис
Израђена листа
Заинтерењсованост
Град Краљево,
постојеће и недостајуће
Листа потребних
Материјална
потребних
представника
Спортски савез
савремене спортске опреме
реквизита и спортске
средства нису
реквизита и
спортских објеката
Краљево, СЦ
и реквизита по спортским
опреме
потребна
спортске опреме
за попис
«Ибар»
објектима

2016. година

ПРИОРИТЕТ 4 РАЗВИЈЕНА СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Посебан циљ 4.1: Успоставњена база података постојећег стања спортске инфраструктуре
Мера 4.1.1: Истраживање о стању спортске инфраструктуре у граду Краљеву
Активност 4.1.1.1:
Формирање радне групе за
израду елабората о стању и
потребама развоја спортске
инфраструктуре на
територији града Краљева
Активност 4.1.1.2:
Припрема плана за израду
елабората о стању и
потребама развоја спортске
инфраструктуре на
територији града Краљева

Формирана радна
група

Решење о
формирању радне
групе

Заинтересованост
чланова радне групе

Град Краљево

Материјална
средства нису
потребна

2016. година

Урађен план

План постојећег
стања спортске
инфраструктуре у
граду Краљеву

Доступност
информација о
спортској
инфраструктури

Град Краљево,
Формирана радна
група, Спортски
савез Краљева

Материјална
средства нису
потребна

2016. година

База података

Доступност
информација о
спортској
инфраструктури

Радна група

Материјална
средства нису
потребна

2016. година

Листа рангираних
спортских објеката

Постојање
Правилника о

Град Краљево,
Надлежно

Материјална
средства нису

2017. година

Извештај са
закључком о
извршеном
истраживању
Meрa 4.1.2 Категоризација спортских објеката
Активност 4.1.2.1:
Објављени
Рангирање спортских
подаци о
Активност 4.1.1.3:
Прикупљање и обрада
података

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ
објеката

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

извршеном
рангирању
спортских
објеката

НАДЛЕЖНЕ
БУЏЕТ/ИЗВОР
ПЕРИОД
ПРЕTПОСТАВКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАНСИРАЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
рангирању

министарство, СЦ
„Ибар“

потребна

Посебан циљ 4.2: Системски планирана, реконструисана и изграђена спортска инфраструктура
Meрa 4.2.1: Израда и спровођење плана изградње и реконструкције спортских објеката у граду Краљеву
Активност 4.2.1.1: Израда
програма изградње и
реконструкције спортских
објеката у граду Краљеву

Урађен програм

Програм

Буџет локалне
самоуправе

Град Краљево,
Спортски савез
Краљево, СЦ
„Ибар“

Материјална
средства нису
потребна

Реализован план
Дефинисано
Планирана
изградње и
План изградње и
појединачним
финасијска
адаптације
адаптације
Град Краљево
пројектима,
средства, подршка
спортских
спортских објеката
Буџет града,
локалне самоуправе
објеката
Доступни фондови
Meрa 4.2.2: Изградња спортских објеката идентификованих Стратегијм развија и планским документима града Краљева
900.000.0000,00
дин
Буџет града –
Планирана
Град Краљево,
обезбеђена
Употребна дозвола,
Активност 4.2.2.1: Изградња Изграђен затворен
финасијска
Дирекција за
средства за
Извештај о
затвореног базена
базен
средства, подршка
планирање и изградњу прве фазе
изведеним радовима
локалне самоуправе
изградњу
Донаторски
програми
Надлежна
министарства
Активност 4.2.2.2: Израда
Урађена
Пројектно –
Обезбеђени
Град Краљево,
Дефинисано
пројектно техничке
пројектно
техничка
материјални
Дирекција за предлогом пројекта
документације за изградњу
техничка
документација
ресурси
планирање и
Буџет града
Активност 4.2.1.2:
Спровођење плана изградње
и адаптације спортских
објеката

2017. година

2017- 2018.
година

2016 – 2018.
година

2016 - 2017.
година

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ
спортског кампа (села) на
Гочу

