На основу члана 39 став (2) т. 9) Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС
бр. 97/17 и 36/19), члана 10. 11. 12. и 17. Закона о спорту (Сл. гласник РС бр. 4/02,
66/03, 73/08 и 102/08) и члана 36. став (2) т. 9) Статута општине Шамац (Сл. гласник
општине Шамац бр. 9/17), Скупштина општине Шамац, на XXXVIII редовној сједници
одржаној дана 31.01.2020. године, донијела је

ПРОГРАМ
РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ ШАМАЦ
2020. – 2023.
1. УВОД
Спорт има кључну улогу у сваком друштву кроз допринос социјалној кохезији,
превазилажењу предрасуда, повећању позитивног утицаја на јавно мњење и ширење
етичких и општих принципа који се кроз њега преносе. Наши грађани могу учестовати
у спорту као непосредни учесници у спортским активностима, што јесте и најважнији
циљ овог Програма, или као пасивни посматрачи тј. гледаоци и љубитељи спорта.
Савремени спорт представља огромно достигнуће модерног друштва и важно
друштвено благо. Спорт је и једна од покретачких снага за достизање миленијумских
циљева развоја људског друштва. Посебно је вриједан за савремени свијет који се брзо
мијења и који се, с једне стране, карактерише повећањем слободног времена, а с друге,
урбанизацијом и сталним технолошким развојем који теже да одвоје човјека од његове
природне средине.
Прилику да учествују у спорту имају сви грађани Општине Шамац без обзира на
друштвени статус, вјерску припадност, или било који други вид опредјељености. Спорт
повезује појединце, породице, заједнице, регионе и цјелокупни народ. Када се људи
баве спортом они се играју, радују и тада испољавају најбоље људске особине које
долазе до посебног изражаја: лојалност, толеранција, другарство, тимски рад,
посвећеност и упорност.
Спорт обогаћује нашу културу и економију, помаже развоју духа и тијела дјеце и чини
нас отпорнијим и као заједницу и појединачно.
Због свега тога је основни задатак локалне заједнице да осигура могућност да сви
грађани општине Шамац имају слободан приступ спорту гдје год да живе и без обзира
на њихову способност. Укупна материјална ситуација нашег друштва, узрок су стања у
коме сви немају подједнаке шансе да се баве организованим спортским активностима кроз активности у спортским клубовима. Издвајања средстава за чланарине, куповину
спортске опреме још увијек нису и не могу бити приоритет у текућим мјесечним
издацима просјечне породице. Због тога спорт у општини Шамац данас није подједнако
доступан свима.
Општина Шамац у окружењу важи за општину солидних спортских достигнућа, али
смо сигурни да резултати могу бити много бољи уз јасно дефинисан Програм развоја
спорта.

2.

ОСНОВНИ ПРАВЦИ ПРОГРАМА

2.1. ВИЗИЈА
Визија овог Програма је обогаћивање живота свих грађана општине Шамац кроз спорт.
2.2. МИСИЈА
Мисија је остваривање признатог спортског система у општини Шамац, на свим
нивоима и то на начин да што више дјеце упражњава спорт, да што више одраслих
учествује у њему и да имамо више побједника на спортским такмичењима.
Када остваримо све наше приоритете општина Шамац ће имати:
- више дјеце у спорту и рекреацији;
- више одраслих у спорту и рекреацији;
- више побједника на разним такмичењима;
- здравију популацију.
2.3. ПРИСТУП
Улога Општинске управе Шамац је да предводи, инвестира и омогућава спортском
систему да оствари циљеве и приоритете које је овај Програм дефинисао.
Улога локалне заједнице је да:
- даје јасне смјернице, поставља изазове спортском сектору у подизању нивоа,
признавању и дјељењу најбоље праксе, вреднује успјех, обједињава и координира
цјелокупан систем спорта у општини Шамац;
- подиже капацитете свих чиниоца спортског система, помаже клубовима у
организовању спортских такмичења, ради на развоју и унапређењу спортске
инфраструктуре, подиже капацитете свих ресурса у спорту, бави се истраживањима и
прати примјере добре праксе;
- инвестира у спорт и рекреативне активности да би се остварили зацртани резултати,
прати успјехе цјелокупног система спорта у општини Шамац и транспарентно
финансира
спортске организације којима је општински буџет извор средстава и то на основу
јасних
критеријума и подноси извештаје о коришћењу средстава из фондова пореских
обвезника.
2.4. ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ
Желимо да постигнемо следеће:
- 70% дјеце школског узраста учествују у организованом спорту најмање 3 сата
недељно;
- више омладине укључено је у спорт и рекреацију;
- више грађана општине Шамац укључено у физичко вјежбање у спортским клубовима
или
организацијама које се баве рекреативним вјежбањем;
- 40% одраслих учествује барем једном недељно у спорту и рекреацији;
- више побједника на разним такмичењима;
- повећање броја спортиста и спортских клубова;

