БИЈЕЉИНА ГРАД СПОРТА 2020

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ГРАДУ
а) Име града: Бијељина
б) Број становника 114.663
в) Које одјељење/одсјек је задужено за спорт: Одјељење за друштвене дјелатности
г) Контакт особа: Самер Ел Цхекх
ИСТОРИЈА РАЗВОЈА СПОРТА У БИЈЕЉИНИ
Почеци организованог бављења спортом у Бијељини се везују за 1908. годину и оснивање
гимнастичког друштва Српски соко под називом „Обилић“ које је било дио свесловенског
соколског покрета. У „Обилић“ је била укључена скоро сва српска омладина из града и убрзо је
Друштво бројало преко 250 чланова. Соколари су вјежбали трчање, рвање, бацање кугле,
дизање терета, бацање копља, изводили су вјежбе на справама – разбоју, вратилу, коњу с
хватаљкама итд. Исте године основан је и Муслимански соко који је, поред спортских, имао и
хорску и тамбурашку секцију, а ускоро је основан и Хрватски соко.

Бијељински соколи 1911. године

Вјежба сокола бијељинског „Обилић“
на соколском слету у Прибоју 1910. године

У Бијељини је 1929. године, захваљујући залагању угледних Бијељинаца почела изградња
Соколског дома који је завршен почетком 1932. године и одмах постао једна од
најрепрезентативнијих грађевина у граду.

Соколски дом (1932)

Први спортски клуб у Бијељини основан је 1919. године под називом Подриње, слиједи
оснивање клубова Зора, Грађански, Семберија, а 1938. године основан је и Раднички, претеча
данашњег Радника.
После II свјетског рата долази до убрзаног развоја и омасовљења спорта и физичке културе, а
граде се и већи спортски терени у Бијељини и већим сеоским мјесним заједницама, као и
олимпијски базен у Дворовима.
Бијељински спортисти су постизали значајне резултате на такмичењима на којима су
учествовали, како на локалном тако и на међународном плану.
Између осталих, издвајају се следећи успјеси...
Фудбалски клуб „Радник“ је у три наврата од 1945. до 1991. наступао у II југословенској
фудбалској лиги. Највећи успјех ФК „Радник“ је забиљежио 2016. године када је, након
освајања купова Републике Српске и БиХ, први пут у историји наступао на европској
фудбалској сцени. У годинама, 1999. 2005. и 2012 године, фудбалери „Радника“ били су
шампиони Републике Српске, а 2010. 2013. 2014. 2016. 2017. и 2018. године су освојили Куп
Републике Српске.
Одбојкашки клуб „Радник“ у мушкој конкуренцији је био шампион Републике Српске 2002. и
2005. године и побједник Купа 2005. године, а у женској конкуренцији ОК „Радник“ је освојио
Куп Републике Српске 2005. године. Женска и мушка сениорска екипа ОК „Радник“, више пута
су проглашене за најбоље екипе на избору за најбоље спортисте Бијељине. У сезони 2015/2016
одбојкаши су играли у финалу Купа РС, полуфиналу Купа БиХ и полуфиналу плеј офа, а
одбојкашице
су
оствариле
пласман
у
четврфинала.
Каратисти су се под називом „Партизан“ такмичили у II лиги Југославије, а под називом
„Пантери“ били су прваци Премијер лиге БиХ 2006. године уз мноштво медаља освојених на
свјетским и првенствима Европе. Боксерски клуб „Радник“ био је најуспјешнији боксерски
колектив на подручју бивше Југославије у сезони 2007/08, а члан БК „Радник“ Велибор Видић
је био пети на ранг листи Олимпијског комитета за Европу. Велике успјехе на домаћој и
међународној сцени биљеже и Теаквондо клубови „Сокол“ и „Јопа“, Џудо самбо клуб
„Пантер“, Карате клубови „УНСУ“, „Шампиони“
Кошаркашки клуб „Радник“ је три пута освојио титулу првака Републике Српске. Рукометни
клуб „Бијељина“ је остварио бројне значајне резултате (Првак РС 2003/2004, Вицешампион
2010/2011, првак РС 2011/2012). Кошаркашки клуб „Будућност“ постао је препознатљив у раду
са млађим категоријама .
Посебна пажња поклања се и укључивању дјевојчица и дјевојака у спортске активности.
Значајне успјехе биљежи Женски фудбалски клуб „Радник“ који се такмичи у Премијер лиги
Босне и Херцеговине. Клуб је у више наврата освојио Куп БиХ као и Куп РС, као и Женски
рукометни клуб „Радник“ који се успјешно такмичи у I Лиги РС.
1. СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА – СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ (затворени/отворени)
 а) Направите детаљан списак спортске инфраструктуре/објеката у складу са типом,
намјеном и стањем
- Градски стадион
Највећи и најупечатљивији спортски објекат
који користе спортски колективи у Бијељини.
Овај објекат је изграђен 1976. године и до сада
је имао неколико реконструкција. 2007. године
покривена је централна трибина а 2012. године
су постављене столице на трибинама. Од 2015.
до 2018. године промјењена је комплетна трава
на централном и помоћном терену, а прије тога
је урађена дренажа и направљен савремени
систем за залијевање терена. Адаптиране су
постојеће свлачионице а изграђене нове за млађе

селекције, изграђена је медицинска соба и канцеларијски простор.
Најзначајнији корисник овог објекта је Фудбалски клуб „Радник“. Клуб користи централни
фудбалски терен, као и два помоћна травната терена који служе за утакмице и тренинге млађих
селекција овог клуба.
У подтрибинском простору налазе се канцеларије, које осим секретаријата ФК „Радник“,
користе: Општински фудбалски савез, Подручни фудбалски савез, Удружење фудбалских
судија и Одбојкашки клуб „Радник“ и одскора Женски фудбалски клуб „Радник Бумеранг“.
Испод прве трибине се налази сала која је преуређена и коју користе спортисти Џудосамбо клуба „Пантер“ и изнад ње имају канцеларијски простор. Испод треће трибине је сала са
рингом за тренирање и канцеларије које користи Боксерски клуб „Радник“. Ронилачки клуб
„Пантери“ је испод треће трибине уредио простор за своје намјене који се састоји од магацина,
канцеларија и мокрог чвора.
На поменутој локацији се налазе и четири тениска терена које користи Тениски клуб „Ас“
који су у добром стању. У предходним годинама је сазидан објекат у коме се налазе двије
свлачионице са тушевима, мокрим чвором и канцеларијским простором.
У склопу овог комплекса је и градска стрељана којом управља Стрељачки клуб
„Пантери“ а исту користе и чланови Стрељачког клуба „РВИ Орао“ за своје активности.
Такође, у овом објекту се одржавају и часови обуке за лица која подносе захтјев за ношење
ловачког оружја, као и обука у руковању ватреним оружјем заштитарских агенција. Објекат се
одржава и у уредном је стању али је потребна реконструкција појединих дијелова, посебно
кровне конструкције.
У току су активности око изградње рефлекторске расвјете на Градском стадиону.
-

Спортска дворана

Овај спортски објекат има салу за утакмице, свлачионице са тушевима, канцеларије и
просторију за освјежење, а на горњем нивоу испод трибина има и малу теретану.