Активност 4.2.2.3: Изградња
спортско рекреативног
амбијента у Борићима

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

НАДЛЕЖНЕ
БУЏЕТ/ИЗВОР
ПЕРИОД
ПРЕTПОСТАВКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАНСИРАЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ

документација

изградњу

Изграђен
спортско
рекреативни
амбијент у
Борићима

Град Краљево,
Дирекција за
планирање и
изградњу,
Пољопривредна
школа

Извештај о
изведеним радовима

Обезбеђени
материјални
ресурси

Активност 4.2.2.4:
Реконструкција атлетског
стадиона

Изведени радови
на реконструкцији
Извештај о
атлетског
изведеним радовима
стадиона

Обезбеђени
материјални
ресурси

Активност 4.2.2.5:
Реконструкција отвореног
базена

Изведени радови
Извештај о
на реконструкцији
изведеним радовима
отвореног базена

Обезбеђени
материјални
ресурси

Активност 4.2.2.6:
Реконструкција Спортког
центра „Магнохром“

Изведени радови
на реконструкцији
Извештај о
спортског центра изведеним радовима
„Магнохром“

Обезбеђени
материјални
ресурси

Донаторски
програми
Надлежна
министарства
3.000.000,00 дин
Буџет града
Донаторски
програм

100.000.000,00 дин
Буџет града
Донаторски
програми
Надлежна
министарства
Дефинисано
предлогом пројекта
Буџет града
Град Краљево, СЦ
Донаторски
„Ибар“
програми
Надлежна
министарства
Дефинисано
предлогом пројекта
Буџет града
Град Краљево, СЦ
Донаторски
„Ибар“, ФСС
програми
Надлежна
министарства
Град Краљево,
Дирекција за
планирање и
изградњу, СЦ
„Ибар“

2016. година

2017 – 2018.
година

2017 - 2018.
година

2016 – 2017.
година

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ

НАДЛЕЖНЕ
БУЏЕТ/ИЗВОР
ПЕРИОД
ПРЕTПОСТАВКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАНСИРАЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

Изграђена
теретана на
отвореном

Извештај о
изведеним радовима,
записник о
примопредаји
пратећих садржаја
(справа)

Обезбеђени
материјални
ресурси

Дирекција за
планирање и
изградњу

Активност 4.2.2.8: Уређење
стаза за вожњу ролера,
бицикла, скејта, итд.

Уређене стазе за
Извештај о
вожњу ролера,
изведеним радовима,
бицикли, скејта и
Фотографије
сл.

Обезбеђени
материјални
ресурси

Дирекција за
планирање и
изградњу

Активност 4.2.2.9 Уређење
Спортско-рекреативног
центра на левој обали Ибра

Извршени радови
на уређењу
спортско –
Извештај о
рекреативног
изведеним радовима
центра на левој
обали Ибра

Обезбеђени
материјални
ресурси

Дирекција за
планирање и
изградњу

Активност 4.2.2.7: Изградња
теретане на отвореном

1.200.000,00 дин
Буџет града
Донаторски
програми
Надлежна
министарства
Дефинисано
појединачним
пројектима
Буџет града
Донаторски
програми
Надлежна
министарства
Дефинисано
појединачним
пројектима
Буџет града
Донаторски
програми
Надлежна
министарства

2016. година

2018. година

2018. година

ПРИОРИТЕТ 5 УНАПРЕЂЕН ОДНОС СПОРТА , ТУРИЗМА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Посебан циљ 5.1: Подстакнуте и ојачане веза спорта и туризма и животне средине
Мера 5.1.1: Промоција спортско туристичке понуде града Краљева
Активност 5.1.1.1:
Одштампан и
Штампани
Штампање промо
подељен промо
материјал,
материјала са подацима о
материјал свим
Отпремнице и
спортско туристичкој
релевантним
фактуре