- повећање броја едукованих тренера и спортских радника без обзира да ли се ради о
формалном или о неформалном образовању;
- подизање капацитета спорта уз успостављање кохерентног система финансирања
спорта на свим нивоима, уз поштовање утврђених критеријума;
- још прецизније и јасније дефинисање критеријума за финансирање спорта на јаван и
транспарентан начин;
- превођење система финансирања спорта из ,,сиве зоне“ у легалне токове и смањење
могућности злоупотреба, стварања лошег имиџа, одбијање потенцијалних донатора и
спонзора, прављење и коришћење тзв. ,,црних фондова“ и др;
- наставак усмјеравања буџетских средстава ка најспособнијим организацијама које су
спремне да пруже резултате нашем спорту и рекреацији;
- консолидовање инвестиционих токова ради поједностављења и унапређења процеса
инвестирања у спортске организације;
- постепено успостављање система самоодрживости спортских организација
унапређењем и јачањем партнерства између спортског и пословног сектора;
- да се обезбједи аутоматска примјена механизама за рацинално трошење средстава и
настави са инсистирањем на начин који подиже ефикасност и учини да систем буде
потпуно транспарентан;
- вреднује рационално доношење одлука на основу чињеница заснованих на стручним
анализама и дугорочном планирању;
- повећа учешће особа са инвалидитетом, како у систему врхунског спорта тако и у
систему рекреативног вјежбања;
- створи способне, одрживе и координисане организације које обезбјеђују квалитетан
спорт за своју заједницу;
- омогући бољу координацију између свих чинилаца спортског система у општини
Шамац
и поштовање Програма и свих прописа који регулишу област спорта;
- обезбједи повјерење домаћих и страних улагача у спорт стварањем транспарентног,
предвидивог и одрживог система;
- укључење већег броја жена које учествују у руковођењу спортским организацијама,
клубовима и установама физичке културе;
- унаприједи, уреди и изгради недостајућа спортска инфраструктура;
- подрже спортске организације да планирају и дијеле ресурсе и објекте са другим
спортским организацијама, посебно у случајевима када то умањује трошкове и
обезбјеђује боље услуге за све учеснике у систему спорта;
- да се смањи утицај негативних појава у спорту;
- да повеже спорт, туризам и животну средину;
- да обезбједи интерконекцију науке и спорта;
- да заједно са медијима промовише праве вриједности и приближи значај бављења
спортом свим грађанима општине Шамац.

3. ФОКУС
Програм за развој спорта Општине Шамац ће своје дјеловање посебно фокусирати на
неколико тема и то:
3.1. МЛАДИ
Циљ је да млади развију љубав према спорту и рекреацији која ће водити ка њиховом
доживотном учешћу или у спорту или у рекреацији.

3.2. ВРХУНСКИ СПОРТ
Циљ је да се идентификују најталентованији спортисти општине Шамац, да се повежу
наука и пракса ради постизања врхунских спортских резултата и да се талентима и већ
рангираним врхунским спортистима омогући несметан развој и напредак у свим
узрасним категоријама и, последично, до бољег позиционирања општине Шамац на
великој спортској сцени.
3.3. РЕКРЕАЦИЈА
Желимо способан, одржив и координиран рекреативни сектор који може да обезбједи
квалитетне могућности за учешће у својим програмима за што већи број грађана
општине Шамац.
3.4. СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Циљ је да се развије и унаприједи спортска инфраструктура у општини Шамац.
Подизање капацитета спортске инфраструктуре је заједничка обавеза свих чиниоца
који брину о спорту а посебно је незаобилазна функција републичких институција,
прије свега ресорног министарства.

4. ИЗАЗОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
Спорт у општини Шамац функционише у веома комплексном окружењу које се мијења
и отвара многе изазове. За успјешно инплементирање приоритета Програма потребно је
јасно препознати изазове и дефинисати начине за њихово превазилажење.
4.1. ПРОМЈЕНА НАВИКА
Раст интересовања дјеце за рачунаре и друштвене мреже може довести до опадања
интересовања за учешћем у спортским активностима укупно, а може довести и до
помјерања њиховог интересовања ка групама тзв. неформалних спортова.
4.2. ПРОМЈЕНЕ ДЕМОГРАФСКЕ СЛИКЕ ШАМЦА
Резултати пројекција становништва за период 2011–2041. указују да ће у наредних
тридесет година становништво и даље бити изложено дјеловању процеса демографског
старења. Удио младих је низак и са тенденцијом даљег пада, док је удио старих висок и
стално расте у укупној популацији. Старење становништва ће захтјевати омогућавање
више спортских и рекреативних олакшица и погодности за старије грађане општине
Шамац.
4.3. ОДРЖИВОСТ И СПОСОБНОСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Спорт и рекреација имају ограничене ресурсе, а често имају и веома уску базу за
приходовање, тако да је одрживо финансирање функционални приоритет. Изазови у
финансирању спорта су вишеструки: девастирана економија и пад стандарда;
недостајућа спортска инфраструктура; ограничења у спонзорству фирмама које се баве
производњом алкохола и дувана; велико „црно тржиште“ у области спортских

кладионица и уопште игара на срећу из чијег прихода се дјелимично финансира спорт.
С друге стране, раст интересовања за клађење на домаће и иностране спортске догађаје
има потенцијал да угрози интегритет спорта кроз намјештање мечева, нелегално
клађење и друге облике корупције.
Посебан изазов за развој спорта у општини Шамац може да буде насиље на спортским
приредбама, које је тренутно занемараљиво али догађаји у окружењу изазивају
опрезност. Сви инциденти утичу и на пословање спортских организација – на дуги рок
утичу на одбијања спонзора да уђу у систем финансирања и подршке спорту.
Има примјера да лошим, нестручним и неетичким радом на спорт утичу и неке школе
спорта, клубови и организације које се баве рекреацијом грађана. У крајњем, то може
да доведе до престанка бављења спортом у популацији младих. То, у комбинацији са
новим стиловима живота младих и изазовима које пружа модерно друштво (социјалне
мреже, играње видео игара, гледање телевизијског програма...), може довести до
озбиљног смањења мотивисаности младих људи да се баве физичким вјежбањем.
Многи спортски објекти се налазе у веома лошем стању. Због тога постоји јасна
потреба за новим објектима за школски, рекреативни и врхунски спорт. Програмом је
предвиђено унапређење капацитета постојећих објеката. Такође, предвиђено је и да се,
на бази урађене анализе постојећег стања, обави категоризација спортских објеката
како би се дефинисали приоритети при планирању обнове и евентуалне изградње нових
објеката.

1.

СТРАТЕШКИ ОКВИР

Програм развоја спорта општине Шамац је комплементаран са раније усвојеним
документима прије свега са Стратегијом развоја општине Шамац и полазећи од
чињенице да у Стратегији нису утвђене стратешке одреднице него само неколико
упроштених информација о стању спорта у Шамцу, овај Програм доноси детаљне
садржаје који су усклађени са ранијим приоритетима, уз избјегавање преклапања.
Законом о спорту Републике Српске је уређена област спорта у складу са европским
стандардима и прописима чији је развој био изузетно динамичан у протеклом периоду,
уз усаглашавање са националним прописима и консензус свих релевантних субјеката
спорта да се област спорта уреди на системски цјеловит и свеобухватан начин. Овим
Законом детаљно су уређена права и обавезе спортиста и осталих физичких лица у
систему спорта, питања везана за правни положај, организацију и регистрацију правних
лица у систему спорта; детаљно су разрађени општи интерес, као и потребе и интереси
грађана у области спорта; успостављено је јасно и транспарентно финансирање; дат је
основ за нужне категоризације у области спорта; опредјељено је доношење програма
развоја спорта у Републици Српској; прецизиран и унапређен режим школског спорта;
успостављен је свеобухватан режим у погледу статуса, функционисања и одржавања
спортских објеката; прецизиран је режим организовања спортских приредби;
прописано је вођење евиденција ради посједовања релевантних података из ове
области; успостављен је надзор над радом организација у области спорта и уређена су
питања у вези са евидентирањем и приватизацијом у области спорта. Након доношења
Закона о спорту, готово је у цјелости реализован процес доношења свих подзаконских
аката, чиме је област спорта у нормативном смислу заокружена.