- Спортски комплекс етно села „Станишићи“

У склопу кога се налазе два фудбалска травната и један терен са пластичном травом који су у
изузетном стању. Такође, и тениски терени су у склопу комплекса.
- Отворени базени у Дворовима. Олимпијски базен и 3 мања базена.

- Соколски дом
- Аутоматска куглана.

- Фудбалски терени (око 60)
Налазе се у сеоским срединама и на њима се одигравају утакмице у организацији фудбалског
савеза. Већина ових терена су у добром стању и имају пропратне садржаје (свлачионице са
мокрим чворовима). Посебно треба издвојити фудбалске терене који се налазе у сеоским
срединама, Јањи, Дворовима, Броцу, Великој Обарској и који имају одличну инфраструктуру,
трибине, свлачионице, помоћне терене.

Стадион Велика Обарска

Стадион Јања

- Спортске сале у склопу основних школа
Велики број сала је реконструисан у последњих неколико година и у њима ученици имају
оптималне услове за бављење спортом и спровођењем часова физичке културе.

Спортска сала ОШ „Вук Караџић“

Спортска сала ОШ „Кнез Иво од Семберије“

У граду постоји и више намјенских објеката са спортске активности који су у приватном
власништву. Углавном су то сале за мали фудбал, баскет, мини рукомет, куглање....
 б) Направите детаљан списак спортских објеката које Град планира да гради до године
за коју је најављена кандидатура
- Почетак активности на изградњи мултифункционалне Спортске дворане
капацитета 3.000 – 4.000 сједећих мјеста
- Изградња рефлектора на Градском стадиону у Бијељини
- Изградња школских спортских сала у основним школама у Патковачи и
Великој Обарској, Гимназији Филип Вишњић и ОШ Свети Сава
- Изградња фудбалског терена са вјештачком травом на Градском стадиону.
 в) Колики је износ укупних средстава које је Град потрошио на одржавање спортских
објеката у посљедње три године. Разврстати по типу објекта

У последње 3 године за одржавање Градског стадиона и спортске дворане је 510.000,00
КМ. Средства су дозначена Ј.П. „Дирекција за изградњу и развој града“ који одржавају
наведене објекте.
 г) Који је просјечан износ инвестиција у спортске објекте у последње три године
- 2016.г. – 25.000,00 КМ
- 2017.г. – 129.978,34 КМ
- 2018. г. – 366.063,69 КМ
 д) Да ли постоји План развоја спорта за ваш Град? Који су главни циљеви тог плана?
Планиране инвестиције у сљедеће три године.
Постоје следећи документи:
- Стратегија локалног развоја Града Бијељина 2014.-2023.(ревидована за период
2019.-2023.)
- Програм развоја спорта 2015-2019. године,
Главни циљеви плана су развијање следећих области у спорту:
- ВРХУНСКИ СПОРТ
Циљ је да се идентификују најталентованији спортисти Бијељине, 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 Бијељине на великој спортској сцени.

- МЛАДИ
Циљ је да млади развију љубав према спорту и рекреацији која ће водити ка њиховом
доживотном учешћу или у спорту или у рекреацији.

- СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Циљ је да се развије и унаприједи спортска инфраструктура у Бијељини. У свим досадашњим
анализама потврђено је да је спортска инфраструктура у значајној мјери девастирана и
изражена је потреба да се значајна пажња усмјери ка реконструкцији постојећих спортских
капацитета али и изградњи нових мултифункционалних спортских објеката и тренинг центара.
Подизање капацитета спортске инфраструктуре је заједничка обавеза свих чиниоца који брину
о спорту а посебно је незаобилазна функција републичких институција, прије свега ресорног
министарства.

Изглед будућег спортског центра
- РЕКРЕАЦИЈА
Желимо способан, одржив и координисан рекреативни сектор који може да обезбиједи
квалитетне могућности за учешће у својим програмима за што већи броја грађанки и грађана
Бијељине.

Планиране инвестиције у следеће 3 године:
- Изградња мултифункционалне Спортске дворане са 3.000 до 4.000 сједећих
мјеста. Дворана ће првенствено служити за одигравање спортских утакмица у
кошарци, рукомету, одбојци и другим дворанским спортовима.
- Санација и реконструкција објекта спортске сале у Рачанској улици у
Бијељини
- Изградња рефлектора на Градском стадиону у Бијељини
- Изградња школских спортских сала у основним школама у Патковачи,
Великој Обарској и у Бијељинни у Гимназији Филип Вишњић и ОШ
Свети Сава.
- Изградња фудбалског терена са вјештачком травом на Градском стадиону

-

Санација и реконструкција објекта јавне намјене – Соколски дом (тај пројекат се
налази у ревидираној Стратегији развоја Града, гдје ће се, поред културних,
одржавати и спортски садржаји)

ђ) Објаснити годишњи план буџета које издваја надлежно одјељење за спорт и проценат
који тај износ представља у укупном буџету Града
Средства за спорт и физичку културу планирана су Одлуком о буџету Града Бијељина,
Одлуком о усвајању плана расподјеле средстава за спорт и физичку културу и Одлуком о
расподјели средстава за финансирање пројеката уружењима грађана на подручју Града
Бијељина.
Буџетске ставке на којима су планирана средства за спорт и физичку културу су:
1. Средства за спорт по Правилнику о расподјели,
2. Средства за финансирање физичке културе-резерва,
3. Школски спорт,
4. Набавка грађевинских објеката-инвестиције у спортске објекте и
5. Реконструкција спортских објеката
У предходној години за спорт је издвојено 1.723.854,18 КМ што процентуално износи 3.77% од
укупног буџета Града Бијељина који је износио 45.725.575,00 КМ.
2. ПРИСТУП ОБЈЕКТИМА И СПОРТСКИМ АКТИВНОСТИМА
 а) Објасните на који начин функционишу спортска удружења и спортски клубови у
вашем граду, споразуми и грантови, и могућности да их користе чланови који нису
регистровани.
Сваки клуб/удружење задржава право да сам организује свој рад и свој начин функционисања.
Велики број клубова има и млађе селекције и даје могућност свим заинтересованим да буду
чланови клуба и тренирају. Клубови наплаћују чланарине својим члановима и од тих средстава
плаћају тренере, закуп терена и друге трошкове. Што се тиче кориштења објеката од стране
рекреативаца и нерегистрованих спортиста исти имају могућност уз плаћање надокнаде
власнику објекта. Град помаже клубове тако што издваја значајна финансијска средства која се
дијеле на основу Правилника и критеријума. Такође, сваке године Град расписује и Јавни позив
за врхунске спортске клубове којима додјељује средства на основу Пројекта.
 б) Објасните поступак: постојећи споразуми, спортске картице за улаз по нижим
цијенама, јавни пријевоз до спортских објеката итд.
Град Бијељина је дала аутомност клубовима да сами регулишу ову област.
Узимајући у обзир да Град финансира спорске клубове они на основу своје стратегије
функционисања клуба имају могућност давања повластица својим члановима, навијачима и
осталим заинтересованим.
У Бијељини нема прописаног споразума између спортских организација и њихових чланова о
коришћењу спортских објеката за вријеме трајања неког такмичења, односно, да се добијају
улазнице по смањеним цијенама, али постоји велики број изузетака (у деклеративном смислу)
гдје је свим спортиским организацијама омогућен бесплатан улаз у спортске објекте у вријеме
трајења спортског такмичења ако се долазе организовано и у име неке спортске организације
коју представљају.
3. КЛУБОВИ И УДРУЖЕЊА И УЧЕШЋЕ ДОМАЋИХ СПОРТСКИХ КЛУБОВА
ИЛИ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ЛИГАМА
 а) Направите детаљну листу удружења и спортских клубова која се такмиче у првим
лигама, првенствима и националним такмичењима ( нпр: А, А1,А2, Б)
А – Премијер лига Босне и Херцеговине
А1 – Прва Лига Републике Српске
А2 – Регионалне лиге
Б – Општинске лиге
Ц – Клубови који се такмиче турнирски или другачији принцип такмичења

