
СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

 

 

 

 

АНАЛИЗА  ЧЛАНОВА СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ  

КЛУБОВИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЉУБОВИЈА, Фебруар 2021.године 



Анализа чланова спортиста у спортским клубовима са територије општине Љубовија 

 

1 
 

      Кроз ову анализу приказаћемо тренутно стање када је реч о броју особа које се баве спортом у 

оквиру спортских клубова и организација са територије општине Љубовија. Поред бројног стања 

приказаћемо податке везане за узрасне категорије спортиста, број спортиста у оквиру спортских 

грана, број такмичарских селекција и број лиценцираних тренера. Сви ови подаци релевантни су 

приликом израде анализе стања када је реч о развијености спорта на територији општине 

Љубовија.  

       Спортски савез општине Љубовија је након оснивања 2013.године спровео анкетно 

истраживање међу ученицима свих основних школа са територије наше општине са циљем да 

добије податке и информације о укључености деце у рад спортских клубова, разлозима због којих 

се деца не баве спортом као и њихововим потребама и жељама за оснивањем клубова у оквиру 

спортских грана које у том тренутку нису постојале у нашој општини. Сви ти подаци приказани су 

у анализи која је послужила за формирање Програма развоја спорта у нашој општини за период од 

2016. до 2018 године. Подаци које смо добили у том тренутку били су поражавајући, нарочито 

када је у питању број девојчица основношколског узраста које су се у том тренутку бавиле 

спортом. 

        Најновији подаци које смо добили показују да су кораци које смо предузели дали резултате и 

да се број деце основно школског узрастакоја се баве спортом значајно повећао. Нарочито је то 

приметно када је реч о припадницама женског пола чему је допринело оснивање нових спортских 

удружења у оквиру грана спорта одбојке и кошарке. 

 

1. УКУПАН БРОЈ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА И БРОЈ 

СПОРТИСТА У ОКВИРУ СПОРТСКИХ ГРАНА 

       На основу података које смо добили од стране 16 активних спортских организација са 

територије наше општине утврдили смо да се у оквиру њих налазе 742 регистрованих спортиста. 

       У следећој табели можете видети број спортиста у оквиру сваког активног спортског клуба у 

нашој општини. 

 

РБ НАЗИВ КЛУБА 

Укупан 

број 

чланова 

спортиста 

1 ФК ,,Дрина" Љубовија 116 

2 
ПК ,,Торничка Бобија" 112 

3 
СУ ,,Либеро 015"(одбојка) 100 

4 
СУ ,,Спортакус"(фудбал) 53 

5 
КК ,, Љубовија" 52 

6 
ФК ,,Азбуковица" Црнча 40 

7 
СУ,,Селанац" Селанац(фудбал) 39 
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8 
КК ,, Младост" Љубовија 35 

9 
СУ ,,Вива Баскет 015" (кошарка) 35 

10 
ФК ,,Чобанче" Љубовија 29 

11 
ФК ,,Црнча" 26 

12 
Карате клуб ,,Дрина" 26 

13 
СУ ,,НЕЦ 015"(стони тенис) 22 

14 
Шах клуб ,,Дрина" 20 

15 
Рафтинг клуб ,,Дринска регата" 20 

16 
ФК ,, Грабовица" Љубовија 17 

  УКУПНО: 742 

Табела 1.Број спортиста у спортским клубовима 

 

       Као што се из табеле може уочити, клубови са највећим бројем чланова спортиста на 

територији наше општине су ФК ,,Дрина” Љубовија са 116, планинарски клуб ,,Торничка Бобија” 

са 112, одбојкашко спортско удружење ,,Либеро 015” са 100, фудбалско спортско удружење 

,,Спортакус” са 53 и кошаркашки клуб ,,Љубовија” са 52 спортиста чланова клуба. 

      Морамо напоменути да на територији наше општине егзистира осам различитих спортских 

грана. На следећем графикону можете видети број спортиста у оквиру сваке спортске гране.  

 

Графикон 1.Број чланова у односу на грану спорта 
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        Као што се на графикону може уочити, најмасовнија спортска грана на територији наше 

општине је фудбал са укупно 320 спортиста, након кога следе кошарка са 122, планинарство са 112 

и одбојка са 100 док преостале четири спортске гране имају знатно мање чланова.  

2. СТРУКТУРА ЧЛАНОВА СПОРТИСТА ПРЕМА ПОЛУ И УЗРАСТУ 

        У оквиру упитника направили поделу према полу и узрасним категоријама спортиста који 

тренирају у спортским клубовима. Подаци које смо добили показују да је знатно већи број 

припадника мушког пола који се бави спортом у односу на женски. Међутим, драстично повећање 

броја припадница женског пола које се баве спортом у односу на период од пре седам година 

свакако може да нас радује. На следећем графикону можете видети однос броја спортиста мушког 

и женског пола који су укључени у спорт у општини Љубовија. 