2. ЧИНИОЦИ СИСТЕМА СПОРТА У ОПШТИНИ ШАМАЦ И
ПРАВНИ ОКВИР У КОЈЕМ ДЈЕЛУЈЕ СИСТЕМ
Чиниоци система спорта у општни Шамац дјелују у два сектора, институционалном и
спортским савезима и клубовима. Институционални сектор представља Служба за
друштвене дјелатности и послове цивилне заштите Општинске управе Шамац.
Спортски савези и клубови представљају спортисте који су чланови клубова, спортских
удружења, секција и других видова повезивања и удруживања особа које се баве
спортом професионално или рекреативно.
Спортска удружења и клубови који тренутно егзистирају на подручју Општине Шамац
су:
1. ФК „Борац“ Шамац
2. ФК „Младост“ Д. Слатина
3. ФК „Братство“ Д. Дубица
4. ФК „Црквина“ Црквина
5. ФК „Ц. Звијезда“ Обудовац
6. ФК „Звијезда“ К. Поље
7. ФК „Хајдук“ Баткуша
8. ФК „Ц. Звијезда“ Гајеви
9. ФК „Младост“ С. Тишина
10.ФК „Будућност“ Г. Слатина
11.ФК „Јединство“ Обудовац 2
12. ЖФК „Борац“ Шамац
13.Фуд. сав. опш. Шамац
14.ШК „Обудовац“ Обудовац
15.ШК „Шамац“ Шамац
16.ШК „Ц. Звијезда 1981“ Обудовац
17.ЖОК „Ц Звијезда“ Обудовац
18.МОК „Ц. Звијезда“ Обудовац
19.Кош. К. „Шамац“ Шамац
20.Кар. К. „Шотокан“ Шамац
21.Кајак кану рафтинг клуб „Ушће“ Шамац
Задаци и правци дјеловања локалне самоуправе везане за спорт дефинисани су Законом
о спорту, Законом о локалној самоуправи, Статутом општине Шамац а све у циљу
нормативног и суштинског уређења система спорта у општини Шамац.
У Републици Српској, а самим тим и у општини Шамац основни правни акт којим се
регулише област спорта јесте Закон о спорту („Службени гласник Републике Српске”,
бр. 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08), Закон о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске”, бр: 97/16 и 36/19)
Поред ових закона, за област спорта у погледу правног уређења, од непосредне
важности је Статут општине Шамац, (Службени гласник Општине Шамац бр: 9/17), а у
припреми је Правилник о расподјели средстава из буџета општине Шамац за
суфинансирање рада спортских организација и за спортске манифестације на подручју
општине Шамац.
Општинска управа Шамац има посебно значајно мјесто у примјени Програма. Законом
о спорту је дефинисано да је обавеза сваке јединице локалне самоуправе да донесе свој
Програм развоја спорта који ће бити у сагласности са Програмом који је усвојила
Скупштина РС, а да ће се у расподјели средстава водити рачуна о критеријумима и да

ће цио процес бити јаван и транспарентан. Програм предвиђа сужавање простора за
коришћење тзв. дискреционих права која су често и извор корупције. Програмом се
посебно инсистира да се води рачуна како се троши новац из буџета и да успоставе
јасне процедуре за праћење токова новца у спорту и поштовање свих позитивних
законских и подзаконских прописа.
Спортски савези и спортска удружења су организације у области спорта са подручја
општине Шамац, које се оснивају ради уређивања и остваривања спортских питања од
заједничког интереса, који директно сарађују са Општинском управом и координишу
активности између њих и спортских клубова.
Спортски клубови су основна ћелија система спорта у општини Шамац у којима се
може сагледати реалан живот спортиста и који су данас оптерећени многим
проблемима. Управо су спортски клубови тренутно највише угрожени, оптерећени су
разним наметима које диктирају национални грански савези, нормативом коју диктира
Министарство породице, омладине и спорта, другим законским прописима који на
директан или индиректан начин утичу на рад спортског клуба, хроничним недостатком
финансијских средстава, оптерећени су и одливом квалитетног спортског кадра у
велике градове који им пружају боље услове за живот, студирање и већу могућност у
запошљавању.

3.

ПРИОРИТЕТИ ПРОГРАМА

Програмом су дефинисане четири приоритетне области.
Приоритети овог Програма су:
- Развој спорта дјеце и омладине;
- Развој и унапређење врхунског спорта;
- Развој и унапређење рекреативних програма;
- Развој и унапређење спортске инфраструктуре.
Имплементација Програма захтјева тимски рад и заједничке активности свих чинилаца
спортског система општине Шамац, а улога локалне заједнице је да обезбједи јасно
дефинисане правце дјеловања. Да би задатак био успјешно обављен, морамо имати
јасна правила у финансирању реализације примјене Програма, која неће бити
оптерећена личним или било којим другим интересима, већ ће бити усмјерена
искључиво ка јасно дефинисаним критеријумима, а у центру пажње је спортиста.