ФК. "РАДНИК" Бијељина
ЖФК "РАДНИК БУМЕРАНГ"
ФК. "ЗВИЈЕЗДА 09"
ФК. "ПОДРИЊЕ" Јања
ФК. "ПРОЛЕТЕР"
ФК. "ЈЕДИНСТВО"
ОФК "СЛОГА"
Сви остали фудбалски клубови
КОШАРКА
КК."РАДНИК БН БАСКЕТ"
ОКК "БИЈЕЉИНА ПЛУС"
КК. "ФЕНИX" Бијељина
КК. "БУДУЋНОСТ" Бијељина
ОДБОЈКА
ОК. "РАДНИК" Бијељина -мушки
ОК. "РАДНИК" Бијељина -женски
ОК. „ЛИБЕРО“ Бијељина
РУКОМЕТ
РК. "БИЈЕЉИНА" Бијељина
ЖРК. "РАДНИК" Бијељина
БОРИЛАЧКИ СПОРТОВИ
КК. "ПАНТЕРИ" Бијељина
КК. "СРПСКИ СОКО" Бијељина
КК. "ШАМПИОНИ" Бијељина
КК. "АКАДЕМАЦ" Бијељина
КК "УНСУ" Бијељина
БК. "РАДНИК" Бијељина
ЏК. "ПАНТЕР" Бијељина
ТК. "СОКОЛ" Бијељина
ТК. "ФАЛЦОН" Бијељина
ТК "ЈОПА" Бијељина
Кик бокс клуб "Пантер"
РА. "СРПСКИ СОКО" Бијељина
ТЕНИС И СТОНИ ТЕНИС
ТК. "АС" Бијељина
ТК. "ТОП СПИН" Бијељина

А
А
А
А1
А2
А2
А1
Б
А1
Ц
Ц
А1
А
А1
Ц
А1
А1
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц

СТ. "РАДНИК" Бијељина
АТЛЕТИКА
АК. "АКАДЕМАЦ" Бијељина
РОНИЛАЧКИ КЛУБОВИ
РК. "ПАНТЕРИ" Бијељина
РК. "НАУТИЛУС" Бијељина
ШАХ
ШК. "Светозар Глигорић"
ШК. "Дворови"
КУГЛАЊЕ
КК. "ОССА"

Ц

МК. "ДУХОВИ"
МК. "КНЕЗ" Бијељина
МК " ТРБ ВИДРА ТИМ"
КОЊИЧКИ СПОРТ
КК. "СЕМБЕРИЈА" Бијељина
КК. "ВРАНАЦ"
БИЛИЈАР
БК. "МАКС" Бијељина
ПЛАНИНАРСТВО
ПЕД. "МАЈЕВИЦА" Бијељина
СТРЕЉАШТВО
СК. "ПАНТЕРИ" Бијељина
ИНВАЛИДНИ СПОРТОВИ
ОКИ. "СЕМБЕРИЈА" Бијељина
ККК. "БИЈЕЉИНА" Бијељина
СК. "РВИ ОРАО" Бијељина

Ц
Ц
Ц

Гимнастички клуб "БЕ-ЕН
Клуб дизача тегова Бијељина
ОФК"Soccer kids"
Бијељина трчи рекреативно
КК"Партизан БН" Бијељина

Ц
Ц
Ц
Ц
Ц

Ц
Ц
Ц
Ц
Ц
А

Ц
Ц
Ц
Ц
Ц
А1
А1
Ц

Ц
Ц

 б) Обезбједите детаљну информацију о спортским волонтерима у граду: како су
организовани, поступак за волонтирање, како се траже нови волонтери, које су
предности волонтирања
Кроз Локални волонтерски сервис којим руководи УГ „Отахарин“ регрутују се и обучавају
волонтери и на услузи су, поред удружења, и спортским организацијама.
Такође, клубови сами организују и обучавају волонтере, најчешће из својих редова приликом
организовања такмичења. Овај вид сарадње организован је на начин да Градска управа има
сталну коресподенцију са удружењима грађана који у свом раду имају велики број волонтера и
исти се ангажују приликом одржавања манифестација. Градска управа помаже волонтерски
рад, између осталог, и кроз набавку мајица, хране, освјежења и слично.
4. СПОРТСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ, ДОГАЂАЈИ ИЛИ ПРОЈЕКТИ, КОЈЕ СУ
ДИРЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ ИЛИ ПРОМОВИСАНЕ ОД СТРАНЕ ГРАДА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

а) Направите листу јавних спортских догађаја организованих од стране Града
Избор спортисте године Града Бијељина
Бициклистичка трка Бања Лука – Бијељина – Београд
Балканско првенство у одбојци
Завршница Малих олимпијских игара
Улични баскет у склопу Пантелинских дана
Отворено првенство у ронилачким дисциплинама
Међународни турнир у рукомету и мини рукомету

8. Коњичке трке у склопу Пантелинских дана
9. Атлетска трка
10. Турнир у каратеу „Ноћ шампиона Бијељина Опен“
11. Трофеј Пантера у џудоу
12. Меморијални турнир у каратеу „Драгиша Јовић“
13. Међународни турнири у теаквонду „Сокол Опен Бијељина“
Првенство БиХ у организацији Теаквондо клуба „Јопа“
14. Мини баскет фестивал у кошарци
15. Зимска лига у малом фудбалу
 б) Направите листу споразума, конференција, семинара или других догађаја од важности
за спорт и у сарадњи са органима који су битни за спорт узимајући у обзир најважније
теме везане за спорт и антидопинг активности
Клубови сваке године посјећују редовно следеће конференције и семинаре:
- Форум менаџера из региона у којој је једна од тема везана за спорт
- Семинар о финансијском фер плеју
- Семинар о безбједности на спортским теренима
- Семинар о спортским питањима
- Семинар о здравственом стању
Наведени семинари се одржавају у организацији спортских савеза.