 

                                                       Графикон 2.Број чланова према полу 

         Када је реч о узрасту спортиста, њих смо поделили на 5 различитих категорија.  Најмалђу 

узрасну категорију представљају деца млађа од 7 година, следећа категорија је основношколског 

узраста од 7-14 година, затим следи категорија средњешколског узраста 15-18 година, четврта 

категорија спортиста је узраста од 19-35 година док пету категорију представљају спортисти 

старији од 35 година. На следећем графикону можете видети број спортиста за сваку узрасну 

категорију. 
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Графикон 3.Број спортиста у оквиру узрасних категорија 

        Као што се на графикону може уочити, узрасна категорија која је највише укључена у спорт 

су деца основношколског узраста од 7-14 година, њих 315, што представља трећину од укупног 

броја ученика у осовним школама на територији општине Љубовија. Када извршимо компарацију 

добијених резултата из 2013. и 2021.године можемо бити јако задовољни јер се број деце која се 

баве спортом у оквиру ове узрасне категорије повећао за 102 што се може видети на следећем 

графикону број 4. Посебно радује податак да је до повећања овог броја превасходно дошло 

оснивањем одбојкашког спортског удружења ,,Либеро 015” као и још једног кошаркашког ,, Вива 

Баскет 015” који су привукли знатан број ученица основних школа које су у међувремену почеле 

да се баве спортом. Са поносом можемо да констатујемо да се број девојчица основношколског 

узраста које се баве спортом у односу на 2013. годину повећао скоро два и по пута, са тадашњих 

65 дошли смо до броја од 150 девојчица које се баве спортом.    
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Графикон 4.Упоредни подаци о броју деце основношколског узраста која тренирају(2013.и 2021.година) 
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      На графикону 3.приметно је да се у односу на раније периоде истраживања повећао број особа 

које се баве спортом а старије су од 35 година. Свакако томе је допринео одличан рад 

планинарског клуба ,,Торничка Бобија” у претходне 2-3 године који је допринео популаризацији 

овог спорта на територији наше општине. Поред тога, популаризацији планинарства свакако су 

допринели и ,,Ђачки планински маратони” на којим су се поред ученика временом почели да 

прикључују и заинтересовани грађани. 

 

3. ЛИЦЕНЦИРАНИ ТРЕНЕРИ И ТАКМИЧАРСКЕ СЕЛЕКЦИЈЕ 

      У оквиру 16 активних клубова кроз достављене упитнике утврдили смо да се у оквиру истих 

налази 31 такмичарска селекција са 445 спортиста који су укључени у такмичење. Највећи број 

такмичарских селекција има карате клуб ,,Дрина” ,шест, у оквиру појединачних категорија, након 

којег следи ФК ,,Дрина” са пет такмичарских категорија, спортско удружење ,,Либеро 015” са 3, 

кошаркашки клуб ,,Љубовија”, спортско удружење ,,Вива Баскет 015” , рафтинг клуб ,,Дринска 

регата” и планинарски клуб ,,Торничка Бобија” са по две селекције док остали имају по једну.  

      Податак који свакако забрињава јесте број лиценцираних тренера који раде у овим спортским 

клубовима. Кроз упитник смо утврдили да са 31 такмичарском селекцијом ради 17 лиценцираних 

тренера што је податак који свакако указује на недостатак едукованих кадрова у оквиру ових 

спортских клубова. Ако овом броју селекција придодамо и нетакмичарске онда су подаци још 

више забрињавајући.На следећем графикону можете видети однос броја такмичарских селекција и 

броја лиценцираних тренера. 

Графикон 5.Однос броја такмичарских селекција и броја лиценцираних тренера 
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      Као што се на графикону може уочити поједини спортски клубови уопште немају 

лиценцираног тренера што им свакако представља проблем у њиховом раду. Реч је о фудбалским 

клубовима најнижег степена такмичења и шаховском клубу. 

4. ЗАКЉУЧАК 

     Анализирајући прикупљене податке дошли смо до резултата на основу којих можемо уочити 

бенефите које смо остварили у претходном периоду али и проблеме који постоје у овом тренутку и 

који представљају претњу у будућности. Све ово нам може помоћи приликом израде програма 

развоја спорта на територији општине Љубовија у наредним годинама.  