7.1.

РАЗВОЈ СПОРТА ДЈЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

Примјеном Програма за развој спорта општине Шамац у области развоја спорта дјеце и
омладине желимо:
- да млади општине Шамац развију љубав према спорту и рекреацији која ће их водити
ка њиховом доживотном учешћу у перманентним физичким активностима;
- да се основе за учешће у спорту успостављају током раних година и у том смислу ће
локална самоуправа подржавати организације које омогућавају квалитетне програме
за основне покрете и базичне спортске вјештине за дјецу до 14 година;
- да обезбједимо јасне смјернице за родитеље, учитеље, тренере и друге волонтере, како
бисмо помогли да се подигне квалитет рада у спорту за дјецу и охрабримо клубове да
обезбједе окружење прилагођено породицама, да би дјеца и родитељи добили
квалитетније програме у спорту;

- да подржимо образовни сектор да обезбједи више квалитетних спортских могућности
за дјецу, показујући им на који начин спорт може да побољша образовне резултате и
јачајући везе међу школама, клубовима и другим институцијама;
- да одржимо спортове и манифестације које привлаче младе људе и промовишемо
изградњу инфраструктуре и простора, како би млади људи имали бољи приступ
спортским могућностима;
- да нађемо начине да задржимо младе људе у спортским активностима и после
завршетка школовања;
- да промивишемо здравље дјеце и омладине на свим нивоима.
Општи циљ: Унапређен школски спорт.
Посебни циљеви:
- Побољшани материјално-технички услови за реализацију школског спорта;
- Повећан број спортских секција и других ваннаставних спортских и рекреативних
активности у оквиру школског спорта;
- Повећано учешће ученика на школским спортским такмичењима, приредбама и
манифестацијама;
- Побољшан стручно педагошки рад и унапређена институционална сарадња у оквиру
школског спорта;
- Подстакнуто значајније укључивање школа у реализацију и унапређење школског
спорта;
- Побољшано медијско праћење и промоција школског спорта у циљу његовања
културе спортског понашања, фер плеја, сарадње, толеранције и поштовања
различитости на спортским теренима и поред њих.
7.2.

РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ВРХУНСКОГ СПОРТА

Програмом желимо да се идентификују и развију најталентованији спортисти општине
Шамац и да већ категорисани врхунски спортисти имају врхунске услове за њихово
спортско усавршавање и да побјеђују на спортским такмичењима широм Републике
Српске, БиХ, региона и Европе.
Примјеном Програма развоја спорта у области врхунског спорта желимо да:
- финансирамо оне спортске организације и спортисте који су способни да постигну
изузетне резултате, окупе и тренирају велики број спортиста;
- обезбједимо спортистима услове за тренинг по највишим стандардима, како би они
били спремни за такмичења;
- обезбједимо спортистима услове, ресурсе и могућности у циљу максималног
испољавања њихових потенцијала;
- привучемо и ангажујемо тренере врхунске класе и помоћно особље у систем
врхунског спорта, у циљу подизања капацитета клубова.
- Инсистирамо на перманентној едукацији тренера ангажованих у систему спорта
општине Шамац, како кроз неформално образовање, тако и кроз повезивање
клубова;
- помогнемо клубовима да препознају таленте, осмисле квалитетне програме за
њихов развој и коначно да развију будуће таленте, омогућујући специјалистичке и
техничке савјете на пољу идентификације и развоја талената.
Општи циљ: наставак обезбјеђивања услова за развој врхунског спорта и стварање
услова за развој професионалног спорта.

Посебни циљеви:
- Подигнути капацитети стручног рада у области врхунског спорта;
- Створени услови за одржавање врхунског резултата;
- Развој спортисте до врхунског резултата;
- Дефинисана и унапређена област професионалног спорта;
Мјерење успјеха у 2020. години: према броју остварених резултата спортиста у оквиру
система врхунског спорта; броју спортиста у оквиру система врхунског спорта; броју
едукованих спортских стручњака.
7.3.

РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ РЕКРЕАТИВНИХ ПРОГРАМА

Лисабонска конвенција из 1998, Бијела књига о спорту из 2004, Препорука Свјетске
здравствене организације о исхрани и физичкој активности из 2007. биле су полазиште
за политичку одлуку ЕУ у децембру 2010. године да до 2020. године покрене нових 100
милиона европљана на редовну физичку активност. Редовна физичка активност је
основ за очување и унапређење здравља, а „спорт за све“ препознају као основно
средство у реализацији тих циљева. У приоритетне задатке сваке државе убрајају се
јавно-здравствене активности у циљу промоције здравих стилова живота и пружање
могућности свим грађанима да се баве спортским активностима.
Примјеном Програма развоја спорта у области рекреације желимо да:
- створимо способан, одржив и координисани сектор који ће се бавити рекреацијом
свих грађана општине Шамац, који ће створити квалитетне могућности за учешће
већег броја грађана;
- дамо младима прилику да се баве рекреативним вјежбањем и да стекну навику и
потребу која ће трајати цијелог живота;
- повећамо могућности за бављење рекреативним активностима код младих људи
улагањем у организације, манифестације и акивности које су блиске омладини;
- инвестирамо у рекреативне организације које могу да мобилишу већи број грађана
општине Шамац за учешће у рекреативним активностима.
Општи циљ: повећан обухват бављења спортом у свим сегментима становништва
посебно дјеце, младих, жена, особа са иинвалидитетом и старих.
Посебни циљеви:
- Подстакнута и ојачана свијест о важности редовне физичке активности;
- Побољшани материјално-технички услови у циљу доступности свим грађанима да се
баве спортом;
- Израђени стандарди у оквиру „спорта за све“ и унапређени стручни потенцијали са
циљем израде критеријума за финансирање спорта за све;
- Унапређена сарадња са школским спортом, врхунским спортом, радничким спортом и
спортом на селу у циљу повећања обухвата бављења спортом у свим сегментима
становништва посебно дјеце, младих, жена, особа са инвалидитетом и старих;
- Унапређена сарадња са савезима пензионера, невладиним организацијама и гранским
спортским савезима ради повећања обухвата и развоја нових облика и садржаја који су
намијењени старим особама у функцији одржавања здравља, виталности и дигнитета.

7.4.

РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Програмом желимо да се унапреди спортска инфраструктура у општини Шамац.
Примјеном Програма развоја спорта у области спортске инфраструктуре желимо да:
- Реконструишемо, обновимо и адаптирамо постојеће спортске објекте и терене на
територији општине Шамац;
- Изградимо фудбалски терен са вјештачком травом и „балон салу“,
- Учествујемо у изградњи спортске инфраструктуре која недостаје у школама,
- Створимо услове за развој атлетског спорта,
- Успоставимо базу података, односно евидентирамо постојеће стање спортске
инфраструктуре.
Општи циљ: развијена спортска инфраструктура.
Посебни циљеви:
- Успостављена потпуна база података, односно евидентирање постојећег стања
спортске инфраструктуре;
- Системски планирана инфраструктура;
- Плански изграђени нови и реконструисани постојећи спортски објекти.

8. ОСТАЛИ ЦИЉЕВИ
Поред наведених приоритета, Програм ће бити усмјерен и ка другим сегментима
система спорта у општини Шамац и инсистираће се на реализацији свих наведених
циљева. Напомињемо да редослед циљева не значи и приоритет, већ се сви циљеви
налазе у корпусу једнаке важности.
8.1. ТУРИЗАМ, ЖИВОТНА СРЕДИНА
Општи циљ: унапређен однос спорта, туризма и животне средине.
Посебан циљ: подстакнуте и ојачане везе спорта, туризма и животне средине.
8.2. МЕДИЈИ У СПОРТУ
Општи циљ: унапређена улога и одговорност медија за развој спорта.
Посебни циљеви:
- Медијска промоција спорта као здравог начина живота и мотивација грађана за
бављење рекреативним активностима;
- Стручно усавршени новинари;
- Подигнута свијест грађана о позитивним вриједностима спорта.

8.3. НЕГАТИВНЕ ПОЈАВЕ У СПОРТУ
Општи циљ: унапређене мјере за спречавање свих негативних појава у спорту (насиље,
допинг, намјештање мечева, нелегално клађење).
Посебни циљеви:
1. Борба против манипулација на спортским такмичењима;
2. Антидопинг и борба против других негативних појава у спорту.

9. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај Програм биће објављен у „Службеном гласнику општине Шамац“.
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