 в) Направите листу међународних, националних и локалних спортских догађаја који су
се одржавали у Граду или градском окружењу у последње три године:
Балканско првенство у одбојци (Учешће 10 екипа из Европе)
Европски куп у одбојци (Учешће 4 екипе из Европе)
Међународна бициклистичка трка Београд – Бијељина – Бања Лука ( Учешће
180 такмичара из 18 земаља) (Април 2016,2017,2018)
Отворени међународни куп у Џудоу ( Учешће 150 такмичара из 8 земаља)
(новембар 2016,2017,2018)
Отворени међународни турнири у теаквандоу (Учешће 200 такмичара из 11
земаља) (новембар 2016,2017,2018)
Отворени међународни турнити у каратеу /Учешће 200 такмичара из 7 земаља)
(септембар 2016,2017,2018)
Завршни турнири Купа Босне и Херцеговине и Купа Републике Српске у
кошарци, одбојци, рукомету. (мај – јун 2016,2017,2018)
Квалификације за првенство Европе у фудбалу у више узрасних категорија

(под покровитељством УЕФА)
Отворено првенство у ронилачким дисциплинама (август 2016,2017,2018)
Међународни турнир у мини рукомету (август 2016,2017,2018)
Турнир у уличном баскету (август 2016,2017,2018)
Завршница Малих олимпијских игара (мај 2016,2017,2018)

 г) Направите листу међународних, националних и локалних спортских догађаја који су
планирани у Граду до године када би кандидатура постала активна
Међународна бициклистичка трка Београд–Бијељина–Бања Лука (Април 2020)
Отворени међународни куп у Џудоу (новембар 2019)
Отворени међународни турнири у теаквандоу (новембар 2019)
Отворени међународни турнити у каратеу (септембар 2019)
Међународни турнир у мини рукомету (август 2019)
Турнир у уличном баскету (август 2019)
Завршница Малих олимпијских игара (мај 2020)
Атлетска трка (септембар 2019)
У плану је и неколико манифестација која би се односила директно на спортске
активности младих.

 д) Анализирајте и објасните начин на који се инвестиција исплаћује сама од себе од
употребе од стране грађана (продаја рекламног простора, изнајмљивање, остале ставке
итд)
Спортски терени чија је изградња инвестирана из градског буџета, послије изградње дају се на
управљање Дирекцији или школама ако су у питању школске сале. Наведени субјекти
наплаћују изнајмљивање трећим лицима (издавање грађанима у сврху рекреативног бављења
спортом) и имају могућност продаје рекламног простора. Добијена финансијска средства троше
на одржавање тих објеката. Клубови, такође продају рекламне просторе заинтересованим
правним субјектима око спортског терена и на тај начин допуњавају буџет.
5. МЈЕРЕ ЗА ПРОМОВИСАЊЕ ЗДРАВЉА И ИНТЕГРАЦИЈА КРОЗ СПОРТ У СВЕ
ОСТАЛЕ ДРУШТВЕНЕ АКТИВНОСТИ
 а) Да ли постоје неки специјални програми очувања здравља, који су у вези са спортом,
за све грађане?
Градска управа је у протеклом периоду уложила велики напор у побољшању услова за бављења
спортском рекреацијом и суфинансирањем бројних пројеката из области спортске рекреације.
У складу са тим у протеклих неколико година изграђено је неколико теретана на отвореном и
реновирала неколико рекреативно-спортских игралишта и трим стазе.
Помоћ у организовању програма који афирмишу очување здравља кроз бављење спортом и
физичким активностима се огледа у покровитељству и суфинансирању манифестација са
посебним акцентом на манифестације у којима могу учествовати сви грађани.

 б) Да ли постоје посебне могућности за различите старосне групе грађана да се баве
спортом. Ко им даје те могућност?
Сем инвидуалних могућности сваког појединца, спортска удружења дају могућност да се
спортом баве и грађани који се не такмиче на званичним спортским манифестацијама, него се
спортом баве рекреативно. Градска управа Града Бијељина у протеклих четири година
подржава различите програме из области спортске рекреације које су намјењене различитим
старосним групама становништва. Подршка се огледа у суфинансирању пројеката удружења
путем Јавног позива. Такође, Удружење грађана „Бијељина трчи рекреативно“, које окупља
заљубљенике у здрав начин живота кроз бављење спортом, директно се финансира из буџета
Града.

в) Да ли постоје посебни спортски курсеви (школе) за оне са специфичним социјалним
статусом или физичким недостатком?
У граду Бијељина егзистирају три клуба особа са инвалидитетом:
Одбојкашки клуб инвалида „Семберија“ Бијељина, Кошаркашки клуб у колицима“ Бијељина“ и
Стрељачки клуб „РВИ Орао“ Бијељина. Велики број особа са инвалидитетом је укључен у рад и
тренирање наведених клубова.
Игра, спорт, одржавање психо-физичке кондиције и такмичење су једно од најефикаснијих
средстава рехабилитације и ресоцијализације особа са инвалидитетом у друштво. Игром и
спортом ствара се јединствени спортско - васпитно-образовни амбијент.

 г) Да ли постоји иницијатива за промоцију интеграције кроз спорт?
Невладине организације кроз аплицирање Пројеката који се финансирају из буџета Града
добијају средства за афирмисање и укључивање дјеце из социјално угрожених породица да кроз
спортске активности искористе све предности таквог ангажовања. Град Бијељина је, такође,
потписао Уговор са удружењем „Отахарин“ који окупља ромску популацију о бесплатном
спортском усавршавању и бављење спортом.
Такође, кроз програмско суфинансирање подржавају се спортске активности удружења која се
баве дјецом са посебним потребама.

 д) Да ли постоје могућности за образовање тренера и инструктора?
Свако спортско удружење кроз гранске савезе организује едукацује тренера и инструктора са
посебним акцентом на рад са младима.
 ђ) На који начин Град промовише Фер игру/Фаир плаy?
Фер игра/Фаир плаy се промовише на свим такмичењима и спортским манифестацијама у
организацији Града.

1. Посебно треба поменути афирмисање ових вриједности кроз такмичење у школском спорту
под окриљем Малих олимпијских игара Републике Српске. Ово најмасовније учешће ученика
основних и средњих школа у Републици Српској спроводи се кроз такмичења у оквиру Малих
олимпијских игара. Такмичењима у малом фудбалу, кошарци, одбојци, рукомету, атлетици,
гимнастици, а од ове школске године, и у шаху обухваћене су све основне и средње школе
Републике Српске и спроводе се кроз општинска, регионална и републичка такмичења сваке
године. Сваке године такмичари из школа са подручја Бијељине активно учествују и освајају
медаље на завршним републичким такмичењима.