Планирана
финасијска средства

Град Краљево,
Туристичка
организација,
спортски клубови

200.000,00 дин
Буџет града
Донаторски
програми

2016 – 2017.
година

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ
понуди града Краљева

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

актерима о
спортско
туристичкој
понуди Краљева

НАДЛЕЖНЕ
БУЏЕТ/ИЗВОР
ПЕРИОД
ПРЕTПОСТАВКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАНСИРАЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Надлежна
министарства

Дефинисано
годишњим
програмима
Активност 5.1.1.2: Посета
Туристичке
сајмова туризма како би
Туристичка
Финансијска
организације
2016 – 2018.
град Краљево представили
организација,
средства
Буџет града
година
као битног чиниоца на мапи
спортски клубови
Донаторски
спортско туристичке понуде
програми
Надлежна
министарства
Мера 5.1.2. Подизање свести и промоција побољшања постојећих и изградње нових смештајних капацитета према стандардима за
оргнизовање међународних спортских садржаја
Одржан састанак
Град Краљево,
Активност 5.1.2.1:
и упознати
Заинтересованост
Туристичка
Материјална
Организовање састанака са
присутни о
Листе присутних и
актера за ову
организација
средства нису
2017. година
релевантним актерима за ову значају подизања
фотографије
област на локалу и
Краљева,
потребна
област на локалу
смештајних
финасијска средства Спортски савез
капацитета
Краљева
Табеларни приказ
База свих
свих
угоститељских
угоститељских
објеката са
Доступност
Активност 5.1.2.2: Попис
објеката са
Туристичка
Материјална
смештајним
информација и
свих угоститељских објеката
смештајним
организација
средства нису
2016. година
капацитетима који
заинтересованост
са смештајним капацитетима капацитетима који
Краљева
потребна
испуњавају
угоститеља
испуњавају
стандарде и оних
стандарде и оних
који тренутно не
испуњавају стандарде
који тренутно не
Представљен град
Краљево на сајму
и остварени
Фотографије са
контакти и
сајмова, Уговори са
склопљени
будућим партнерима
Уговори са
будућим
партнерима

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

НАДЛЕЖНЕ
БУЏЕТ/ИЗВОР
ПЕРИОД
ПРЕTПОСТАВКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАНСИРАЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ

испуњавају стандарде

Организовани
едукативни
Заинтересованост
Активност 5.1.2.3:
програми
Извештаји са скупа,
актера за ову
Организација едукативних
намењени
Листа присутних,
област на локалу и
програма за локалне
локалним
фотографије
обезбеђена
привредне субјекте
привредним
финасијска средства
субјектима
Мера 5.1.3. Повећати искоришћеност природних ресурса и постојеће инфраструктуре
Активност 5.1.3.1:
Припрема детаљне анализе
(студије) о туристичким
Подршка локалне
Припремљена
потенцијалима града
самоуправе и
анализа (студија)
Краљева и региона и
Студија
планирана
о туристичким
могућностима за њихову
финансијска
потенцијалима
валоризацију уз
средства
дефинисање специфичних
туристичких производа
Активност 5.1.3.2: Израда
Урађена
пројектно техничке
пројектно
документације и реализаја
техничка
пројекта ревитализације
документација и
Пројектно –
постојећих објеката и
реализовани
техничка
изградња недостајуће
пројекти
Обезбеђени
документација, број
инфраструктуре
ревитализације
материјални
реализованих
(скилифтови, спортски
постојећих
ресурси
пројеката, извештај о
терени, отворени и
објеката и
изведеним радовима
затворени
изградња
базен, клизалиште, итд.) у
недостајуће
циљу развоја спротског и
инфраструктуре у
зимског туризма на Гочу
циљу развоја

Туристичка
организација
Краљева, Град
Краљево,
привредници

Дефинисано
појединачним
програмима
Буџет града
Донаторски
програми

2016 – 2017.
година

Туристичка
организација
Краљева, Град
Краљево

1.000.000,00 дин
Буџет града
Донаторски
програми

2017. година

Град Краљево,
Дечје
одмаралиште
„Гоч“

80.000.000,00 дин
Буџет града

2016 - 2017.
година

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

НАДЛЕЖНЕ
БУЏЕТ/ИЗВОР
ПЕРИОД
ПРЕTПОСТАВКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАНСИРАЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ

спротског и
зимског туризма
на Гочу
Активност 5.1.3.3: Развој и
Унапређена
Извештај
унапређење туристичке
туристичка
Туристичке
понуде и потребне
понуда Рудна
организације
инфраструктуре Рудна као
Изграђена
Краљева
дела туристичке дестинације
потребна
Извештај о
Голија, у складу са
инфраструктура изведеним радовима
постојећим Мастер планом
Активност 5.1.3.4:
Дефинисање и изградња
потребне инфраструктуре за
развој
Изграђена
додатних туристичких
потребна
програма на подручју Гоча –
инфраструктура
Извештај о
планинско
за развој додатних изведеним радовима,
бициклистичка понуда,
туристичких
Фотографије
културно историјска понуда
програма на
(Музеј Гочка пруга,
подручју Гоча
електрана на Сокољи и сл),
планинарење - стазе здравља
и других
садржаја
Активност 5.1.3.5:
Припрема и уређење
рафтинг стаза и уређење
слалом стазе

Уређене рафтинг
и слалом стазе

Извештај о
изведеним радовима,
Фотографије

Обезбеђени
материјални
ресурси

15.000.000,00
Дирекција за
Буџетска
средства
планирање и
Пројектни
изградњу Краљево
конкурси

Обезбеђени
материјални
ресурси

Град Краљево,
Дирекција за
планирање и
изградњу Краљево

Обезбеђени
материјални
ресурси

Град Краљево,
Дирекција за
планирање и
изградњу Краљево

Дефинисано
појединачним
пројектима
Буџет града,
Донаторски
програми,
Пројектни
конкурси

Дефинисано
појединачним
пројектима
Буџет града,
Донаторски
програми,

2016 – 2017.
година

2018. година

2018. година

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ

Активност 5.1.3.6: Израда
пројектно техничке
документације и изградња
аутокампа „Ибар“ (Маглич),
са пратећом
инфраструктуром и
спортским
теренима

ПОКАЗАТЕЉИ

Урађена
пројектно
техничка
документација,
изграђена
инфраструктура

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

Техничка
документација

НАДЛЕЖНЕ
БУЏЕТ/ИЗВОР
ПЕРИОД
ПРЕTПОСТАВКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАНСИРАЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Обезбеђени
материјални
ресурси

Град Краљево,
Дирекција за
планирање и
изградњу Краљево

Урађена
Обезбеђени
пројектно
Град Краљево,
материјални
техничке
Техничка
Дирекција за
Активност 5.1.3.7:
ресурси,
документације и
документација,
планирање и
Стављање у пуну функцију
успостављена
извршено
Извештај о
изградњу
Аутодрома на Берановцу
сарадња са
инфраструктурно изведеним радовима
Краљево,Министа
Министарством
опремање
рство одбране
одбране
аутодрома
Одржане спортско
рекреативне
Заинтересованост
Активност 5.1.3.8:
манифестације и
грађанства за
Организовање спортско
подигнута свест
спортско
Град Краљево,
рекреативних манифестација
грађанства о
Фотографије, прес
рекреативних
Туристичка
ради привлачења грађанства
значају
клипинг,
садржаја, подршка
организација
да искористе постојеће
искоришћења
локалне самоуправе
Краљево
природне ресурсе
постојећих
и финансијска
природних
средства
ресурса

Пројектни
конкурси
Дефинисано
појединачним
пројектима
Буџет града,
Донаторски
програми,
Пројектни
конкурси
Дефинисано
појединачним
пројектима
Буџет града,
Донаторски
програми,
Пројектни
конкурси
Буџет града,
Дефинисано
појединачним
програмима
Донаторски
програми,
Пројектни
конкурси

2018. година

2016 – 2017.
година

2016 – 2018.
година