     Спортска понуда која је проширена оснивањем спортских удружења у оквиру грана спорта, 

одбојке, стоног тениса и кошарке допринела је повећању броја деце осносновношколског узраста 

која се баве спортом.У односу на 2013. годину тај број се повећао за готово 50 процената па смо са 

тадашњих 213 дошли до 315 ученика који се баве спортом у спортским клубовима. До овог 

повећања превасходно је дошло укључивањем већег броја девојчица у спорт које су у међувремену 

почеле да тренирају одбојку и кошарку. У односу на 2013.годину када је број девојчица 

основношколског узраста које су се бавиле спортом износио 65, данас смо дошли до бројке од 

приближно 150 ученица укључених у рад спортских клубова.  

     Проблеме које смо уочили на основу прикупљених података указују на то да је општини 

Љубовија потребан већи број едукованих стручњака у оквиру већине спортских грана. То су 

проблеми на које свакако морамо обратити пажњу у наредном периоду како би спорт наставио да 

се развија. 

 

 

  Резултате обрадио 

                                                                                                                 Ген.сек.ССОЉ-а 

                                                                                                                Владимир Крстић 
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ПРИЛОГ 1. СУМАРНА ТАБЕЛА ДОБИЈЕНИХ РЕЗУЛТАТА 

Ж М <7 7-14 15-18 19-35 35+

1 ФК ,,Дрина" Љубовија 116 116 0 1 115 0 66 23 26 1 5 3

2 ФК ,,Азбуковица" Црнча 40 30 10 0 40 0 0 10 25 5 2 2

3
СУ,,Селанац" 

Селанац(фудбал)
39 39 0 0 39 0 0 3 31 5 1 0

4 ФК ,,Чобанче" Љубовија 29 29 0 0 29 0 0 1 26 2 1 0

5 ФК ,, Грабовица" Љубовија 17 17 0 0 17 0 0 0 17 0 1 0

6 ФК ,,Црнча" 26 26 0 0 26 0 0 1 18 7 1 0

7 КК ,, Љубовија" 52 42 10 52 0 0 18 22 12 0 2 3

8 КК ,, Младост" Љубовија 35 15 20 0 35 0 35 0 0 0 1 1

9
СУ ,,Вива Баскет 015" 

(кошарка)
35 30 5 35 0 0 35 0 0 0 2 1

10 Карате клуб ,,Дрина" 26 7 19 17 9 9 13 2 1 1 6 1

11 СУ ,,Либеро 015"(одбојка) 100 40 60 90 10 3 85 10 2 0 3 1

12 СУ ,,НЕЦ 015"(стони тенис) 22 5 17 0 22 1 7 2 3 9 1 1

13 Шах клуб ,,Дрина" 20 20 0 0 20 0 1 2 1 16 1 0

14 ПК ,,Торничка Бобија" 112 17 95 34 78 0 9 4 40 59 2 2

15
Рафтинг клуб ,,Дринска 

регата"
20 12 8 0 20 0 0 4 12 4 2 1

16 СУ ,,Спортакус"(фудбал) 53 0 53 0 53 7 46 0 0 0 0 1

УКУПНО: 742 445 297 229 513 20 315 84 214 109 31 17

ПОЛ Старосне категорије
Број 

такмичарских 

селекција

Број 

лиценцир

аних 

тренера

РБ НАЗИВ КЛУБА

Укупан број 

чланова 

спортиста

Такмичари Нетакмичари
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ПРИЛОГ  2. УПИТНИК 

 

УПИТНИК 

 

Назив спортског клуба/организације:__________________________________________________ 

Грана спорта:__________________________________________________________________ 

Година оснивања:______________________________________________________________ 

1.Подаци о броју и структури чланова 

1.1.Укупан број чланова:____________________________________________________________ 

1.2.Број чланова такмичара:__________________________________________________________ 

1.3.Број чланова нетакмичара:_______________________________________________________  

2.Структура чланова према полу 

2.1.Укупан број чланова женског пола:_______________________________________________  

2.2.Укупан број чланова мушког пола:________________________________________________ 

3.Структура чланова према узрасту 

3.1.Укупан број чланова млађих од 7 година:______________________________________________ 

3.2.Укупан број чланова узраста 7-14 година:______________________________________________ 

3.3.Укупан број чланова узраста 15-18 година:_____________________________________________ 

3.4.Број чланова узраста 19-35 година:____________________________________________________ 

3.5.Број чланова старијих од 35 година:___________________________________________________ 

4.Информације о такмичарским селекцијама и лиценцираним тренерима 

4.1.Број такмичарских селекција(навести све такмичарске селекције и ранг такмичења у којем 

наступају):_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

4.2.Укупан број лиценцираних тренера:______________________________________________ 

 