2. Финансирање клубова за организовање манифестација у којима се такмиче искључиво дјеца
предшколског и школског узраста:
- Турнир у мини рукомету
- Атлетска школска трка
- Дани фудбала
Такође, сва спортска удружења која добијају средства из буџета Града морају промовисати Фер
игру, уколико дође до кршења овог начела скидају се са буџета.
 е) Наведите додатне мјере кроз које би Град промовисао здравље и интеграцију кроз
спорт до године када би кандидатура била активна
Планирано је одржавање радионица, семинара и предавања спортским клубовима и
удружењима уз активно учешће представника локалне заједнице, Дома здравља Бијељина, НВО
и других удружења која се баве овом проблематиком.
6. СПОРТСКА ПОПУЛАЦИЈА ГРАДА
 а) Укупан број регистрованих чланова у спортским удружењима и клубовима, ако је
могуће, разврстати по групама старости: 4-16 година; 17-34 године; 35-...
Укупан број регистрованих чланова је око 4.300.
4-16 година = 1.650,
17-34 година = 2.100,
35-...= 550.
 б) Колико је грађана из вашег града активно укључено у спорт? Молимо вас да објасните
методологију коју сте користили да би добили тај податак
На основу података који су нам доставили удружења, клубови и институције које се баве
спортом и физичком културом око 5.500 грађана је укључено директно у спорт. Поред 4.300
активних спортиста остатак од 1.200 грађана укључени су у спорт као тренери, технички
службеници (секретари, домари, запосленици у клубовима), медицинско особље, волонтери...
 в) Објасните додатне мјере које Град користи да повећа број спортиста и рекреативаца у
свим сегментима становништва. Доставите приближне податке за које сматрате да ће
бити постигнути до краја периода кандидатуре и током кандидатуре

У програму развоја спорта Града Бијељина који је усвојила Скупштина Града дефинисан је
један од 4 приоритета који се бави овом тематиком.
Додатне мјере које Град користи да повећа број спортиста огледа се у:
- константно улагање у школски спорт са циљем мотивисања што већег броја ученика за
бављење спортом
- констатно улагање у инфраструктуру ради стварања услова за бављење спортом
- програми мотивисања рекреативаца за бављење спортом
Очекивања постигнутих резултата за период кандидатуре и током кандидатуре је укључивање
око 1.500 – 2.000 грађана у спортске активности. (рекреативно трчање, вожња бицикла,
пливање, брзо шетање и други видови рекреације)
 г) На који начин Град подстиче волонтерско учешће у спорту
Град Бијељина подстиче волонтеризам на више начина. Најупечатљивија мотивација младих
људи да се баве волонтерским радом огледа се у додјелама следећих признања:
1. „ЗАХВАЛНИЦЕ ВОЛОНТЕРУ/ОРГАНИЗАТОРУ ВОЛОНТИРАЊА“,
2. „НАГРАДА ГРАДА БИЈЕЉИНЕ ЗА ВОЛОНТЕРСКИ АКТИВИЗАМ“.
Наведена признања додјелу се сваке године.
Такође, Град подстиче волонтеризам у спорту кроз озбезбјеђивање свих услова за неометан рад
на спортским манифестацијама у виду набавке хране и воде за волонтере, као и потребне
опреме и слично.
7. ПРОЈЕКАТ ЈАВНЕ ПРОМОЦИЈЕ АПЛИЦИРАЊА
 а) Објасните план промоције, приказ и идентитет пројекта на подручју
- Уводна и завршна прес конференција,
- Округла столови са темом која је у складу са кандидатуром,
- Објаве у средствима информисања
- Званичне странице Градске управе Града Бијељина
- Званични налози на друштвеним мрежама
- Планирана израда промотивног материјала
- Учешће у тв емисијама
 б) Објасните како организација користи сектор информационих технологија на
промоцији кандидатуре
Објаве путем средстава информисања, прес конференције, објаве на званичним интернет
страницама Града Бијељина и налозима на друштвеним мрежама, израда промо видеа...
8. ОДНОСИ ИЗМЕЂУ ГРАДСКЕ СКУПШТИНЕ И СПОРТА И ПОЛИТИЧКИХ
ИНСТИТУЦИЈА НА ЛОКАЛНОМ, РЕГИОНАЛНОМ И ДРЖАВНОМ НИВОУ
 а) Наведите детаље о споразумима, односима између Града и локалних, регионалних и
државних спортских организација
Споразум о сарадњи са удружењима грађана која у свом опису дјеловања имају и постицање
становништа за бављење спортом. Овај споразум је усвојен од стране Скупштине Града
Бијељина.
 б) Објасните на који начин кандидатура промовише споразуме са локалном,
регионалном и државном спортском индустријом, спортским федерацијама и осталим
битним факторима за промоцију спорта
Сама кандидатура промовише све активности везане за спорт (удружења, клубове, такмичења,
здравље, манифестације и сл.) и на тај начин очекујемо потписивање нових споразума који ће
бити везани за добробит спорта.
 в) Образложите инвестиције у локални спорт које су повезане са економијом,
истраживањем и иновацијама. Предочите детаље о догађајима и активностима на овом
пољу која су реализована у партерству и сарадњи са спортским организацијама и
институцијама на државном и европском нивоу.
Све инвестиције за спорт су у директној вези са Програмом развоја спорта и Стратегијом
развоја Града Бијељина. Приликом израде ових докумената одржано је низ јавних расправа у

којима су активно учествовали и представници спортских удружења са својим примједбама и
сугестијама.
 г) Појасните које нове споразуме очекујете да постигнете са овим релевантним
инстутуцијама у случају да добијете кандидатуру
Прије свега очекујемо Споразуме који ће омогућити лакши приступ Европским фондовима за
средства која ће се утрошити за изградњу спортске инфраструктуре. Такође, акценат ће бити и
на потписивање споразума тј.сарадњу са инситуцијама које промовишу здравље, фер плеј и
морална начела.
9. ПРОФИЛ И МОГУЋЕ АКТИВНОСТИ КАО ЕВРОПСКИ ГРАД СПОРТА
 а) Објасните улогу спорта у вашем граду у сврху постизања пет главних циљева
Манифеста АЦЕС Еуропе (уживање у вјежбању, жеља за постигнућем, осјећај
заједништва, учење Фер игре, побољшање здравља)
Стратешким правцима развоја спорта дефинисаних Програмом развоја спорта Града
Бијељина за период 2015-2019. године управо су укључени и главни циљеви Програма АЦЕС-а
Европа. Ови циљеви ће се реализовати кроз програмске и пројектне активности:
 б) Како ваш град види своје друштвене предности као Европски град спорта?
Град Бијељина се налази на тромеђи трију земаља и тај њен географски положај, уз адекватну
путну инфраструктуру која ће у наредном периоду бити унапријеђена, омогућава лакше
одржавање регионалних и европских спортских манифестација. Предности кадидатуре и титуле
''Европски град спорта'' ће се огледати у умрежавању градова добитника ових титула и већа
доступност европских финансијских фондова ради укључивања што већег броја становништва
у спортско-рекреативне активности.
 в) Којим иницијативама и активностима је ваш град спреман да допринесе раду АЦЕС
Еуропе? Предочите „Листу кампања“ у вези са кандидатуром.
Обзиром да Град Бијељина у окружењу препознат као град младих и град спорта наше
активности ће ићи у 3 смјера:
- Укључивање у спортске активности дјецу предшколског узраста кроз
финансирање школица и играоница на отвореном,
- Промовисање спортског духа код свих генерација кроз јачање инфраструктуре и
доступности спортских терена свим заинтересованим,
- Јачање сарадње између Дома здравља и спортских удружења кроз организовање
семинара и едукација значаја бављења спортом.

10. РАСПОРЕД ДОГАЂАЈА/СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ ПЛАНИРАНИХ ЗА
ГОДИНУ КАДА БИ ГРАД ИМАО ТИТУЛУ ЕВРОПСКОГ ГРАДА СПОРТА
 а) Доставите листу догађаја (укључујући конвенције, семинаре, конгресе итд) и мјере у
вези са кандидатуром као и добијањем титуле „Европски град спорта“
Град Бијељина ће у складу са Програмом развоја спорта Града Бијељина са приоритетним
облатима финансирања за 2020. годину дефинисати четири приоритета у вези са мјерама као
''европски град спорта'':
- ВРХУНСКИ СПОРТ
Циљ је да се идентификују најталентованији спортисти Бијељине, 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 Бијељине на великој спортској сцени.
- МЛАДИ
Циљ је да млади развију љубав према спорту и рекреацији која ће водити ка њиховом
доживотном учешћу или у спорту или у рекреацији
- СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Циљ је да се развије и унаприједи спортска инфраструктура у Бијељини. У свим досадашњим
анализама потврђено је да је спортска инфраструктура у значајној мјери девастирана и
изражена је потреба да се значајна пажња усмјери ка реконструкцији постојећих спортских
капацитета али и изградњи нових мултифункционалних спортских објеката и тренинг центара.
Подизање капацитета спортске инфраструктуре је заједничка обавеза свих чиниоца који брину
о спорту а посебно је незаобилазна функција републичких институција, прије свега ресорног
министарства.
- РЕКРЕАЦИЈА
Желимо способан, одржив и координисан рекреативни сектор који може да обезбиједи
квалитетне могућности за учешће у својим програмима за што већи броја грађанки и грађана
Бијељине.
Комплетна активност у години у којој ће Град имати титулу Града спорта сви наведени
елементи ће бити промовисани кроз организовање конвенције, семинаре, конгресе.
ПРОФИЛ ГРАДА
1. СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
 а) Важност спортске инфраструктуре у складу са типом, намјеном и стањем
Поред квалификованог стручног кадра најбитнији елемент за бављење спортом је квалитетна
инфраструктура. На градском стадиону се одржавају тренинзи и утакмице у фудбалу свих
узрастних категорија, атлетичари одржавају своја такмичења, рекреативци користе атлетску
стазу за трчање. У Градској дворани се одржавају тренинзи и такмичења у кошарци, рукомету,
одбојци. И на осталим спортским теренима се редовно одвијају тренинзи и такмичења.
 б) Значај спортске инфраструктуре коју град планира да гради до године за коју је
предвиђена кандидатура
Изградњом рефлектора на Градском стадиону добија се могућност играња утакмица у ноћном
термину што директно повећава број гледалаца на утакмицама.
Изградњом терена са вјештачком травом на Градском стадиону добија се могућност
цјелодневног тренирања фудбала свих узрасних категорија.
Изградњом школских сала у Патковачи, Великој Обарској и у Бијељини на двије локације
омогућава се бављење спортом у зимском периоду што директно утиче на бављење спортом
више од 1.000 дјеце школског узраста.
 в) Значај трошкова који град користи за одржавање спортских установа у посљедње три
године
Улагање које Град даје за одржавање инфраструктуре има значај јер су спортски терени у
добром стању и сви заинтересовани их безбједно користе.
 г) Значај просјечне инвестиције у спортске установе у последње три године

Уложена средства у инфраструктуру, прије свега у реконструкцију спортске дворане имала су
значај је је омогућено квалитетније бављење спортом у тим објектима. Такође, захваљујући
инвестирању у те објекте повећао се број нових чланова.
 д) Усклађеност плана развоја спорта на подручју града и предвиђених инвестиција у
сљедеће три године.
Програм развоја спорта 2015.-2019. године је усклађен са Стратегијом локалног развоја Града
Бијељина 2014.-2023.(ревидованог за период 2019.-2023.).
Све предвиђене инвестиције из Стратегије у којој је садржан комплетан развој Града су у плану
Програма развоја спорта.
 ђ) Значај годишњег буџета додијељеног од стране Градске скупштине Одјељењу за
спорт.
Град Бијељина, процентуално у односу на комплетан износ буџета, издваја највише средстава
за спорт у Босни и Херцеговини. Без тако значајног издвајања не би било могуће одржавати
спорт у Бијељини на овом нивоу. У предходној години за спорт је издвојено 1.723.854,18 КМ
што процентуално износи 3.77% од укупног буџета Града Бијељина који је износио
45.725.575,00 КМ.
2. ПРИСТУП СПОРТСКИМ УСТАНОВАМА И СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ
 а) Објасните начин на који функционишу спортски клубови и удружења, споразуми и
грантови и могућности за оне који нису чланови да их користе.
Приступ спортским активностима кроз организован систем такмичења, али спортскорекративним активностима је доступан свим становницима Града Бијељина кроз 150 спортских
организација и стручних удружења које се баве спортским дјелатностима. Спортске
организације раде у складу са Законом о спорту и има да се региструју своју дјелатност у
надлежном министарству за област спорта Републике Српске.
Становници Бијељине које се не баве организованим такмичарским спортом имају могућност
да се кроз разна спортска удружења и фитнес центре баве спортском рекрацијом и утичу на
здравсвени сегмент свог организма.
 б) Могућност приступа становништва спортским установама: постојећи споразуми,
спортске картице за улаз по нижим цијенама, јавни превоз до установа итд.
Град Бијељина је дала аутомност клубовима да сами регулишу ову област.
Узимајући у обзир да Град финансира спорске клубове они на основу своје стратегије
функционисања клуба имају могућност давања повластица својим члановима, навијачима и
осталим заинтересованим.
У Бијељини нема прописаног споразума између спортских организација и њихових чланова о
коришћењу спортских објеката за вријеме трајања неког такмичења, односно, да се добијају
улазнице по смањеним цијенама, али постоји велики број изузетака (у деклеративном смислу)
гдје је свим спортиским организацијама омогућен бесплатан улаз у спортске објекте у вријеме
трајења спортског такмичења ако се долазе организовано и у име неке спортске организације
коју представљају.
3. КЛУБОВИ И УДРУЖЕЊА И УЧЕШЋЕ ЛОКАЛНИХ СПОТСКИХ КЛУБОВА И
УДРУЖЕЊА У ЛИГАМА
 а) Значај и број удружења и клубова који се такмиче вишим лигама, првенствима и
државним турнирима (нпр А, А1, А2, Б...)
А – Премијер лига Босне и Херцеговине
А1 – Прва Лига Републике Српске
А2 – Регионалне лиге
Б – Општинске лиге
Ц – Клубови који се такмиче турнирски или другачији принцип такмичења
А – 4 клуба
А1 – 9 клубова

А2 – 2 клуба
Б – 56 клуба
Ц – 35 клуба
Сви спортски клубови и удружења имају значај и утицај на заинтересованост бављења спортом.
У зависности од гране спорта и актуелне ситуације у неком од спортова долази до
популаризације одређених спортова. Нпр. Првенство Европе у рукомету директно утиче на број
заинтересоване дјеце да тренирају рукомет, Турнир у Вимблдону директно утиче на број
заинтересованих за тренирање и бављење тенисом, итд....
 б) Значај спортског волонтеризма, у смислу организације, процедура, тражења нових
чланова и очекиваних погодности за волонтере
Волонтирање се огледа се кроз побољшање квалитета живота, активно укључивање грађана у
друштвеним процесима и развој хуманијег и равноправнијег демократског друштва.
Едукативне, хуманитарне, забавне активности су само неке од најчешћих активности у чијем
процесу реализације волонтери представљају неизоставан, веома важан дио. А како су се
спортска дешавања у нашем граду последњих година интензивирала, истовремено се повећао
интерес за укључивање волонтера у њихову организацију.
Локални волонтерси сервис који функционише у склопу Удружења Отахарин у својој бази има
уписан велики број волонтера, широког распона година, чија интересовања су различита. У
регистру сервиса је 376 волонтера од 15-32 године.
Њихов ангажман у спорту се сагледавао у помоћи око организације спортских такмичења у
оквиру невладиног сектора.
4. СПОРТСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ, ДОГАЂАЈИ ИЛИ ПРОЈЕКТИ, КОЈИ
ДИРЕКТНО ОРГАНИЗОВАНИ ИЛИ ПРОМОВИСАНИ ОД СТРАНЕ ГРАДА

СУ

 а) Број и значај спортских догађаја организованих од стране Града
Више од 100 спортских догађаја организовано је у протекле 3 године на подручју Града.
Наведени спортски догађаји имају велики утицај на развијање свијести грађана Бијељине о
значају бављења спортом и физичком културом. Такође, свака манифестација окупља велики
број учесника и популарише спорт.
 б) Број и значај споразума, конференција, семинара или других догађаја који се
организују везани за спорт и у сарадњи са институцијама од значаја за спорт а тичу се
важних тема у спортском менаџменту и антидопинг активностима
Форум менаџера на којима су учесници били прослављени српски кошаркаши Дејан
Томашевић (2018. године) и Душан Ивковић (2019. године).
 в) Број и значај међународних, државних и локалних спортских догађаја који се
одржавају у Граду или на подручју града у последње три године
Балканско првенство у одбојци (Учешће 10 екипа из Европе)
Европски куп у одбојци (Учешће 4 екипе из Европе)
Међународна бициклистичка трка Београд – Бијељина – Бања Лука ( Учешће
180 такмичара из 18 земаља) (Април 2016,2017,2018)
Отворени међународни куп у Џудоу ( Учешће 150 такмичара из 8 земаља)
(новембар 2016,2017,2018)
Отворени међународни турнири у теаквандоу (Учешће 200 такмичара из 11
земаља) (новембар 2016,2017,2018)
Отворени међународни турнити у каратеу /Учешће 200 такмичара из 7 земаља)
(септембар 2016,2017,2018)
Завршни турнири Купа Босне и Херцеговине и Купа Републике Српске у
кошарци, одбојци, рукомету. (мај – јун 2016,2017,2018)
Квалификације за првенство Европе у фудбалу у више узрасних категорија
(под покровитељством УЕФА)
Отворено првенство у ронилачким дисциплинама (август 2016,2017,2018)
Међународни турнир у мини рукомету (август 2016,2017,2018)
Турнир у уличном баскету (август 2016,2017,2018)
Завршница Малих олимпијских игара (мај 2016,2017,2018)

 г) Број и значај међународних, државних и локалних спортских догађаја који су
планирани да се одрже у Граду или на подручју града до године за када је планирана
кандидатура
До краја 2020. године планирано је тридесетак спортских догађаја који ће имати велики значај
за равој спорта у Граду.
 д) Однос поврата инвестиција од кориштења од стране становништа (изнајмљивање
простора за рекламе итд)
Спортски терени чија је изградња инвестирана из градског буџета, послије изградње дају се на
управљање Дирекцији или школама ако су у питању школске сале. Наведени субјекти
наплаћују изнајмљивање трећим лицима (издавање грађанима у сврху рекреативног бављења
спортом) и имају могућност продаје рекламног простора. Добијена финансијска средства троше
на одржавање тих објеката. Клубови, такође продају рекламне просторе заинтересованим
правним субјектима око спортског терена и на тај начин допуњавају буџет.
5. МЈЕРЕ ЗА ПРОМОВИСАЊЕ ЗДРАВЉА И ИНТЕГРАЦИЈА КРОЗ СПОРТ У СВЕ
ДРУШТВЕНЕ СЛОЈЕВЕ
 а) Адекватност здравственог програма везаног за спорт
Здравствена заштита спортиста, као законска обавеза у финансирању спорта и физичке културе,
средствима из буџета градова и општина заступљена је у Програму развоја спорта Града
Бијељина. У складу са Правилником о расподјели средстава за спорт клубови добијају средства
из буџета Града и из тога издвајају дио за здравствену заштиту.Такође, овлаштена Установа
обавља прегледе спортиста до 18 година бесплатно најмање једном у току године, док сви
спортисти млађих категорија имају бесплатан систематски преглед уз овјерену здравствену
књижицу.
 б) Адекватност могућности за различите старосне групе да се баве спортом
Градска управа Града Бијељина протеклих година подржава различите програме из области
спортске рекреације које су намјењене различитим старосним групама становништва. Подршка
се огледа у суфинансирању пројеката спортске организације путем Јавног позива. Овај вид
подршке утемељен је Законом о спорту Републике Српске, којим је између осталог регулисано
да „Рекреативне, масовне и традиционалне спортске активности грађана, свих узраста,
доприносе унапређењу и побољшању њиховог физичког и психичког развоја, афирмацији
хуманих вриједности живота и одржавању традиције и обичаја грађана Републике Српске“.
„Наведене активности остварују се путем различитих спортско-рекреативних облика, као што
су масовне, колективне и појединачне акције, покрети, манифестације, а у складу са горе
наведеним законом“. Транспарентном подршком спортских организација које спроводе
различите облике спортских активности намјењених грађанима, Градска управа пружа
могућност да њени становници упражњавају наведене активности, у сврху квалитетнијег и
дуговјечнијег живота.

 в) Адекватност спортских курсева за оне за специфичним социјалним статусом или
недостатком
Бављењем спортом особе са инвалидитетом имају прилику своје психофизичке могућности
потпуније развијају и да стваралачким ангажовањем у спорту потврђују своје индивидуалне,
људске и спортске вриједности.

г) Адекватност иницијатива да се промовише интеграција кроз спорт
Један од битнијих циљева је стављање и буђење свијести код нашег друштва да буде у
функцији бриге за конституисање спортског друштва као прикладног форми друштвеног
организовања особа са инвалидитетом и дјеце из социјално угрожених породица да кроз
спортске активности искористе све предности таквог ангажмана.

 д) Адекватност образовних могућности за школовање тренера и инструктора
Свако спортско удружење кроз гранске савезе организује едукацује тренера и инструктора са
посебним акцентом на рад са младима.

 ђ) Адекватност примјењених мјера за промоцију фер игре
Покровитељство и финансирање манифестација и такмичења која афирмишу фер плеј,
поготово код најмлађе популације су мјере које Град примјењује о увој области. Укључивање
што већег броја дјеце и одраслих у бављење спортом гдје кроз такмичења помажу једни
другима а уз то спознају правилне и моралне вриједности.

 е) Адекватност додатних мјера за промоцију здравља и интеграцију кроз спорт, до
године када би кандидатура била активна и током кандидатуре
Значај спорта за друштво већи је него што се то уобичајено мисли. Спорт одгаја младе у
позитивном смјеру, учи их одрицању како би остварили успјех, такмичењу са самим собом,
превладавању властитих ограничења. Спорт придоноси физичком и психичком здрављу и
превенцира болести које настају услијед физичке неактивности и којих је, нажалост, у свијету и
код нас све већи број. Истраживања показују да се премало бавимо тјелесном активношћу и
зато требамо све учинити да се то промијени. Бављењем спортом особе са инвалидитетом и
дјеце из социјално угрожених породица имају прилику своје психофизичке могућности
потпуније развијају и на тај начин стабилизују здравље.
Управо овај податак је смјерница да Град Бијељина током кандидатуре предузме низ
активности на популаризацији спорта и здравља као нераскидиве везе.
6. СПОРТСКА ПОПУЛАЦИЈА ГРАДА
 а) Важност броја чланова у удружењима и клубовима
Један од најбитнијих елемената је велики број чланова у удружењима и клубовима јер су они
покретачи развоја спорта у граду. Такође, велики број чланова отвара могућности и потребу за
изградњу нових спортских објеката.
б) Важност броја људи који се баве спортом у односу на укупан број становника града
Што већи број грађана који се баве спортом је здравији град. Циљ је да млади развију љубав
према спорту и рекреацији која ће водити ка њиховом доживотном учешћу или у спорту или у
рекреацији.
 в) Ефективност инцијатива примјењених за повећање броја становника који се баве
спортом током периода који истиче до године када кандидатура буде активна и током
кандидатуре.

Спорт доступан свим члановима друштва тј.свим становницима је један од основних циљева
кандидатуре.
Све активности и планови иду у том правцу. Постизање тог циља планирамо кроз Пројекте
спортских удружења којима ће акценат бити на омасовљавању рекреативног бављења спортом.
 г) Адекватност мјера којом град подстиче волонтирање у спорту
Имајући у виду значај и хуманост која се исказује кроз волонтерски рад. Обавеза Града је да
омогући максималне услове за волонтере.
Градска управа помаже волонтерски рад, између осталог, и кроз набавку неопходне опреме,
хране, освјежења и слично.
7. ПЛАН ПРОМОЦИЈЕ ПРОЈЕКТА
 а) Адекватност и значај плана промоције пројекта на територији
Промоције пројекта има вишеструку корист. Прије свега корист која је везана директно за
спорт. Кроз изградњу нових спортских објеката, адаптацију постојећих директо се отвара
могућност бављења спортом великог броја становника. С економске стране очекујемо добит
која ће доћи кроз презентацију Града као туристичке дестинације, могућности улагања у
привреду и слично.
 б) Употреба сектора информационих технологија у промоцији пројекта
Пројекат ће се промовисати на званичним интернет страницама Града Бијељина (сајт и
друштвене мреже), али и кроз локалне и регионалне медије (интернет портали и слично).
8. ОДНОСИ ИЗМЕЂУ ГРАДСКЕ СКУПШТИНЕ И СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
ИЛИ ПОЛИТИЧКИХ ИНСТИТУЦИЈА НА ЛОКАЛНОМ, РЕГИОНАЛНОМ И
ДРЖАВНОМ НИВОУ
 а) Значај споразума, односа између града и локалних, регионалних и државних
спортских организација
Град Бијељина је остварио сарадњу са спортским удружењима на локалном нивоу, такође Град
има одличну сарадњу и на државном и регионалном нивоу кроз организовање разних
манифестација, европских такмичења и слично. Наведене манифестације су од великог значаја
за промоцију спорта на нивоу града.
 б) Интензитет промоције споразума са спортским организацијама или другим
установама у сврху промовисања спорта
Сарадња са спортским установама и удружењима је учестала и константна. На тај начин се
врши стална промоција значаја спорта међу становницима.
 в) Квантитет и квалитет инвестиција у локални спорт везано за економију, истраживање
и иновације. Значај догађаја и активности који су реализовани у сарадњи са спортским
организацијама и инститицијама на државном и европском нивоу
Организација сваке спортске манифестације обезбјеђује већи број спонзора и инвестирања у
спортску инфраструктуру која остаје на располагању становништву Града послије такмичења.
На овај начин се очекује укључивање великог броја младих у спортске активности.
 г) Значај нових споразума који се очекују у случају да град добије кандидатуру
Уколико Град Бијељина добије кандидатуру највећи значај биће промовисање спорта, здравог
живота. Спорт као један од веома битних чинилаца у развоју сваког појединца добијањем
кандидатуре добија још више на значају што повлачи веће улагање у инфраструктуру.
Промовисање спорта и здравог начина живота у граду и у регији у случају добијања
кандидатуре имао велики значај у свим сегментима живота.

9. РАСПОРЕД КОЈИ САДРЖИ ДОГАЂАЈЕ/СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ КОЈИ СУ
ПЛАНИРАНИ ЗА ГОДИНУ ЗА КОЈУ ЈЕ ПЛАНИРАНА КАНДИДАТУРА
 а) Значај догађаја (укључујући конвенције, семинаре, конгресе итд) и мјера у вези са
кандидатуром
Кандидатура сама по себи повлачи заинтересованост великог броја друштвено-спортских
чинилаца из Бијељине и региона. Добијањем кандидатуре убрзаће се велики број пројеката који
су већ започети или треба да се започну. Самим тим доће и до веће заинтересованости
институција из региона. Имајући у виду геостратешки положај Града који је на тромеђи 3
државе (БиХ, Србија и Хрватска) значај кандидатуре је још већи. Такође, Хрватска која је
чланица ЕУ се граничи са нашим Градом што даје могућност Граду Бијељини да промовише
своје ресурсе и предности који се огледавају у привредном, економском, туристичком погледу.

